בס"ד

חוג בית עם "צעירי רמב"ן" קיץ 3002
לפני עשר שנים התחיל המהלך של המעבר "מבית כנסת לקהילה".
אחד מחוגי הבית הראשונים שעשיתי היה עם קבוצה של אנשים בני ( 40 – 25אז) שהיו
קשורים ברמה כזו או אחרת לבית הכנסת .במפגש שאלתי כל משפחה על מידת
הקשר שלה למקום ועל החסמים והאתגרים .הנה המסמך המסכם:

סיכום מפגש "צעירי בית הכנסת" ,יט אלול תשס"ג

הגיעו למפגש ארבע עשרה זוגות (או נציגים) ,חלקם מהמתפללים הקבועים וחלקם
עדין לא.
בסיבוב הכרות התבקש כל אחד לומר את הקשר שלו לבית הכנסת ואת הבקורת שיש
לו על המקום.
 .1רותי וגדעון אמבייה ,גרים סמוך למקום וזה הקשר המיידי .נוח להם להיות בקהילה
לא מחייבת .המעורבות של גדעון עם הקהילה מינימלית (משני הכיוונים).

 .2נעמי ומנחם שיינברג ,חברים שנים בבית הכנסת .סבא של נעמי מהמייסדים
ומרגישה בבית .מאד מרגישה את הצורך בקהילה ,בעיקר בשביל הילדים.
 .3איבון וסמי אדלר ,אוהבים את התפילה הפשוטה והכנה (הרבה בזכות הוותיקים),
צריך לתת דגש יותר לנוער.
 .4מירי ואריה פינצ'ובר ,זוג צעיר עם תינוק בן שנה ,גרים בסמוך והתפילה המוקדמת
מתאימה לסדר היום .לא מרגישים קשר לקהילה .נמצאים בשיעורים.
 .5שלי שטרנברג ואדי ברויאר ,עלו לארץ לפני שנה ומחפשים קהילה .מאד מפריע
לשלי עזרת הנשים הלא ידידותית ,לילדים אין חברה בבית הכנסת ולכן לא באים.
 .6שולמית וצבי שרפשטיין ,גרים בסמוך ונוח .יש בעיה עם היחס של הותיקים לילדים.
כל הפרעה קטנה מתקבלת בתגובה מרתיעה .צבי כמעט לא מקבל עליות .מנין
הילדים טוב וזקוק לליטוש .אפשר וצריך לדאוג לתפקידים בקהילה.
 .7סופי ואנשיל פפר ,גרים בסמוך ונוח .עוד לא מצאו מנין שמדבר אליהם .לא מחפש
מתנ"ס אלא מקום תפילה .עזרת נשים מאד לא ידידותית.
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 .8מירה ונתנאל גולדשמידט ,שלש שנים במקום והתאים לו (הנוסח ,הקביעות).
הנוקשות של מהלך ההחלטות במקום מביא אותו לתחושה פסימית לגבי העתיד
של המקום.
 .9מרים ויחזקאל אייזנברג ,באים לתפילות ושיעורים .קשה להם עם העובדה שיש
מעט ילדים ,ואין חברה לילדים שלהם .עזרת נשים מאד לא ידידותית.
 .10דבורה ואהוד יסלזון ,גרים קרוב ונוח .בית כנסת לא מסביר פנים לאורחים (בעיה
של מקומות קבועים שלא מאפשרים לאורחים לשבת גם אם ה"קבוע" מגיע מאוחר.
יש הרגשה של רצון להתחדשות.
 .11הטי ורענן פלנזר ,המקום משמש כמקום תפילה עם מסורת עמוקה ושרשית ואסור
לקלקל את זה .הקיץ האחרון גרם לו להיות פסימי לגבי אפשרות ההשתלבות של
צעירים באופן הולם.
 .12ג'ני ונפתלי שטרנליכט ,גרים בבקעה ומחפשים קהילה .הבעיה העקרית היא עזרת
נשים והכנסת האורחים .כבר קרה לו שאפילו בשיעור מישהו הקים אותו!
 .13ברכה ומיקי ארליך ,מצפה לתפילה יותר מאשר לקהילה .הוא מכבד את האחריות
של הותיקים וכל עוד הדבר לא פתטי אין לו התנגדות שזה יימשך.
 .14נועה ובני לאו.

התחושה שלי בסופה של הפגישה היא שיש אפשרות לגבש מכאן חבורה נעימה
ומעשית שלוקחת על עצמה חלק מהמשימות של עיצוב בית הכנסת וריענונו:
לטיפול :עזרת נשים למטה (מעבר לימים נוראים); שיפור מניין הילדים (תוספת הורים);
שיבוץ בעלי תפקידים (אחריות גבאות ,קידושים ,תרבות) .אבקש מכל מי שיכול להגיב
למכתב ולומר באיזה תפקיד הוא /היא היה מוכן לתרום; רעיונות יתקבלו בברכה,
בתנאי ש"קריינא דאגרתא איהו להוי פרוונקא" (אחריות הביצוע על המציע ,בעזרתנו
כמובן).
תודה על ההשתתפות וברכת שנה טובה ,שייטיב לנו החתימה.
בני לאו
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