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בית הכנסת בקיבוץ גבעת השלושה

רקע 
שביסודו  קיבוץ  הוא  השלושה  גבעת 

השתייך  לזרם של הקיבוץ המאוחד.
בית  בקיבוץ  הקמנו  שנה   11 כ-  לפני 
הקיבוץ,  בשטח  במקלט  צנוע  כנסת 
בעידודו והדרכתו של כבוד הרב שלנו, 
כרב   המכהן  שליט"א  יעקובוביץ  יצחק 
המועצה האזורית במקום. בנוסף קיבלנו 
בתחילת הדרך גם סיוע מעמותת "איילת 

השחר" ועל כך תודתנו.  
בשנים הראשונות הייתה היענות גדולה 
היה מקום  לא  מאוד עד שבערבי שבת 

ישיבה פנוי בבית הכנסת.
עם הזמן בעקבות מצוקת דיור בקיבוץ, 
לגור  לעבור  נאלצו  צעירות  משפחות 
כמות  התדלדלה  וכך  לקיבוץ,  מחוץ 
המתפללים בבית הכנסת הקיבוצי שלנו.           
תקוה  מפתח  חברים  של  קבוצה  מאז, 
המניין  "בחיזוק"  לנו  לסייע  התארגנה 
שנים  מספר  לפני  ומועדים.  בשבתות 
הקיבוץ  אישר  מורכבים,  דיונים  לאחר 
להקצות שטח לבניית בית כנסת חדש. 
המימון  עם  מתמודדים  אנחנו  כעת 

להקמתו. 

דבר הגבאי 
הכנסת  בית  וגבאי  מייסד  להיות  זכיתי 

גבעת השלושה.
בית הכנסת שלנו פעיל בינתיים בשבתות 
וחגים בלבד. לפני כל שבת המשימה שלי 
היא ארגון המניין, דאגה לחזנים וקוראים 

בתורה, הכנת מזגן, אורות וכדומה. 
אני משתדל לקרב את בית הכנסת לכלל 
הציבור שהוא חילוני בעיקרו, וזאת על 
ידי שליחת הזמנות לחגים, הדרכות ילדי 
בית  משמעות  על  הספר  ובית  הגנים 
)שלצערי  התורה  ספר  קדושת  הכנסת, 
חגי  על  הסברים  וכמובן  מושאל(,  הוא 

ישראל ומנהגיהם. 
מתנדבת  טופז  מירי  הקיבוץ  חברת 
הכנסת  בית  את  ומנקה  רבה  במסירות 
לקראת התפילות באופן קבוע כבר שנים 

רבות.

פעילות קהילתית
תורה,  שעורי  מתקיימים  הכנסת  בבית 
הפרשות חלה וסעודת "ָאֵמִנים", עם הרב 

יצחק יעקובוביץ. 
הכנסת  בבית  'קידוש'  נערך  שבת  כל 
את  "לזכות"  כדי  לאורחים,  כיבוד  עם 

"קידוש"  תמיד  עושים  שלא  החברים 
בביתם, וכן גם בעבור הנשים המתפללות 

בבית הכנסת.
התפילות  הכיפורים  וביום  בפורים 
'צהר'  רבני  ארגון  בשיתוף  נערכות 
הכנסת  לבית  רבים  מתפללים  ומביאות 

ועושות רושם רב.

דבר הרב 
המועצה  רב   – יעקובוביץ  יצחק  הרב 

האזורית דרום השרון:
מתפלל  כל  על  שורים  ועונג  שמחה 
בית  בצל  להסתופף  הבאים  ומתפלל 
כל  תורה.  ושיעורי  לתפילות  הכנסת 
אחד  שווים,  בין  שווה  הוא  מתפלל 
להופיע,  המרבה  ואחד  הממעט 
ובחום.  באהבה  כוותיקים,  מתקבלים 
בביה"כ מברכים את חיילי צה"ל ואנשי 
לתורה  עלייה  בו  חוגגים  הביטחון, 
האבלים  את  בו  ומקבלים  מצווה  בבר 
בתנחומים ובעידוד. אווירה נעימה ורוגע 
ושאיפתנו  שלנו  הכנסת  בבית  שורים 

שכולם ירגישו בנוח לבוא ולהתפלל בו.

נגישות 
ביה"כ מונגש לבעלי מוגבלויות.

מר תמיר פולישוק – הגבאי ומייסד בית הכנסת בקיבוץ גבעת 
השלושה במעמד קבלת עיטור יקיר לגבאי מצטיין שהוענק לו 

מטעם איחוד בתי הכנסת והקהילות בשנת תשע"ה


