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“Iisraelis on palju rohkem religioosset vaba-
dust, kui maailma meedia põhjal arvata 
võiks,” ütleb eestlanna Ireen Ziv (43), kes 
elab juutide maal juba kümme aastat.

S isekujundaja ja medit-
siinisekretäri tööd tegev 
Ireen ning Tel Avivi 
ülikooli lõpetanud börsi-
maakler Hagai Ziv (51) 

elavad Iisraelis Haifa linnas. Peres 
kasvab viis last: Shiri Johanna (20), 
Noah Nethanel (15), Naomi Shirel 
(14), Natan Shlomo (10) ja Neta 
Reina (4). Zividel on suur maja ilusa 
lilleaiaga, kus leidub ka apelsini- ja 
granaat õunapuid. Taamal kõrguvad 
mäed, 20minutilise jalutuskäigu järel 
jõuab Vahemere-äärsesse supelranda.

Algab sabat –  
juudi puhkepäev
Iisrael on Eestist poole väiksem, kuid 
seal elab 7,7 miljonit inimest. Juudi 
rahva väärikas ajalugu on tuhandeid 
aastaid pikk. “Väike riik, aga suur rah-

meline
israel
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üks naabritest teatas lähedal 
asuvasse poodi, et või-
me tema arvelt süüa osta. 
Kohalikust messianistlikust 
kogudusest leiti väiksema-
le pojale hoidja, et saaksin 

õpingud lõpetada. Kaunite kunstide 
kool andis andekale viiuldajale Johan-
nale täismahus stipendiumi.”

Üks heasüdamlik naabrinaine, kes 
nende elu kõrvalt jälgis, lootis kogu 
hingest, et Ireen saab uuesti mehele. 
Selleks tegi ta tutvumisportaalis Iree-
nile profiili ja maksis ise selle eest.

Ei läinudki kaua, kui Ireen sõb-
runes Tel Avivis börsimaaklerina 
töötava vallalise Hagaiga, kelle nimi 
tähendab tõlkes “minu püha”.

“Hagai viis meid esimesel kohtumi-
sel terve perega loodusesse, ja siis juba 
igal nädalavahetusel,” meenutab Ireen 
soojalt. “Käisime läbi palju matkaradu 
– mägedes, metsades, jõeorgudes.”

Poole aasta möödudes oli selge, et 
tahetakse koos olla. “Hagai kolis meie 
juurde ja läksime kodus üle heebrea 
keelele,” jutustab Ireen.

Kuna Ireen ei ole juut, ei saanud 
nad abielu sõlmida Iisraelis, vaid pidid 
sõitma Küprosele. Varsti jäi Ireen 
nende ühise lapse ootele. Õnnelik tule-
vane isa ostis perele Haifas suure aiaga 
maja. Tütar Neta Reina tuli ilmale 
2009. aastal kodusünnitusel. “See oli 
mu esimene peresünnitus, ühtlasi  

vas – hingelt ja vaimult,” kiidab Ireen.
Meie jutuajamise taustal kõlavad 

laste kilked. On reede ja pere valmistub 
sabatiks. Iisraelis algab päev päikse-
loojanguga. Nii võetakse ka sabat vas-
tu reede õhtul ühise õhtusöögiga.

Zivid ei täida rangelt usukombeid, 
vaid kuuluvad Iisraeli rahvatraditsioo ne 
järgivate perede sekka. Sabati eel õnnis-
tavad nad veini ja leiba ning soovivad 
üksteisele head sabatit: “Shabat shalom!”

Valgamaalt Iisraeli
Ireeni elu on kirju nagu pühademuna. 
Ta on pärit Valgamaalt Paluperast, 
õppinud Tartu Ülikoolis kristliku pe-
dagoogika kursustel, Tallinna Ülikoo-
lis pedagoogikat ja psühholoogiat.

1990ndate algul osales Ireen Iis-
raeli sõprade ühingu loomisel. Ühin-
gu juures tegutses juudi rahvamuusika 
ja -tantsuansambel Keshet (tõlkes Vi-
kerkaar). Ka Ireeni kodu täitus juudi 
kultuurist huvitatud inimestega.

Kui 1993. aastal sündinud tütar 
Shiri Johanna sai kolmeaastaseks, abi-
ellus Ireen eestijuudiga ning aastase 
vahega nägid ilmavalgust Noah Net-
hanel ja Naomi Shirel. Ireen õppis 

iseseisvalt heebrea keelt ning Tartu 
Ülikoolis vana heebrea keelt.

Kui abikaasa perekond kolis Iis-
raeli, tekkis ka Ireenil idee elukohta 
vahetada. 2003 maanduski seitsmen-
dat kuud rase Ireen kolme väikese 
lapsega keset kõrbekuumusest auravat 
augustiööd Ben Gurioni lennuväljal. 
Pool aastat said nad riigilt immigrat-
sioonitoetust. Peagi sündis poeg 
Natan Shlomo, kes kaheksapäevaselt 
juudi kombe kohaselt ümber lõigati.

“Vaatamata sellele, et lapsed heeb-
rea keelt ei osanud, sulandusid nad 
sujuvalt ühiskonda,” räägib Ireen. 
Väiksemad läksid lasteaeda ja vanem 
tütar kooli. Ireen ise alustas õpinguid 
meditsiinisekretäri ametikursusel.

Kriisis tunned armastust
Kaks aastat hiljem abielu paraku pu-
runes ja Ireen jäi võõral maal lastega 
üksi. “Järgnes suurim kriis mu elus,” 
meenutab Ireen, “illusioonid lenda-
sid kildudeks, meil puudus sissetulek, 
kuid kogesin ka Iisraeli armastust.”

Ireen ütleb, et laste isalt laekus raha 
vaid tagasihoidliku üürikorteri eest 
tasumiseks. “Naabrid tõid meile süüa, 

Ireen ja Hagai kodumaja ees.

Vaade pere kodu linnale  
Haifale.

Pere lapsed Noah, Neta,  
Johanna, Naomi ja Natan.

Sabati söömaaegadel osaleb 
vahel ka sõpru Eestist.
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selle, kuidas toitu tehakse. Alates viisist, 
kuidas toiduks vajaminev loom tapetak-
se, kus ja millega liha töödeldakse.

Loom, kelle liha võib süüa, peab 
olema korraga nii mäletseja kui ka sõ-
raline, näiteks lammas. Söögikala peab 
olema liigist, kellel on nii uimed kui ka 
soomused.

T-särk koolivormiks
Koolid on Iisraelis riiklikud või reli-
gioossed. Riigikoolis on koolivormiks 
kooli logoga T-särk ja lühikesed või 
pikad mugavad dressipüksid. Pidulikul 
puhul kantakse valget T-särki ja teksasid.

Kool on jagatud alg-, kesk- ja 
gümnaasiumiastmeks. Kuni põhikooli 
lõpuni pööratakse emotsionaalsele ja 
isiksuse arengule rohkem tähelepanu 
kui akadeemilistele saavutustele.

Koolides käib ka tugev tolerant-
suskasvatus, kuna lapsed on erinevat 
päritolu. “Kõik algab lapse enesetead-

vusest,” räägib Ireen. “Nii 
kirjutab iga Iisraeli laps 
7. klassis referaadi teemal 
“Minu juured”.” 

Pühade rütmis
Lapsepuhkust saab Iis-
raelis ainult 14 nädalat ja 
mudilase haridustee algab 
3. eluaastal lastesõimes. 
Koolinädal on kuuepäe-
vane, aga kuna kogu elu 
kulgeb Iisraelis vastavalt 
pühadele, mida on palju, 
on ka rohkelt koolivahe-
aegu.

“Jumala soovi kohaselt peetakse siin 
igivanu traditsioone järgivaid pühi, mil 
tööd ei tehta,” selgitab Ireen. Üks täht-
samaid pühi on paasapüha, millega tä-
histatakse orjusest pääsemist. Shavuotil 
ehk nelipühal kaunistatakse kodude ja 
sünagoogide sissekäigud puuokste ja 
taimedega, mälestamaks sündmusi Sii-

 esimene  sünnitus vette, ja koduses 
keskkonnas tundsin end turvaliselt,” 
sõnab Ireen.

Andekad lapsed
Ireen jäi lastega koduseks, kuid õp-
pis ära sisearhitekti ameti. Lapsed 
kasvasid ning arendasid oma andeid. 
Vanem poeg Noah Nethanel õppis 
viiulit, tegi sporti ja joonistas pal-
ju, kuni hakkas arvutite vastu huvi 
tundma. Täna õpib ta gümnaasiumis 
lisaainena arvutiteadust.

Vanem tütar Johanna on teist 
aastat sõjaväeteenistuses (mis Iisraelis 
on kohustuslik ka tüdrukutele). Lisa 
teenib ta pulmades show-viiuldajana.

Keskmise tütre Naomi kirg on tants, 
ta õpib juba üheksandat aastat ballet-
ti. Teine poeg Natan Shlomo mängib 
klaverit, on ülihea mäluga ning osaleb 
kohalikus noorteorganisatsioonis. Pesa-
muna Neta läks hiljuti laste aeda, kus 
käib akrobaatikaringis.

Ireen annab tasuta konsul-
tatsioone kodukujunduse alal 
ning kord nädalas tegutseb 
seksuaalkuritegude ohvri-
te kriisiabi keskuses, samuti 
end prostitutsioonist välja 

võitlevate naiste nõustajana. Ka osaleb 
ta Haifa ülikooli õigusteaduskonna ja 
naisliikumise ühisprojektis, aitamaks 
vägivalla all kannatavaid naisi.

Ranged koššer-reeglid
Kodust ja köögist vesteldes selgitab 
Ireen, et juutide jaoks on toidulaud 
püha koht. Väga tavaline on, et reede 
õhtul, samuti pühade ajal, koguneb 
laiendatud pere koos sööma. Seepärast 
on ka sabatiõhtuti tänavad vaiksed.

Iisraeli tavalisim tänavatoit on ki-
kerhernejahust küpsetatud pallide ehk 
falafelidega täidetud pitaleivad koos 
hummuse, tahhiini ja salatiga. Kodu-
des süüakse palju juur- ja puuvilja, mis 
sobib nii liha kui ka piimatoiduga.

Iisraeli poodides ja restoranides 
müüakse vaid koššer-toitu. Iidsed koš-
šer-reeglid ei sätesta mitte ainult selle, 
mida süüakse, vaid viimse detailini ka 

Ajalooline Jeruusalemm.Jeesuse sünnikoht Petlemmas.Natalie Portman, Jeruusa- 
lemmas sündinud näitleja.

Nutumüür.

Johanna soola-
meres suplemas.

Kuhu Iisraelis perega minna
Surnumeri oma kaunite randade, soolase ja õlise mineraalveega on 
turismi magnet ning kosmeetikatööstuse varamu.

Mini-Iisrael – Iisraeli tähtsamate kohtade makettlinnak Kesk-Iisraelis. 
Suurepärane võimalus saada koos lastega ülevaade kogu Iisraelist.

Kuningas Taaveti linn Jeruusalemma vanalinna lõunaosas – iidne arheo-
loogiline pärand. Sobib kogu perega külastamiseks, põnev oma maa-alus-
te käikude ja ammuste aegade hõnguga.

Matkarajad on Iisraelis hästi märgistatud ja hooldatud. Põnevamad 
sihtkohad: Lääne-Galilea, Haifa mäed, Põhja-Iisrael, Negevi kõrb.

Iisraeli tuntumad 



Iisrael on multikultuurne maa. Kuigi 
ametlikke riigikeeli on kaks – heebrea 
ja araabia –, kuuleb siin kokku umbes 
30 keelt. Elanikkond jaguneb religioos-
seks ja sekulaarseks ehk ilmalikuks.

Usuliselt kuuluvuselt on 75,1% ela-
nikest juudid, 17,4% moslemid ja 2% 
kristlased. “Iisraelis on usuvabadus palju 
suurem, kui maailm seda meedia põhjal 
ette kujutab,” mainib Ireen.

Ka on siin turvaline. “Sõdurid on ta-
valine osa tänavapildist. Samuti on palju 
turvakontrolle, eriti suurpoodide ja kon-
torihoonete ees. Turvalisuse tagamine 
on põhjendatud, sest Iisrael on Lähis-
Ida ainukene demokraatlik riik,” lõpetab 
Ireen ning kutsub kõiki külla. 

nai mäel. Sügisel algab kooliaasta Rosh 
Hashana ehk uusaastapäeva pühadega. 
Sellele järgneb Yom Kippur ehk suur le-
pituspäev, mil peab halba kahetsema ja 
meeleparanduse teele asuma. Sügispü-
had lõppevad Sukkot i ehk lehtmajapü-
hadega, mil ehitatakse lehtmajad, kus 
seitsme päeva jooksul istuda ja süüa.

Hanukat ehk templipühitsemise 
püha tähistatakse detsembris umbes 
samal ajal, kui suur osa maailmast 
peab jõule. Sel päeval pühitsetakse jul-
gust võõra võimu surve all oma usule 
kindlaks jääda. Võetakse välja üheksa-
haruline küünlajalg, kus üks küünal 
põleb pidevalt ja kaheksa päeva jook-
sul lisatakse iga päev üks küünal.

Purimil ehk vabanemispühal tule-
tatakse meelde kuninganna Estri 
kangelaslikku tegevust juudi rahva 
päästmisel. 15. mai on iseseisvus-
püha, mis märgib Briti ülemvõimu 
lõppemist 1948. aastal.

Turvaline ja multi-
kultuurne maa
“Meie pere on tavaline Iisraeli pere. 
Sabatit võtame vastu õhtusöögiga. Sa-
bati ajal me tööl ei käi, aga siiski mat-
kame. Need usklikud juudid, kellele 
ka tule süütamine ja auto käivitamine 
on töö, sabati ja pühade ajal autoga ei 
sõida,” räägib Ireen.

Viiuldaja Itzhak Perlman.Laulja Idan Raichel.Nutumüür. Vilka ööelu ja rohkete ostukeskustega Tel Aviv.
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