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 ר"ח אדר תשפ"א  –  ב"ה

 

 

 

 ברכת הרב שרקי לפורים 

מאסתר למדנו שתהליכים מצליחים כשלוקחים אחראיות אישית ויוצאים לפעולה.  

ומסתבכים. המן מתכנן  כל עוד "מאמר מרדכי אסתר עושה" הולכים העניינים 

 .את מזימתו ומשכנע את אחשוורוש

כאשר אסתר היא לוקחת יוזמה של "לך כנוס", וכאשר "ויעש מרדכי ככל אשר  

 ציותה עליו אסתר"  

 .הכל מתהפך לטובה

אשריכם פעילי ומתנדבי "ברית עולם" שאתם לוקחים יוזמה ומקדמים את  

 .השלמת גאולת ישראל וגאולת העולם 

 

 , אוהבכם 

 אורי שרקי  

 
 

 

 שותפים יקרים, 

 

ודאי   תסכימו  האחרונה.  הפעילות  בשנת  העמותה  פעילות  עיקרי  את  המפרט  דו"ח  לעיונכם  להעביר  מתכבד 

במיוחד.    מאתגרת  ועודנה,  הייתה,  בתגובה  שהתקופה  שיושמו  השונות  את    למגפתההגבלות  צמצמו  הקורונה 

ות הפכו בהכרח בסיס לשינויים וימי עבודה רווי משימות  התוכניאישיים ברמה הפיזית,  -היכולת לקיים קשרים בין 

 הומרו בביקורי חולים, טיפול בילדים ומחשבות על....    

ולמרות הכל, זו הייתה תקופה רבת הישגים, שלא ניתנים להשגה ללא התושייה, העשייה, התמיכה ושותפות האמת  

עולם" מרחב של מחשבה, וטובים, הרואים ב"ברית  ושייכות. תמיכתם, מרצם    מצידם של רבים  הזדהות, עשייה 

"וידע כל פעול כי  ועשייתם ראויים לשבח ולתודה מעומק הלב. מי ייתן ונמשיך יחד את המסע הגדול למימוש החזון   

 . "  ו פעלתאתה 

מיותר לציין שעל כל אלה שורות השראתו והוראתו של הרב אורי שרקי שליט"א, המשמשים לנו מגדל שלאורו נלך.  

 וח ותודה רבה, יישר כ

 

 חיים גולדברג, 

   מנכ"ל. 
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 מבוא 

 

מסמך זה מציג את הפעילות, ההישגים והאתגרים שהיו מנת חלקה של העמותה בתקופה שבין אדר תש"פ ואדר  

 פרקים:  3-(. הדו"ח מחולק ל 1/2021 –  1/2020תשפ"א )

 הפעילות בישראל  . א

 הפעילות בעולם  . ב

 עבודת המטה  . ג

תוצג בפניכם  כל אחד מהפרקים מוצג בפסקאות קצרות, וכל אחת מהן מייצגת פעילות רחבה ומתמשכת, ש

 בפירוט, ככל שתמצאו בכך עניין. 

ולמרות מגבלות   -  הפעילות בישראל מאופיינת בהתרחבות מהירה. באמצעות קורס ייחודי וקבוצות משימה 

 הקורונה נוצרה פעילות רחבה שהקיפה קהלים מגוונים רבים יותר מבעבר. 

מת ליותר ויותר תרבויות. העשייה  פעילות "ברית עולם" בעולם מועברת ליותר ויותר שפות ונמצאת מותא

האיכותית מביאה גם אנשי אקדמיה, אינטלקטואלים ומנהיגי דעה לגלות עניין במסרים ובערכים המיוצגים על ידי  

 הארגון. 

עבודת המטה נעשית מדויקת ואפקטיבית יותר. באמצעות יצירת "משפכים שווקיים", ניצול שיטתי של מענקי  

ה עם שותפים למטרות ולדרך וניהול ממוקד של הנכסים האינטרנטיים, הושגו  פרסום, העמקת שיתופי הפעול

 בני נוח נוספים בפני בית דין.   400יעדים רבם, בכללם הצהרה של 

התוכניות לשנה הבאה רבות ומגוונות: השלמת תרגומים, הפצת ספרים, איחוד כוחות, גיוס משאבים ועוד ועוד. כל  

 העבודה במשימות רבות ומאתגרות. מאמין שבע"ה, ובכוחות משותפים נעשה ונצליח. אלה גודשים את לוחות 

 

 אשמח לתת תשובה לכל שאלה,  

 בברכה, חיים. 

 

 

 

 הפעילות בישראל /מחלקת 'ארץ'  . א
 

 

 קורס תיבת נח   .1

נח, תיבת  בת    קורס  סדרה  )  12הנו  הק  55מפגשים  את  שהפגישו  לימוד(  הרעי ההל  שעות  עם  ן  וישראלי 

בעלי עניין. משתתפי    100  -איש, שנבחרו מתוך כ   40בקורס השתתפו  הלכה למעשה.    שביהדות,   יהאוניברסל 

 הקורס ייצגו קשת רחבה ומרתקת של קהלים מקרב החברה הישראלית.  

תחומים רבים בתורת  ון נפגשו המשתתפים עם הרב שרקי ולמדו  חלקים: בחלק הראש   4-כל מפגש נחלק ל

 ישראל האוניברסלית. 

החלק השני הוקדש לשיחה עם איש מקצוע. במסגרת זו עסקו המפגשים בהתפתחות הדתות בעולם, עקרונות  

פסיקת ההלכה, תנודות רוחניות בעולם ונושאים מרתקים אחרים. החלק השלישי הוקדש לפרקטיקה: משפכים  

קיים, מנהגי הצהרה, כתיבה, פגישה עם בני נוח מהעולם ועוד. במפגשים אלה שמעו המשתתפים את סיפור  שוו 

 מסעם האישי של בני נוח ונחשפו לבקשותיהם לקשר ולתמיכה.  
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 הקמת צוות מתנדבים  .2

לעשייה.  למרות שהקורס התקיים באמצעים מקוונים, בנו המשתתפים קשרים עמוקים ונוצרה אנרגיה טובה ורצון  

 צוותי משימה:  5על רקע זה הוחלט על הקמת מערך מתנדבים במסגרתו גובשו 

מורכב מאנשי חינוך, פסיכולוגיה ואקדמיה העוסק בפיתוח תוכניות לקורסים ולהכשרות בנושאים    –   צוות תוכן 

 שונים. 

מרכיבים את  חבריו פועלים להגדלת מספר הנחשפים והמתעניינים בנושאים ה  – לקהל הישראלי    צוות שווק

 עולמם של בני נוח.  הצוות הפעיל "בית מדרש ישראלי" שפרטיו בהמשך.  

 הצוות מעביר שיעורים לבני נוח, בנושאים כמו שמירת לשון, תפילה, תנך ואחרים   – צוות מרצים 

 

 

 ן מרחשווכנס כז  .3

מגבלות  ראלי. בקרב הציבור היש יהודית  אחת לשנה מתקיים כנס שמטרתו להגביר את התודעה האוניברסלית 

  200הקורונה זימנו אפשרות לכנס במתכונת היברידית: מפגש פיזי של מספר משתתפים מצומצם, וקהל שמנה  

דמויות מפתח    שרקי   אירח הרבאישה ואיש שהשתתפו באמצעות האינטרנט. לצורך זה הוקם אולפן וירטואלי בו  

שמעות  המשתתפים דנו במ   .  אמונה אלון ו יין גליק  בוזגלו, קרול  ' חיים גדי טאוב, פרופ  ' דר, בהם  בציבור הישראלי 

 , נוכחותו והשפעתו על החברה בישראל.  "אור לגוים"  המושג

המפגש אורגן על ידי מתנדבים ממשתתפי קורס תיבת נוח וחידד, בין השאר, את הפוטנציאל הגלום בכנסים  

 מסוג זה ובעבודת מתנדבים. 

 

 

 י בית מדרש ישראל .4

  מיזם שנולד על ידי קבוצת משתתפים בקורס תיבת נח שביקשו להפיץ לקהל ישראלי בית מדרש ישראלי הוא  

מיד לאחר החגים החלו  ולאחר התארגנות   .בקורס  שלמדוואת מה  האוניברסלי של עם ישראל את הרעיון רחב

זו הועברו, במרוצת  להעביר שיעורים שבועיים לקהל מגוון שאינו הקהל הרגיל של ברית עולם    3. במסגרת 

ויותר    .  איש   150  -לרשימת המתעניינים ואנשי הקשר מעלה מנוספו  מפגשים. מתוך פעילות זו    12ודשים,  ח

מכינות קד"צ  בימים אלה פועל הצוות להפקת סדרת מפגשים נוספת ולמפגשים עם    לרשומות של ברית עולם. 

 . קהלים נוספים ו

 

 

 עלון אררט  .5

מביא רעיונות    הסוקר את פעילות העמותה בעולם, עלון   לאור  יוצא ,  מאז תחילת השנה, אחת לשבועיים 

בני נח ממקומות שונים  את סיפורם האישי של   מנגיש לקהל הישראלי  מרכזיים בעניין החשיבה האוניברסלית,

בעברית, שתורגמו לרוסית והופצו לאלפי   גליונות 10ונתן במה להוגים והגיגים. עד כה הוצאו לאור   בעולם

מספק מענה לשאלות במרחב הרוחני ותפוצתו הביאה להתרחבותה של רשימת   דוברי רוסית בעולם. העלון 

 אישה ואיש.    400אנשי הקשר בכ 

 

 

 האמונה   תלחוכמבית ספר   .6

 האמונה נועד ליצור מנהיגות יהודית ישראלית רחבת אופקים וחדת מחשבה.    תבית הספר הגבוה לחוכמ

משתתפים. הקבוצה לומדת היטב    21עם  ,  תח מחזור א'לאחר הליך מורכב של פרסום ומיון מועמדים, נפ  ,השנה

ומשתפת פעולה, חיונית ואנרגטית. מעבר ללמידה השוטפת, אחת לשבוע, הקבוצה נמצאת בשלב של העלאת  

מלאך( בשלבי  -רעיונות להוצאת תוצרים למדינת ישראל. במקביל צוות בית הספר )בראשותו של הרב שאול דה 

 לשנה"ל תשפ"ב.  התארגנות 
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 מחלקת 'חוצות'  .ב
 

 

פעילותה של מחלקת 'חוצות' נעשתה תמיד באופן מקוון, ושולבו בה ביקורים קצרים בקהילות הפזורות ברחבי  

העולם.  מגבלות הקורונה צמצמו מאד את הגעת נציגי ברית עולם ליעדים המתוכננים מחד. מאידך, הפעילות  

 האינטרנטית הורחבה ושוכללה.

 

 ]רוסיה/אוקראינה/גרמניה/צ'כיה[   רוסיתפעילות לדוברי   .1

 , בהם משתתפים דוברי רוסית מכל העולם. כשמונה שיעוריםבכל שבוע  המחלקה מקיימת 

כולל  ,  דשקוביץ   תלשליח מטעמה של ברית עולם נוסע אחת לחודש מגרמניה )מקום מושבו( לאוקראינה, לקהי

טפל בנושאים שבמעגל החיים כגון בניית בית  , וממעביר שיעורים, מקיים חתונות לבני נח  ! בתקופת הקורנה

במקומות נוספים ונפגש  תפילה, ובית עלמין, ויוזם פעילות חברתית ותרבותית. בדרכו לשם ומשם עובר הנציג  

 עם מנהיגי קהילות. 

  - יש, ומקדמת הפצתו של השולחן ערוך. לאחרונה נספרו למעלה מ א  700כ  המחלקה עומדת בקשר רציף עם  

 לאתרי ברית עולם ולמוקדי המכירות של הארגון.    מיוחדות כניסות  7,000

 

 

 .  [ וארצות נוספותספרדית ]דרום אמריקה פעילות לדוברי   .2

ו נח  בני  מנהיגי  לכעשרה  אישית  הנחייה  ומספקת  הרחב,  לקהל  קבועים  שיעורים  מקיימת  מובילי  המחלקה 

 .  קבוצות של בני נח/נוטשי נצרות

 כנסים ותפילות עם סידור ברית עולם. במקביל, מקיימת מעת לעת 

 הצהרות של בני נח דוברי ספרדית בפני בית הדין.  180בשנת הקורונה התקיימו קרוב ל 

מופעל על ידי בני נח מקומיים  בית הספר   ילדים. 450ה כ נלאחרונה הוקם בית ספר וירטואלי לילדי בני נח המו

 ובהנחיית צוות ברית עולם. 

 

 ]בצרפת ובארצות אחרות[  צרפתית פעילות לדוברי  .3

 המחלקה מקיימת שיעורים קבועים לקהל הרחב בשולחן ערוך ובחובות הלבבות. 

 הנוסח המדוייק של ספר ברית שלום.  לאחרונה נסתיימה הגהה על  

 ת הדין.   בפני ביאיש הצהירו  30  -כאיש. בשלושת החודשים האחרונים  400עומדים בקשר שבועי עם כ 

 

ילות זו זוכה לחשיפה משמעותית של אלפי  פעמקיים הרב שרקי פעילות ענפה עם ידוענים בצרפת.  במקביל,  

 צפיות ותגובות. 

 

 [ הודית/סינית. ]  פעילות לדוברי טולוגית  .4

 עים לקהל הרחב ולקהילות בהודו.  מתקיימים שיעורים קבו

בחגים ובמועדי ישראל מתבצעות פעולות לציון האירועים ולדיון במשמעותם. חנוכה, טו בשבט, פסח, ר"ה  

 ויוה"כ מהווים מועדים מרכזיים בלוח שנה זה. 

 בני נח.   150התקיים חידון תנ"ך בהשתתפותם של למעלה מ  •

 הצהרה עצמית.   ביצעו  150מעל ו ם צמיחה גדולה השנה של קהילות ופרטי ת מתקיימ •

 . בבומביבמקומות מרוחקים אחרים בהודו כגון קהילות חלה התרחבות ל  •
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 נציג מקומי  מטעם ברית עולם פועל באופן שוטף.    •

 ברית עולם מתכננת להוציא שליח לקהילות בהודו בחודשים הקרובים.  •

 

 ורטוגזית.  פעילות לדוברי פ  .5

 כשנה וחצי ביסס את הנוכחות של ברית עולם במדינה הברזילאית. ביקורו של הרב שרקי לפני 

 מתקיימים שיעורים קבועים אחת לשבוע וליווי של מנהיגים מקומיים. 

 קשר שוטף עם כמאתיים איש.  מקביל עומדים ב בפני בית דין. ב  איש הצהירו 50בחודשים האחרונים, כ 

   השו"ע תורגם לפורטוגזית, כעת מתרגמים גם את הסידור. 

 

 אנגלית פעילות לדוברי   .6

,  ארה"ב, קנדה, אנגליה, אוסטרליה הקשר בין ברית עולם לבין דוברי אנגלית פרוס על פני כל העולם, ועיקרו ב

 איש.   3,500-להערכתנו, קהל זה מונה כ  .אפריקה ו  פקיסטןאירופה, 

המחלקה לדוברי אנגלית מקיימת שישה שיעורים שבועיים בהם משתתפים מאות בעלי עניין.  במקביל, מתקיים  

עם כעשרה מנהיגים בארצות הברית, כמרים נוצרים לשעבר שעברו הליך קיבול, כמו גם עם קבוצות  קשר רצוף  

 בפייסבוק. 

 הצהרה בפני בית דין.  ביצעו  160הצהרה עצמית, ועוד ה  ביצעו   350כ בחודשים האחרונים 

בארצות הברית, חיזוק הקשר עמה ואיגום כלל הפעילות  הקהילה שמטרתו ביסוס בקיץ מתוכנן כנס גדול 

 למערכת אחת.  

 

 

 עבודת מטה . ג
 

 הצהרות  .1

לייצר "משפך שיווקי" המוביל את המתעניינים )בלימוד    (בתחילת השנה האזרחית ) לאחר דיונים עמוקים הוחלט  

המצהיר  מתנתק  מעמד זה  הצהרה בפני בית דין. בל  או ( להצהרה עצמית ... /תורת בני נח תיירות רוחנית//תנ"ך

 היהודי.   האורתודוקסימכל קשר לנצרות ומחייב עצמו להקשיב למסגרת בני נח על פי הפרשנות של הזרם 

ביצעו    400-כ  שפות האחרות. בהמשך דוברי    400אנגלית ועוד כ  דוברי    700רפותם של  פעילות זו הביאה להצט

משמעותית    הצהירו   300  - וכ  אינטרנטיתהצהרה   בקפיצה  מדובר  שבעמותה  הנתונים  פי  על  דין.  בית  בפני 

 ביחס לשנים קודמות.  בפעילות 

 

 ( שו"ע לבני נח)   "ברית שלום " ספר תרגום ה .2

בימים אלה  סינית וצרפתית.  ,  רוסית, ספרדית, פורטוגזית, צ'כיתהוא תורגם לאנגלית,  לאחר תרגום הספר ל

בתהליך   מצוי הספר  ל ממש  נח  אתרגום  בני  ידי  על  בעולם הרחב הספר מתקבל  וגרמנית.  טלוגית  יטלקית, 

 בהתלהבות רבה. 

 

 תיירות רוחנית  .3

האפשרויות לקחת חלק בפרויקטים של תיירות רוחנית.  לקראת היציאה מההקפאה בה נתונה התיירות, נבחנות  

עם גופי תיירות וגובשו כוונים לשיתוף פעולה. הצעות אופרטיביות יובאו בבוא    תבתוך כך התקיימו התייעצויו 

 העת לדיון בהנהלה.     

 

 כלי מנהיגות להובלת קהילות  .4

היג את קהילותיהם. על מנת  ראשי קהילות בכל העולם פונים בבקשה לקבל כלים באמצעותם יוכלו להנ

 להיענות לצורך זה נערך סקר צרכים מפורט, שתוצאותיו ישמשו בסיס לפיתוח מענה רלוונטי. 



 

 סיכום פעילות בזמן מגפת הקורונה     
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 הרחבת פעילות לארצות ושפות נוספות  .5

בארצות ובשפות נוספות. על בסיס   ת הפעילות היזומה והקשר השוטף עם קהילות בני נוח יוצר התעניינו

ם בנושא, מתרחב הקשר עם מובילים מקומיים באיטליה, צ'כיה, גרמניה,  החלטות שהתקבלו לאחר הדיוני

 בהודו, סין ודרום אמריקה.  וילנה, מחוזות נוספים ושפות חדשות 

 

 פעילות ברשתות החברתיות  .6

הוכנה פלטפורמה מקצועית לשיווק ברית עולם ותכניו ברשת האינטרנט, בדגש על גוגל ופייסבוק. הפעלת  

 ידי מענק ייעודי שקיבל הארגון. הפלטפורמה ממומנת על 

 

 גיוס משאבים  .7

הפעילות להגדלת מספר התומכים והידוק הקשר עם תומכים קיימים מתבצעת בהתמדה. חלק מהפעילות  

 מבוסס על תקשורת בינאישית וחלק על מידע כתוב ומקוון. 

רגון בפגישותיהם  שישמשו את נציגי הא  בימים אלה מסתיימת הכנתו של פולדר המכיל מידע וכרטיסי פרויקט

 עם תורמים ותורמים פוטנציאליים. 

 

 שיתופי פעולה  .8

על בסיס החלטתו של הרב, נמשכת המגמה להרחיב את שיתופי הפעולה בין הפעילויות שבסביבתו של הרב.  

לאחרונה הועמק הקשר בין ברית עולם לבין עמותת אורים, ספר הופק במשותף ומכירות ספרים הורחבו  

 בארץ ובעולם באמצעות עבודה משותפת.  

 

 

 

 על פרק חלק   הרב אורי שרקי   ספרי לרכישת  
 

 

 [ מוכרת למס תרומה  ]   לחץ כאן   פצת שם ה' בעולם שותפות בה 
 

 

 

 לסיום, אנו מודים לך ולכל השותפים שמסייעים בידינו להגדיל שם ה' בעולם  

 ומאחלים בריאות ושפע לך ולכל בני משפחתך 

https://pay.tranzila.com/ttxbritolamch/Uk41cGZlNTBXWXloR2NuLzRmQnAvUT09
https://www.jgive.com/new/he/ils/charity-organizations/1117
https://pay.tranzila.com/ttxbritolamch/Uk41cGZlNTBXWXloR2NuLzRmQnAvUT09

