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א

שלום לכולם,
קיבוץ גלויות בשעת הסליחות

כבר חלפו שנים מאז התעורר צורך חזק אצל תלמידי ישיבות הקיבוץ הדתי בעין צורים ומעלה
גלבוע לאמירת 'סליחות' של כולם ביחד ,בנוסח המשלב מזרח ומערב ,ספרד ואשכנז .רבני
הישיבות שמחו על הרעיון וניגשו בהתלהבות לתת מענה לבקשה .היה זה תהליך למידה ויצירה
לא פשוט :הדגשים והמנגינות שונים באופן מהותי .אצל הספרדים אלה סליחות של שמחה,
של חזרה הביתה ,של תיקון והתקרבות מחודשת ,בעוד שהנוסח האשכנזי הוא יותר נּוגֶה ,ויש
בו עומק ,כבדּות והכאה על חטא .הרבנים ישבו על המדוכה ,ריכזו את הטקסטים העיקריים
מכל נוסח ,שילבו מנגינות ,ויצרו מהדורה ראשונה של סליחות משולבות .מניסיונם מספרים
רבני הישיבה במעלה גלבוע כי בפעם הראשונה בה נפגשים המתפללים – אשכנזים וגם ספרדים
– עם הנוסח המשולב ,הם חשים קושי לומר אותו ,אך מהפעם השנייה ואילך אמירת הסליחות
מלֻווָ ה בהתלהבות ,שירה חדשה ,שמחה גדולה ותחושה נפלאה של יצירה משותפת .בנוסח
המשולב של הסליחות קיים איזון בין המקורות ,ויש בו אמירה משמעותית של חזרה הביתה
לארץ ישראל ,ויצירה המשלבת בין הגלויות .לאחרונה הוציאה ישיבת הקבה"ד במעלה גלבוע
את הגרסה השלישית והמעודכנת של סידור הסליחות ,והיא מציעה לַישובים המעוניינים
לרכוש אותו ,ללמוד אותו בעזרת אחד מרבני הישיבה או בוגריה ,ולקובעו כנוסח הקבוע
בישוב.

כולנו מאהל אחד

מחוז ירושלים של בני עקיבא יזם הקמת אוהל הידברות בגן העצמאות אשר בלב העיר
ירושלים .בשבוע שעבר ,בעיצומם של 'תשעת הימים' ,הגיעו רבים מחניכי סניפי התנועה בכל
רחבי הארץ ,כולל נציגי הנוער שלנו ,לשיחה ערכית חופשית ומתגלגלת על זהותה היהודית של
מדינת ישראל ,על צדק חברתי ,אהבת חינם ועוד .לאוהל הוזמנו כל תנועות הנוער ,והמונים
אכן הגיעו ושוחחו עם בני גילם ועם רבנים ,מנהיגים ואישי ציבור ,שהציגו בפתיחות ובאופן
בלתי אמצעי את משנתם .הרעיון היה לְ ַדבֵּ ר בבחינת "ופניהם איש אל אחיו" .התוצאה היתה
מעניינת וחזקה מאד מבחינה חינוכית .ביום שישי שעבר כתב דוד שמחון ,רכז המחוז" :היום
לפנות בוקר סגרנו את המאהל ,לאחר שבוע נהדר וליל לימוד וחיבור שהפתיע אותנו בעוצמתו.
לשמחתנו מצאנו את עצמנו צריכים לפתוח שוב ושוב את מחיצות האוהל כדי להכיל את
האנשים הרבים שהגיעו .לפנות בוקר הלכנו לכותל המערבי ושם סיימנו במפקד .איש לא נעדר.
מבחינתנו היה זה שבוע מיוחד מאוד .שבוע שממנו אנחנו יוצאים אחרת מאיך שנכנסנו".
משוחחים על זהות
המדינה ,צדק חברתי
ואהבת חינם

אמירת הסליחות
מלווה בתחושה
נפלאה של יצירה
משותפת

ימי העיון בתנ"ך

בשבוע שקדם לתשעה באב התקיימו במכללת הרצוג הסמוכה לישיבת הר עציון ימי העיון
לתנ"ך ,הנערכים מדי שנה בשנה בחופשת הקיץ .אלפים ( )!0,577גדשו את הקמפוס הנאה,
ובמעבר בין השיעורים ניתן היה לפגוש עשרות מחברי הקיבוץ הדתי המפלסים את דרכם אל
השיעור הבא" .זר לא יבין זאת" ,אך בציבור הציוני-דתי מתקבלת התופעה של לימוד תורה
לשמה בהבנה ובטבעיות .מאות נשים וגברים ,מבוגרים וצעירים ,כאלה שבאו לטעום יום אחד
וכאלה ששכרו חדר בישוב סמוך כדי לבלות את חופשתם השנתית בלימוד תנ"ך – כולם היו שם,
ואנו ממליצים לכל אלה שטרם נחשפו לחווייה הייחודית להירשם ולתפוס מקום לקראת ימי
העיון של השנה הבעל"ט.

עשרות חברי הקיבוץ
הדתי השתתפו

קרן תורה ועבודה

מקימיו של הבית ברחוב דובנוב  0בתל אביב כבר הלכו לעולמם ,ושאלת הבעלות על המבנה
והשימוש בו מעסיקה אותנו .הבנין ,שחזיתו עוצבה בדמות שני לוחות הברית ,נועד במקורו לתת
מענה לצורכי תנועת הנוער של המזרחי – הפועל המזרחי .שכנו בו משרדי התנועה העולמית של
בני עקיבא ומשרדי תנועת בני עקיבא ישראל ,שמזמן עלו לירושלים; שכנו בו הנהלות מרכז
ישיבות בני עקיבא ואיגוד ישיבות ההסדר; המרתף שימש את ארגון הספורט הדתי "אליצור" הן
כמשרדים והן כמגרשי משחקים; בשבתות שקק הבית חיים עם חניכי סניף תמ"ר (תל-אביב
מרכז) ובית הכנסת שבקומה השנייה היה מלא מפה לפה .כיום נותרו בו למעשה רק משרדי
הקיבוץ הדתי ,הסתדרות הפועל המזרחי והמפד"ל .שתי קומות מושכרות כמשרדים ובבית
הכנסת נערכת רק תפילת מנחה .השבוע התקיימה ישיבה נוספת של הנהלת 'קרן תורה ועבודה'

דובנוב  - 7עד מתי
יוחזק המבנה?

המנהלת את נכסיה של התנועה ,ודנה בשאלה המרכזית – עד מתי יוחזק המבנה שכבר אינו
ממלא את התפקיד לו הוא נועד ,ושכבר אינו יכול להתחרות עם המשרדים החדשים שבסביבה.
מוסכם על כולם שכאשר יימצא קונה מתאים ,שיחדש את הבית מהמסד ועד הטפחות ,נִפָ ֵּרד
ממנו גם אנחנו.
הכנסת אורחים כיד
המלך בסעד

התפקדת?

ההתפקדות בעיצומה ,והמאמץ להרחיב את מעגל המתפקדים נמצא בשיאו .הרב פרופ' דניאל
הרשקוביץ ,שר המדע והטכנולוגיה ,התארח השבוע בשדה אליהו .נפתלי בנט והרב אבי רונצקי
התארחו בקיבוץ לביא .עם ח"כ זבולון אורלב קיימנו ישיבת עבודה ארוכה ,מרובת סעיפים
ועתירת הישגים ,בעלת חשיבות מיוחדת למגדלי הדגים שבתוכנו .ערב הסברה נערך בכפר עציון
בהשתתפות הח"מ ,ומעל הכל – הפעילים בקיבוצים ממשיכים לזרז את הציבור למלא את
הטפסים ולהתפקד .אנחנו חוזרים ופונים לכולם ,מגיל  70ועד  ,727להתפקד ל'בית היהודי',
ולרכוש את היכולת והזכות לבחור את המנהיגות הפוליטית העתידית של הציבור הציוני-דתי.
עכשיו זה הזמן להצטרף ולהשפיע!
ברכה מיוחדת למסיימים היום את לימוד הש"ס במסגרת 'הדף היומי'.
יקויים בכם:

ֹלקים
יֵּלְ כּו מֵּ חַ יִל אֶ ל חָ יִל ,י ֵָּראֶ ה אֶ ל אִ -

בְ צִ ּיוֹן.
שבת שלום,
נחמיה רפל

\\

וחברי המזכירות הפעילה

עכשיו הזמן להצטרף
ולהשפיע!

