ב"ה ד' תשרי תשע"ו

שלום לכולם,
"אוהב ישראל בקדושה"
לכל בתי המדרש וספריות בתי הכנסת שבקיבוצינו העברנו לאחרונה את  5הכרכים של הספר
"אוהב ישראל בקדושה" ,וכבר התקבלו במשרדנו פניות לרכישת הספר באופן פרטי .על הספר כתב
הרב יוחנן פריד ,יו"ר "בית הרב קוק" ,בלשון זו :סדרת הספרים "אוהב ישראל בקדושה" היא
מעין אנציקלופדיה מגוונת של הראי"ה קוק זצ"ל :תיאור אישיותו המופלאה ועשייתו במשך 07
שנות חייו .בהכנתה עסק במשך שנים רבות הרב ד"ר יהושע בארי ,תלמיד חכם ואיש אשכולות,
שהעמיד לעצמו 'אמות מידה' קפדניות ומדוייקות לתיאור דמותו הייחודית של הרב זצ"ל .הכותרת
והשם שניתנו לסדרת ספרים זו מצביעים על המגמה החינוכית בעריכת הדברים ,ובמיונם המאתגר
מתוך השפע העצום של מורשתו התורנית של הרב זצ"ל .הרב ד"ר יהושע בארי מציב לנגד עינינו
את הרב בחייו כסמל ודמות של מימוש הרעיון והיסוד העקרוני של אהבת ישראל .מרן הרב זצ"ל
ידע למצוא בכל המעשים אשר בחיינו ,וכמובן בתחייתו של העם ובשיבתו לציון ,את יסודות
הקדושה – גם כאשר היא איננה גלויה ואיננה נראית באופן מיידי .הרב ד"ר יהושע בארי הצליח
להמחיש את התעוזה הרוחנית-מעשית של הרב בעובדות רבות מתוך תולדות חייו ומעשיו של

חוויה יוצאת מן
הכלל המרוממת
את נפש הקורא

הראי"ה זצ"ל .לפנינו חמישה כרכים גדושים בציטוטים ,הגיגים וסיפורים ,אשר מלמדים תורה
שמיימית רחבה ועמוקה ,ואף מעניקים חוויה יוצאת מן הכלל המרוממת את נפש כל קורא ומעיין
בכתביו של אחד מענקי הרוח שקמו לעמנו בדור האחרון" .בסוף הכרך החמישי ישנו מפתח
נושאים מפורט ,שבעזרתו אפשר בנקל למצוא את התייחסות הרב קוק זצ"ל לכל נושא מבוקש.
מראש צורים אראנו
"לקראת שנת תש"ע חשבנו על אירועי שנת הארבעים לקיבוץ ראש צורים .בין התכניות ,רצינו
ליצור מפעל המייצג את ארבעים השנים שעברנו יחד ,ושיהיה בו ערך מוסף מרכזי-קהילתי לעתיד,
מפעל אשר ישקף וישתף את כל הציבור :ותיקי הקיבוץ עם המצטרפים אליו" .עורכי הספר
הייחודי "מראש צורים אראנו – עיונים בפרשיות השבוע פרי קהילת ראש צורים" ,כותבים
בהקדמה ל 55 -העיונים בפרשות השבוע שנכתבו ע"י חברי הקיבוץ ותושביו" :כיבדנו את הרב
מרדכי ורדי לפתוח את הספר בפרשת 'בראשית' ולהתחיל את משנה התורה ב'דברים' ,ושאר
החומשים נפתחו ע"י שלושת הרבנים שקדמו לו :הרב אלחנן בן-נון ,הרב שמואל דוד והרב הדס
הופמן .את מזכ"ל תנועת הקיבוץ הדתי ,נחמיה רפל ,כיבדנו לחתום ו'לברך על המוגמר' ב'וזאת
ּומפַ ז
הברכה'" .הספר נאה בצורתו ועשיר בתוכנו ,ועל עיוניו נאמר שהם בבחינת "הַ נֶּחֱ מָ ִדים ִמזָ הָ ב ִ
תּוקים ִמ ְדבַ ׁש וְ נֹפֶּ ת צּופִ ים" .מזכירות הקבה" ד מעבירה בימים אלה עותק אחד לכל בתי
ּומ ִ
ָרבְ ,
המדרש ביישובינו ,והמעוניינים יכולים להזמין אצל העורכים עותקים נוספים .אנחנו נחתום
בברכה לאנשי ראש צורים" :כפיכם ברגבי אדמתה ,ראשיכם בעמקי תורתה" ,יישר חילכם
לאורייתא!

עיונים בפרשות
שבוע שנכתבו ע " י
אנשי ראש צורים

מאמינים במשטרה
בימים בהם נמצאת המשטרה בראש החדשות ,לְ טַ ב ּולְ מּוטָ ב ,קיבלנו בקשה להפנות את תשומת לב
הקוראים לַתכנית "מאמינים במשטרה" .מדובר על תכנית ייחודית לשילוב בני הציונות הדתית
בתפקידי מפתח במשטרה ,כאשר ההכשרה כוללת לימודים תורניים בבית המדרש .התכנית החלה
לפעול לפני כ 5 -שנים ,ובמסגרתה התגייסו עד כה למשטרה כ 07 -צעירים ,רובם בעלי משפחות,
והם זוכים לליווי הלכתי ותורני לאורך כל הדרך .לקראת פעילותם בשטח מעמיקים הצוערים
בלימודי משטרה ,והכל לצד לימודי יהדות ,מוסר ,אמונה ,ופרקים הלכתיים הנוגעים לשירות
מבצעי במשטרה .בשלבי ההכשרה המתקדמים נשלחים המתאימים לקורסי פיקוד וקצונה ,והם
משתלבים במגוון תפקידים שמציעה משטרת ישראל .לפרטים :עינת ; 70-5700070 :דוד750- :

תכנית ייחודית
לשילוב בני הציונות
הדתית במשטרה

.info@maaminim.org.il ; 2700000
בית גידול סוסי משטרה
בכפר הנוער "הודיות" הוקם לפני שנים אחדות 'בית גידול סוסי משטרה' .הפרוייקט הייחודי זוכה
להצלחה גדולה בקרב חניכי הכפר ,ולהערכה רבה מפיקוד המשטרה .בימים אלה מבקשת הנהלת
הכפר לתגבר את הצוות המקצועי שבמקום בעזרת צעיר/ה במסגרת ש"ש .התכונה העיקרית
הנדרשת היא אהבת בעלי חיים ,ויש עדיפות לבעלי יידע בסוסים ובעבודה חינוכית .המעוניינים יפנו
לאלי ,מנכ"ל הכפר.72-5553065 :
שבתות הקיבוץ הדתי
לשמחתנו ,רבים נרשמו להיות עמנו באחת מ" 2 -שבתות עיון ונופש" שמארגנת מזכירות הקיבוץ
הדתי .תאריכי השבתות ומיקומן פורסמו על גבי לוחות המודעות בקיבוצים ,וכן בגיליון ראש השנה
של 'עמודים' ובאתר הקבה"ד .אנחנו שמחים עם הנרשמים הרבים ,אך לצערנו הביקוש לשבת
באכסניית עין גדי עולה בעשרות אחוזים על ההיצע ,ואנחנו נאלצים לומר שוב ושוב לכל הפונים
שכל החדרים תפוסים .מקומות אחרונים קיימים באכסניית פוריה ,ויש עדיין חדרים פנויים
ב'אכסניית האבירים' בעכו ובמלון 'שיר למעלות' בעיר מעלות .פרטים אצל עדנה . 73-5700075 :כל
הקודם – זוכה!
'קפה תנועה' – ערב לימוד ,ניגון ושיח בעין הנצי"ב
זה קורה ביום ראשון הקרוב ,ז' תשרי ( !)07.0במסגרת מפגשי 'קפה תנועה' של תנועת הקיבוץ
הדתי ובשיתוף עם מדרשת עין הנצי"ב ,בית מדרשת לתורה וחיים של מדרשת הגולן ,וקיבוץ עין
הנצי"ב ,יתקיים ערב לימוד ,ניגון ושיח – 'אני לדודי ודודי לי' .בערב המוקדש לזכרו המבורך של
הרב אלי כאהן ,ישתתפו :הרב יובל שרלו ,ד"ר חזי כהן וישעיה דדון ,מרדכי וליאה זלר ,ד"ר
שולמית וזאב קיציס ,הרבנית רחל קרן ונתנאל לדרברג ,אודי תמיר והרב יצחק בן דוד ,נחמה
אורבך והרב אסי בלנק ,ועוד רבים וטובים .הערב כולו פתוח לקהל הרחב ,והוא יתקיים במתחם
בית הכנסת בעין הנצי"ב .את הערב תחתום להקת 'עלמא' (בתשלום סמלי) בחדר האוכל בעין
הנצי"ב .פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הקיבוץ הדתי ,וכולם מוזמנים .בואו בשמחה!

כתיבה וחתימה טובה
שבת שלום
נחמיה רפל,
וחברי המזכירות הפעילה

פרוייקט
ייחודי
ש זוכה
להצלחה

