
לעולים  ובסיוע  יהודיים  בארגונים  הקשורות  במשרות 
תפקידה  את  סיימה  ולאחרונה  אנגלית,  דוברות  מארצות 

כרכזת חוגים במתנ”ס רמב”ש א’.
גיל היא אם לשני בנים ועלתה עם משפחתה לפני 22 שנים 
יורק. בן אחד שלה השתחרר מצה”ל, לומד באריאל,  מניו 
השני  הבן  לישראל.  לבדה  שעלתה  בחורה  עם  והתארס 
משרת בשירות סדיר כלוחם בנח”ל. גיל היא בעלת תואר 
שני בליקויי למידה, עם התמחות בדיסלקציה ובקשיים של 
ילדים דו לשוניים, והיא לומדת בימים אלה לתואר שני נוסף, 
הכירו  וגיל  וונדי  העברית.  באוניברסיטה  מלכ”רים,  בניהול 
עם משפחותיהן  תחילה  והתגוררו  לארץ  כשעלו  זו  את  זו 
ברעננה. הן מצאו עצמן שכנות, כשהמשפחות עברו, לפני 

שנים, לבית שמש. 

מתארגנים עם הקהילה
בעקבות מפגשים חוזרים ונשנים עם אנשי הקהילה שלהן, 
עוד  הבודדים  החיילים  למען  משותפות  פעילויות  החלו 
מתנועות  להתארגן  החלו  מתנדבים  איתן”.  “צוק  במבצע 
כמו  מארגונים  גם  וכן  אריאל,  עקיבא,  בני  עזרא,  הנוער: 
מלב”ב. חברתן, שהיא מורה לאנגלית בבית הספר אורות, 
ארגנה אפיית עוגות וגייסה סכום כסף נכבד למען פעילותן 
יוזמה  כל  בחום  חיבקה  הבודדים. הקהילה  החיילים  עבור 

בנושא, תרמה כספים וגיבתה במעשה ובהתנדבות.
בינתיים גיל וונדי יצאו ללמוד את נושא החיילים הבודדים. 
היה להן ברור שאינן רוצות לייסד עמותה חדשה, כיוון שזהו 
תהליך שנמשך כשנתיים. הן חיפשו ב”גוגל”, תחת ההגדרה 
בשם  לעמותה  והגיעו  קיים,  כבר  מה  בודדים”  “חיילים 
הקימו  אותה  לוין”,  מייקל  ע”ש  בודדים  לחיילים  “המרכז 
חבריו של מייקל ז”ל - מי שהיה חיל בודד ונהרג במלחמת 
מסייעת  והיא  שנים   7 כ  קיימת  העמותה  השנייה.  לבנון 
מציאת  כמו  שונים  בתחומים  בירושלים  בודדים  לחיילים 
ריהוט, בהדרכה, בהכוונה וליווי, ארגון ארוחות לשבת, אירוח 
אין להם בית מגורים עבור החיילים הבודדים.  ועוד, אולם 
להן  תספק  אותן,  תאמץ  זו  שעמותה  החליטו  וגיל  וונדי 
הן  זאת,  עם  והכוונה.  משרדית  תמיכה  והדרכה,  הנחיות 
כלכלית, אלא מתנהלות  אינן מקבלות מהעמותה תמיכה 
כפרוייקט עצמאי ובלתי תלוי. במקביל – הן נסעו ל”בית של 
בודדים, על שם  לחיילים  בית חם  הוא  גם  ברעננה,  בנג’י” 
בנג’י הילמן, שעלה עם משפחתו מלונדון ונהרג במלחמת 
לבנון השנייה. הבית של בנג’י נבנה בסיוע קרן לגסי הריטג’. 
הוא משמש בית לחיילים קרביים בודדים, שנהנים מארוחות 
חמות, משירותי כביסה ומפעילויות חברתיות, בדומה לאלו 
שהיו להם אם היו במסגרת משפחתם התומכת. בבית קיים 
גם מרכז הדרכה, שתפקידו להכין את החיילים שעומדים 
לסיים את שירותם הצבאי לקראת המעבר לחיים אזרחיים.
וונדי וגיל למדו גם את הנעשה ברעננה בנושא, בדקו ושמעו, 
ולבסוף החליטו להקים בית מגורים של ממש עבור החיילים 
ויוחזק על  הבודדים, שישכון קרוב לביתן, קרוב לקהילתן, 
לבית שמש  ידן. קבוצת הפנסיונרים האנגלוסקסים שעלו 

זוגות  לעניין.  נלהבת  שותפה  היא  גם  ילדיהם,  בעקבות 
אלה מתגוררים בגבעת שרת ומהווים חוג של חברים. בני 
הקבוצה החליטו לארגן ערב לגיוס כספים למען המטרה, 
ואכן - לאחר שהתקיים לפני כשלושה שבועות – הצליחו 

לגייס סכום נאה עבור הנושא. 

מיהם חיילים בודדים?
לעזוב  שבחרו  וצעירות  צעירים  הם  עולים  בודדים  חיילים 
את ביתם ולבוא לארץ בגפם, כדי להתגייס לצה”ל. צעירים 
אלה הם בדרך כלל חדורי אידיאלים ומוטיבציה, אך לעיתים 
היעדר  בעקבות  עליהם,  מקשה  הצבאי  שירותם  קרובות 
העזרה והתמיכה האוהבת שמעניקות בדרך כלל משפחות 

לחיילים.

בעיות אלה משותפות גם לחיילים הבאים ממשפחות קשות 
יום ומבתים בעייתיים, וגם הם מוכרים על ידי צה”ל כחיילים 
שבוע,  בסוף  לחופשה  מגיעים  שחיילים  ברגע  בודדים. 
הספירה לאחור מתחילה, ובה יש לארגן הכול לפני חזרתם 
קרביים  חיילים  לעיתים  ראשון.  יום  בבוקר  ליחידותיהם 
בודדים מתקשים לממן דירות סבירות, כי אין להם הכנסה 
להם  אין  מהצבא,  בחופש  הם  כאשר  מהצבא.  מספקת 
מקום לשהות בו, שיעניק להם סביבה משפחתית. עליהם 
ארוחה  לאכול  לכבס,  דרך  למצוא  בו,  ללון  מקום  לחפש 
את  להקדיש  במקום  אישיים.  בעניינים  ולטפל  יקרה  לא 
שעות הפנאי היקרות לצורך השלמת שעות שינה ומנוחה, 
אלה  הבסיסיות,  המטלות  עם  לבד  להתמודד  צריכים  הם 
בארץ.  החיילים  של  המשפחות  להן  דואגות  כלל  שבדרך 
בנות שבאו  או  בנים  גם  נמצאים  הבודדים  החיילים  בכלל 
ואיבדו בשל  ממשפחות חרדיות, החליטו להתגייס לצה”ל 
כך את הקשר עם משפחותיהם. כך גם יתומים, משפחות 
בידי  יש  עולים מאתיופיה, שלא תמיד  או  במצוקות שונות 
משפחותיהם לתמוך בהם במהלך שירותם הצבאי. חיילים 
דמי  ובתוכם,  מצה”ל,  הטבות  מקבלים  בישראל  בודדים 
משכורת  וארנונה,  חשמל  הנחות  מסויימת,  ברמה  שכ”ד 
כרטיס  גם  מקבלים  חדשים  עולים  ועוד.  מוגדלת  צבאית 
טיסה חינם לנסיעה אחת בכל מהלך השירות, כדי לבקר 
בבית ההורים. מבין כל אלה שעונים להגדרה של “חיילים 
בודדים” החליטו גיל וונדי כי הבית שנפתח על ידן, ישמש 
ובני  שהן  כאלה  אנגלית,  דוברות  מארצות  חדשים  עולים 
יודעים את שפתם, מכירים את המנטליות  הקהילה שלהן 

ופועלים  נבחרו  הבית  למנהלת  להם.  לעזור  כיצד  ויודעים 
איתן עוד 4 אנשים מהקהילה ו 3 סטודנטים. לאחר דיונים 
רבים הוחלט כי הבית יישא אופי שומר שבת, שומר כשרות, 
הדתית  הקהילה  רוח  את  תואם  ויהיה  בלבד  בנים  יאכלס 
הלאומית. בפגישות מיון שקיימו עם חיילים בודדים שהופנו 
במהלך  יוכל  לא  בבית  שיתגורר  מי  כי  הסבירו  הן  אליהן, 
השבת לצאת מבית שמש, בשל היעדר תחבורה ציבורית, 
הן  שהופנו  אלה  מבין  המקום.  של  המסורתי  אופיו  ובשל 
חברתית  שמתאימים  חיילים,  שמונה  של  קבוצה  הרכיבו 
ואישית למגורים יחד, כאלה שיש בהם מידה מסויימת של 
הזאת,  המגורים  מתכונת  הצלחת  את  שתבטיח  עצמאות, 
הבית:  חיילי  עבור  רכשו  הן  אישית.  אחריות  גם  הדורשת 
מיטות, ארונות, מכונות כביסה וייבוש וציוד הכרחי, ואף גייסו 

מהקהילה פרטי ריהוט, יד שנייה, חפצי נוי וכלים.

כיצד נראית השבת 
בבית לחיילים הבודדים?

עצמאי  באופן  הבית  אל  החיילים  רוב  מגיעים  שישי  בימי 
וגיל מסייעות  וונדי  מתחנת הרכבת או מתחנת האוטובוס. 
להן עם הכביסה ודואגות, על פי רשימות, שהן יתארחו בבתי 
הקהילה לסעודת שישי בערב )מישהי מהקהילה מארגנת 
את סבב האירוח(. זוג מדריכים שגרים סמוך לבית החיילים 
וגיל  וונדי  ידי  על  נבחרו  חדד,  ואלידור  אביגיל  בשכונה: 
בשל היותם צעירים, מסורים ובעלי יכולת טבעית להדריך 
וללוות צעירים. אלידור הוא בן העיר ואביגיל עשתה בבית 
שמש שירות לאומי ופגשה בה את אלידור. הם סטודנטים 
והסיוע,  ההדרכה  את  שלהם  הלימודים  ביום  המשלבים 
הגיעו לטקס  ומעבר. הם אף  ועושים למען החיילים מעל 
לרופא,  אותו  לקחו  כך  ואחר  החיילים  אחד  של  הסיום 
לאחר שהרגיש לא טוב. אביגיל ואלידור ההורים הצעירים 
בשטח, ואילו גיל וונדי הן האמהות המשגיחות, האחראיות, 
השבת,  ליום  חמין  אליהם  שיגיע  השאר:  לכול  שדואגות 
להשלים  היום,  במהלך  לישון  מעדיפים  החיילים  שכן 
בדירה.  השבת  יום  סעודות  את  ולסעוד  מנוחה  שעות 
השבת.  למהלך  נוספים  מזון  במוצרי  גם  מצויידת  הדירה 
אותו  לוקחות  בו,  מטפלות  ווונדי  גיל   – חולה  מישהו  אם 

לרופא. הן יודעות על כל פרט ופרט שעובר בחייו של כל 
חייל ונמצאות במקום כדי לסייע בכל בעיה, קטנה כגדולה. 
של  המדריכים,  של  תומכת  בסביבה  מוקפים  החיילים 
הן  אכסניה”  לאו  “זאת  ושל הקהילה השכונתית.  וונדי  גיל 
אומרות לי שוב ושוב, ומדגישות: “אנחנו כולנו מהווים עבור 
יוצאים  בבוקר  ראשון  ביום  דבר”.  לכל  משפחה  החיילים 
רכבים שסודרו לכך מראש, על מנת להסיע את החיילים 
לתחנת הרכבת או האוטובוס, בדרכם חזרה לבסיסיהם. גם 
לצורך כך מתקיימת תורנות “טרמפים” בין חברי הקהילה, 

ששמחים מאוד לסייע לחיילים להגיע בקלות לתחנה.  
שאלנו את וונדי וגיל איך יודעים חיילים בודדים כיצד להגיע 
לחיילים  בית  שמחפש  מי  כל  כי  הייתה  תשובתן  אליהן. 
בודדים –  שומע על הבית הזה דרך המרכז לחיילים בודדים 
או הבית של בנג’י. בקרוב ישופצו בבית עוד שני חדרים, מה 
עתה  לעת  נוספים.  חיילים  ארבעה  של  קליטה  שייאפשר 
וממש  מאנגליה,  ואחד  מארה”ב  חיילים   7 במקום  שוכנים 

בקרוב יצטרפו אליהם חברים חדשים.
של  תמונות  לפרסם  היה  ניתן  לא  צה”ל  פקודות  בשל 
החיילים או את שמם. שוחחנו עם שניים מהם, והתבקשנו 

לשמור על עילום שם:
שבאנגליה.  ממנצ’סטר  חדש  עולה  הוא   20 ה  בן  כ.  י.   
כשנולד הוריו עלו לארץ, אך חזרו לאנגליה, עברו למקסיקו 
וחזרו לאנגליה. “עליתי לארץ לפני חצי שנה, כדי להתגייס 
בתוך  חרדית  ביחידה  משרת  “ואני  מספר.  הוא  לצה”ל” 
קדם  מכינה  של  במסגרת  הייתי  בתחילה  גבעתי.  סיירת 
צבאית, וכשהגעתי למרכז לחיילים בודדים ע”ש מייקל לוין, 
הפנו אותי לבית שבבית שמש. נאמר לי מראש שזהו בית 
שומר כשרות ושבת וזה נשמע ממש מתאים לי. כשראיתי 
את הבית, ממש התרגשתי. מצאתי שכל הקהילה מעורבת 
בזה. זה נראה נפלא: הדירה לגמרי ביתית ונוחה, הארוחות 
שלהם,  שהילד  משפחה  אצל  פעם  אכלנו  וחמות.  ביתיות 
בן ה 10 ארגן התרמה עבורנו מאפיית עוגות ומכירה שלהן 
בכיתה. בשבוע שעבר הייתה לאחת המשפחות בת מצווה. 
היא אפתה חלות עם ברכה והביאה לנו כמה מהן, לכבוד 
צריך  הלב.  את  ומחממת  מרגשת  כאן  ההתגייסות  שבת. 
להבין שבמהלך השירות יש לכל אחד קשיים, אבל הבית 
הזה, הקהילה, המדריכים וונדי וגיל – כולם מחזקים אותנו 
מה  כל  הן  וונדי  גיל  להצליח.  מוטיבציה  אצלנו  ויוצרים 
מילים  אין   – הן מדהימות  מזה,  יותר  ואף  צריכים  שאנחנו 
לתאר את הדאגה שלהן. מעולם לא דמיינתי שיש אנשים 
כאלה, כמותן וכמו כל מי שמעורב בבית לחיילים בודדים – 
אנשים מלאי חסד ונתינה. כל שבוע אני מתפעל פה מחדש, 
קרובי משפחה,  בארץ  לי  יש  מופתע.  לא  שאני  שבוע  אין 
אבל בבית שמש נמצאת המשפחה האמיתית שלי. העובדה 
שאני לא מאומץ בבית של משפחה – מאפשרת לי להיות 
עצמאי ולהרגיש מרחב אישי, ועם זאת – לקבל את מלוא 
ואלידור  אביגיל   – המדריכים  של  וגיל,  וונדי  של  התמיכה 

ושל הקהילה כולה”.
18 מלוס אנג’לס שבקליפורניה.  בן  א. הוא עולה חדש  ל. 
הוא הגיע לארץ עם קבוצת “תגלית” וכיום הוא נמצא כרגע 
מחוץ  בעבר  חייתי  “כבר  חדשים.  לעולים  מיוחד  בבסיס 
לבית” הוא מספר. “אבל כאן יש שילוב מדהים של משפחה 
מצד אחד, אך גם עצמאות ופרטיות. זה הבית הכי מדהים 
אחרות:  אפשרויות  גם  לי  שהיו  לי  ותאמיני  מכיר,  שאני 
לגור בקיבוץ, אבל שם אין פרטיות, או לגור בעיר הגדולה, 
החיילים  בין  והקשר  השילוב  גדולה.  בדידות  יש  שם  אבל 
הבודדים בבית הזה הוא שילוב מצויין. המדריכים וגייל וונדי 
בנוסף  והמעשית.  הרגשית  התמיכה  כל  את  לנו  נותנים 
תיארתי  לא  לנו.  ועוזרת  מחבקת  כולה  הקהילה  לכל- 

לעצמי שאמצא מסגרת נהדרת כזו”.

ולסיום:
מי שמעוניין לתרום למען הבית החם והמשפחתי לחיילים 

בודדים מוזמן ליצור קשר עם:
gaylesosan@gmail.com או להתקשר אל וונדי

029992186.  למידע נוסף:
.gayle@lonesoldiercenter.com 


