ב"ה ,י"א תשרי תשע"ו

שלום לכולם,
כנפי תמר
בין כסה לעשור נערך ב'היכל אמנויות הבמה' בהרצליה ,הכנס הראשון של "כנפי תמר – צעירים פורצי
דרך" .את הכנס יזמה והפיקה 'אלומה' ,ועל מטרותיו נכתב בהזמנה" :ברוח ערכיה של סרן תמר אריאל
ז"ל ,בת המושב הדתי משואות יצחק ,לוחמת צוות אוויר ונווטת  F-16שנהרגה בסופת שלגים בנפאל תוך
כדי ניסיונות לחילוץ והצלה של מטיילים נוספים ,ייערך כנס בסימן 'צעירים פורצי דרך' ,מתוך מטרה לשתף
בדרכה של תמר לתרומה ,ציונות ואהבת הארץ ,ולשמש דוגמה לצעירים בעלי יוזמה ומעוף' .קדם לכנס יום
עיון לתלמידי מכינות קדם-צבאיות ,בו נטלו חלק פעיל גם חניכינו ממכינות צהלי ויונתן .לאחר דברי ברכה
ופתיחה מרגשים של מר משה פדלון ,ראש עיריית הרצלייה; יפעת סלע ,מנכ"ל אלומה ,וחנן אריאל ,אביה
של תמר ,נשא הרב ד"ר בני לאו דברים קצרים על 'מנהיגות יהודית' ,ושרת המשפטים ,חה"כ איילת שקד,
סיפרה על פריצת הדרך האישית שלה מעת לימודיה בתיכון ועד לישיבתה סביב שולחן הממשלה .מר אפי
הלרשטיין ,מנכ"ל ידידי האגודה למען החייל באנגליה ,העניק מלגות לימודים לשני צעירים העושים מעל
ומעבר למען החברה והמדינה .הערב המכובד והמעורר השראה נחתם במופע מוסיקלי של עידן עמדי.
מקום מקבל משמעות
כחלק מחגיגות שנת השבעים של קיבוץ עין הנצי"ב יתקיימו בעז"ה שני אירועים ביום שלישי ,א' חוה"מ
סוכות ( )29.9.2015ובשניהם מוזמן הציבור הרחב לקחת חלק ,לשמוח ולחגוג עם חברי הקיבוץ :בשעות
הבוקר יתקיים יום עיון שכותרתו 'בסוד היחיד והיחד – בית כנסת בונה קהילה' .משעה  9:30ייפגשו
המשתתפים עם מגוון מרצים מהשורה הראשונה – הרב אביחי רונצקי ,שי זרחי ,קובי אריאלי ועוד ...בשעה
 16:00תסתיים כתיבת ספר תורה ,שהוקדש על ידי חברת הקיבוץ לעילוי נשמת אביה – הרב חיים יהודה
לוין וייל ,והאירוע יכלול אירוח בסוכת עין הנצי"ב ,תפילה ברוב עם והכנסה חגיגית של הספר .לאחר מכן
יסופר סיפורה של המשפחה .פרטים נוספים על שני האירועים ניתן למצוא באתר הקיבוץ הדתי.
ספר תורה לנווה עמיאל
כפר הנוער נווה עמיאל זכה השבוע להכניס ספר תורה חדש לבית הכנסת המקומי .שלושה אחים שכתבו
ספר תורה לזכר הוריהם ,חיפשו עם השלמתו ,באמצעות הפייסבוק ,קהילה הזקוקה לספר .עֵ רנּות הנהלת
הכפר הביאה ליצירת קשר עם בני המשפחה ,והם הזדרזו לבוא ולהתרשם מהכפר ומעשייתו החינוכית.
לאחר הביקור החליטו האחים שהמקום ראוי להנצחת יקיריהם לאור העבודה החינוכית הנפלאה הנעשית
בו ,והשבוע – לאחר שהמכובדים ונציגי הילדים סיימו לכתוב את האותיות האחרונות – ליוו חניכי הכפר
את המתנה היקרה והקדושה בשירים וריקודים מבית הכנסת במושב שדה יעקב אל ביתם הסמוך.

פירוש שד"ל לתורה
בימים אלה מגיעים לחנויות הספרים חמשת הכרכים של "פירוש שד"ל לתורה" ,שערך והוציא לאור יונתן
בשיא (מעלה גלבוע) .לאחר שלפני כשבע שנים הוציא לאור את "על החמלה וההשגחה" של שד"ל ,הכולל
מאמר חשוב על 'יסודי התורה' ,ולאחר שלפני כשנתיים הוא הוציא את 'הויכוח' ,אף הוא של שד"ל ' -ויכוח
על חכמת הקבלה ועל קדמות ספר הזהר וקדמות הנקודות והטעמים' ,מוציא עתה יונתן לאור את פירוש
שד"ל לכל החומש ע"פ כתב יד האחים יעקב-חי ויצחק פארדו ( .)1844- 1836במבוא לפירוש מספר יונתן מה
הביא אותו אל המלאכה ,והוא פותח במילים אלו" :בספרייתו של אבי המנוח היה ספר אחד ,כתוב בכתב
יד צפוף ,הדומה לכתב רש" י אך שונה ממנו .איני יודע כיצד הגיע ספר זה לרשותו" ...בהמשך הוא כותב:
"הרב יצחק פארדו הוא הסבא של שתי הסבתות שלי" .חמשת הכרכים מאירי העיניים מיועדים לשימוש
בבית הכנסת ,והם כוללים חומש ופירוש רש"י ,הפטרות לפרשות השבוע ,ונספחים שונים .בהפקה
המכובדת ,היפה והנעימה לקריאה ,הסתייע יונתן ברב ד"ר יוסף סלוטניק מישיבת הקיבוץ הדתי במעלה
גלבוע ,ובחברים נוספים ממעלה גלבוע ,לכולם – יישר חילכם לאורייתא! החומש החדש יְ שמח בוודאי את
לומדי התורה ,ויביא את פירושו של שד"ל לידיעתם ושימושם של מעבירי השיעורים.
ימי היערכות
המזכירות הפעילה התכנסה השבוע בקבוצת יבנה ,ליום ארוך של דיונים לקראת גיבוש תכנית העבודה
לשנת העבודה תשע"ו ולשנת התקציב  .2016היה זה היום השני של ימי ההיערכות ,שבו קיימנו דיונים
מלאי עניין על חומרים שהוכנו מראש ע"י הפעילים ,ובסוף היום המבורך סיכמנו להקדיש עוד יום להשלמת
התכנית .בין השאר נדונה שאלת הרחבת המקורות התקציביים העומדים לרשות הפעילות התנועתית;
בניית הקמפוס החדש במשואות יצחק עבור מכינת צהלי; העמקת הידע במהות הקואופרציה ושיתוף פעולה
עם התנועה הקיבוצית בבחינת הדרך לביסוס חיינו בקיבוצים על בסיס עקרונות הקואופרציה; חיבור
צעירים בפרט וחברים בכלל לעשייה התנועתית; חידוש הקורסים התנועתיים להכשרת דור צעיר של
מנהלים ,הסמכת מגשרים ועוד; השתתפות התנועה בהובלת סמינרים לנקלטים בקיבוץ; הצבת אתגרים
התנדבותיים/ערכיים/רעיוניים לחברי הקיבוצים; פיתוח והמשך הפעילות הצעירה תחת הכותרת "משבי
רוח – הדור הבא"; לימוד משנת הקיבוץ הדתי במוסדותינו; שיתופי פעולה בין המוסדות לבין קיבוצינו וכן
בינם לבין עצמם ,ועוד .כל יום אנו לומדים מחדש שהרחבת הפעילות גוררת יוזמות להרחבה נוספת של
הפעילות ,וכולנו תקווה שיעלה בידינו להגשים את כל תכניותינו.
קפה תנועה צפוני
בית הכנסת בעין הנצי"ב היה מלא מפה לפה כאשר הרב יובל שרלו פתח את 'ערב ההתעוררות' המסורתי
המתקיים זו השנה הרביעית ברציפות ומוקדש לזכרו של הרב אלי כאהן זצ"ל .למשימה נרתמה במלוא
המרץ אורית נצר ,רכזת התרבות של עין הנצי"ב ויחד עם מדרשת עין הנצי"ב ,המדרשה לתורה וחיים
שבגולן ,ו'קפה תנועה' של תנועת הקיבוץ הדתי התגבשה התכנית .ברוב עם ובאווירה ייחודית ומרוממת
התקיימו ברחבת בית הכנסת ,על המדשאות ,במבואה ובבית המדרש ,מעגלי לימוד ,ניגון ושיח ,שבסיומם
קינחו המשתת פים במופע של להקת 'עלמא' שהתקיים אף הוא באותו מתחם .היה מרשים ומרגש .תודה
לכל השותפים להצלחת הערב .נתראה בע"ה בשנה הבאה!
שבת שלום וחג שמח
נחמיה רפל ,וחברי המזכירות הפעילה

