
בת קיבוץ גונן, השוכן לצד כביש האקליפטוסים שמוביל לפינות טבע פראי הנמצאות למרגלות 
רמת הגולן.  זו פיסת ארץ שופעת מים, מעיינות, נחלים וצמחיית עד ירוקה עם מקומות שיד אדם 
עדיין לא שינתה אותם. נעמי, הבכורה מבין שלושה ילדים שנולדו לזוג הורים אנגליים, אשר הגיעו 
ארצה כמתנדבים, התאהבו באידיאל הקיבוצי ונשארו. בלידתה, כהורים שצפו את עתידה של 

בתם, הוענק לה  שם של גיורת -נעמי. 

נעמי גדלה בקיבוץ חילוני. חברי הקיבוץ שלא התעמקו בנושאי הדת,  שמרו על מסורת יהודית 
שהתבטאה בארוחות חגיגיות בערב שבת, כולל לבוש חגיגי, שירים ואפילו הדלקת נרות. החגים 
נחגגו במועדם, מלווים באלמנטים הלקוחים מעולם החקלאות והווי חיי הקיבוץ. בבית הספר, 
נאמנים לתוכנית הלימודים הארצית, למדו בין היתר תורה, תנ"ך והיסטוריה יהודית. שלושת 
האחים מעולם לא חשו שיש הבדל בינם לבין שאר הילדים.  על אף שכל חברי הקיבוץ ובמיוחד 
שלושת האחים ידעו שהוריהם במקור היו נוצרים, השתלבותם בחיי החברה הייתה מושלמת. 
הוריהם, שהתמסרו לחזון הציוני תוך שהם מוותרים על שייכותם לדת אליה נולדו, זכו לחיבוק 
חם ואוהב מכל הסובבים אותם. נעמי ושלושת אחיה, גדלו באושר רב במשך כל תקופת הילדות 
והנעורים, עד שנאלצו לעמוד נכוחה מול מוסדות המדינה. עם יציאתם מהחממה החברתית 
שעטפה אותם בבתי הספר, החלה ההיתקלות במהמורות רבות. ההתמודדות עם מוסכמות 

חברתיות בלתי מתפשרות, שחרטה קווים בולטים באופיים. 

דיוויד ספלמן, אביה של נעמי, בן למשפחה אירית שהיגרה ללידס שבאנגליה, נולד כנוצרי אדוק. 
כנער, נשלח  ללמוד בבית ספר להסמכת כמרים. ברגע הראשון שהצליח להשתחרר מהחינוך 
הנוקשה, הפר את החלטת הוריו ופרש מבית הספר. למחייתו, התחיל לעבוד בחברת טקסטיל 
גדולה. מנהל המפעל בו עבד, היה יהודי. לאור התרשמותו  מכישוריו של ספלמן הצעיר, החליט 
לקחת אותו תחת חסותו. הוא שלח אותו לגרמניה ללמוד את תורת שיווק הטקסטיל. בנסיעה 
זו נחרץ גורלו של דיוויד. עולם שלא הכיר  נגלה לעיניו, בין היתר, הייתה זו הפעם הראשונה 
שנחשף לנושא השואה. השנה הייתה 1967. העם בישראל, שנלחם על קיומו, עורר תמיכה 
ואהדה שהגיעה אליו מכל קצוות תבל. דיוויד שנושא היהדות ואסון השואה נגע ללבו, הסתקרן 
מעוצמתם של הישראלים ויכולת ההתחדשות שלהם. הוא חש חובה להכיר אותם מקרוב. כך 
הגיע לישראל כמתנדב בקיבוץ גונן ונשאר בארץ. אחרי כשנה כשחברתו, אנגליה שבאותה עת 
שהתה באיטליה, כמורה פרטית לאנגלית לילדי משפחת אצולה, סיימה את תקופת התחייבותה, 
ארזה את מזוודותיה והצטרפה אליו, גם היא כמתנדבת. בני הזוג, התחבבו על חברי הקיבוץ 
והתקבלו כחברים,  דבר שהיה  יוצא דופן באותה תקופה. לימים, נישאו  בני הזוג ספלמן 
בשגרירות בריטניה. חברי הקיבוץ קיבלו אותם בזרועות פתוחות, הרבה בזכות הציונות הכנה  
שהפגינו ואהבתם הגדולה לישראל. בשל כך ובזכות הידע הרחב שרכש לעצמו בנושאי ארץ 
ישראל ושליטתו בשפות זרות, נבחר דיוויד ספלמן ללוות משלחות של אישים רמי מעלה שהגיעו 
ארצה. זמן קצר לאחר קבלתו כחבר קיבוץ, נבחר לכהן כמזכיר הקיבוץ,  שוב מקרה ראשון של 
אדם שאינו  יהודי אשר נבחר לתפקיד זה. מאז ועד היום הוא עוסק רוב הזמן בהקמה ולווי של 
יישובים ובקליטת עליה. לאחרונה ניהל מהלך של הכפלת האוכלוסייה ביישובי הגולן. לאחר 25 
שנות עשיה ציונית החל ללמוד יהדות במכון מאיר והתגייר. היום הוא יהודי שומר מצוות וממשיך 

בעשיה ציונית בהתיישבות ובתחומים נוספים.

לדת של הוריה לא היה משקל בחיי המשפחה. משום כך,  נושא הגיור לא עלה מעולם לדיון 
משפחתי. יתרה מכך, כאשר נעמי הגיעה לגיל מצוות, כנערה המתחילה לקבל החלטות על חייה, 
היא ביקשה מהוריה אישור לעבור תהליך גיור. אביה התנגד בתוקף. הוא חשש שבגילה הצעיר, 

התהליך המחמיר יגרום לה לחזור בתשובה. הנושא ירד מהפרק. 
נעמי המשיכה לחיות כישראלית לכל דבר.  כמי שנולדה בארץ, גדלה והתחנכה על ערכי הציונות 
והיהדות, כמו כל חבריה, קיבלה צו גיוס לצבא. קודם לכן,  בגיל 16,היא נתקלה בפעם הראשונה 
בבירוקרטיה שעבורה הייתה זו הוכחה לחיץ הקיים, אותו לא הכירה,  בין דת ללאום.  כמו כולם 
היא קיבלה את תעודת הזהות, בהבדל אחד, בסעיף הלאום הופיעו שתי מילים: "לא רשום" . 
הסיבה לרישום המנוכר נבעה מסירובו של אביה לרשום אותה כנוצרייה בתעודת הלידה. הוא 

החליט שעם בגרותה הבחירה תהיה נתונה בידיה. 

ההתקלות השנייה הייתה, כאשר בכיתה י"ב, היא התכוננה להצטרף לסיור במחנות ההשמדה 
בפולין. בבואה להוציא דרכון ישראלי, הבהירו לה  במשרד הפנים שלמרות שנולדה בארץ, ויש 
בידיה תעודת זהות כחולה וכבר קיבלה צו גיוס חובה ראשון, הרי שאינה אזרחית ישראלית ועליה 
להשתמש בדרכון הבריטי הנמצא בידיה מאז ילדותה. להוריה הוסבר, כי מאחר שהיא ואחיה 
לא נולדו כיהודים, לא קיבלו את האזרחות הישראלית בצורה אוטומטית ועליהם להגיש בקשה 
משפחתית לתהליך "התאזרחות". אל המשלחת שיצאה מטעם בית הספר בו למדה כל השנים, 
היא הצטרפה עם דרכונה הזר. הנסיעה למחנות ההשמדה בפולין הייתה חשובה לה ובמיוחד 

לאביה, שהייתה זו סגירת מעגל עבורו. 

בסיום התיכון, נעמי התגייסה לצבא. אל  תעודת הזהות הכחולה, בה מצוין "לא רשום"  בסעיף 
הלאום, צורף פתק ממשרד הפנים, ובו שלוש שורות המאשרות שהיא נמצאת בהליך התאזרחות. 
אחרי תקופת טירונות, הוצבה באוגדה עליה פיקד תת – אלוף דאז עמירם לוין.  מאותו רגע נעמי, 
כישראלית לכל דבר, החלה לעבור תהליך סיווג בטחוני שלא הסתיים. שאלות וחקירות ישירות, 
תחקירי חברים ומקורבים, עיכובים וחשדות שנמשכו והתארכו. כאשר הציגו בפניה סדרת שכנועים 
כי עליה לעבור תהליך גיור מקוצר במהלך שירותה הצבאי, היא סירבה על אף שהתקשתה 
להמשיך בקו התשאול שנאלצה לעבור. בהגיעה לקצה גבול ההבלגה.  עדיין כטוראית, חיילת 
צעירה, מלאה בביטחון, פרצה לחדרו של האוגדונר והביע את מחאתה. תת אלוף דאז עמירם לוין, 
בן קיבוץ להבות הבשן השכן לקיבוץ הולדתה של נעמי, הכיר את אביה של נעמי ובחר לעמוד 
לצדה. בשל תחושת השייכות שלה לישראל, שמן הסתם, מוכרת כמדינת היהודים,  הגיור תמיד 
היה חשוב לה.  נעמי לא רצתה להתגייר למענו של אף אחד,  גם לא מתוך לחץ שהופעל עליה 

מגורמים שונים. המרת הדת היתה החלטה אך ורק שלה ולמען עצמה. 

באמצע שירותה הצבאי, הושלם תהליך "ההתאזרחות" של נעמי והוריה. הם התבקשו להתייצב 
במשרדי משרד הפנים ולהישבע אמונים למדינת ישראל. היא ידעה בוודאות שאת תהליך הגיור 
היא תשלים לאחר שחרורה מהשרות הסדיר בזמן המתאים לה. בתקופה זו פגשה נעמי את 

אהבת חייה, קצין ביחידה בה שירתו יחדיו ועד היום הינו  בן זוגה ואב ילדיה.

י ש י א ר  ו פ י ס

נעמי יחזקאל 
מעצבת 

בנשמתה – 
שהתאהבה 
באדריכלות 

מסיום לימודיה היא נשאבת 
לאתגרים מקצועיים הגוברים 

מפרויקט לפרויקט. לנעמי, 
הנדסאית אדריכלות ומעצבת 

פנים, נשואה ואם לשלושה. 
לא נראה שבסיפור חייה יש 

מהמיוחד. עד שהתבגרה, 
הפכה לנערה, חיילת ואישה. 

היום, במבט לאחור היא גילתה 
שבמסלול חייה, הדברים 

שבידלו אותה, הם היו אלה 
שחישלו את אופייה והביאו 

אותה למקום שממנו היא מאד 
מרוצה. אחד הדברים שליוו 

אותה מיום הולדתה היה, מן 
הסתם, שמה, נעמי אותו תמיד 
נשאה בגאווה מבלי שבתחילה 

תהתה על משמעותו. רק 
בשלב מאוחר יותר, הבינה 

שהבחריה לא הייתה מקרית. 
נעמי מודה על כל שלב בחייה 

שהותיר בה רשמים הבאים 
לידי ביטוי ביצירותיה.
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המקרה של נעמי נחשב באותה תקופה כמקרה יוצא דופן, הסיפור שלה הוגדר כמקרה 
מיוחד שהוביל לתהליך גיור בבית דין ל"מקרים מיוחדים". להבדיל מהמסלולים המקובלים, 
של לימודים בקיבוץ דתי או באולפנה בישיבה, נבנה לה מסלול פרטני שכלל מגורים למשך 
חצי שנה בשכונה דתית בירושלים – קריית משה. במשך חצי שנה היא גרה יחד עם חמש 
רווקות דתיות. בימים למדה במכון "אורה" וכל ערב נפגשה עם רבנית אחרת ששקדה אתה על 
הלכות הדת. נעמי חייה חיי דת מלאים בכל אותה התקופה. במקביל וללא שום קשר לתהליך 
הגיור, נעמי ובן זוגה, תכננו להינשא. אז הסתבר להם שכמי שעומד להיות בעלה של גיורת 
המחויבת שמירת מצוות לפחות על שלוש מצוות עיקריות: כשרות, שבת ונידה. גם עליו חל 
הכורח של חיזוק דתי.  הוא נדרש להוכיח בקיאות בחוקי הדת, אחרי לימוד של כחודש וחצי 
במכון 'מאיר' ללימודי דת, מתוך תמיכה בהחלטת רעייתו לעתיד, הוא החל ללמוד בישיבה.  
תקופת תהליך הגיור של נעמי הותיר בה תחושות מעורבות, מצד אחד, כמיהתה לסגירת 
המעגל הייתה גדולה, אך עם זאת על אף היותה ילידת הארץ, בת קיבוץ, ששירתה שרות מלא 
את המדינה, חגגה את חגיה ונשבעה אימונים למדינה, היו לה לא מעט רגעים בהם, בפעם 
הראשונה בחייה, הרגישה דחויה, לא שייכת ומנודה. אחד מהמקרים הזכורים לה, קרה כאשר 
באחד מערבי יום שישי, כשהתארחה בביתה של משפחה חרדית, בזמן הקידוש,  הועבר גביע 
יין כנהוג בין כל המסובים לארוחה, לה נמזג היין בכוס נפרדת שמא תטמא את טוהרת קידוש 
השבת. אירוע טראומתי נוסף אותו חוותה היה ביום בו התנהל טקס הגיור, שכלל טבילת 
טהרה במקווה. מעמד מרגש עבורה לו יחלה חודשים ארוכים. האירוע נוהל באופן מסורתי אך 
לצד ההתרגשות הגדולה מהמעמד היו בו גם רגעים מביכים וטראומתיים, אשר פגמו בכוונה 
הטהורה של התהליך ובדרך הביצוע שלו, מהסיבות השמורות אתה, נעמי בחרה לא לפרט. 

פרשת הגיור הסתיימה, נעמי נישאה לבחיר לבה. משפחתו קיבלה אותה באהבה והזוג הצעיר, 
יצא לשליחות בחוץ לארץ מטעם המדינה. הארץ הראשונה בה הוצבו הייתה מצרים. אחר כך  
הגיעו לבלגיה ואת שליחותם סיימו  בחוף השנהב. בכל אותן ארצות, נעמי עבדה בשגרירויות 
הישראליות. בזמן השהות הארוכה במדינות הזרות ספגה נעמי תרבויות שונות, נופים וטעמים 
שונים מהתרבות האיסלמית, דרך  התרשמותה מהקלסיקה האירופאית ועד אוסף רשמים  

אקזוטיים מאפריקה השחורה.

לאחר חמש שנים של היעדרות מהארץ חזרה משפחת יחזקאל אל כור מחצבתם.  כמשפחה 
המונה זוג הורים ושתי בנות הם החלו בחיפוש אחרי מקום מגורים. לנעמי ובעלה, היה ברור 
שביתם יהיה בסביבה כפרית. אחרי חיפושים רבים, מרוחקים  מהמולת הערים הגדולות, 
נמצאה בתל מונד, חלקת אדמה מתאימה צמודה לשדרת ברושים מרשימה שהחליפה את 
שדרת האקליפטוסים אשר השפיעה רבות על ילדותה של נעמי. שם בנו את ביתם בו הם 

גרים עד היום. 

התאקלמותה חזרה בארץ הייתה מהירה,  תוך תקופה קצרה גילתה  נעמי כישורים בתחום 
ההייטק. התקבלה לעבודה בתחום והחלה ליצור קריירה מרשימה. היו לה תנאי עבודה 
מושלמים שהתאימו לה גם כאם, כרעיה וכאשת קריירה. לכאורה, הכל נראה מושלם. אך 
במציאות נעמי ידעה וחשה בקרבה שתחום ההי טק, על אף הצלחתה, לא  היה הייעוד שלה 

בעולם. זיכרונות הילדות שניטעו בה, התרבויות השונות בהן נתקלה בנסיעותיה, יכולת קבלת 
החלטות שרק היא אחראית עליהן, הפרפקציוניזם שפיתחה והכי חשוב טעמה המשובח 
בכל מה שקשור לעיצוב ותכנון חללים. הביאו אותה לידי החלטה ללמוד עיצוב ואדריכלות. 

כאם לשלושה ילדים שגילו של הקטן שבהם היה פחות משנתיים, נעמי נרשמה ללימודי 
הנדסאות אדריכלות ועיצוב במכללת רופין. למגינת ליבם של מעסיקיה  היא התפטרה 
מהעבודה והחלה בלימודים סדירים. להפתעתה, מעבר לכמיהתה לעיצוב, שתמיד קיננה 
בה, היא נמשכה יותר אל האדריכלות על חוקיה הנוקשים והמדויקים. היא פשוט התאהבה 
במקצוע. תקופה הלימודים עברה עליה באושר. היא מצאה את עצמה נשאבת לאתגרים 
שגברו מפרויקט לפרויקט. בסיום לימודיה, כמחווה  לבעלה חובב האופנועים, שתמך בה בכל 
תקופת לימודיה, היא בחרה בתכנון פארק מוטורי כפרויקט גמר. לצורך כך, בשל היסודיות 
הטמונה באופייה. היא נסעה למסלול פורמולה  1 במונזה שבאיטליה וחקרה את הנושא 
עד תום.  נעמי ראיינה נהגי מרוץ, יזמים ועיתונאים. סיכמה, תכננה והגישה פרויקט מושלם 
שבזכותו זכתה בהצטיינות.  עם תום לימודיה, החלה נעמי לעבוד במשרד אדריכלים, 
רוזן-ליננברג אדריכלים, שם עבדה קרוב לשנה. במקביל, כאם לשלושה ילדים קטנים, היא 
תכננה וביצעה פרויקטים פרטיים באדריכלות ובעיצוב פנים.  כשהיא נשענת על תשוקתה 
למקצוע, על אהבתה למשפחתה ועל רצונה העז לעמוד באתגרים שהציבה לעצמה. היא 
הצליחה לעמוד בכל המשימות על הצד הטוב ביותר. רצף העבודה שהגיעה לשולחנה, 

הייתה ההוכחה הטובה ביותר לכך.  

לאור הפרויקטים הפרטים שהוצעו לה, בחרה נעמי לעזוב את משרד האדריכלים ובשנת 
2009 פתחה את העסק הפרטי שלה: 'נעמי יחזקאל אדריכלות ועיצוב פנים'. את משרדה 

היא מיקמה בביתה, ביחידה נפרדת אותה התאימה לדרישות הסטודיו שלה. 

בזכות הניסיון הרב שצברה עם השנים, החליטה נעמי לסווג את הסטודיו שלה כמתמחה 
באדריכלות ועיצוב בתי מגורים, תכנון ועיצוב דירות יוקרה, בנייה חדשה, שיפוצים יסודיים, 
משרדים ועסקים. מעבר לניסיון האמור, נעמי נהנית מהקשר האישי עם לקוחותיה אותם 

היא מלווה באופן אישי ומקצועי לכל אורכו של תהליך התכנון, הבניה והעיצוב.
 

האני מאמין של נעמי: "אדריכלות ועיצוב הם דרך חיים בשבילי, דרך בה ניתנה לי זכות גדולה 
לעבוד עם אנשים, לתכנן עבורם את ביתם, לצקת לתוכו את מאווייהם ולהגשים יחד איתם 
את חלומם. לכן, הבתים אותם אני מתכננת, שונים אחד ממשנהו בסגנון האדריכלי ובשפה 
העיצובית. אני מאמינה כי בכל בית צריך להיות מאפיין ייחודי שמתאים לאנשים החיים בו. 
הייחודיות שלי כאדריכלית ומעצבת– הינה היכולת לתכנן ולעצב בית התואם את מידותיו 
וסגנון החיים של הלקוח תוך שמירה על קו מנחה המקנה לבית או לחלל תחושת שלמות. "

 במשרדה של נעמי עובד צוות מקצועי בעל ניסיון עשיר בתכנון, הוצאת היתרי בניה, עריכת 
תכניות עבודה ומפרטים. העבודה במשרד מתבצעת בשיתוף פעולה מול אנשי מקצוע 
ויועצים מקצועיים המצורפים לכל פרויקט. משלב התכנון ובמשך כל מהלך הביצוע, ניתנים 
פתרונות, תשובות מקצועיות ופירוט מדויק המותאם לאופי הפרויקט והמורכבות שלו גם 

אם הוא  גדול או קטן.

Design
 inspiration

הבחירה של אסתי לעסוק בעיצוב פנים נובעת מאהבתה לבני אדם 
ומיכולתה להבין את הנמצאים מולה, גם אם לא היטיבו לתאר את עצמם 
במילים. הבחירה של אסתי לעסוק בעיצוב פנים נובעת מאהבתה לבני 
אדם ומיכולתה להבין את הנמצאים מולה, גם אם לא היטיבו לתאר 

את עצמם במילים.
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ל א ק ז ח י י  מ ע נ י ל ש ה  א ר ש ה ה

הבחירה של אסתי לעסוק בעיצוב פנים נובעת 
מאהבתה לבני אדם ומיכולתה להבין את הנמצאים 
מולה, גם אם לא היטיבו לתאר את עצמם במילים. 
הבחירה של אסתי לעסוק בעיצוב פנים נובעת 
מאהבתה לבני אדם ומיכולתה להבין את הנמצאים 
מולה, גם אם לא היטיבו לתאר את עצמם במילים.

Design
 insparation
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בית מגורים בשרון 1
Residential house

in the Sharon

ן ו ר ש ב ם  י ר ו ג מ ת  י ב  / ט  ק י ו ר פ

הבחירה של אסתי 
לעסוק בעיצוב פנים 

נובעת מאהבתה לבני 
אדם ומיכולתה להבין את 

הנמצאים מולה, גם אם לא 
היטיבו לתאר את עצמם 

במילים.

הבחירה של אסתי לעסוק בעיצוב 
פנים נובעת מאהבתה לבני אדם 
ומיכולתה להבין את הנמצאים מולה, 
גם אם לא היטיבו לתאר את עצמם 
במילים.

ל א ק ז ח י י  מ ע נ
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ן ו ר ש ב ם  י ר ו ג מ ת  י ב  / ט  ק י ו ר לפ א ק ז ח י י  מ ע נ בית מגורים בשרון 2
Residential house

in the Sharon

הבחירה של אסתי 
לעסוק בעיצוב פנים 

נובעת מאהבתה 
לבני אדם ומיכולתה 
להבין את הנמצאים 

מולה, גם אם לא 
היטיבו לתאר את 

עצמם במילים. 
הבחירה של אסתי 

לעסוק בעיצוב פנים 
נובעת מאהבתה 

לבני אדם ומיכולתה 
להבין את הנמצאים 

מולה, גם אם לא 
היטיבו לתאר את 

עצמם במילים.

הבחירה של אסתי לעסוק בעיצוב פנים נובעת 
מאהבתה לבני אדם ומיכולתה להבין את הנמצאים 

מולה, גם אם לא היטיבו לתאר את עצמם במילים.
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י ש י א ר  ו פ י ןס ו ר ש ב ם  י ר ו ג מ ת  י ב  / ט  ק י ו ר לפ א ק ז ח י י  מ ע נ

הבחירה של אסתי לעסוק בעיצוב פנים נובעת מאהבתה לבני אדם ומיכולתה 
להבין את הנמצאים מולה, גם אם לא היטיבו לתאר את עצמם במילים. 

הבחירה של אסתי לעסוק בעיצוב פנים נובעת מאהבתה לבני אדם ומיכולתה 
להבין את הנמצאים מולה, גם אם לא היטיבו לתאר את עצמם במילים.
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בית מגורים בשרון 3
Residential house

in the Sharon

ן ו ר ש ב ם  י ר ו ג מ ת  י ב  / ט  ק י ו ר לפ א ק ז ח י י  מ ע נ

הבחירה של אסתי לעסוק בעיצוב פנים נובעת 
מאהבתה לבני אדם ומיכולתה להבין את הנמצאים 

מולה, גם אם לא היטיבו לתאר את עצמם במילים.

הבחירה של אסתי לעסוק בעיצוב פנים נובעת 
מאהבתה לבני אדם ומיכולתה להבין את 
הנמצאים מולה, גם אם לא היטיבו לתאר את 
עצמם במילים.
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בית מגורים בשרון 4
Residential house

in the Sharon

ן ו ר ש ב ם  י ר ו ג מ ת  י ב  / ט  ק י ו ר לפ א ק ז ח י י  מ ע נ

הבחירה של אסתי לעסוק בעיצוב פנים נובעת 
מאהבתה לבני אדם ומיכולתה להבין את הנמצאים 
מולה, גם אם לא היטיבו לתאר את עצמם במילים. 

הבחירה של אסתי לעסוק בעיצוב פנים נובעת

הבחירה של אסתי לעסוק בעיצוב פנים נובעת מאהבתה לבני אדם ומיכולתה 
להבין את הנמצאים מולה, גם אם לא היטיבו לתאר את עצמם במילים.
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