
 במבט עכשווי, רעיו� מ� הפרשה  � לפרשת השבוע  " " " " ההההנקּודה טובנקּודה טובנקּודה טובנקּודה טוב""""

1 

 

  )2201/10/20 ,ג"תשע חשוו� ד ,ג"שנת תשע 2גליו� ( � "נח"גליו� 

  ה"ב

  ת הריאליטי ותוכניותיבת נח  על  �  "נח"לפרשת  "נקודה טובה"

, שני	 בה	 העול	 התדרדר לשפל מוסרי של גזל. חותמת כאל� שני	 לקיומו של העול	פרשת בראשית 
 ָ'ל ִהְ&ִחית ִ$י" ).ה, בראשית ו" (ָ �ֶר� ָה#ָד" ָרַעת ַרָ ה"כי : כדברי הפסוקי	. עבודה זרה וגילוי עריות

  ).יב, ש	" (ָה�ֶר� ַעל ַ*ְר'( ֶאת ָ ָ)ר

המטלה את  .טוב יותר, ה מחליט להשמיד את העול	 היש& והמושחת ולבנות על חורבותיו עול	 חדש"הקב
  .'תיבת נוח'ב 'דותמשימת הישר'מעי& מקבל נוח ובניו וה	 יוצאי	 לשל בניית עול	 חדש 

 חדשה...) תוכנית מציאות( 'ריאליטי'סיפור זה היה יכול להפו* לתסריט הוליוודי מרתק או לסדרת 
  ...'הישרדות'ל 'האח הגדול'משהו בי& . בטלביזיה המקומית

המשימות . המיטלטלת לה על גלי המבול כשבחו� מוות ושממה" יאכטה"קבוצת אנשי	 סגורה בסיפור על 
  ...אבינו שבשמי	 +") האח הגדול"על משקל " (האב הגדול"כל מרחפת רוחו ודמותו של ל רבות ומעל

  .'ריאליטי'לבי& סדרות ה', תיבת נוח'ו' מעשה המבול'יש הבדל גדול מאד בי&  ,אול	

, תחבלנות וקנוניות מזימות. ותחרות נקמה, קנאהומפיקי הריאליטי מתאמצי	 ליצור סצנות של שנאה 
ומגדיל  הרי זה משובח, להרעוכל המרבה . פרסי	 ומשימות, פרסו	 אישי, מתחי	 ותאוות ,בגידות והדחות

קמות החברויות ובריתות זמניות . בוכי	 ומוחי	 +אחד זוכה וכל השאר  . ..ואת הרווחי	 רייטינגאת ה
   ...אחד נגד כול	.. .שכל מטרתה היא לזרוע רק פירוד ובדידות, "בכאילו"אחדות . ונופלות

 יחדא* לשרוד , לשרוד תהאמנ	 ג	 כא& המטרה הי. באופ& מהותי הדברי	 שוני	, לעומת זאת' ת נוחתיב'ב
  ...לאד	 ולבהמה .העושה טוב זה לזה, כקבוצה מלוכדת

 + וגילוי עריות ואילו העול	 החדש אמור להיבנות על חסד גזל  + עשיית רע זה לזההעול	 היש& חרב בגלל 
  .על עשיית טוב זה לזה

נוח ובניו היו מופקדי	 על הטיפול במגוו& הבהמות . בתיבה היו בבחינת השתלמות בעשיית חסדהחיי	 
, עשרי	 וארבע שעות ביממה, בשעה שונה, כל אחד אכל מזו& מסוג שונה. החיות והעופות שהיו בתיבה

  . ..אי& ל* השתלמות גדולה מזו במידת החסד .של נוח ובניו והכל על כתפיה	... שבעה ימי	 בשבוע

  ...'אחר'של ה מחסורולכ* לומדי	 להקשיב לצרכי הזולת ולדאוג 

  "...בית האח הגדול"היא בדיוק ההיפ* מ, ")האב הגדול"של (תיבת נוח 

יצור ל") האב הגדול"  + על ידי ריבונו של עול	 (זאת המציאות שנוח ובניו נדרשו . זהו הריאליטי האמיתי
  ...כיו	 בחברה הישראלית נו היינו מצליחי	 ליצוראנחובעול	 החדש וזו ג	 המציאות שהלוואי 

הרי , את השאיפה והתקווה לבנות עול	 טוב יותר. וא	 תיבת נוח מציינת לנו את העול	 החדש והטוב
שחרב במבול בגלל התנהגות חברתית לא , העול	 היש& והרעמזכירות לנו את , 'ריאליטי'תוכניות הש

  .חס וחלילה, מנסות להחזיר אותנו לש	ו ...ראויה

המשי* א* , המיר את דתואמנ	 הוא . כראש ממשלת בריטניה ראלי'בנימי& דיזבמאה התשע עשרה כיה& 
על היותו  קונל'דניאל או לאומניה איריכאשר הותק� בפרלמנט על ידי הציר ה. במוצאו היהודי להתגאות

היו פראי"  )של*(נטלמ� הנכבד 'אבותיו של הג� ובימי" שאבות .יהודי אני ,כ&" :יזראלי'ענה לו ד, יהודי
  ".מקדש שלמהשימשו אבותי ככוהני" ב ,באי נידח אכזרי"
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הללו מ& האומות השונות  'ריאליטי'כל ממציאי תוכניות הבזמ& שאבות אבותיה	 של ש, ואנו נוסי� ונאמר
בחיי	 של , ועסקו לדורותיה	 מקדש שלמהככוהני	 ב נושימשו אבותי ,כפראי	 על אי נידחחיו  ג	 ה	

  .ובמידות טובות תוכ& ורוח

  .חברי", מצטער מאד

  .מדומה ושגויה' מציאות'היא , שלכ	' ריאליטי'ה

מספרי	 על זוג המנסה להחיות ולהקי	 את , )צבי שר�: מילי	 ולח&( "אל תוותרי"בשיר	 ' הפרברי	'צמד 
  . רטי שלה	 ולא להישברהחלו	 השבור הפ

 לא חדלנו עול" חדש להקי" ...

 א/ זמ� עבר וכבר מאוחר 

 ויו" המחר היה לאתמול 

 ...אי/ אל בוקר חדש נדע להשכי"

  

. אל עדיי& לא מאוחר, אמנ	 עבר זמ& רב. ג	 כדי לתאר את האתגר של האנושות כיו	, יפות מילי	 אלה

  ...חילה שוב מידי בוקרמשימה המת. לנסות לבנות שוב עול	 טוב יותר

טוב וחיובי במדינת ' ריאליטי'לבנות , להמשי* ולהתאמ�, בל נוותר על הזכות והחובה להמשי* ולנסות

  ..ישראל

  "...אל בוקר חדש נדע להשכי"" ,ולש	 כ* "...עול" חדש להקי""

  

  

  

        שבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםשבת שלוםבברכת בברכת בברכת בברכת 

        משה רוטמשה רוטמשה רוטמשה רוט

  com,rothmoshe@gmail :מייל

  tova_com/nekuda,pirsuma,//www:http   :"נקודה טובה"ארכיו�  +תפוצה רשימת 

  ,נא לשמור על קדושת הגליו� ולהכניסו לגניזה לאחר השימוש

   ,ל"אשמח לקבל למייל הנ ?יש ל/ הערה או הארה

  הפ4 בי� חברי/ ?אהבת 


