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   נח פרשת תורה דבר

  ליבוביץ-מאת עטקא גולדשטיין

  ) תשע"ה (ב' ראש חודש חשוון

למרות . המבול סיפור –במקרא  דרמטיים הכי הסיפורים אחד כוללת, נח פרשת, פרשתנו

 ממסופוטמיה" גילגמש עלילות"ב במיוחד, אחרות בתרבויות יםדומ מבול סיפורי הרבה יםקיימש

 בין מדעית השוואה לא הואכקהילה  לנו שחשוב מה, דעתי לפי ,הספירה לפני 3-ה מהאלף

  .   היום עבורנו המבול סיפור של המסר מה אלא מקבילים סיפורים

יחד עם  נצלילה איך' מה ההורא מקבל נח. 1: שלבים ארבעהב מתרחשהמבול בפרשתנו  סיפור

 חידוש. 4, המבול סוף. 3, הארץ כל את משמיד המבול. 2, תיבה בניית באמצעות מהמבולמשפחתו 

  . בו, שהוא העניין שאתמקד והאדם האלוהים ןבי הברית

 ההרס לאחר, אולם. רשה הקודמת, פרשת בראשיתפב ברא' שא הבריאה הרס - אסוןיה ה המבול

 להיםא' ט בפרק .מוסריים תויסוד על הנשענת חברה ובניית מחדש אכלוסו – העולם חידוש בא

 ּוְרבּו ְּפרּו ָלֶהם ַוֹּיאֶמר ָּבָניו-ְוֶאת ֹנחַ -ֶאת ֱאִהים ַוְיָבֶר" :')א(פסוק : ומשפחתו לנח ברכות שתי נותן

. דרך אגב, הרברכה הזאת מקבילה לברכה שאלהים נתן לאדם וחווה בבראשית "ָהָאֶרץ-ֶאת ּוִמְלאּו

-ֶאל ֱאִהים ַוֹּיאֶמר"  :הברכה השנייהמפרטים את ט' -פסוקים ח'לחזור לפרשתנו, פרק ט' א: כח. 

   ".ַאֲחֵריֶכם ַזְרֲעֶכם-ְוֶאת ִאְּתֶכם ְּבִריִתי-ֶאת ֵמִקים ִהְנִני ַוֲאִני .ֵלאֹמר ִאּתוֹ  ָניוּבָ -ְוֶאל ֹנחַ 

 ,הקהילי הוא האמצע. המנסים לברא עולם חדש "מבקשי דרך"אנו בקהילת בדומה לנח, 

 שותפה שאני המנהל הוועד המושתתת על הערכים המוסריים בתורה יחד עם התחדשות היהדות.

ברא מחדש את ל האחרונה בשנה מנסים, שבועות 3 בעוד ותחזור ל"בחו שכעת, איריס עם יחד, בו

 בעיות וןפתראנו עמלים לילות כימים על , הקהילה על מנת שתהיה המשכיות. מצד אחד

 הקהילה את להגדיל דותעהמיו חדשות תכניות יםפתחמ , אנושני מצד, ורציניות תקציביות

  . ולהרחיב את תווך הגילאים של משתתפיה

 ,לשנה הזאת לא אכנס לעניינים תקציביים אלא אתמקד בתוכניות חדשות ,היות והיום שבת

  .הבאה עלינו לטובה

, או יותר נכון חידוש תכנית מהעבר שהיווה מקור לא מבוטל של אחת התכניות החדשות

היא חוג בני מצווה במתכונת שונה. וועדת התפילה עשתה "בדיקת שטח"  חברים חדשים,

המצליחים למשוך  וחקרה מה הן תכניות בני המצווה הקיימות בקהילות וארגונים אחרים

למציאות של ימינו.  םו מתאינ. גילינו שתכנית חוג בני המצווה שקיימנו בעבר כבר אינקהל
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 כנסת עם תכנית שנתית או אפילו חצי שנתית) (אין אף בית ארוכה מדי מקוריתהתכנית ה

את התכנית לחודשיים  צמצםהחלטנו ל. לכן, העסוקות של ימינומחייבת מדי למשפחות גם ו

השנה אנו לימוד משפחתי של יסודות היהדות. המגמה של לשמור על איטנסיביים ובו זמנית 

עשרה ווה החדש כולל אחד סתיו ועוד אחד באביב. חוג בני המצ –מחזורים  שנימתכננים 

מפגשים בהם לומדים על נושאים מרכזיים של המסורת: בית הכנסת, מבנה התפילה, מנהגי 

,  לוח שנה העברי, חגים ועוד. המשפחות מתבקשות להגיע מוסריים ביהדות שבת, ערכים

. אנו מקווים או בשבת בבוקר או בערבים בהם מתקיימת קבלת שבת – לשמונה תפילות

. כעת להשתתף בפעילויות של הקהילה ת קהילתנו וירצו להמשיךי"יטעמו" מחווישהמשפחות 

וכבר  . באוקטובר 30-משפחותיהם מתחילים את חוג בני המצווה בשיחד עם ילדים  6יש לנו 

  יש הרשמה לחוג השני באביב. 

 דמי משלמות המשפחות. הגנים משפחות קהילת – איריס שיזמה תכנית היא השנה חידוש עוד

 משחק עם ילדים הורים מפגש, סיפר שעת כגון מיועדות לילדים קטנים פעילויות עבור תתפותהש

 לחגים הקשורות הקהילה של פעילויות משולבות האלו הפעילויות ובתוך תנועה חוג, חופשי

 הגן הורי, כיפור ויום השנה בראש סיפור בשעות פעם כל השתתפו ילדים 10 מעל, למשל. ולשבת

 פעיל חלק לקחו הגן משפחות, אותה קישטו םהוילדי הקהילה של הסוכה בבניית מרכזי גורם היו

בשבת הבאה תתקיים פעילות ! בהקפות הקהל רוב את היוו הם ובעצם בקהילה תורה שמחת בערב

תכננים תפילות קבלת מאנו בנוסף,  נים ובסוף התפילות נשמע שיר קצר מפי הילדים.למשפחות הג

סיון של קהילות ימהנ נוהגן, שכבר קיימנו בשנה שעברה. גם בעניין הזה למדשבת יחד עם הורי 

אחרות ונוכחנו לדעת שזאת השקעה לתווך ארוך. למשל, חוג קבלת שבת לקטנטנים בבית הכנסת 

שנה יש  20ילדים ואחרי  4המסורתית ברעננה, שבו היו חברים רק אנשים מבוגרים, התחיל עם 

  עלינו! ים בפעילויות שלהם. הלוואילדים בכל הגילאי 70-להם כ

  

. ומה באופן כלל מושך אנשים לקהילתנוחברים חדשים ך ומשובכן, תיארתי מספר תכניות ל

מצד אחד קהילתיות הרגשת הנקודות חוזק:  קיימות שתילפי דעתי, להצטרף ל"מבקשי דרך"? 

, ירוקה, נהדרת עיר שזאת וגיליתי בשדרות עיון ביום הייתי השבוע. מצד שני ולימוד רציני

 הבעיות למרות לעזוב המסרבים, משכיליםעם מספר לא מבוטל של , המקום בני על האהובה

 ערבות ויש השני את אחד מכירים כולם – הקהילתיות בגלל? אהובה כך לכ היא ולמה. טחוניותיב

 או קהילתיות של הזאת ההרגשה את מחפשים ישראלים שהרבה מאמינה אני. מרשימה הדדית

  . דרך למבקשי אותם למשוך היכול אתזוש, חברתית סולידריות

מתבטא בדבר התורה ובדיון אחריו וגם בשיעורים הגם הדגש שלנו על הלימוד בחברותה, 

שוכרים חדשים לבניין  ווהרצאות שאנו מקיימים מדי פעם, הוא אפיון ייחודי. בספטמבר נכנס

תפיסתם של לימוד מקורות היהדות כבסיס לשיח מתחדש ועכשווי  . בית מדרש אלול –שלנו 
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נו תקווה שבית מדרש אלול לא יהיה סתם עוד כוללשאלות בנות ימינו תואם את השקפתנו. 

פז, שהוריה -טור שוכר אלא שנוכל לשתף פעולה איתם. המנהלת של אלול, שלומית רביצקי

על החזון של לנו דבר תורה ולהסביר לתת בקרוב גרים פה בשכונה, מתכוונת לבוא אלינו 

  אלול.

 אנשים האוהבים ללמוד למשוך המיועדתשאנו מקווים לבצע השנה,  אחרת לתכנית נעבור עכשיו

  .    הרעיון את הגה שהוא כיוון התכנית את להציגשוב  סאם את ןלהזמי ברצוניאלינו. 

  .דרכים פרשת שבת – סאם

פרשת "לך לך" בה אברהם יוצא מהבית המוכר לו לדרך חדשה. כך  –לסיום, נציץ בפרשה הבאה 

  גם אנו יוצאים מהמסגרת המוכרת לאפיקים חדשים ומעניינים.    

  

    . ולשאלות להצעות, להערות, לדיון הבמה את לפתוח ברצוני עכשיו

  

 


