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לאחרונה
השבו Yות(
ומרגש " -הכנסת ספר ת רה" ב
הכנסת של קהילת יוצאי אמר קה
הלטינית בבאר שבע .מדובר בקהילה
ייחודית של יהודים שהגיעו ארצה
לאחר שאבותיהם היגרו לארצות
אמריקה הלטינית לפני כ 130 -
שנה .אותם אנשים גילו את יהדותם
לאחר שנים רבות והחליטו לעזוב
את חייהם ,להתקרב למקורות
ולהגיע לארץ האבות .רובם עלו עם
משפחתם והתיישבו בבאר שבע וכעת
חלקם נמצאים בסיומו של תהליך
גיור באולפן הגיור של ארגון "בית
מוריה" וחלקם אף סיימו את תהליך
הגיור  .אחד המורים באולפן ,הרב
ישראל וורצמן ,הגדיל לעשות ומלבד
השיעורים הקבועים אותם הוא מעביר
הוא מסייע להם בהתנדבות בסוגיות
שונות ומשמש עבורם אוזן קשבת
התקם א ר Y
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כת .לאחרונה ,עירית באר
סביבה
שבע הקצ נה מקלט ציבורי לצורך
הפעלת כז ר חני לקהילה זו .תורם
מקומי ,א  _ -iק להישאר בעילום
המקל ,ומזה מס'
שם ,שיפץ א
חודשים המק פ על כמרכז תורני
ם לעילוי
ובית כנסת .ספר ה
נשמת רחל וטוריy ,ל  _-ה נקרא גם
בית הכנסת" ,אהל ר ל" I _ .כ
מאות מתושבי העיר ,וב נ , 0 ,עו ם
_,חרורררז
חברי הקהילה שאף השתתפ
ובריקודים.הרב ישראל ו רצ
באולפן הגיור של בית מוריה" :האי ע
היה מרגש ומשמח מאוד .בטקס ככח
קבוצת העולים מדרום אמריקה ויחד עם
כל רובדי העם השתתפו בשמחה ורקדו

מסביב לתורה" .מכון הגיור של "ב
מוריה' :פועל למעלה משמונה שנ
בשיעורי הצלחה גבוהים במיוחד
ובשל כך הוא זוכה להערכה רבה בבה'
הדין לענייני גיור .שמעיה ברקובי ,
מנכ"ל בית מוריה מציין" :הסיפור ש
הקהילה הדרום אמריקאית הזו מרג
ביותר וזו זכות גדולה לבית מוריה
להיות שותפים בהקמתה .מדוב
בחבורת אנשים מרתקים ששבו לעמם
למולדתם ,ובסיועו של הרב וורצמ ,
 Yית באר שבע והתורם הנדיב,
הצל להקים מרכז רוחני שיחזק את
ב ה Yיר .אין ספק שסיפורכ
,כאלה נותנים לנו חיזוק וכוח
 - - _, .ך לפעול למען תושבי העיר".

