
 חיפוש הרוח מעבר למילים, זוהי היהדות עצמה

 עמנואל לוינס
יהודי מודרני-פילוסוף צרפתי  

 חיפוש הרוח מעבר למילים, זוהי היהדות עצמה

 יהודה עמיחי

"ולמרות זאת, מאמין אני בפלורליזם, אולם בפלורליזם שונה מזה 
הפוסטמודרני: פלורליזם מאמין וחיובי. ההבדל בין הפלורליזם שבו 

אני מאמין ובין הפלורליזם  הפוסטמודרני נעוץ בהבדל שבין רלטביזם 
חסר השראה ובין רליטביזם פתוח להשראה; בין הטענה שהמשחק 

הפוסטמודרני הוא משחק ריק, לבין עמדה המייחסת לו משמעות; בין 
תפיסה שאינה מייחסת ערך ומשקל לאף עמדה, כולל לעמדתי שלי, 
לבין תפיסה המייחסת ערך ומשקל לכל דעה ודעה. צורת מחשבה זו 
מפרקת את הניגוד שראינו לעיל בדברי רורטי בין גילוי לבין יצירה: 
היצירה היא התגלות של אלוקים דרך האנושי. כל אמת היא הבניה 
אנושית, אך ההבניות השונות הללו הן הדרכים בהן מתגלה האלוקי 

בעולם. לכן אין הפלורליסט המאמין מהסס להשתמש במטפורת 
הגיליוי אף אם הוא יודע שישנן 'התגלויות' שונות וסותורות; הסתירות 
אינן משתקות אותו. הוא יהיה מוכן להודות ב'אמת' ככינון אנושי, אך 
כינון אנושי זה הנו בריאה ממשית והתגלות של אלוקים אשר 'מלא כל 

 “הארץ כבודו', ולא משחק צבעוני ריק, חסר משמעות וערך.

 ר“הרב שג
 פלורליזם מאמין וחיובי

", צריך לבקש את הקב"ה בתוך הדרכים שהוא בכל דרכיך דעהו" 
 מתנהג בהם:

כשהוא עוסק בתפלה, אז יבקש את הקב"ה בהבנת עניני תפלתו וכונה 
רצויה באמונת הלב באותם הענינים של תפלתו, ולא יבקש את 

הידיעה בשעה ההיא בענינים אחרים, כי כיון שהוא עוסק בעבודה זו, 
הקב"ה כביכול שורה מצדו בזו העבודה דוקא, ובה ימצאנה ולא 

במקום אחר. וכשהוא עוסק בתורה, יידע שימצא את הקב"ה בהיותו 
מעמיק ומעיין להבין דבר על בוריו ולזכור ולשנן היטיב, ובה הוא 
יודע אותו ית' בתורתו ולא באופן אחר, כי בשעה זו הוא מתגלה 

להיטיב לחברו, אז יבקש את  בעבודה זו. וכן בהיותו עסוק בגמ"ח
 הקב"ה רק בהעמקת עצה איך להיטיב לו טובה גדולה הגונה וקימת.
וכן בכל הדברים שעושה, הרי באמת אין דבר בעולם שאינו לכבודו 

כן כל מה שעושה יהיה הכל דברי מצותו ורצונו, ויבקש בהם -ית', על
את שמו ית', כשישתדל בכל שכלו וכחותיו לעשות את מה שהוא 

עושה בתכלית השלמות בכל צדדי השלמות, ונמצא שהוא יודע את 
 השם יתברך בכל הדרכים.

 והב' הוא ב' ה"בתוך", שבעצמותם של הדרכים הוא יודע את הקב"ה.

 ה קוק“הראי

"לפני שלוש מאות שנה הפליגה לעולם החדש אוניה ושמה "מייפלאואר" ובה 
אנגלים שקצו בחברה. הם חיפשו חוף שומם לחלוטין להקים בו עולם חדש. 
הם נחתו ב... אמריקה, והיו ראשוני המייסדים של אומה זו. היה זה מאורע 
גדול בתולדות אנגליה ואמריקה ועל כן כל ילד אמריקאי יודע שם זה מבית 

אבא, בית ספרו ועוד. אבל תאב אני לדעת אם יש אנגלי אחד, היודע בדיוק את 
יום ושעת ההפלגה של אוניה זו, כמה אנשים היו באנייה, שמות משפחותיהם, 
מה לבשו, מה אכלו, מה היה מסלול הפלגתם, היכן הנקודה בה עלו על חוף 
הארץ שיסדו אבותיו ובה הוא גר היום בזכותם? והנה לפני יותר משלושת 

אלפים ושלוש מאות שנה קודם הפלגת המייפלאואר, יצאו היהודים ממצרים. 
יודע בדיוק: אבות  -באמריקה וברוסיה, בתימן ובגרמניה -כל ילד יהודי בעולם

אבותיו יצאו ממצרים בעלות השחר של החמישה עשר בניסן. מה לבשו? 
"מותניהם חגורים ומקלם בידם"; הם אכלו מצות, והגיעו אחרי שבעה ימים 

לים סוף. הוא גם מכיר את מסלול המסעות במדבר וקורותיהם במשך ארבעים 
שנה. עד היום הזה, אוכלים היהודים בכל העולם מצה זו שבעה ימים 

מחמישה עשר בניסן, ומספרים ביציאת מצרים ובצרות שבאו על היהודים 
מיום שיצאו לגולה ואילך. והם מסיימים בשני מאמרים: השנה אנו עבדים, 

 לשנה הבאה בירושלים, בארץ ישראל. כך טיבם של היהודים 

 דוד בן גוריון
 6391ועדת פיל  -על העם היהודי 

"במקום זה בו אני עומד לפניכם, שופטי ישראל, 
ללמד קטגוריה על אדולף אייכמן, אין אני עומד 
יחידי; עמדי ניצבים כאן, בשעה זו, שישה מיליון 

קטגורים. אך הם לא יוכלו לקום על רגליהם, 
לשלוח אצבע מרשיעה כלפי תא הזכוכית ולזעוק 

כלפי היושב שם: אני מאשים! מפני שעפרם נערם 
בין גבעות אושוויץ ובשדות טרבלינקה, נשטף 
בנהרות פולין, וקבריהם פזורים על פני אירופה 

לאורכה ולרוחבה. דמם זועק, אך קולם לא 
יישמע. אהיה על כן אני להם לפה ואגיד בשמם 

 את כתב האישום הנורא" 
 גדעון האוזנר
 מפשט אייכמן



"ההלכה אינה "בופה" שמתוכו יכול אדם 
לבחור את המצוות שנראות לו. המחויבות 

למכלול היא המכוננת את הקשר עם הקב"ה, 
מודרני –וביכולתה לחלץ את האדם הפוסט
  מהבנליות האופפת אותו."

 הרב דוד ביגמן
 מחויבות הלכתית

 חיפוש הרוח מעבר למילים, זוהי היהדות עצמה

 

 "האדם נברא בתור שליח
את העובדה שמישהו חי בזמן מסוים, בתקופה מיוחדת, ובמקום 

מוגדר, ולא נולד בתקופה אחרת ובנסיבות אחרות, נוכל להבין אך 
  ורק אם נקבל את עצם הרעיון בדבר שליחותו של האדם.

היחיד, על חסרונותיו -ההשגחה יודעת היכן וכיצד, יכול הפרט
וכוחות הנפש האצורים בו, לקיים את שליחותו. באילו נסיבות 

 ותנאים ובאיזו חברה יהא זה בכוחו של האדם למלא את שליחותו.
בורא העולם פועל בהתאם להלכה ,כי לא יתכן למנות שליח כדי 

לבצע תפקיד,שהוא למעלה מכוחותיו של השליח. זוהי 
שליחות ,שאי אפשר לקיימה, והיא מחוסרת כל ערך,מאחר שאם 
ממנים אדם למלא שליחות, מן הראוי ליתן לו את היכולת לפעול 

 כשליח.
משום כך נברא היחיד בתקופה ובמקום, שבהם יוכל לקיים את 

 פעולתו לשם קיום שליחות"

 יק‘הרב סולובייצ
 ימי זיכרון -האדם נברא בתור שליח 

"פעם ישבתי על מדרגות ליד שער 
במצודת דוד, את שני הסלים הכבדים  
שמתי לידי. עמדה שם קבוצת תיירים  
סביב המדריך ושימשתי להם נקודת 

ציון. "אתם רואים את האיש הזה עם 
הסלים? קצת ימינה מראשו נמצאת 

 קשת מן התקופה הרומית.
קצת ימינה מראשו". "אבל הוא זז, הוא 
זז!" אמרתי בלבי: הגאולה תבוא רק אם 

 יגידו להם: אתם רואים שם את הקשת
מן התקופה הרומית? לא חשוב: אבל 

לידה, קצת שמאלה ולמטה ממנה, יושב 
רות וירקות לביתו"   אדם שקנה פֵּ

 יהודה עמיחי
 תיירים

לא בזכות הכח שבנו לארץ אבותינו. ”
  שבנו אליה אליה בכוח הזכות"

 מנחם בגין
 

ברוך אהוב שלי, איך באופן לא ברור אני נמצאת בסיטואציה כזו ואני 
נפרדת ממך ומספידה אותך. במקום להזדקן יחד כפי שתכננו ולגדל את 

ילדנו שרון עינב איתי נדב ויובל, ליהנות מחילופי העונה, לשמוח 
מהשלווה ומהחיים הפשוטים. בשריקת כדור איבדתי אותך, את אהבת 

  חיי. נגוזו החלומות ונשאר כאב ושבר שקשה לרפא.
הילדים שואלים בוכים ומבקשים כמוני לא מאמינים, מי ילווה אותי 

בגדולה? מי ילמד אותם יושר מסירות והתמדה ויאהב אותם עד בלי די? 
  מי ייתן דוגמה אישית שנתת אתה גם ברגעיך האחרונים?

 
היית ממוקד בהגנה ושמירה על כולנו. אלוף נעוריי, אהוב שלי, ילדינו 

 02יגדלו על ברכי אהבת המדינה ואהבת האדם, כמו שהיה אבא שלהם. 
שנה של אהבה וביחד נגמרו. נמשיך לצעוד בדרכך שלנו ואתה תלווה 

בתוכי מעליי ומלפני, אני נפרדת ממך בגוף אך לא בנפש, להתראות יקר 
  שלי.

)הדס מזרחי שכלה את בעלה בליל הסדר,לפני כשנתיים בפיגוע ירי 
 במהלך נסיעה לסעודת החג. 

 הדס מזרחי
 מהספדה על בעלה ברוך, שנרצח בפיגוע בערב ליל הסדר



"המדע מפרק דברים כדי להבין איך הם 
עובדים. הדת מצרפת דברים כדי להבין מה הם 

 אומרים" 

 הרב יונתן זקס
 השותפות הגדולה

 

 

כך טיבם של המבוגרים, ואין לדון אותם 
לכף חובה. על כן חייבים הילדים 

רוח, -להתייחס אליהם בסלחנות ובאורך
כי אנו, המבינים את סוד החיים, איננו 

 מייחסים למספרים חשיבות יתרה

 הנסיך הקטן

 זילנד.-לפעמים אני חושב בלבי, איך זה לחיות בניו
 להיוולד באי באוקיינוס , במדינה שקשה לאתר על המפה.

 לגדול בעיירה מנומנמת שרעפיה אדומים,
 לטייל בשדה ירוק ולהתבונן באיכר הגוזז כבשה לבנה.

 לגדול בבית שסבא בנה אותו, להיות נכד של סבא שמת מיתה טבעית,
 שנה מתוך ספר ארוך ודק, 002ללמוד היסטוריה של 

 לשאוב יין מתוך חבית במרתף, במרתף שאינו מקלט.
 שנים מראש. 5 -זילנדי ולתכנן בביטחון תוכניות ל-להיות ניו

 לעקוב בחרדה אחר גורלה של קבוצת כדורגל מקומית,
להתגייס לצבא קבע כי אין צבא חובה ולהתפטר מהצבא תוך שאיפה לחיים שיש בהם 

 מתח קצת.
 זילנד ולא להבין את המתרחש בארץ הקודש :-לקרוא עיתון בניו

 מדוע נהרגים בני אדם על כל שעל אדמה צחיחה, כאשר העולם הוא גדול והחיים יקרים?
 להאמין כי בני האדם אחים הם וכי עם קצת רצון טוב ניתן להסדיר כל בעיה אנושית.

 זילנדי ולדעת כי תותח יורה רק ביום הולדתה של מלכת בריטניה,-להיות ניו
 לדעת כי רימון הוא פרי המשאיר כתם על בגד לבן, לדעת כי שק שינה נועד לטיולים,

כי אלמנה היא אישה זקנה וכאשר הורה מספר על בנו שנפל, לשאול אותו האם הבן לא 
 נחבל.

 זילנדי קטן וקטנוני, המסתגר בד' אמותיו,-להיות ניו
 ואינו שותף בשום חוויה קוסמית, ואינו ערב לשום איש, ואיש אינו ערב לו,

 ואין הוא נדרש להקריב קורבנות אדם, ואין הוא מצפה שאיש יקריב את עצמו למענו.
 זילנדי קטן שהחתולים אינם נכנסים בו ורעשים אינם חודרים אליו.-להיות ניו

אלוקים! שבחרנו מכל העמים, אינני בא אליך בטענות, אני מקבל את הדין בהכנעה, 
 באהבה, בגאווה

לא הייתי מחליף את ירושלים בוושינגטון, ואת החיים הקשים בישראל בחיים קלים יותר 
 בשום מקום אחר עלי האדמות.

 טומי לפיד
 אומרים ישנה ארץ

  אם אני אני בגלל שאתה אתה
 ואתה אתה בגלל שאני אני

 אז אני לא אני ואתה לא אתה.
 אבל אם אני אני בגלל שאני אני
 ואתה אתה בגלל שאתה אתה

 אז אני אני ואתה אתה

 הרבי מקוצק
 

 אתה רואה איך זה מרגיש בבית
  אתה חושב שאני לא

  אבל בפנים לפעמים נזכרת
  שגם אני מפה

 
  אני רואה איך שאתה פורח

  אתה חושב שאני לא
  אבל גם לי מתחת יש עוד שורש

  וגם אני מפה
 

עכשיו נוסעים הביתה הלוך 
  חזור

עכשיו עוצרים בדרך, עכשיו 
  אפשר לבחור

  לשאול על סוף, על התחלה
  על שיהיה ושהיה

על שהייתי יכולה להיות וגם 
  אתה
 

  אתה רואה איך זה מרגיש בבית,
  אתה חושב שאני לא,

  אבל בפנים לפעמים נזכרת
  שגם אני מפה

 
 עכשיו נוסעים הביתה..."

 עידן רייכל
 הביתה הלוך חזור 



ה  ר, ְבֵטלָּ בָּ ֵטל דָּ ר, בָּ בָּ ִהיא ְתלּויָּה ְבדָּ ה שֶׁ ל ַאֲהבָּ כָּ
ה  ר, ֵאינָּּה ְבֵטלָּ בָּ ֵאינָּּה ְתלּויָּה ְבדָּ ה. ְושֶׁ ַאֲהבָּ

ר, זֹו ַאֲהַבת  בָּ ה ַהְתלּויָּה ְבדָּ ם. ֵאיזֹו ִהיא ַאֲהבָּ ְלעֹולָּ
ר, זֹו ַאֲהַבת  בָּ ֵאינָּּה ְתלּויָּה ְבדָּ ר. ְושֶׁ מָּ ַאְמנֹון ְותָּ

ן: ִויד ִויהֹונָּתָּ  דָּ

 מסכת אבות

 חיפוש הרוח מעבר למילים, זוהי היהדות עצמה

 

והארץ עזובה ושוממה ונתּונה בידי זרים,   והנה אני בא אל הארץ.–בחלומי
והחורבן מחשיך את אור פניה ומשחית את רּוחה, וממשלת זרים 

ורחוקה ממני וזרה לי ארץ אבותי, וגם אני רחוק ממנה וזר   מנוולתה.
ר האחד, המזכיר לי כי היא   לה. והקשר האחד, המקשר את נפשי אליה, והֵזכֶׁ

כי גם נפשי שוממה כמוה, כי גם בה חלו ידי זרים –אמי ואני בנה, הוא
ואני מרגיש את החורבן, ואני רואה את החרבות בכל   להחריבה ולהשחיתה.

קול יוצאת מן החרבות -ובת …בתי נפשי, בכל רמ"ח איברי ושס"ה גידי
אדם! התבונן בחרבות האלה, והתבונן עוד, ואל תעלים מהן -ואומרת: 'בן

וידעת, והוספת בינה על אשר אתה יודע, כי החורבן הוא חורבן נפשך,   עין.
והמשחית הוא המשחית אשר בחייך, אשר חיית בארצות זרים ואשר דבקו 

והיה כי תוסיף להתבונן   זכור זאת, כי לגורלך אתה עומד בזאת!  בך עד כה.
ולהתעמק, וראית, כי מתחת לחרבות עוד גחלת יתומה לוחשת, אשר ניצלה 

והיה כי   במסתרים מרוח החיים ההם, ורוח הארץ נושבת בה להחיותה.
ה לָּ את החיים ההם, אשר יצרו אחרים, כאשר עזבת את ארצם ובאת  תעזוב כָּ

ושבה הגחלת וחיתה, ושבה והיתה –לברוא לך פה חיים חדשים, חיים שלך
 … וארצך וחיּו' לשלהבתיה, ושבת אתה וחיית, ושבו ַעמך

 א.ד. גורדון
 החלום ופתרונו

  ארץ בה יתקיים
  אשר כל איש קיווה

  נכנס כל הנכנס
  פגע בו עקיבא

  שלום לך עקיבא
  שלום לך רבי

  איפה הם הקדושים
  איפה המכבי

  עונה לו עקיבא
  אומר לו הרבי

  כל ישראל קדושים
  אתה המכבי

 שאול טשרניחובסקי 
 אומרים ישנה ארץ

כוס  מה אשיב לה' כל תגמולוהי עלי.
נדרי לה'  ישועות אשא ובשם ה' אקרא.

יקר בעיני ה'  אשלם נגדה נא לכל עמו.
ני אני עבדך א  אנה ה' כי המותה לחסידיו.
לך אזבח  פתחת למוסרי. עבדך בן אמתך

נדרי לה' אשלם  זבח תודה ובשם ה' אקרא.
בחצרות בית ה' בתוככי  נגדה נא לכל עמו.

 ה.-ירושלם הללו י

 תהלים קטז
 

 כך. לפרק הזה
 

ִעִתים  בקורות הָּ
א בעולם:  שם ֹקרָּ
 בעית הפליטים!
 אך לא זו הבעיה,
 לבלרים בני חיל...
 ולא היא הקורעת

 תיקים ותיל!
  

 
 

 
 ולא היא מוליכה
 הספינות ֱאֵלי ים!

 כי מוליך אותן
 רעם עתיק וגבוה,

 כי מוליך אותן
 צו לדותיו של העם,

 כי מוליך אותן דבר ה'
 אל אברם.

 נתן אלתרמן
 הילד אברם



 ספר הטאו

  בית

  בית
 כדאי שיהיה קרוב לאדמה

 לב
 חשוב לשמור פתוח

 מגע בין אנשים
 חייב עדינות וחסד

 שותפות
 היא קודם כל נאמנות

 כשיש סדר לא צריך חוקים
 כדי להצליח צריך להשתמש גם במחשבה

 כל תנועה דורשת את זמנה הנכון.
  כשלא

 מתלוננים
 מתגלה
  המהות

 ולא
 הפגמים.

 חיפוש הרוח מעבר למילים, זוהי היהדות עצמה

 6311פניה ברגשטיין, 

"חילוני אינו חילוני מחמת ש"נתרוקן לו", מחמת ש"אמונתו 
נתייבשה", אלא מחמת שבחר לעמוד בעולם על חזקתו שלו 

בלי מודה באמונת הדתי ובלתי נידון לחיי אמונה אחת כוללת, 
להיות חילוני זה להיות בעל תביעה  שלמה מאופק עד אופק.

לריבונות על חייו, בלתי מחוייב מראש למצוות או לחיובים, 
שלא באו מהכרעתו ומהסכמתו האוטונומית, לרבות קבלת 

אבל חילוניות  חולשתו, שגיאותיו ומחיר השגיאות על ראשו.
אינה מתירנות ואינה התפקרות הפקר, ואינה נטישת כל מה 

שבמורשת המסורת ואינה הפיכת גב לתרבות, לצבירתה 
זו התקפה דמגוגית קלה מדי, אלא היא הבנה  ולמופתיה,

 הבנה בלתי דתית... – אחרת של האדם והעולם
...אין עולם אחר, אלא רק זה, המסתובב, המסוכסך, חסר 

 לא לברוח מפניו, ואין לאן, וגם לא מצליחים. השלווה והפיוס.

 ס. יזהר
 העוז להיות חילוני

 
חצה את המדבר, ולא פגש נפש חיה פרט  הנסיך הקטן

 לפרח אחד.
 בנימוס. הנסיך הקטן "היכן בני האדם?", שאל

"בני אדם? ראיתי אותם לפני כמה שנים. אי אפשר 
לדעת היכן הם נמצאים. הרוח מעיפה אותם לכל עבר. 

 אין להם שורשים, וזה מקשה עליהם מאד."

 הנסיך הקטן

 להי ארוממך.-אלי אתה ואודך; א
 הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו.

 תהלים קיח
 

 "בלא אהבה אנחנו יצורים נחותים"

 אהרון אפלדפלד
 אבי ואמי



 לא ארחף בחלל
 משולחת רסן
 פן יבלע ענן

 את הפס הדקיק שבליבי
 שמפריד בין טוב לרע.

 אין לי קיום
 בלי הברקים והקולות

 ששמעתי בסיני.

 זלדה

  לא ארחף בחלל

 

 התקווה

 הלהבה אומרת לברוש
 כאשר אני רואה
 כמה אתה שאנן
 כמה עוטה גאון

 משהו בתוכי משתולל
 איך אפשר לעבור את החיים

 הנוראים האלה
 

 בלי שמץ של טירוף
 בלי שמץ של רוחניות

 בלי שמץ של דמיון
 בלי שמץ של חירות

 בגאווה עתיקה וקודרת
 

 לו יכולתי הייתי שורפת
 את הממסד

 ששמו תקופות השנה
 ואת התלות הארורה שלך

 באדמה, באוויר, בשמש, במטר ובטל
 

 הברוש שותק,

 הוא יודע שיש בו טירוף
 שיש בו חירות
 שיש בו דימיון

 שיש בו רוחניות,
 אך השלהבת לא תבין

 השלהבת לא תאמין
 

 "הנני מחפש תמיד מה שבתוך נשמתי,
 והעבדות החיצונה היא מסיעה את הדעה

 מהחיפוש הפנימי,
 לבקש לשווא בקצה הארץ

 את אשר לא ימצא במעמקי נפשי.."
 

 הייתכן שלא אמצא את אשר אני מבקש, 
 בעת אשר בקשתי היא נובעת ממעמקי האמת?

 ומה אנוכי מבקש אם לא את עצמי,
 את עצמיותי האמיתית, לא את לבושיי

 החומריים או הרוחניים. כל אלה קנינים הם,
 יבואו וישמשו את העצם.

 אבל אם העצם, עצמיותי, ממני והלאה,
 מה יועילו כל המכשירים?.."

 זלדה
 שני יסודות

All children, except one, grow up 

Peter Pan 

"אנחנו מבריאים אצלנו איזה מקום שבו לא היו לנו שרירים: 
פיתחנו שרירים בצבא, לא פיתחנו שרירים בתרבות. אנחנו לא 
יודעים איך לקבור את המתים שלנו, אנחנו לא יודעים לחתן. 

למה שיבוא מישהו  –'עלמא' עובדת על השרירים האלה 
מהחברה קדישא? מה הוא יודע שאתה לא יודע? תתארגן על 
זה ותדע. תעשה כבוד לחיים שלך. כשמתחתנים, להגיד שורה 
אחת 'הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל' ולא שהרבי יגיד 

לך 'הרי־הרי את־את', מה, אתה לא יודע עברית? למה 
מאכילים אותך בכפית? כדי לחיות פה כמו שצריך אנחנו לא 

צריכים להשקיע עוד כסף בביטחון אלא לעשות תרבות 
שיודעת מי היא. יהודי צריך לדעת איך להיות יהודי. אני לא 

 רוצה להשקיף על העולם הדתי, אני רוצה להשתתף בו." 

 מאיה פלדמן
 יהודי צריך לדעת איך להיות יהודי )על ארגון עלמא(

פמיניזם הוא התובנה הרדיקלית שנשים ”
 “הן בני אדם

 צ'ריס קרמרי ופאולה טרייכלר 
 



אין אדם רואה לחברו שיעשה עבירה אלא אם ”
כן יש בו אותה עבירה עצמה או מקצתה. כשם 

שהמסתכל במראה יודע חסרונו, כך הרואה 
אדם רואה נגעי  -חסרון זולתו. וזה שלימדו 

 “אחרים חוץ מנגעי עצמו

 הבעל שם טוב

 חיפוש הרוח מעבר למילים, זוהי היהדות עצמה

"חילוני אינו חילוני מחמת ש"נתרוקן לו", מחמת ש"אמונתו 
נתייבשה", אלא מחמת שבחר לעמוד בעולם על חזקתו שלו 

בלי מודה באמונת הדתי ובלתי נידון לחיי אמונה אחת כוללת, 
להיות חילוני זה להיות בעל תביעה  שלמה מאופק עד אופק.

לריבונות על חייו, בלתי מחוייב מראש למצוות או לחיובים, 
שלא באו מהכרעתו ומהסכמתו האוטונומית, לרבות קבלת 

אבל חילוניות  חולשתו, שגיאותיו ומחיר השגיאות על ראשו.
אינה מתירנות ואינה התפקרות הפקר, ואינה נטישת כל מה 

שבמורשת המסורת ואינה הפיכת גב לתרבות, לצבירתה 
זו התקפה דמגוגית קלה מדי, אלא היא הבנה  ולמופתיה,

 הבנה בלתי דתית... – אחרת של האדם והעולם
...אין עולם אחר, אלא רק זה, המסתובב, המסוכסך, חסר 

 לא לברוח מפניו, ואין לאן, וגם לא מצליחים. השלווה והפיוס.

 ס. יזהר
 העוז להיות חילוני

אדם העובד תמיד את הקב"ה בכל ”
רגע, אין לו פנאי להתגאות ולשאר 

 “מידות רעות

 הבעל שם טוב

בעיית הזהות מעסיקה אותי מזה זמן רב ]...[. יום אחד עמדתי מול 
המילה וראיתי בה את המילה זהה, זהות, תעודת זהות, מנסה 

לעשותך לא דומה, לא קרוב, אלא זהה לאיש השני ברחוב. גם בכל 
השפות שאני מכיר, המילים אידנטיטי, אידנטידד, אידנטיטה, כולן 
מדברות על זהות בין האנשים. והרי מה יכול להיות מפחיד יותר 
מאשר להיות זהה לאיש שזר לך. הזדהות היא מילה מספיק קשה, 
אבל זהות זה כבר מעבר לכוחותיי ]...[ לכן אני מעדיף לדבר על 

  ]...[ המילה שייכות, אולי היה צריך תעודת שייכות. 
אני מוצא את עצמי בפני חברה שמנסה בכל כוחה לקטלג אותי, 
אתה מזרחי, אתה ספרדי, אתה מרוקאי, אבל יכול באותו יום אני 
דווקא אמריקאי יותר מכל דבר אחר ]...[ אבל אז אני מגלה שאני 
לא רק שייך לקבוצות שאני בוחר, אלא שיש קבוצות שבוחרים 

 לגבי.

 מואיז )משה( בן הראש
 זהות, זיהוי, זהה

כיוון שבפנימיות האדם קיימת זהות שונה, 
מנוגדת לעתים קרובות לזו שהוא מגלה 
כלפי חוץ, אין דבר שהוא בבחינת אמת. 
 -האמת חלה על הים, על ההר, על הסלע 

 אך האדם לובש תמיד מסיכה.

 לואיג'י פיראנדלו



שאיפתי הגדולה היא לחבר. מי שאמר עלי כי נשמתי 
יפה אמר. בודאי היא קרועה. אי אפשר לנו לתאר  -קרועה 

בשכלנו איש שאין נשמתו קרועה. רק הדומם הוא שלם, 
אבל האדם הוא בעל שאיפות הפכיות, ומלחמה פנימית 
תמיד בקרבו. וכל עבודת האדם היא לאחד את הקרעים 
שבנפשו על ידי רעיון כללי, שבגדלותו ורוממותו הכל 
נכלל ובא לידי הרמוניה. וברוך השם אשר עשה לי את 

הנפש הזאת, שרוח ונשמה חיה ומרגשת את כל התנועות 
והזעזועים השונים עם כל ציריהם וחבליהם בקרבה, אבל 
גם עם כל תוקף עוז חייהם ואמונת ישעם. והדברים כולם 

פוגשים בי פגישה מוחשית, ואני מוכרח לטפל בהם בפועל 
ובמעשה, ולסבול את כל המשברים של הזרמים השונים 

   ושיא ֹדכים, ולהקשיב אל הקול הגלוי והנסתר שבהם.

 ה קוק“הראי
 קטז‘ חדריו, עמ

 חיפוש הרוח מעבר למילים, זוהי היהדות עצמה

 

עבודת אלוהים והחיים אינם שני תחומים נפרדים. אם חיינו 
אינם צורה של עבודת אלוהים, אזי עבודת האלוהים שלנו 
נעדרת חיים. הדת אינה שמורת טבע, פיסת זמן המיועדת 
להתקהלויות רבות רושם וחמורות סבר בימי חג ומועד... 

 -שאליהן אנו מגיעים ברגעים נדירים  -לא נקודות השיא 
הן המכריעות, כי אם האופן שבו אותם הישגים נדירים 

משפיעים על האקלים הכולל של החיים... הדת לא נועדה 
לאירועים מיוחדים כגון לידה, נישואין ומוות. הדת 

מבקשת ללמד אותנו ששום פעולה אינה שבלונית, שכל 
רגע ורגע הוא אירוע מיוחד. אנו מגיעים לפסגה הגבוהה 

ביותר של חיי הרוח לאו דווקא ברגעים נדירים של 
אקסטזה. הפסגה הגבוהה ביותר נמצאת במקום שבו אנו 

 ניצבים, וניתן להעפיל אליה באמצעות מעשים יום־יומיים. 

 אברהם יהושע השל
 920‘ לוהים מבקש את האדם, עמ-א

אהבת אדם היא הדרך אל אהבת ”
 “אלוהים

 אברהם יהושע השל 
 לוהים מבקש את האדם-א

ישנה קריאה נצחית בעולם: אלוהים דורש מן האדם 
לענות, לשוב, להגשים. משהו נדרש מן האדם, מכל אדם, 

בכל זמן. בכל פעולה ופעולה אנו נענים לאלוהים או 
מתריסים נגדו, שבים אליו או מתרחקים ממנו, מגשימים 
את המטרה או מחטיאים אותה. החיים הם רצף אין־סופי 
של הזדמנויות לקדש את המחולל, לפדות את כוחו של 

אלוהים משלשלאות הפוטנציאל, לשרת מטרות רוחניות. 
כשם שיש בנו יצר לחיות כך יש בנו יצר לשרת מטרות 

רוחניות החורגות מן האינטרסים שלנו... נוסף על הצורך 
שלנו באלוהים יש בנו צורך לשרת את מטרותיו, 

 ולמטרות הללו יש צורך בנו. 

 אברהם יהושע השל
 096‘ לוהים מבקש את האדם, עמ-א

ם ְלַכף ְזכּות ַדע ִכי ל ָאדָּ ת כָּ דּון אֶׁ ִריך לָּ  צָּ
ע גָּמּור שָּ הּוא רָּ  ַוֲאִפיּלּו ִמי שֶׁ

ְבאֹותֹו ַהְמַעט  ה ְמַעט טֹוב, שֶׁ ִריך ְלַחֵפׂש ְוִלְמצא בֹו ֵאיזֶׁ צָּ
ע שָּ  ֵאינֹו רָּ

מֹוֵצא. ן אֹותֹו ְלַכף ְזכּות ְוַעל ְיֵדי זֶׁה שֶׁ  בֹו ְמַעט טֹוב, ְודָּ
ת ְלַכף ְזכּות ֱאמֶׁ ה אֹותֹו בֶׁ ה ַמֲעלֶׁ  ַעל ְיֵדי זֶׁ

ה  ְויּוַכל ַלֲהִשיבֹו ִבְתשּובָּ

 נחמן מברסלב‘ ר
 רפב



האדם והמטרות הרוחניות עומדים ביחס של 
הדדיות זה לזה. היחס למטרות אנוכיות הוא 

חד־סטרי: האדם זקוק ללחם, אך הלחם אינו זקוק 
לאדם. שונה הדבר בנוגע למטרות הרוחניות: צדק 

הוא דבר שראוי לעשותו, וצדק זקוק לאדם. תחושת 
המחויבות מבטאת מצב שבו אידאל מסוים ממתין 
כביכול להגשמתו... מאיתנו, משהו מצופה מאיתנו. 

פעולות דתיות  96מטרות דתיות זקוקות למעשינו.
נחוות כמושאים של מחויבות, כתשובות לוודאות 

שמשהו נדרש מאיתנו, משהו מצופה מאיתנו. 
 מטרות דתיות זקוקות למעשינו.

 אברהם יהושע השל
 096לוהים מבקש את האדם, עמ -א

 חיפוש הרוח מעבר למילים, זוהי היהדות עצמה

יצר הרע בשורשו אינו תלוי במה שאתה עושה אלא במניע 
של העשייה. שורש היצר הרע הוא בעשייה שמטרתה 
להשיג הישגים, לנכס את המציאות אליי. תאוות ממון 
איננה תלויה בכמות הכסף שיש לי, אלא במניע הפנימי 

להשיג אותו. כך גם בתחום המיני: יחסים מיניים שעניינם 
הם  –להשתלט על האישה שאיתי, לנצל אותה לצרכיי 

יחסים של יצר הרע. אפשר לשכב עם אותה אישה, אבל 
ואז זה יצר  –מתוך רצון להתמסר אליה, להתבטל אליה 

ם  עֹולָּ ה ֵיש בָּ ַמה  –הטוב. ביאליק כבר שאל: "אֹוְמִרים, ַאֲהבָּ
ה?". האם היא התחברות וקבלה, שאז היא כדברי  ֹזאת ַאֲהבָּ

או שאתה בא כדי לחטוף  –הלל הזקן כל התורה כולה 
ולקחת לעצמך, ואז האהבה היא "הדרך להשתלט על גופו 

 ועל נפשו של האחר" )סארטר(.

 הרב מנחם פרומן
 חסידים צוחקים מזה

 ַהיִָּמים ַהּבֹוֲעִרים, ַהְמעֹוְפִפים
ִצים, ִחַּבת ַהֲחפָּ ַרְחִתי מֵּ ר ּבָּ  ַכֲאשֶׁ

ַשְבִתי  ר חָּ  -ַכֲאשֶׁ
ִלים  ִזיו ַהכֵּ
 ְיִפי ַהִגּנּוִנים

בֹוד נּות ְוכָּ ר ַלְמדָּ  יֶׁתֶׁ
ַמִים ת ַטַעם ַהשָּ  ַמְשִכיִחים אֶׁ

רֹות. ת ַהְּבאֵּ  סֹוְתִמים אֶׁ
  

 ַהיִָּמים ַהּבֹוֲעִרים
מֹות: רּו ַהְּנשָּ ר שָּ  ַכֲאשֶׁ
י ַאֲהֹרן מּות ְכמֹו ְּבנֵּ  לָּ

אֹלִהים  ש לֵּ  -ְּבַהְקִריְבָך אֵּ
ד ְחמָּ ה ִמַּבִית נֶׁ  ַנֲעלֶׁ

ב. הָּ ל זָּ ן שֶׁ פֶׁ ה ִמגֶׁ  ַנֲעלֶׁ

 זלדה
 הימים הבוערים

היו ימים שנהגתי לומר: פלוני תורכי הוא, או בולגרי, או יווני. עשיתי 
-למען ארצי דברים, העלולים לסמר את שערות ראשך, אדון. טבחתי בני

אדם, שרפתי כפרים, שדדתי ואנסתי נשים, השמדתי משפחות שלמות. 
מדוע? משום שהם היו בולגרים, או תורכים. 'פוי! לכל הרוחות לך, חזיר 

שכמותך!' אני אומר אל עצמי לפעמים. 'לך לעזאזל חמור שכמותך!' 
אדם זה הוא בחור טוב, והלה ממזר. ולא אכפת לי  -עתה איני אומר אלא 

זה הדבר  -אם הוא יווני, או בולגרי, או תורכי. האם טוב הוא, או רע הוא? 
אני מוכן להישבע  -היחיד המעניין אותי עכשיו. וככל שאני מזקין והולך 

חש אני, כי לא אוסיף להתעניין אף  -הלחם האחרון שאוכל -על כך בקרום
בכך. בין שאדם הוא טוב, ובין שאדם הוא רע, רחמי נכמרים עליו. צר לי 
על כולם. מראהו של אדם פשוט קורע את לבבי, אף שאני מתנהג כאילו 
אינו מעניין אותי כלל. הנה הוא, שד עלוב שכמותו, אני מהרהר לי, אף 

הוא אוכל ושותה ואוהב ופוחד. יהיה מי שיהיה: אף הוא יש לו אל משלו 
-ושד משלו ממש כמוני; ואף הוא ימות, ויהיה מונח באדמה, מתוח כלוח

עץ, וישמש מזון לתולעים ממש כמוני. שד עלוב! הרי כולנו אחים! כולנו 
 בשר לרימה!

 ניקוס קאזאנצאקיס 
 מתוך הספר "זורבה היווני"

מדוע איני כותב? בגלל הסיבה הפשוטה שאני חי את 
כל התעלומות האלה, כפי שאתה מכנה אותן, ואין לי 

 -נשים, ופעם  -המלחמה, ופעם  -פנאי לכתוב. פעם 
סופרים -הסאנטורי, ואיך אמצא לי פנאי למשוך בעט

לידיהם של אותם  עלוב? וכך מתגלגל עניין הכתיבה
באמת את  החיים בעט! כל אותם האנשים-מושכים

אין להם פנאי לכתוב עליהן, וכל אותם  תעלומות החיים
כלל את  חיים אינם שעתותיהם בידיהם לכתיבה

 תעלומות החיים! מבין אתה?

 ניקוס קאזאנצאקיס 
 מתוך הספר "זורבה היווני"



הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם 
ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים 
בייסורים, עליהם הכתוב אומר: 'ואוהביו 

 כצאת השמש בגבורתו' 
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 חיפוש הרוח מעבר למילים, זוהי היהדות עצמה

"כשהייתי ילד קטן היה לי דוד אהוב, מביא מתנות. יום אחד רכש לי 
מצפן קטן ולימד אותי למצוא את כיוון הצפון. לכל מקום שהלכתי 
נשאתיו איתי, וראשית דבר ביררתי היכן הצפון. בכל מקום הראתה 
המחט היכן הצפון. בבית הספר, בגן המשחקים, בחדרי, בחנותו של 

אבא. בביקורו הבא חד לי דודי חידה, שאל אותי: ואם תעמוד ממש על 
 הקוטב המגנטי הצפוני, להיכן תצביע המחט?

השאיר אותי חסר אונים, מוחק כל תשובה שעלתה בראשי, עד שהודיע 
שם, בקוטב, המחט תשתגע. תצביע מעלה, מטה, הצידה, לכל  לי,

מקום יפה המצפן להראות הצפון בכל מקום עלי אדמות חוץ מהצפון 
 עצמו.

כך אמר דודי. ומה הנמשל? כמה קלה היתה הציונות כשכל כולה היתה 
כיסופים לציון. בכל מקומות הגלות, בפולין וברוסיה ובתימן ובמרוקו 
הראתה המחט היכן הכיוון, מה נדרש לעשות. אבל מרגע שבאנו לכאן, 

 לציון, השתגעה המחט. כאן נכון שם נכון והכול סחרחר."

 אמיר גוטפרינד
 העולם קצת אחר כך

  דור שלם דורש שלום
  תנו לצה"ל לנצח

  עם חזק עושה שלום
  תנו לצה"ל לכסח

  אין שלום עם ערבים
  אל תתנו להם רובים

  קרבי זה הכי אחי
  גיוס לכולם, פטור לכולם

  אין שום ייאוש בעולם
  יש"ע זה כאן

  נ נח נחמן מאומן
No Fear, משיח בעיר  

  אין ערבים אין פיגועים
  בג"ץ מסכן יהודים

  העם עם הגולן
  העם עם הטרנספר

  טסט בירכא

  חבר, אתה חסר
הקדוש ברוך הוא אנחנו 

  בוחרים בך
  בחירה ישירה זה רע

הקדוש ברוך הוא אנחנו 
  קנאים לך

  ימותו הקנאים.
 

  כמה רוע אפשר לבלוע
  אבא תרחם, אבא תרחם

קוראים לי נחמן ואני 
  מגמגם

  כמה רוע אפשר לבלוע
  אבא תרחם, אבא תרחם

  ברוך השם אני נושם
 ולכן...

 הדג נחש
 שירת הסטיקר

ה אֹוִתי  ֵבד ָאֲהבָּ א כָּ ְבִמְבטָּ
ִּלי א שֶׁ ְבתָּ  סָּ

ִנִיים ה ֵאַלי ִדבּוִרים ֵתימָּ  ְוִדְברָּ
ַאף ַפַעם ֹלא ֵהַבְנִתי,  שֶׁ

ה  ּוְבתֹור ַיְלדָּ
ת  ֲאִני זֹוכֶׁרֶׁ

ּה ְלַבד ֵאר ִאתָּ ַחְדִתי ְלִהשָּ  ֵאיְך פָּ
שֹון  ת ַהּלָּ ֹּלא ָאִבין אֶׁ ֵמֲחַשש שֶׁ

 ְבִפיהָּ 
ִהְמִשיכָּה ְלנֵַגן ֵאַלי ְבִחיּוְך,  שֶׁ

 ַוֲאִני ֹלא ֵהַבְנִתי
ה ָאְמרָּ ה ַאַחת שֶׁ  ִמּלָּ

ְוַהְצִליִלים ִנְשְמעּו ְרחֹוִקים 
 ְרחֹוִקים

רֹוב. ה ֵאַלי קָּ ִדְברָּ  ַגם ְכשֶׁ
 ּוַפַעם ַאַחת
ת, רֶׁ  ֲאִני זֹוכֶׁ

ה ִלי ְפִריִלי ָאנָּנָּס ְנתָּ  קָּ
ל ֲאגּודָּ ִנַקְבִתי בָּ  ְוַאֲחֵרי שֶׁ

ה ָאלּוִמיְניּום ַהַדקָּ ת ֲעִטיַפת הָּ  אֶׁ
ִתיִתי ַהֹכל,  ְושָּ

ה ִציִתי לֹוַמר תֹודָּ  רָּ
ל ֹלא יַָּדְעִתי  ֲאבָּ

ִריְך ה צָּ פָּ  ְבֵאיזֹו ׂשָּ
אִתי ַלִגנָּה ַהְגדֹולָּה  ְויָּצָּ

ַרח ַטְפִתי פֶׁ  קָּ
ּה אֹותֹו,  ְוִהַגְשִתי לָּ

ת  ְמֻביֶׁשֶׁ
ת  ֲאִני זֹוכֶׁרֶׁ

ה ֵביֵנינּו ְמדָּ ה ְמבּוכָּה עָּ  ַכמָּ
ד חָּ ם אֶׁ ל דָּ  שֶׁ

 ּוְשֵתי ְלשֹונֹות ִאְּלמֹות
ת ְגִביַע ַהְפִריִלי ה אֶׁ ְטפָּ  ְוִהיא שָּ

ה  ִבְשִתיקָּ
 ִמְּלָאה בֹו ַמִים

נַָּתִתי  ַרח שֶׁ ת ַהפֶׁ ה בֹו אֶׁ ְוִהִניחָּ
ּה.  לָּ

 ַאף ַפַעם ֹלא ֵהַבְנִתי
ה ָאְמרָּ ה ִמַמה שֶׁ  ִמּלָּ

ִּלי, א שֶׁ ְבתָּ  סָּ
ּה ֵהַבְנִתי ּלָּ ַדִים שֶׁ ת ַהיָּ ל אֶׁ  ֲאבָּ

ּה ֵהַבְנִתי ּלָּ ר שֶׁ ׂשָּ ת ַהבָּ  אֶׁ

ַאף ַפַעם  ַלְמרֹות שֶׁ
ת ֱאמֶׁ  ֹלא ֵהִבינָּה בֶׁ

ָאַמְרִתי ת ַהִמִּלים שֶׁ  אֶׁ
ִּלי ן שֶׁ טָּ ת ַהגּוף ַהקָּ ה אֶׁ  ְוַרק ָאֲהבָּ

ּה. ּלָּ ל ַהַבת שֶׁ ל ַהַבת שֶׁ  שֶׁ
ִמים ַהֵּלב ְמַבֵקש ְלַעְצמוֹ   ְוִלְפעָּ

ִרים מּוזִָּרים  ְדבָּ
ִנית  ְכמֹו ִלְלֹמד ֵתימָּ
ּלָּּה ר שֶׁ בֶׁ  ְוַלְחֹזר ַלקֶׁ

ה מָּ ֲאדָּ ַתִים ְלתֹוְך הָּ  ְלַהְצִמיד ְׂשפָּ
ה  ְוִלְצֹעק ְפִנימָּ

ה ַהִהיא  יָּה ַלַיְלדָּ הָּ ת ֹכל ַמה שֶׁ אֶׁ
 לֹוַמר

ּה ר ְלַהְזִהיר אֹותָּ  ּוְבִעקָּ
ֵהֵבאִתי לָּּה ַרח שֶׁ  ֵמַהפֶׁ

ִלים. ֵלא ִבְנמָּ ַרח מָּ  פֶׁ

 עדי קיסר
 שחור על גבי שחור

I want to be rich and I 
want lots of money 
I don't care about clever 
I don't care about funny 
I want loads of clothes 
and fuckloads of dia-
monds 
I heard people die while 
they are trying to find 
them 
I'll take my clothes off 
and it will be shameless 
Cause everyone knows 
that's how you get 
famous 
I'll look at the sun and 
I'll look in the mirror 
I'm on the right track 
yeah I'm on to a winner 
 
I don't know what's 
right and what's real 

anymore 
I don't know how I'm 
meant to feel anymore 
When do you think it 
will all become clear 
And I'll be taken over 
by the fear 
 
Life's about film stars 
and less about mothers 
It's all about fast cars 
and cussing each other 
But it doesn't matter 
cause I'm packing 
plastic 
And that's what makes 
my life so fuckin' fan-
tastic 
And I am a weapon of 
massive consumption 
And its not my fault it's 
how I'm programmed 

to function 
 
Forget about guns and 
forget ammunition 
Cause I'm killing them 
all on my own little 
mission 
Now I'm not a saint but 
I'm not a sinner 
Now everything is cool 
as long as I'm getting 
thinner 
I don't know what's 
right and what's real 
anymore 
I don't know how I'm 
meant to feel anymore 
When do you think it 
will all become clear 
 
And I'll be taken over 
by the fear... 

Lily Allen 
The Fear 
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 עדי קיסר
 אני המזרחית

ִחית  ֲאִני ַהִמְזרָּ
ם ֹלא ַמִכיִרים ַאתֶׁ  שֶׁ

ִחית  ֲאִני ַהִמְזרָּ
ם ֹלא ַמְזִכיִרים ַאתֶׁ  שֶׁ

יֹוַדַעת ְלַדְקֵלם  שֶׁ
ל ַהִשיִרים ת כָּ  אֶׁ
ל ֹזַהר ַאְרגֹוב  שֶׁ

אִמי ר קָּ  ְוקֹוֵראת ַאְלבֶׁ
קֹוב  ְובּוְלגָּ

ת ַהֹכל ְלַאט ְלַאט בֶׁ  ְמַעְרבֶׁ
 ַעל ֵאש ְקַטנָּה

ר ׂשָּ ב ּובָּ לָּ  חָּ
ן בָּ ֹחר ְולָּ  שָּ

ֵאִדים ַמְרִעיִלים  הָּ
ן בָּ ֹחל לָּ ַמִים כָּ ת ַהשָּ  אֶׁ

ם. כֶׁ ּלָּ  שֶׁ

למדת שאין משפטי התורה נקמה בעולם 
אלא רחמים וחסד ושלום בעולם, ואלו 

המינים שאומרים שזה חילול שבת ואסור 
וגם אני נתתי להם ’עליהן הכתוב אומר 

 ‘חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם

 ם“הרמב
 הלכות שבת

אלף בהלוויית החייל  03
הבודד מקס שטיינברג בהר 

 הרצל
המונים נענו לקריאה לבוא לחלוק כבוד אחרון 

ללוחם גולני מקס שטיינברג, שעלה ארצה 
מארה"ב ונהרג בפיצוץ הנגמ"ש ברצועה. 

"אנחנו יודעים למה הגעת לישראל. זה בגלל 
 האנשים", ספד לו אביו

Mama, someone broke 
my heart again 
Tell her I don't think I 
can take it anymore 
Mama, someone broke 
my heart again 
Now I'm gonna ease 
my pain,  
Dancing on the floor 
 
Take me out,  
I'm not in the mood for 
a broken heart 
Gonna dance tonight, 
forget her 
No, she doesn’t know  
What I'm doing on the 
floor 
Did you say hello, my 
ladies? 
 
Pull me baby, I'm your 

trigger 
You know that my love 
is bigger 
Love, Love, Love  
Let the rhythm take us 
higher  
You know when I'm on 
fire 
Check me out (3-2-1- 
hey!) 
 
I'm a golden boy 
Come here to enjoy 
I'm the king of fun 
Let me show you how 
we do it 
I'm a golden boy 
Come here to enjoy 
And before I leave 
Let me show you Tel 
Aviv 
 

Hold me tight,  
We're not going home 
tonight  
Oh yeah, do you like 
my dancing?  
Pull me baby, I'm your 
trigger 
You know that my love 
is bigger 
Check me out (3-2-1- 
hey!) 
 
I'm a golden boy 
Come here to enjoy 
I'm the king of fun 
Let me show you how 
we do it 
I'm a golden boy 
Come here to enjoy 
And before I leave 
Let me show you Tel 
Aviv 

 ‘נדב גאדג
Golden Boy 
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ערב ראש השנה, שנתיים מאז עזבתי את הבית, את אמא. מה הייתי מדברת עם 
אמא לו נפגשנו? יכולתי להגיד לה את שהרגשתי אתמול, לחץ חזק וקשה, 

לחפש את אושרי  –יכולתי לבכות. כי הרגשתי: שתי דרכים עומדות לפני 
הפרטי ולהעלים עין מהשגיאות אשר מסביבי או להשקיע כוחות במלחמה 

הורסת וקשה בעד דברים שהם טובים ונכונים בעיניי. נדמה לי שהברירה אינה 
בידי, טמונות בי תכונות הקובעות את דרכי, אם גם אכיר את כל הקושי והסבל 

 הכרוכים בה.
אבל האם יש בי כוח וכשרון להגשים את כל אשר ארצה? והאם נכון יהיה 

  רצוני?
 –הרוב אומרים כי בעיניי יש ערך לדברים אחרים ועל כן קוראים לי 

אידיאליסטית. זה מצחיק אותי, לו רציתי להיות אחרת לא הייתי יכולה.לא 
לחפש את הנכון בעיניי, ולא יכולתי שלא לנסות להגשים אותו,   יכולתי שלא

 זה טבעי. –אין זו זכותי 
המאמינה אני באלוהים? אינני יודעת. אלוהים שלי מורכב מאוד. הוא יותר 
סמל וביטויי לכוחות מוסריים הקיימים בעיניי. אני מאמינה, למרות הכול, 

 שהעולם נברא לטוב, ואין רע בעולם שלא יבצבץ בו שמץ של אור, של טוב. 
כל אלו מילים. החיים ידברו, החיים יעידו. אני יודעת שדברי הם דברי אדם 

 שהכיר מעט מאוד מהסבל והרוע אשר בעולם. הדרך עודנה לפניי.

"...בסוף דבריי, אני פונה אל הנוער, לאלה שיבנו את עתיד הארץ 

 ;הזו ויעצבו את החברה כאן

כאשר נסתיימה מלחמת העולם השנייה, לאלה מאתנו ששרדו 

משפחה, חברים, מיליוני  -היה החופש קשה ומכאיב. אבדן הכל

הורגש בעצמה אכזרית. ולחזור לחיים, להתחיל  -היהודים

 .מחדש, נראה כבלתי אפשרי כמעט הכל

עזרה לנו האמונה והתקווה שבארץ שלנו, בישראל, החברה 

תהיה צודקת, מוסרית, טהורה, ובה ישמר צלם אדם בכל התנאים 

 .ובכל המצבים

 .סוף סוף שלום. היו געגועים לזה והיה החלום -וחלמנו על שלום

בשם הלוחמים מאז אני קוראת לנוער שלנו: שמרו על החלום, 

 ."טפחו אותו, היאבקו עבורו

 לוחמת בגטו ורשה -חווקה פולמן רבה 
 נאום

 חנה סנש

 


