בס"ד

סיום בארות יצחק שבנגב
בשבוע שעבר החלו עבודות השימור של מגדל המים
בבארות יצחק שבנגב .במקביל קיבלנו בשמחה את
הודעתה של הגב' יעל שאלתיאלי ,מנכ"לית קק"ל ,על
אישור התקציב לביצוע העבודה לשיפור הדרכים
המובילות אל האתר .לפי התוכנית בתוך כחודש
יסתיימו העבודות על המגדל ויגיעו למקום הכלים
הכבדים של קק"ל .קיבוץ עלומים העמיד לטובת
הפרויקט אולם שישמש כמקום התכנסות ,תיעוד
וזכרון ואנו מקדמים במרץ את עבודת "צוות התוכן",
שיצוק את התכנים למקום.

החלו עבודות השימור

תפילת מנחה גדולה בחדר האוכל
המנהג לקיים תפילת מנחה גדולה בחדר האוכל הולך
ותופס תאוצה בקיבוצינו .באולם שאיננו בשימוש
בארוחת הצהריים ,או במבואה לחדר האוכל,
מתכנסים הסועדים והעובדים לתפילה שהיא בדרך
כלל ברוב עם .לחברים המסתובבים בין הקיבוצים,
כמו פעילי התנועה ,כדאי לדעת שבסעד התפילה היא
ב –  ;13.15בשדה אליהו –  ;13.30בטירת צבי –
 ,13.30ובעין הנצי"ב –  .14.00היכן עוד?
"הללויה" בקיבוץ לביא
השבוע נערכת בלביא ,בפעם ה" ,13 -הללויה – חגיגת
חזנות ומקהלות חזנים" .בנוסף לסדנאות ,הרצאות
וכיתות אמן שהתקיימו לאורך כל השבוע ,נערכים
במתכונת השנים הקודמות שני מופעים גדולים על
הדשא ,פתוחים לכל דכפין :ביום רביעי הופיע קובי
אוז ב"מזמורי נבוכים" ,ולמחרת מתוכנן קונצרט
חזנות חגיגי ,בהשתתפות אמנים רבים וטובים.
על הדשא -לכל דכפין

"

במת " ִ ְ ַ
משלבּים"
בוגרי ישיבת הקבה"ד בעין צורים השיקו אתר חדש
ברשת האינטרנט ,בשםִ :מ ְש ַל ִבּים .האתר מהווה במה
לפרסומים תורניים ע"פ דרכה של הישיבה ,ובו
מתפרסם גם הגיליון החדש –  42במספר – של כתב העת
'משלב' .עוד באתר :עשרות מאמרים מהגיליונות
הישנים של כתב העת ועדכונים על פרסומים בדפוס ,כל
זאת בנוסף למידע על הפעילות השוטפת של בוגרי
הישיבה במסגרת "בית מדרש ערב" בירושלים ,הקרן
לעזרה הדדית ,ועוד.
יוצאת לאור – "חירות ,סמכות ואחריות"

אתר חדש באינטרנט

חוברת שנייה בסדרת "עצ"ה לדרך –
הנחלת ערכי הציונות הדתית לדור הבא" יוצאת לאור
בימים אלה ,בהפקה משותפת של הקיבוץ הדתי ושל
נאמני תורה ועבודה .החוברת נכתבה ע"י הרב יצחק בן-
דוד מהמדרשה בעין הנצי"ב ,והיא עוסקת בסוגיה
אקטואלית" :חירות ,סמכות אחריות – על סמכות
חכמים ואחריות אישית בחברה הציונית דתית" .בין
השאר יש בחוברת דיון בשאלות היחס בין סמכותם של
פוסקי ההלכה לבין חירותו של היחיד ,כיצד יכריע
האדם בדילמות בעלות אופי רוחני – האם באמצעות
שיקול הדעת שלו או מכוח הוראה של סמכות רבנית,
ועוד .לחוברת נלווים מערכי הדרכה ,שכתבה ענת
שפירא .מומלץ!

שיקול דעת או כח ההוראה?

שבת שלום
נחמיה רפל
וחברי המזכירות הפעילה

