
 כרם שלום  -הכנסת ספר תורה בקיבוץ 
 שלום לכולם!

 תמוז נתרם ספר תורה חדש לקיבוץ כרם שלום על גבול מצרים. 'ביום חמישי ח

בהיותם בני ,התורמים הם  שלושה  בחורים בני ארבעים בעלי משפחות ממרכז הארץ שהחליטו לפני עשור 

לחסוך כסף לכתיבת ספר תורה ולתרום אותו בהמשך. שלושת הבחורים מכירים מילדות ושמרו על ,שלושים 

עם סיום הכתיבה פרסמו  רפי(,אורי יעקובוביץ)אח של חתני חזקי פורטוביץ ופליישמן , יחיעם קשר כל השנים. 

מלחמת צוק איתן ב קיבוץ כרם שלום ענה למודעה וביקש את ספר התורה. הבחורים: "ספר תורה מחפש בית"

עד . . תשובתם הייתה : "בית כנסת"מה הם מבקשיםבמקום יהודי תושב חוץ ששאל את חברי הקיבוץ  ביקר

 דתי.ומנהג והחברים היו רחוקים מכול סממן  אז לא היה להם בית כנסת ולא מנין.

המבנה לבית תוך זמן קצר ,בעזרת התרומות ,הסבו את  .2במקום היה מבנה ששימש מכבסה ובגדים יד 

וכל הציוד הנדרש. השר אריאל השאיל להם ספר תורה עד שימצא התורם לספר  כנסת עם ארון קודש מפואר

 הקבוע.

תמוז הגיע הספר עם המשפחות של התורמים .הגיע גם ראובן רוזנבלט ראש המועצה הראשון  'ביום חמישי ח

הגיעו גם המשפחות  כיר את אורה.של גוש קטיף ואשתו אורה שסיפר שהיה ממקימי הקיבוץ ושם גם ה

המראה של שנקלטו  ביישוב לאחרונה  וחלקם שינו את ביניהם ילדי ונכדי אנשי גוש קטיף  ( 10)החדשות 

  .פיאות, ציציות ( )שביסיםהנוף האנושי 

וריקודים שאנשי הקיבוץ לא ראו אדירה של עוצמה והתרגשות בשירה מי שעזר להרים את האירוע לגבהים 

הישיבה מנווה עד שאנשי הקיבוץ הוותיקים עמדו ומררו בבכי וסרבו להאמין מעולם במקום הזה היו בחורי 

ניסינו לקלוט משפחות  אנחנו לא מאמינים שזה קורה לנו.שוב ושוב :"אומרים שמעתי אותם למראה עיניהם. 

הכול התקדם בקצב ובנינו אותו ו שאנחנו רוצים בית כנסת מהרגע שאמרנ ולא הצלחנו. במשך תקופה ארוכה

 "מסחרר.

התהלוכה עם ספר התורה החדש עד הכנסתו לארון הקודש היה מרגש כ"כ .להכניס ספר תורה במקום 

ולמרגלותיו בתים משופצים שמחכים לחברים  יישוב,ה חומה בגובה עשרה מטר מגינה על שנחטף חייל,

מתחילים ללבלב חיים חדשים  וכאן. סימני ירי בעמדת השמירה סימני פצמר"ים על קירות המועדון,החדשים 

 חיים יהודיים אף על פי ולמרות הכול. 

בע"ה ספר התורה ובית הכנסת החדש יגנו על כל תושבי כרם שלום ,המתיישבים בחלוצה ובכל עוטף עזה. 

 ולא יצלח בידי אויבנו.

 בהוקרה ובאהבה רבה 

 ניצן -ר וייס  אסת
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


