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 הביניים חטיבת מנהלת -פרידמן אסתי / נח פרשת
 

 אינו העולם של קיומו כי מלמדת ,השבוע בפרשת המתוארת ,המבול פרשת
 של קיומו אולם ,בידינו אותו ומסר העולם את ברא עולם של ריבונו .מובטח
 של ריבונו הביא – זאת עושה הוא וכשאין ,עצמו את להצדיק צריך העולם
 .המבול את לראשונה עולם

 ,"הארץ על דרכו את בשר כל השחית כי" – כלליות גם הן למבול הסיבות
 הארץ מלאה כי" :הפסוקים בהמשך מצוינת ייחודית פרטית סיבה גם אך

  בה חברה .כגזל "חמס" המילה את הסבירו הפרשנים ."מפניהם חמס
 וזכויות כבוד אין שבה ;המילה של הרחב במובן ,חמס של אווירה מתקיימת

 .קיומה זכות את מאבדת לזולת
  .הארץ על יבוא לא נוסף מבול כי עולם של ריבונו הבטיח ,כן פי על אף

 העולם של קיומו כי העקרונית ברמה שמלמד פעמי חד אירוע הוא המבול
  לאחר העולם עם ברית כרת עולם של ריבונו ,אולם .האדם בני במעשי תלוי

 .מבול עוד יהיה לא עתידית נוספת השחתה תהיה אם גם כי והבטיח ,המבול
  צריכה הבריאה כי ההכרה בעולמנו תבוטא כיצד ? הפתרון יהיה כן מאיפה

 ?עצמה את להכרית ולא קיומה את להצדיק
  כי התורה מתוך נראה במפורש כתובים אינם שהדברים העובדה אף על

  הפרשה בסוף .האדם על והלאה מעתה הוטלה העולם של לקיומו האחריות
  הקודמת בפרשה שראינו למה מנוגדת נוטע אדם בה המציאות .כרם נוטע נח
 נוח על מצווה ה"הקב .הבריאה בעדן הגן את שנוטע הוא עולם של ריבונו בה
  .הקודמת בבריאה שהיה כפי אותם מברך רק ולא ,ולרבות לפרות בניו ועל

  את נשחית ושלום חס אנו אם .זו בדרך יתקיים העולם והלאה מעתה :לאמור
 .ייחרב העולם – לפעול מהאדם שנדרש כפי נפעל ולא ,הארץ על דרכנו

  היום חיים אנו .ומגוונות רבות משמעויות בעלת להיות יכולה זו השחתה
 -כולו העולם את להחריב האנושית היכולת את בעינינו רואים אנו בו בעולם

  או הרסניים משאבים פיתוח י"ע אם ובין ראויה לא בהתנהגות אם בין
 .ועוד רפואי פיתוח חסד מעשי -ומלואו עולם להציל
 !הדבר בידכם – ואילך מעתה אומר בעצם  ה"הקב ומעתה

 

 
    

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 26/10-22בחשוון ' ו-'ב –שבועי ז "לו
  

 'חיסונים לשכבה ח: שלישי-ראשוןימים 
 "בסרטןלמלחמה האגודה "התרמה של  -'חשכבה : יום שני 

  

 ,הורים יקרים
  

נאחל שזמן החורף יהיה משמעותי ומקדם  . לשגרת הלימודים לאחר חגי תשרי  חזרנו
 .ערכית וחברתית, מבחינה לימודית
חלק עם  סווטשירט/חולצהאנא הקפידו על : אחידה על תלבושת   אנו שמים דגש

 .וחצאית המכסה את הברךהחינוך סמל בית 
 

 .מגבשת ומהנה  ODTהשבוע לפעילות  יצאו ' ח-'שכבות זתלמידות 
  

יום פטירת   לכבוד ותלמידות חטיבת הביניים  לאמהותמצורפת הזמנה 
ריקוד שירה    ערב של. 19:30בשעה   31/10, א בחשוון"ירחל אמנו 

 .מצפים לראותכן. ולימוד
  

 .חורף טוב ושנה גשומה, נתפלל לחודש טוב
 


