
הבית לחיילים 
בודדים בבית שמש

בישראל כ 2,000 חיילים בודדים, עולים חדשים, המשרתים בצה”ל. רובם חוזרים לדירה ריקה, נותרים ללא אוכל וכביסה 
נקייה, גם לאחר שבועיים מתישים בצבא. החיילים הבודדים נטולי משפחה או קרובים בארץ, נעדרי גב תומך להישען עליו 

בזמנים רגילים ובמיוחד – בזמנים קשים. 
שתי נשים מיוחדות מנופי אביב, שהן עצמן עלו לישראל לפני יותר מעשרים שנה, נישאו, ילדו ילדים, וכיום הן עצמן אמהות 

לחיילים בצה”ל -  החליטו להקים בבית שמש בית לחיילים בודדים. 
על הבית לחיילים בודדים, בהא הידיעה, הנתמך ומופעל בסיוע הקהילה האנגלוסקסית של השכונה.

מאת: מיכל בשן

האמא היהודיה
ובעלות  נמרצות  אימהות  הן שתי  שיימוף  וגיל  סרלין  וונדי 
לב רחב וחם. אני פוגשת אותן בבית לחיילים בודדים בבית 
בתוך מבנה שהושכר  בנובמבר האחרון,  רק  שיוסד  שמש, 
חמימותו  ניכרת  אליו  בכניסה  כבר  שרת.  גבעת  בשכונת 
רוגע  של  אווירה  משרות  בו  האינטימיות  והפינות  הביתית, 
ושלווה. אין זו “דירה” או סוג של “מעונות” במובן הזר והזמני, 
אלא “בית” במלוא מובן המילה: הצבעים חמימים וביתיים – 
התמונות, השטיחים, הכריות, כלי המטבח והשולחן – ממש 

כמו בביתכם או בביתי.
וגיל מספרות  וונדי  יושבות אל שולחן האוכל, לשיחה.  אנו 
בימי   – אותו  הגו  שבו  היום  למן  הזה,  הנפלא  המיזם  על 
 – כך  כל  רבה  במהירות  לפתיחתו  ועד  איתן,  צוק  מבצע 
זמן קצר  עבר  כי  אין ספק  מכן.  בלבד לאחר  ורבע  כשנה 
שנבין  ולאחר  לעשייה,  רעיון  בין  להגשמה,  חזון  בין  מאוד 
מיהן הנשים העומדות מאחוריו, לא נתפלא כיצד הן הצליחו 
בית   - מאין  יש  וליצור  ורעיונות  ידע  לגייס  קצוות,  לחבר 
ראשון לחיילים בודדים במדינת ישראל, דווקא בבית שמש.

ימי צוק איתן
2014, בזמן שהשתתפנו,  “באחד מימי צוק איתן, באוגוסט 
היו  בבריכה,  שהתקיים  לנשים  אירובי  בשיעור  ואני,  גיל 
השולחן  על  מונחים  בחוג  הנשים  של  הניידים  הטלפונים 
קפצנו  כולנו   – צלצל  מהם  שאחד  פעם  ובכל  בשורה, 
לענות” מספרת וונדי. “לרובנו היו באותה עת חיילים בצבא, 
חלקם גם לוחמים. בני שירת בסיירת אגוז ולא הגיע הבייתה 
יום. ראינו עד כמה אנו דואגות להם ונמצאות שם כדי   50
יגיעו הבייתה. שאלנו את  לשמוע מהם משהו, לדעת מתי 
חיילים שאין מי  עצמנו בזמן ההוא – מה קורה עם אותם 
שימתין להם בבית, שאין מי שידאג להם, במיוחד בתקופה 
 – שלנו  הפרטיים  לחיילים  הזאת  הדאגה  שכזו?  קשה 
הובילה אותנו להחליט שצריך לעשות משהו עבור חיילים 

בודדים – לדאוג להם לבית חם ותומך”.
בשעות  התגייס,  שלי  השני  הבן  שבו  “ביום  מוסיפה:  גיל 
בודד  חייל   – שטיינברג  מקס  של  בלוויה  נכחתי  הערב, 
בלווייתו  להשתתף  החברתיות  ברשתות  שבקריאה  בארץ, 
– גוייסו 30,000 איש. זה מוכיח עד כמה האזרחים במדינה 
והדבר  בודדים,  חיילים  עבור  משהו  לעשות  שיש  מבינים 

ברור  היה  זאת,  עם  ומלחמה.  משבר  בזמני  במיוחד  בולט 
שנות  כל  לאורך  הוא  שלהם  שהקושי  ספק  לכל  מעל 
השירות, לאורך כל התקופה שבה הם משרתים בצבא, יום 

יום ושעה שעה”.
ואצל וונדי וגיל, כשהן מחליטות לעשות משהו – הן עושות! 
שיתופית  תפיסה  מתוך  השכונה,  תושבי  את  כינסו  הן 
וביזורית. “הבנו שלא נוכל להרים פרוייקט גדול כזה לבד” 
הן אומרות, “הבנו גם שהצלחתנו תלויה בכוחה של הקהילה 
שלנו, הקהילה האנגלוסקסית, שמכירה את קשיי העלייה 
שמתחבר  מי  שכל  פגישה,  על  הודענו  בתחילה  מקרוב. 
לנושא יגיע אליה, ושוחחנו בינינו על הרעיון, כיצד להגשים 

אותו, ואיזה סוג של חיילים נקלוט”.

עלייה ציונית בהחלט
הורים  הם  שנים.   23 לפני  לישראל  עלו  ובעלה  וונדי 
מצה”ל  השתחרר  כבר  מהם  שאחד  ילדים,  לחמישה 
אוהיו  גדלה בקליבלנד  וונדי  ימים אחריו.   5 והשני התגייס 
ועלתה עם משפחתה מוושינגטון הבירה. היא בעלת תואר 
השנים  לאורך  עבדה  קהילתית,  סוציאלית  בעבודה  שני 


