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לכולם,לכולם,
שלום שלום
נטיעות בבארות בנגב

'ילדי בארות יצחק' – אלה שנולדו בנגב וכבר מזמן אינם ילדים ,יחד עם ילידי בארות יצחק
שבשפלת לוד ,השכימו קום והדרימו על מנת להשלים את מלאכת נטיעת העצים והשיחים באתר
מגדל המים שבבארות יצחק שבנגב .כותבת חנה (ערמון) ברוכי" :יצאנו מחדר האוכל של עלומים
לשטח ,שם כבר המתין הנויניק של עלומים ,אברהם ,המתמסר לטיפוח האתר לאורך שנים.
הצטרפו אלינו גם כמה חבר'ה צעירים ממכינת 'יונתן' שבעלומים ,וכך הזדמן לי גם לספר על
שייכותי למקום .בשולי מגרש החנייה מתוכנן חניון למנוחת המבקרים ,לשם ניגשו הגברים
שבחבורה לטעת את עצי הינבוט הלבן שנזקקו לחפירת בורות עמוקים .הבחורות ,עדנה ואני ,נטענו
את עצי הקלאנדריה ,שיחי הרוזמרין והדסים ננסיים לאורך שביל המורשת העולה אל המגדל,
ומשני צידי שביל ההנצחה  ...הצבע הירוק שנוסף כעת לאפור של אנדרטת הבטון החשוף ,פשוט

השכימו קום על מנת
להשלים את מלאכת
נטיעת העצים באתר

הוסיף חיים לתמונת המקום ,שגם קודם הייתה יפה ומרגשת .לאורך כל העבודה חשתי סיפוק
אלפי על שיצא לי להשתתף במבצע הזה וחשבתי בלבי מה אבא היה אומר על כך" .ועדנה
ושמחה גדולה
שוורץ כותבת" :אני רוצה להוסיף שאני שותפה להרגשה ,ומצרפת תודות לדוד אחי על כל מה
שעשה ויעשה במקום .הקב" ה היה גם הוא שותף באמצעות מזג האוויר הנוח שקידם את פנינו ביום
הזה" .כל הכבוד!
גידול במספר חניכי המכינות הקדם -צבאיות

בימים האחרונים פרסמו משרדי החינוך והביטחון נתונים מעודכנים על מספר בוגרי י"ב הדוחים
את שירותם הצבאי בכדי ללמוד במכינות קדם-צבאיות .מצאנו לנכון להביא שורות אחדות
המלמדות על המגמה הכללית :למעלה מ 30333 -בוגרי י"ב דחו בשנה את גיוסם לצה"ל ,ומתחילים
בימים אלו את שנת הלימודים ב 64 -מכינות קדם-צבאיות .המכינות הקדם-צבאיות מונות 42
מכינות כלליות ו 44 -מכינות תורניות והן פרושות לאורכה ולרוחבה של הארץ ,מקשת שברמת
הגולן ועד פארן שבערבה .שנת הלימודים תשע" ד תחל עם מספר חניכים המהווה שיא של כל
השנים ,והוא מהווה גידול של למעלה מ 81%-לעומת שנה שעברה .השנה יצטרפו למשפחת המכינות
הקדם-צבאיות  2מכינות חדשות:
הררי ציון – לראשונה מכינה קדם-צבאית המיועדת לחניכים מהמגזר הדתי-חרדי.
יפתח – מכינה המיועדת לבוגרי בתי ספר מקצועיים ,אשר יוכשרו לגיוס ושירות משמעותי בצה"ל.
ידידיה – מכינה שהוקמה ליד נוקדים שבגוש עציון על-ידי ישיבת הכותל שבעיר העתיקה ירושלים.
יונתן – המכינה הדתית היחידה בארץ שהיא מעורבת – לבנים ולבנות .הוקמה ע"י תנועת הקיבוץ
הדתי וקיבוץ עלומים ,החלה את דרכה כגרעין נח"ל ומשנת הלימודים הנוכחית תתפקד כמכינה
קדם-צבאית בפני עצמה .במכינת יונתן דוגלים בתורה ,עבודה וגמילות חסדים .החניכים משתלבים
בעבודה בענפי הקיבוץ ומתנדבים עם נוער המועצה .במכינה ילמדו השנה  13חניכים וחניכות.

הררי
ציון

ארבע מכינות קדם
צבאיות חדשות
יפתח

ידידיה

יונתן

ניהול

"סלח לנו ,מחל לנו ,כפר לנו"

הרב יואל בן נון ,בכהנו כראש ישיבת הקיבוץ הדתי בעין צורים ,שלח לפני  31שנים אל נחום
ברוכי ,מזכ"ל התנועה באותה שעה ,עותק ממהדורת "סליחות בנוסח משולב" שהוציאו רבני
הישיבות והמדרשה ,וכך כתב במכתב שצירף:
בישיבותינו לומדים בני העדוֹת בחבורה אחת ,ודווקא כאשר אנו מתייצבים לבקש סליחה
ותחנונים לפני ה' ,על עמו ועל נחלתו ,על נפשותינו ועל כל אשר לנו ,אנו מתפלגים

בתקווה שעוד קהילו
יזכו לטעום טעמן
המיוחד של הסליחות

ומתפצלים לפי נוסחים ומנהגים שונים .כשתלמידים חוזרים הביתה בשבתות ובחגים הם
מתפללים כנוסח בית אבא ,אבל בישיבה נלע"ד שראוי לעמוד לשליחות באגודה אחת
(ואולי יש אפילו חיוב ,שלא להתפצל) .בעקבות יוזמה של נוסח סליחות משולב שנוהגת
במעלה-גלבוע זה כמה שנים ,ישבנו על מדוכה זו והוצאנו חוברת סליחות בנוסח משולב.
אין זה "נוסח אחיד" ,שהיה והתפרש כהשתלטות "אשכנזית" ,אלא שילוב של החשוב,
המוכר והקרוב ללב בשני הנוסחים .תלמידינו אוהבים מאוד את החיבור הזה ,ויש
באמירת סליחות זו טעם מיוחד של התעוררות לתשובה.
היום ,לאחר  31שנה ,נהוגה אמירת סליחות בנוסח המשולב בבתי הספר שלנו ,במוסדות התנועה
וברבים מבתי הכנסת שבקיבוצינו ,ואנו תקווה שבעתיד הקרוב תצטרפנה קהילות נוספות
לאמירת סליחות בנוסח המשולב שיצא מבית מדרשה של ישיבת הקיבוץ הדתי ,ואף הן תזכינה
לטעום את טעמן המיוחד.
\\

כתיבה וחתימה טובה
\

נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

אמירת סליחות
בנוסח משולב בבית
ספר דעת שבסעד

