
אני ואתה
מרדכי מרטין בובר 

"אני ואתה" הוא ספרו המפורסם ביותר של הפילוסוף והחוקר היהודי מרטין בובר. 
הספר, שראה אור בשנת 1923, נותן ביטוי ראשוני לחשיבתו הדיאלוגית, שהפכה 
לסממן הזיהוי הבולט בהגותו. בעבור בובר, האדם לעולם לא יעמוד כישות בפני 
עצמה ותמיד יהיה בדיאלוג עם סביבתו. לתפיסתו, המושג "להיות" קשור קשר 

הדוק אל הזיקה כלפי מישהו או משהו, לכן שאלת יחסיו של האדם עם העולם שהוא 
חי בתוכו היא בעבורו בעצם שאלת משמעות הקיום שלנו על פני האדמה.

אילו סוגי מערכות יחסים אנו מקיימים בעולמנו? מתי שיחה הופכת לדו-שיח 
אמיתי? מהי הביקורת שבובר מותח על אופי האינטראקציה בין בני האדם בעולם, 

וכיצד כל זה קשור למפגש בין האדם והטבע ובין האדם ואלוהיו? בשאלות אלה 
נעסוק במפגש.

מנחה: שגיא דרורי
רוח צעירה

"אנו הולכים מהתחייבות להתחייבות, מרשות לרשות, משל 
מכתב העובר מיד ליד. לעת ערב אנו שוקעים עייפים במיטה. 
כמה שעות משעותיה של עבודת היום אנו חיים באמת, כמה 

רגעים אנחנו עושים את חשבון נפשנו? הם הרגעים שבהם 
מתייצב לקראתנו 'אתה' אמיתי, רגעי שיחה אמיתית, שכן 

במחיצת האתה אנו נעשים בעצמנו בחינת אני."

מרדכי מרטין בובר, בסוד שיח, הוצאת מוסד ביאליק, 1959



 מרטין היידגר, חנה ארנדט 
— חליפת מכתבים

חנה ארנדט היהודייה הצעירה ומרטין היידיגר הגרמני הנשוי ניהלו רומן אסור לפני 
עליית הנאצים לשלטון. לימים הפך הרומן לידידות קשה להכלה בין שני אקדמאים, 

גרמני ויהודייה, לאחר שהוא הפך לפטרון המפלגה הנאצית, והיא - להוגה חשובה 
שממשיגה את פשעי הנאצים.

במפגש נקרא את חליפת המכתבים ביניהם וננסה להתחקות אחר אופי הקשר 
בין השניים ואחר המתח בין הידידות שנרקמה לבין המעשים שנעשו בעבר 

והאידיאולוגיה.

 מנחה: זיו ליסון 
 המרכז ללימודי רוח 

והתיכון הישראלי למדעים ואומנויות

מרטין היידגר, חנה ארנדט - חליפת מכתבים: 1975-1925, תרגום מגרמנית והערות: ד"ר רועי בר, 
עריכת תרגום: נועה קול, עריכת לשון: רינה גרינולד, רסלינג, 2017

"אני מוכרח לבוא אלייך עוד 
הערב ולדבר על לבך. הכול 

בינינו צריך להיות פשוט, 
ברור וטהור. רק בדרך זו נהיה 
ראויים לכך שזכינו להכיר זה 

את זה."

מרטין היידגר, 1925

"אל תשכחני, ואל תשכח 
שאני יודעת היטב, עד 

עומק לבי, שאהבתנו נהפכה 
לברכת חיי. אי-אפשר לזעזע 

את הידיעה הזו".

חנה ארנדט, 1929



שניים שהיו מהלכין בדרך
התלמוד הבבלי

החיים של מי חשובים יותר: שלי או של ידידיי? האם ערך הֵרעוּת 
יכול לגבור על ערך החיים שלי-עצמי? האם במצב של בחירה 

גורלית יעדיף האדם תמיד לעזור קודם כול לעצמו? האם אדם 
שמסכן את חייו למען חברו או מוסר אותם למענו הוא גיבור יוצא 
דופן? האם האדם הוא יצור אנוכי או אלטרואיסטי ִמטִבעו? והאם 

אלו תכונות נרכשות שניתן לטפח? על שאלות אלו ועוד נעמוד 
במפגש.

מנחה: נדב צבר
רוח צעירה, יאס"א

״חייך קודמים לחיי חברך״ 

תלמוד בבלי, בבא מציעא סב ע״א



النبي הנביא 
ג'ובראן ח'ליל ג'ובראן جبران خليل جبران

ג׳ובראן ח'ליל ג'ובראן )1931-1883( הוא פילוסוף ואומן לבנוני שחי את רוב חייו בבוסטון, ארצות הברית, 

ושם פרסם את רוב יצירותיו. "הנביא" הוא ספר שירה שכתב הבנוי מ-26 משלים: הנביא אל-מוסטפא חי 

בעיר אורפליז במשך 12 שנה וכעת ממתין לספינה שתשיב אותו לביתו. לפני שהוא יוצא למסעו, ניגשים 

אליו תושבי העיר ומבקשים שיחלוק עימם את חוכמתו על אודות החיים וטבע האדם. הספר מחולק 

לפרקים שכל אחד מהם מתמקד בנושא מסוים הקשור לחיים האנושיים. אחד הפרקים עוסק בידידות. 

מהי המשמעות של ידידות? מיהו ידיד? האם יש לידידות משמעות חברתית בלבד או שיש לה גם 

השלכות פילוסופיות? ואם כן, מה הן? במפגש נשאל את השאלות הללו וננסה לענות עליהן.

جبران خليل جبران )1883-1931( فيلسوف وفنان لبناني، هاجر إىل بوسطن، الواليات المتحدة األمريكية، عاش 

وأنتج فيها أغلبية إنتاجاته األدبية. "النبي" هو كتاب شعري يتألف من 26 قصيدة نثرية: يتحدث عن رجل أطلق عليه 

اسم النبي المصطفى، عاش في مدينة أورفليس لمدة 12 عاما، ينتظر السفينة التي ستعيده إىل وطنه. قبل خروجه 

في رحلته، يتوجهون إليه سكان المدينة ويطلبون منه مشاركتهم حكمته حول الحياة والطبيعة البشرية. ينقسم الكتاب 

إىل فصول، يُركّز كلٌّ منها عىل موضوع محدد يتعلق باإلنسانية. أحد الفصول يتحدث عن الصداقة. ما هو معنى 

الصداقة؟ من هو الصديق؟ هل مفهوم الصداقة هو مفهوم اجتماعي؟ أم يوجد أيًضا أبعاد فلسفية؟ وإذا انوجدت 

هذه األبعاد، إذًا، ما هي؟ سنقوم بطرح هذه األسئلة وسنحاول اإلجابة عنها. 

العربية باللغة   مجموعة 
קבוצה בשפה הערבית

מנחים: מלחם בדר ומוחמד ג'ולאני, רוח צעירה
ملحم بدر ومحمد جوالني، بيت الحكمة

 مجموعة ثنائية اللغة
קבוצה דו-לשונית

מנחים: נע'ם אבוליל ואילן ארונין, רוח צעירה
نغم أبو الليل وإيالن أرونين، بيت الحكمة

"כי מהו ידיד"
"ماذا ترتجي من الصديق"

ג'ובראן ח'ליל ג'ובראן, הנביא, תרגום: נועה זאלוד, הוצאת מודן, 1980
كتاب النبي، جبران خليل جبران, مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، صفحات 



אנה פרנק, היומן הגרפי
אנה פרנק, ארי פולמן, דוד פולונסקי 

יש לא מעט חברים וחברות דמיוניים בספרות, אבל קיטי של אנה 
פרנק היא כנראה הדוגמה המפורסמת ביותר להם. במפגש ננסה 

לעמוד על התפקיד הנפשי והספרותי של חברה דמיונית בכלל ושל 
קיטי בפרט תוך קריאה בעיבודים העכשוויים של היומן לרומן גרפי 

ולסרט עלילתי.

מנחה: דקל שי שחורי
תוכנית אידיאה, האוניברסיטה העברית

"קיטי היקרה, אני מקווה שאוכל לגלות לך את 
כל מה שלא יכולתי לגלות עד עכשיו לאף אחד, 

ושאמצא בך ידידה נאמנה ותומכת."

אנה פרנק, ארי פולמן, דוד פולונסקי, 
אנה פרנק, היומן הגרפי, דביר, 2017



קריטון
אפלטון

התגנבות יחידים
יהושע קנז 

במפגש נעמיד שני טקסטים זה מול זה: האחד, הדיאלוג הסוקרטי 
שבו ְקריטון )שעל שמו קרוי הדיאלוג( מנסה לשכנע את סוקרטס 
ידידו להסכים שידידיו יבריחו אותו מהכלא לפני שיּוצא להורג; 

השני, ספרו של יהושע קנז, "התגנבות יחידים", שמתאר את חוויותיו 
של המחבר כחייל בטירונות כלל־צה"לית. נקרא שני קטעים קצרים 

ממנו שעוסקים בידידות. במוקד המפגש שלנו תעמוד השאלה: האם 
הנאמנות לידידים עשויה לגבור על מחויבות לעיקרון מוסרי? ונתהה 

אם סירובו של סוקרטס להיענות לבקשת ידידו מטעמים עקרוניים 
מעיד על פגם ביחסו החברי.

מנחה: ד"ר גדי פרודובסקי
התיכון הישראלי למדעים ואומנויות

"כל הכללים האלה של הידידות והנאמנות הם כללים 
מזויפים, והם נוצרו בשביל הנוחיות, שלא נצטרך 
להתלבט יותר מדי עם המצפון שלנו. וככה, בשם 

הידידות והנאמנות, יכולים לעשות את הדברים הכי 
נוראים בעולם – ולהרגיש צודקים."

יהושע קנז, התגנבות יחידים, עם עובד, 1986



סיפור ר' יוחנן וריש לקיש
התלמוד הבבלי 

בין דפיו של התלמוד הבבלי טמונים סיפורים החושפים את המתח 
והדרמה בתוככי בית המדרש של חכמי התלמוד, שהלימוד בו הוא 

קיומי לא פחות משהוא מאתגר את החשיבה. הסיפור שנעסוק בו 
הוא סיפור על לימוד, על חברות ומרכיביה, על החיים ועל המוות. 

במפגש נקרא את הסיפור שבתלמוד, נפענח את משמעויותיו 
המיידיות והעמוקות יותר ונעסוק במפגש המשולש של לימוד, קשר 

בין-אישי והחיים.

מנחה: נועה מיליקובסקי-מרינברג 
רוח צעירה

 "היכא את בר לקישא היכא את בר לקישא" 
)"היכן אתה, בן לקיש? היכן אתה, בן לקיש?"(

תלמוד בבלי, בבא מציעא פד ע"א



אתיקה
אריסטו

אריסטו )322-384 לפנה"ס( הוא אחד הפילוסופים המשפיעים ביותר בהיסטוריה 
המערבית. במשך 20 שנה הוא למד ב"אקדמיה" של אפלטון ולאחר מכן הקים בית ספר 

פילוסופי משל עצמו,  ה"ליָקאון". בין לבין הספיק להיות המחנך האישי של הנער אלכסנדר 
מוקדון, לימים מגדולי המצביאים והמדינאים של העת העתיקה. תחומי מחקרו של 

אריסטו היו רחבים ביותר: מביולוגיה דרך פוליטיקה וספרות ועד לוגיקה ומטפיזיקה. אחד 
מספריו החשובים עוסק בתורת המוסר. אריסטו סבר שיש לבחון כל פעולה לאור התכלית 
הגבוהה שהיא מממשת )או לא מממשת(. לאור זאת פעולות אנושיות צריכות להיבחן על 

פי התכלית העליונה של בני האדם ועל פי תכליות ספציפיות יותר שהפעולות מבוצעות 
במסגרתן. כחלק מהדיון בתורת המוסר הקדיש אריסטו נתח נרחב לליבון משמעות 

הידידות בחיים האנושיים. במפגש נחשוב יחד מדוע הידידות העסיקה בכלל את אריסטו 
בדיונו במוסר, ומה הקשר בין מוסר ובין חברים, ֶחברה וחברתיות.

מנחה: ד"ר אבינועם יובל-נאה
רוח צעירה

"והדורשים בטובת ידידיהם למענם ולא למען 
עצמם, הנם ידידים במובן האמיתי של המילה, שכן 

מחבבים הם את ידידם מעצם הווייתם ולא בדרך 
אקראי."

אריסטו, אתיקה: מהדורת ניקומאכוס
תרגום: י' ליבס, הוצאת שוקן תשל"ג



מגילת רות

האם תיתכן ידידות נשית? האם היחסים בין רות לנעמי הם יחסים של ניצול 
דכאני בשירות הפטריארכיה או יחסי sisterhood וידידות נדירה? האם נעמי 

מנצלת את רחמה של רות כדי לבנות לעצמה המשכיות בעולם פטריארכלי, 
או שמא יש כאן יחסי ידידות בין שתי נשים? וכיצד תיאור הרמוני של ידידות 

נשית יכול להתפרש דווקא כמעשה פמיניסטי חתרני? במפגש נבחן שתי קריאות 
במגילת רות ונעיין בקצרה גם ביחסים בין רחל ללאה בספר בראשית ובמדרש.

מנחה: ליאורה הררי עמדי
התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות 

"ַוִּיַּקח ּבַֹעז ֶאת-רּות ַוְּתִהי-לֹו ְלִאָּׁשה ַוָּיבֹא ֵאֶליָה ַוִּיֵּתן ה' ָלּה 
ֵהָריֹון, ַוֵּתֶלד ֵּבן: ַוּתֹאַמְרָנה ַהָּנִׁשים, ֶאל-ָנֳעִמי, ָּברּוְך ה' , ֲאֶׁשר 

ֹלא ִהְׁשִּבית ָלְך ּגֵֹאל ַהּיֹום ְוִיָּקֵרא ְׁשמֹו ְּבִיְׂשָרֵאל: ְוָהָיה ָלְך ְלֵמִׁשיב 
ֶנֶפׁש ּוְלַכְלֵּכל ֶאת-ֵׂשיָבֵתְך ִּכי ַכָּלֵתְך ֲאֶׁשר-ֲאֵהַבֶתְך ְיָלַדּתּו ֲאֶׁשר 
ִהיא טֹוָבה ָלְך ִמִּׁשְבָעה ָּבִנים: ַוִּתַּקח ָנֳעִמי ֶאת-ַהֶּיֶלד ַוְּתִׁשֵתהּו 

ְבֵחיָקּה ַוְּתִהי-לֹו ְלאֶֹמֶנת: ַוִּתְקֶראָנה לֹו ַהְּׁשֵכנֹות ֵׁשם ֵלאמֹר ֻיַּלד-
ֵּבן ְלָנֳעִמי."

מגילת רות ד, יג-יז



אתיקה והאינסופי — שיחות עם פיליפ נמו
עמנואל לוינס

עמנואל לוינס )1995-1906( הוא פילוסוף יהודי צרפתי אשר התמקד בשאלת 
ה"אחר" והיחס כלפיו. המסורת הפילוסופית שקדמה ללוינס סברה כי כאשר מזהים 

את האחר, הוא כבר אינו אחר, אלא הופך להיות חלק מן העצמי. לוינס, לעומת 
זאת, מתאר את האחר כנמצא לחלוטין מחוץ לגבולות השגתו, יכולתו וכוחותיו 

של העצמי ומנסח דרישה אתית למפגש עימו - יחס שיכבד את זרותו וישמור את 
אחרותו המוחלטת. אם כן, המפגש עם האחר הוא ציווי אתי לאחריות כלפיו.

מנחה: נריה שפירא
"עלמא – בית לתרבות עברית"

"האופן הטוב ביותר להפגש עם האחר הוא אף לא 
לשים לב לצבע עיניו. כאשר אתה מתבונן בצבע 
העינים, אין אתה שרוי ביחס חברתי עם האחר."

עמנואל לוינס, אתיקה והאינסופי - שיחות עם פיליפ נמו 
תרגום )בשיתוף עם שמואל ראם(: אפרים מאיר, מאגנס, תשס"ג 



הנסיך הקטן
אנטואן דה סנט-אכזופרי

אנטואן דה סנט-אכזופרי )29 ביוני 1900 - 31 ביולי 1944( הוא סופר וטייס שנודע 
בעיקר בזכות ספרו המאויר "הנסיך הקטן". עלילת הסיפור דמיונית: המספר, 
סנט-אכזופרי, מוצא את עצמו במדבר סהרה לאחר שנאלץ לנחות בגלל טעות 

מכנית במטוסו. הוא פוגש דמות יוצאת דופן, הנסיך הקטן, ומהשיחות ביניהם עולה 
השקפתו של המחבר על האמיתוֹת הפשוטות בחיים, שהמבוגרים נוטים לשכוח 

אותן. במפגש נדון במשמעויותיה של הידידות ובערכיה, כפי שהם עולים מסיפורו 
של הנסיך הקטן על פגישתו עם השועל ועל הקשר שנרקם ביניהם. זמן קצר לאחר 

צאתו של הספר לאור נעלמו סנט-אכזופרי ומטוסו בשמי הים התיכון במהלך טיסה 
מבצעית שיצא אליה בשירות צבא בעלות הברית.

מנחה: ימית רחמן-שרירא
האוניברסיטה העברית בירושלים

"ְּבֵעיַני ִהְּנָך ֲעַדִין ַנַער ָקָטן, ֶׁשֵאינֹו ׁשֹוֶנה ִמֵּמאה ֶאֶלף 
ְנָעִרים ְקַטִּנים ֲאֵחִרים; ֵאין ִלי צֶֹרְך ְּבָך. אף אָּתה ֵאיְנָך 

ָזקּוק ִלי: ְּבֵעיֶניָך אָּתה ֵאיֶנִּני ֶאָּלא ׁשּוָעל ַהּדֹוֶמה 
ְלֵמאה ֶאֶלף ׁשּוָעִלים ֲאֵחִרים. אְך ִאם ְּתאְּלֵפִני ִנְהֶיה 

ְזקּוִקים ִאיׁש ְלֵרֵעהּו: אָּתה ִּתְהֶיה ִּבְׁשִביִלי ֶאָחד ְוָיִחיד 
ָּבעֹוָלם, ְואף ֲאִני ֶאְהֶיה ְּבֵעיֶניָך ֶאָחד ְוָיִחיד ָּבעֹוָלם 

ֻּכּלֹו."

אנטואן דה סנט-אכזופרי, הנסיך הקטן, תרגום: אריה לרנר, עם עובד, 1964



על הידידות
מישל דה מונטיין  

מישל דה מונטיין הוא פילוסוף והוגה צרפתי בן המאה ה-16. בשנת 1580 פורסם 
ספרו "המסות", המאגד בתוכו יותר ממאה מסות המבקשות לתהות ולחקור על 

אודות מרכיבי היסוד של חיינו והאופן שיש לחיות אותם.

נראה כי ידידות מושלמת היא דבר-מה שיש לשאוף אליו, אך קשה עד בלתי 
אפשרי להשיגו. במפגש נחשוב על מאפייניה, על תנאי היתכנותה ועל כינונה של 
הידידות המושלמת עזרת קריאה בטקסט של מישל דה מונטיין, "על הידידות".

מנחה: מור הניק
רוח צעירה

"ידידות זו אין לה מודל אידאלי אחר מלבדה ואין 
להשוותה אלא לעצמה בלבד. ]...[ לא השארנו 

לעצמנו דבר שהיה שלנו או שהיה שלי או שהיה 
שלו." 

מישל דה מונטיין, המסות
תרגום: אביבה ברק, הוצאת שוקן, 2007



זרים לעצמנו
ז'וליה קריסטבה

ִקרבה, ריחוק, סלידה ואמפתיה – תחושת אלו ונוספות נוכחות תמיד 
ביחסים בין בני אדם. במפגש נתמקד בתחושת הזרות, נתהה על מקורה 

ונחקור את סיבותיה וכן נשאל אם וכיצד ניתן להשכיח את הזרות 
ולאפשר מצע להופעתה של ידידות וזיקה. מסע מזרות לידידות.

מנחה: אורי כרמלי
רוח צעירה

"הזר שוכן בתוכנו: הוא פניה הנסתרים של זהותנו, המרחב 
המחריב את מעוננו, הזמן שבו נפגמות ההבנה והאהדה."

זרים לעצמנו, ז'וליה קריסטבה/ דינה חרובי
רסלינג, 2009 



השבח לטיפשות
דזידריוס אראסמוס מרוטרדם

אלת הטיפשות משבחת את עצמה על חשיבותה בחיי אנוש ועל מרכזיותה 
באושר האנושי. אחד התחומים הבולטים שנשען על הטיפשות, לדעתה, 

הוא הידידות. במפגש נקרא את הטקסט העוסק בחשיבותה של הטיפשות 
לידידות ונדון באמיתותו ובפרשנות לחיבורו של אראסמוס.

מנחה: גדי איתי
פלך והמרכז ללימודי רוח

"העלמת העין ממגרעותיהם של חברים, 
ההתעלמות מהן, ההונאה העצמית, ואף אהבת 

פגמיהם הבולטים והערצתם כביכול היו מעלות - 
האין כל אלה נגועים בטיפשות?"

דזידריוס אראסמוס מרוטרדם, השבח לטיפשות
תרגום: נתן רון ומרב מילר, כרמל, 2017



כל שושנה
זלדה

"כל שושנה היא אי" של זלדה הוא טקסט חידתי ומסקרן. במפגש נחפש 
את המקום שזלדה מפנה אליו את מבטנו בשיר הזה, נשאל את עצמנו עם 
אילו טקסטים פנימיים וחיצוניים הוא מתכתב, ונסיים בַּידידות ובחשיבות 

שזלדה מייחסת לעצם קיומה בעולם.

מנחה: סופי פפר
פלך

ָּכל ׁשֹוַׁשָּנה ִהיא ִאי
ֶׁשל ַהָּׁשלֹום ַהֻּמְבָטח, ַהָּׁשלֹום ַהִּנְצִחי

שירי זלדה
הוצאת הקבוץ המאוחד, תשמ״ה


