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בית הכנסת "אהבת ישראל"
קיבוץ בארי

רקע
באישון   1946 ב-  הוקם  בארי  קיבוץ 
מ-11  כחלק  כיפור,  יום  במוצאי  לילה 
ומגדל".  "חומה  במבצע  שהוקמו  נקודות 
וכך  החילוניות  טהרת  על  נבנה  הקיבוץ 
התנהל לאורך כל השנים. עם הזמן, הגיעו 
לקיבוץ נקלטים חדשים, אשר גדלו בבתים 
והתגעגעו לתפילות מבית אבא.  מסורתיים 
הדתיים  לקיבוצים  ללכת  נהגו  כיפור  ביום 
מצוקה  ומתוך  ו"עלומים"  "סעד"  שבאזור 
בשטח  כנסת  להקים בית  הרעיון  עלה   - זו 
הקיבוץ, אך כל הניסיונות שנעשו, לא צלחו.

של  קטנה  קבוצה  קמה  שנים,  כ-14  לפני 
ורחלי  קרינגל  אריק  כהן,  )דוד  חברים 
פריקר( שהובילו מהלך מחודש להקמת בית 

הכנסת. הקיבוץ געש ורעש מעצם הרעיון.
נעזרנו ברב המועצה, הרב שמואל שוקרון, 
להדברות,  הנכונה  הדרך  את  למצוא  כדי 
שמטרת הצוות הייתה, להוביל את המהלך 
הבנה,  רגישות,  למתנגדים,  כבוד  מתוך 

יצירת אהבה והדברות נעימה.
היה חשוב שבית הכנסת ייבנה מתוך אהבה 
ולא מתוך מחלוקת ושנאה ומכאן נבחר שמו 

של בית הכנסת "אהבת ישראל".
ריקודים,  גדולה,  בשמחה   ,2006 במאי 

בהוד והדר עם משתתפים רבים, הוכנסו 2 
ספרי תורה לבית הכנסת. 

המקום  נמצא  פעילות,  של  שנים   9 לאחר 
ובעזרת  המתפללים  את  מלהכיל  קטן 
שלמה  הרב  של  ובעזרתו  מחו"ל  תורמים 
רענן יו"ר עמותת איילת השחר, הורחב בית 
הכנסת בנוכחות הרב הראשי לישראל, הרב 

דוד לאו.
 

דבר הגבאית
הגעתי לקיבוץ בארי לאחר נישואי לבן זוגי, 
בידיעה ברורה שאשאר לשנת ניסיון אחת 

ומאז, נשארתי 30 שנה.
מעצם היותי אחות במקצועי ובשל הצורך 
אשר  בקיבוץ  אבות  בית  הקמתי  שעלה, 
מסביב,  האזור  וכל  הקיבוץ  את  משמש 

ואותו ניהלתי במשך 20 שנה.
ובית  בית אבות  זכיתי להקים שני מבנים, 
הקיבוץ,  במרכז  נמצאים  שניהם  הכנסת, 
משקיפים אחד על השני. זה חיבור מדהים 
של רוח וחומר... אני מודה לבורא עולם על 

שזיכה אותי בשליחות זו.
בית  את  מתפעלת  אני  שנים  ל-12  קרוב 
הכנסת. בכל יום שישי עומדת בפתח בית 
המתפללים-  את  בשמחה  מקבלת  הכנסת, 
דואגת  ואורחים.  חברים  נוער,  בני  ילדים, 

לתפילות  עלומים  מקיבוץ  שיגיעו  לחזנים 
לינה.  למקומות  להם  ודואגת  תשרי  חגי 
מקבלת  שם,  האירועים  את  מארגנת 
לקיבוצים  לסיורים,  ועוזרת  אורחים 
אחרים בחשיבה איך להוביל מהלך להקמת 

בית כנסת בקיבוצם החילוני.
 

פעילות קהילתית
הקיבוץ,  חברי  את  הכנסת  משמש  בית 
קרובים  היותנו  ומעצם  אורחים  נערים, 
החיילים.  את  גם  משמש  הוא  לעזה, 
בשנים  שעברנו  השונים  המבצעים  בזמן 
האחרונות, בית הכנסת היה מלא בחיילים 
שנכנסו ויצאו מעזה ועברו את בית הכנסת, 
שהיה פתוח 24 שעות ביממה. עד היום אנו 

בקשר עם חלק מהחיילים.
את  מלהכיל  צר  המקום  כיפור,  ביום 
המתפללים והרחבה בחוץ,  מלאה בחברים 
חגי  בכל  איש...  לכ-150  מגיע  שמספרם 
תשרי, אנו נעזרים בחזנים מקיבוץ עלומים, 
הם  תורה.  ושמחת  השנה  ראש  כיפור,  יום 
מגיעים עם צעירים מהמכינה שלהם שיוצרים 
שמחה והתרוממות רוח סביב התפילה. בכל 
שנה בשמחת תורה, מגיע הרב עמית קולא, 
רוקד עם הילדים הקטנים על  רב הקיבוץ, 
הכתפיים שלו, מחזה מרהיב עיניים ומרגש. 
בפורים, קורא את המגילה חבר קיבוץ תימני 
אשר עושה זאת בחן ובסלסול תמני שמזכיר 

לי את בית אבי...
המצווה,  בבר  לתורה  עולים  נוער  בני 
מתקיימות בריתות מילה, חתונות, אזכרות 
ועוד. ילדי הגן מגיעים לסיור לפני החג כדי 
עושים  ומה  כנסת  בית  נראה  איך  לראות 
שם. כיום, החשש הוסר באופן יחסי ואלה 
שהתנגדו להקמת בית כנסת, ילדיהם חזרו 

בתשובה... כן, נפלאות דרכי הא-ל.
 

נגישות 
 בית הכנסת מונגש לבעלי מוגבלויות.


