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ירוב “שערי  כנסת  ־בית 
קהילת  של  שלים” 
בעיר,  אתיופיה  יוצאי 
שבועות,  לקראת  חגגו 
ראש  מסכת  סיום  את 

־השנה. מדובר כבר במ
סורת, אותה מקיימים תלמידיו של הרב אילן 
ציפורי המקפיד להגיע מירושלים כבר ארבע 
שנים, כדי להרביץ תורה בכל מי שמבקש. 
לצעירים  שנועד  שפרויקט  הוא  המיוחד 
יוצאי צבא, הפך כאן לגורם קהילתי מושך 

־ומלכד בין כל הגילאים. ילדים, צעירים ומ
בוגרים בקרב יוצאי אתיופיה בקהילה. 

עמותת “תורה אחרי צבא”  מנסה לעורר ולחזק 
 שילוב תורה בחיי המעשה. ראשיתה בישיבת  

“עטרת כהנים”, שם שילבו בוגרי צבא לימודי 
תורה ועבודה. הפרויקט הצליח וכיום פרושה 
 ברחבי הארץ רשת של בתי מדרש לבוגרי צבא.
בנתניה קיימים שני בתי מדרש, האחד בעיר 
והשני   - השרון  לקריית  בקרוב  שעובר   –
בנאות שקד, בבית הכנסת של יוצאי הקהילה 

האתיופית. ארבע שנים קיים בית מדרשו של 
תושבי  לבין  בינו  שקד.  בנאות  ציפורי  הרב 
השכונה נרקמו קשרים מיוחדים. כאלה שאין 
אופי  תופס  זה  “כאן  אחרים.  מדרש  בבתי 

הפעי “החבר’ה  הרב.  סיפר  יותר”  ־קהילתי 
לים ביותר בקהילה הם אלה המפעילים את 
בית הכנסת. הם משתפים את כלל הקהילה 

־שלהם בפעילויות. באים ילדים, תלמידי תי
כון, מבוגרים. והתכנית מיועדת לבוגרי צבא. 

כאן,  אנחנו הפכנו לגורם חברתי משפיע”.
יברכן יהייס, חבר ועד שכונת אזורים/נאות 

שהפעי מציין  מרכזי,  שכונתי  ופעיל  ־שקד 
והצעירים  הנוער  בני  את  מכוונת  הזו,  לות 

־לכיוונים חיוביים במקום בו יכולים היו לה
תפתות לכיוונים שליליים.

שסיפר  כפי  שגרתית,  לא  הייתה  ההתחלה 
בדף  נתקלתי  שנים  כארבע  “לפני  יהייס,. 
פרסום הקורא לתושבי נתניה לבוא לשיעור 
תורה במרכז העיר, שיעור אותו יעביר הרב 
אילן ציפורי.” משחזר יהייס. “הלכתי לשיעור 
לשוחח  נשאר  הוא  בעיניי”.  חן  מצא  ומאוד 
אילן  שהרב  הרעיון  “התגלגל  ואז  הרב  עם 
בדרום  וגמרא  תורה  שיעורי  להעביר  יבוא 
והביע  מהרעיון  התלהב  עצמו  הרב  העיר”. 
את הסכמתו. מאז, במשך ארבע שנים, בכל 
מירושלים  דרכו  את  עושה  הוא  שלישי  יום 
הבירה לבית הכנסת בעיבורה של נאות שקד 
ומרביץ תורה בתלמידיו. השיעורים פתוחים 
פחות,  ודתיים  יותר  דתיים  אליהם  ומגיעים 

חילונים ולא רק יוצאי אתיופיה.

את סיומה של מסכת ראש השנה הם נוהגים 
לחגוג בסעודה. “זה ערב מאוד שמח ומאוד 
מכובד” סיפר יברכן יהייס, שבחיי היום יום 

הוא מורה בבית ספר וסטודנט למשפטים. 
נשמתה  לעילוי  הסעודה  הוקדשה  השנה 
לעולמה  שהלכה  ז”ל,  בן-יעקב  צביה  של 

בן-יעקב  האירוע.  לפני  שבועות  כשלושה 
התאלמנה בגיל 27 וגידלה שני ילדים לבדה. 
החודשים  ואת  הסרטן  במחלת  חלתה  היא 
האחרונים לחייה עשתה בבית דודה ורעייתו, 
קץ. לאחר מותה  אין  שטיפלו בה במסירות 
ביקשו הדוד ובני המשפחה להנציח את זכרה 

ולכבדה בתרומת סעודה לעילוי נשמתה.
נו חברים  עם  פועל  משפחה,  בעל  ־יהייס, 
שע האתיופית,  העדה  בני  לחיזוק  ־ספים 

בתהליך  פשוטים  לא  ניסיונות  עוברת  דיין 
רצון  שבע  הוא  ישראל.  במדינת  קליטתה 
כפי  צבא”  אחרי  “תורה  פעילות  מתוצאות 
שבאה לידי ביטוי בקהילה ומתכוון לשווקה 
לקהילות אחרות של יוצאי אתיופיה ברחבי 

הארץ. 

למען 
הקהילה

הרב אילן צפורי ויהייס יברכן

־בשקט וללא הרבה פרסום מתקיים לו פרויקט יפה
פה בנאות שקד. פרויקט “תורה אחרי צבא” הפך 

למוקד פעילות לגילאים שונים – ילדים ומבוגרים, 
מלכד ומחזק את הקהילה. כעת חושבים לייצא את 

השילוב לקהילות יוצאי אתיופיה ברחבי הארץ

“תורה 
אחרי 
צבא”


