קהילת הוד והדר
חזון לצמיחה ולגדילה
קהילת הוד והדר היא קהילה ותיקה וחזקה המשפיעה רבות על כל הבאים לתוכה .עוד בתפקידיי הקודמים בתנועה
המסורתית זכיתי להכיר חברי קהילה רבים וגם את דור ההמשך בנוע"ם .אולם ,כמו בקהילות רבות ,יש תהליך
התבגרות טבעי ,ועכשיו זה הזמן לחדש ולגדול על מנת לקרב חברי קהילה שהתרחקו וכן לגייס חברים חדשים .בשנים
האחרונות נחשפתי לקהילות שוויוניות בארץ ובעולם שהשפיעו עלי עמוקות ,ומכוח המשיכה שלהם אני שואב את מקור
ההשראה לתוכנית צמיחה וגדילה של הקהילה .על הרב להיות בדיאלוג מתמיד עם חברי הקהילה כדי להיות קשוב
לצרכיהם וכדי לסייע להם לממש רעיונות חדשים ואת החזון לעתיד הקהילה.
החזון שלי לקהילה תוססת ומשפיעה כולל:
-

תפילה מעוררת ומשרה :מרכז תפילה איכותי מעורר השראה שבו מתנגנת שירה איכותית ארצישראלית,
פיוטים ונגינות מלהיבות ,שבהם כל הקהל משתתף ומרגיש חוויה דתית עמוקה .למשל ,תפילה שתובל על ידי
בעל/ת תפילה בעל קול נעים ומושך ; הקראת תפילות שחברי קהילה מחברים ואוהבים; תפילה מוזיקלית ;
מקהלת ילדים ,ועוד.

-

מרכז רוחני לנפש האדם הצמאה הכולל קורסים על שיטות רוחניות שונות לחיבור לנשמה ולאלוהים.

-

מרכז צדק חברתי שמתמודד עם סוגיות ממשיות של תיקון העולם ,המשלב גם את הדור הצעיר.

-

מרכז לימוד למבוגרים שמציע לימוד חוויתי ברמה איכותית של המקורות העשירים בתרבות שלנו( .לדוגמא:
לימוד תנ"ך עם הסופרת יוכי ברנדס ,חוג לקולנוע ומדרשי חז"ל עם הרב).

-

מרכז שיח ציבורי פלורליסטי בו מתבררות סוגיות של החברה הישראלית בנושאי דת ,מדינה ופרט ,והמידות
המוסריות הגלומות במקורות תרבות ישראל.

ישנם אתגרים רבים להגיע לחזון ורק שיתוף פעולה הדוק בין הרב וחברי הקהילה בכל שלב ושלב יצליח כאן .להלן שלוש
דוגמאות למשיכת קהלים חדשים ולחזק את הקיימים.
 .1ליווי אישי למשפחות פוטנציאליות מחוג בר/בת מצווה.
בכל שנה יש כ 40-50משפחות שחוגגות בר מצווה בהוד והדר .זהו קהל יעד שצריך לעבוד קשה על מנת למשוך אותו
להישאר בקהילה ולהפוך חלק ממנה .לנסות למשוך את כולם לא יהיה אפקטיבי (בבחינת תפסת מרובה לא תפסת) ,ולכן
יש להתמקד במספר משפחות (חמש עד עשר בכל שנה) שנראה כי להן יש את פוטנציאל ההישארות הגבוה ביותר .הרב,
יחד עם וועדת חברות ,צריכים לשרטט תוכנית פעולה למשיכת משפחות אלו ולהתאים את התוכנית לכל משפחה
ומשפחה .אם ישנה תוכנית מפורטת לליווי חמש עד עשר משפחות ,ישנה אפשרות ממשית שמשפחות אילו יצטרפו
לקהילה על בסיס קבוע.
התוכנית לליווי תכלול בין השאר :הצמדת  2משפחות ותיקות לליווי המשפחה ; פגישה חודשית של הרב עם המשפחה
בנושאים שונים ; הזמנות אישיות מאת הרב או המשפחות הוותיקות במהלך השנה לארוחות שבת וחגים ולאירועי
הקהילה ; ליווי רוחני סביב מעגלי החיים ומעגלי השנה לכל משפחה (אם יש אבל ,חולים לבקר ,משלוחי מנות ,לשבת
לידם בבית הכנסת וכו').
 .2תפילה רוחנית ארצישראלית שמושכת אנשים לקבלות שבת – הבנתי שבקבלת שבת לא מגיעים אנשים רבים כי רוב
חברי הקהילה מגיעים בשבת בבוקר .הייתי מנסה פעם-פעמיים בחודש ליצור תפילה שונה שתפנה באופן מודע ומכוון

לקהל מגוון באזור (חילונים ,דתלש"ים ,ושומרי מסורת)  .תפילה שתכלול שירי ארץ ישראל ,פיוטים ,מדיטציות ,מנגינות
חדשות ,מקהלת ילדים ,נגינה בימי הקיץ ועוד .את התפילה יובילו אלו שהתמחו ביצירת מרחב תפילה בטוח ובעלי קול
נעים ומושך .התפילה הזאת צריכה להיות חוויה מוזיקאלית ורוחנית שתיצור השראה ורצון לבוא עוד .במקביל ,יש
ליצור מסגרת בטוחה להפעלה איכותית וכיפית לילדים ,כך שההורים שיבואו עם ילדיהם ,יוכלו להתפנות ברוגע
להשתתף בתפילה.
 .3בניית יול"א– בקהילה בה גדלתי ,קהילת מגן אברהם ,פתחו לפני שנים רבות יול"א (יום לימודים ארוך) ל 100ילדים
בכל שנה מכיתות א'-ד' .הילדים באים אחרי בית הספר למסגרת מוגנת ובטוחה בעלת שם מאוד מקצועי ואיכותי ,בה
הם מקבלים ארוחה חמה ,חוגים וסיוע בשיעורי בית .רב הקהילה מעורב באופן קבוע ביול"א ,נפגש עם הילדים
והמשפחות ,מעביר סדנאות וכדו' .כך הילדים מקבלים את ערכי הקהילה המסורתית של חגים ,תפילות כמו ברכת
המזון ,שבת וכדו' .בנוסף באירועים שונים של הקהילה מערבים את משפחות היול"א והם נחשפים לחיי הקהילה ,וחלק
ממשפחות אלו אף מצטרף כחברים בקהילה ,ואף ממשיך לחגוג את בר/בת המצווה של ילדיהם .כך למשל ניתן לשלב
מקהלת ילדי יול"א בתפילות קבלת שבת המתוארות לעיל .זוהי כמובן גם הכנסה מאוד משמעותית לקהילה ,ומוצע אם
כן לבחון כדאיות בניית יול"א בהוד והדר כפרויקט מרכזי של הרב וחברי הקהילה .פרוייקט זה יכלול כמובן עבודת שטח
נרחבת באיזור יחד עם בתי ספר והרשויות השונות באיזור (שזהו תחום שאני מאוד אוהב להתעסק איתו).
אלו הן חלק ממגוון הדוגמאות האפשריות כיצד הרב יכול לפתח את החזון יחד עם מתנדבי הקהילה כך שיתאים באופן
אורגני לצרכי הקהילה וליכולותיה.
בברכה,
הרב צבי גרץ

