
בעיית החירות
אברהם יהושע השל

אתיקה
שפינוזה

אברהם יהושע השל הוא אחד מהוגי הדעות היהודים החשובים ביותר במאה 
העשרים. הוא נולד בפולין למשפחה חסידית, הוברח לארה"ב במהלך מלחמת 

העולם השנייה ושם הפך לפרופסור לאתיקה ומיסטיקה יהודית. הטקסט שנלמד 
הוא מתוך ספרו המרכזי "אלהים מבקש את האדם" שבו הוא מבקש לתרגם רעיונות 

עומק בהגות יהודית לקהל משכיל וסקרן בכל מקום.

מושג ה"אפשרות", אם נרצה לפרש אותו במובן שאיננו אקראי, מעלה לתודעה את 
בעיית החירות – האם קיימת חירות אנושית? מה האפשרויות שלי ומה קובע אותי?  

ננסה להבין יחד עם השל מהו הפתרון לבעיית החירות, האם זהו פתרון קביל היום 
ואיך ניתן ליישם אותו? במידה והזמן יאפשר, נבחן תשובה נוספת לבעיית החירות 

– תשובתו של שפינוזה, וננסה לחשוף את המשותף בין שתי תשובות אלו שנראות 
במבט ראשון סותרות. יחד, הן מציגות מודל חדש של מהי אפשרות והיכן נמצא 

העולם האפשרי הטוב ביותר. 

מנחה: יותם אביתר
רוח צעירה

"האדם משועבד בחייו לסביבתו הטבעית, לחברה, ל'אופי' שלו, 
לצרכיו, לאינטרסים שלו ולתאוותיו האנוכיות. אך חירות פירושה 
התעלות אל מעבר לטבע, לחברה, ל'אופי', לצרכים, לאינטרסים 

ולתאוות. כיצד, אם כן, תיתכן חירות?"

אברהם יהושע השל, אלהים מבקש את האדם, תרגום: עזן מאיר-לוי, מאגנס,תשס"ג



"המצב המקורי, ועימו המאפיין שכיניתי "מסך הבערות", קובע את 
נקודת המבט הדרושה: במצב המקורי הצדדים אינם רשאים לדעת 
מהן העמדות החברתיות או הדוקטרינות המקיפות המסוימות של 

האנשים אותם הם מייצגים. ... חשיבות המצב המקורי נעוצה בעובדה 
שזהו אמצעי ייצוג, או לחלופין ניסוי-מחשבה, המשמש לצורכי הבהרה 

ציבורית ועצמית ]של מושג הצדק[".

צדק כהוגנות
ג'ון רולס 

הפילוסוף האמריקאי ג'ון רולס, אחד מחשובי ההוגים הליברליים במאה ה-20, 
ביסס את הטיעון שלו לטובת תיאוריה פוליטית ליברלית, על שימוש בניסוי 
מחשבה. הוא דמיין עולם אפשרי שבו נציגי הציבור המחליטים על עקרונות 

הצדק נמצאים ב"מצב מקורי" שבו יש להם ידע מלא על העולם ואופני התנהלותו 
אך הם מאחורי "מסך בערות" באשר לתכונות האישיות, הכלכליות, הגנטיות 

וההקשריות של הציבור אותו הם מייצגים. במצב הזה הם מגיעים להסכמה על 
עקרונות הצדק. 

במפגש נדון בניסוי המחשבה של רולס ובשאלה האם ניתן לבסס תיאוריה של 
צדק על עולם אפשרי שכזה )והאם הוא באמת אפשרי(.

מנחה: גדי איתי
התיכון הישראלי למדעים ואמנויות, פלך, והמרכז ללימודי רוח

ג'ון רולס, צדק כהוגנות: הצגה מחודשת, ספרי חמד, 2010



העולם של אתמול
שטפן צווייג

באוטוביוגרפיה המפורסמת שלו, מספר הסופר היהודי-ווינאי שטפן צווייג על 
העולם שחרב עליו - ועל אירופה - עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה. 

נקרא על וינה של מפנה המאות ועל השבריריות של "העולם של אתמול", שהרגיש 
לבני התקופה כ"תקופת הזהב של הביטחון". בקבוצה נקרא מתוך הפרק הראשון 

של האוטוביוגרפיה, ונלמד כמה טראומתי הוא חורבן של עולם ישן עד היסוד.

מנחה: אילן ארונין
רוח צעירה

"כשאני מנסה למצוא הגדרה פשוטה לתקופה שבה גודלתי, 
זו שקדמה למלחמת העולם הראשונה, נדמה לי שאני ממצה 

אותה בשם 'תקופת הזהב של הבטחון'. הכל במלכות אוסטריה 
שלנו, בת אלף שנה כמעט, נראה כמבוסס על היציבות... באותה 

קיסרות רחבת ידיים עמד כל דבר איתן, ללא זיע, במקומו 
המיועד לו... איש לא חשב על מלחמות, מהפכות או מרידות".

 שטפן צווייג, העולם של אתמול, מחברות לספרות, 2012



"ערים, כמו חלומות, עשויות מתשוקות ופחדים. גם אם חוט הרצף 
שלהן טמיר הוא, סדריהן אבסורדיים, הפרספקטיבות שלהן כוזבות וכל 

דבר שבהן מסתיר דבר אחר" 

הערים הסמויות מעין
איטאלו קאלווינו

בספרו של איטאלו קאלווינו "הערים הסמויות מעין", מספר מרקו פולו לקובלאי 
חאן, שליט האימפריה המונגולית, סדרת סיפורים קצרצרים על ערים מסתוריות 
וסוריאליסטיות בהן ביקר, ערים שהן נסתרות מן העין בתוך ממלכתו שלו. בלשון 

פיוטית פורש מרקו פולו את נפלאותיהן וכשפיהן של הערים הללו, שבמקביל למוזרותן 
כל אחת מהן היא סוג של משל פילוסופי מדויק ועדין על ייחודיותו, יופיו ורב-גוניותו 

של הקיום האנושי.

במפגש נקרא יחד מתוך הקלאסיקה של קאלווינו, נכיר כמה מן הערים המשונות שיצר, 
נתהה על קנקנן ונכתוב בהשראתן. 

מנחה: שגיא דרורי
רוח צעירה

איטאלו קאלווינו, הערים הסמויות מן העין, תרגום: גאיו שילוני, הוצאת ספרית פועלים, 1999



מדרש פמיניסטי 
לעקדת יצחק

Marion McNaughton

עיבוד פמיניסטי 
לסיפור העקדה

תמר ביאלה ויעל קנרק

היפוך מגדרי במקרא: העברית היא שפה מגדרית והמקרא, כידוע, מבטא תרבות 
פטריארכלית. האם אפשר לדמיין את המקרא בהיפוך מגדרי? איך המקרא היה 

נשמע אם היתה בולטות לקולות הנשיים שבדרך כלל שותקים בו? יותר מכך, 
איך הוא היה נשמע אם הוא היה מבטא תרבות הפוכה מבחינה מגדרית, תרבות 

מטריארכלית? 

נקרא מדרש פמיניסטי על עקידת יצחק ועיבוד מטריאכלי לאותו פרק )ודוגמאות 
נוספות( ונחשוב יחד על עולמות אפשריים הפוכים לפטריארכליות של המקרא.

מנחה: ליאורה הררי עמדי 
התיכון הישראלי למדעים ואמנויות

ה אֶת־אְֵמָרָהָמה וַּתֹאֶמר  ְּבִָרים ָהאֵלֶּה וְָהאֱלִֹהין נִּסְָתּ א וַיְִהי אַַחר ַהד

אֵלֶיָה אְֵמָרָהָמה וַּתֹאֶמר ִהנֵּנִי: 

צְָחק  ר־אַָהבְּתְ אֶת־ִתּ ךְ אֶת־יְִחיָדֵתךְ אֲׁשֶ ב וַּתֹאֶמר ְקִחי־נָא אֶת־בִֵּתּ

ר  ם לְעֹלָה עַל אַַחד ֶהָהִרים אֲׁשֶ ה וְַהעֲלִיָה ׁשָ וּלְכִי־לָךְ אֶל־אֶֶרץ ַהּמִֹרּתָ
אַֹמר אֵלָיִךְ:

אתר האינטרנט "תורתה"



אַבֵּד נֶפֶׁש אַַחת ִמיְִּשָׂראֵל,  כָּל ַהְמּ ְדךָ, ֶשׁ "לְפִיכָךְ נִבְָרא אָָדם יְִחיִדי; לְלֶַמּ
ַקיֵּם נֶפֶׁש אַַחת ִמיְִּשָׂראֵל,  ּ אִבֵּד עוֹלָם ָמלֵא; וְכָל ַהְמּ ַמעֲלֶה עָלָיו ַהכָּתוּב כְּאִלּו

ּ ִקיֵּם עוֹלָם ָמלֵא. ַמעֲלֶה עָלָיו ַהכָּתוּב כְּאִלּו

לֹּא  לֹּא יֹאַמר אָָדם לֲַחבֵרוֹ: אַבָּא גָדוֹל ֵמאָבִיךָ; וְֶשׁ לוֹם ַהבְִּריּוֹת, ֶשׁ וִּמפְּנֵי ְשׁ
ַמיִם.  ּ ִמינִין אוְֹמִרים: ַהְרבֵּה ָרׁשוּיוֹת בַָּשּׁ יְהו

ה ַמְטבֵּעוֹת בְּחוָֹתם  אָָדם טוֹבֵעַ כַָּמּ ל ַהָקּדוֹׁש בָּרוּךְ הוּא, ֶשׁ וּלְַהגִּיד גְֻּדלָּתוֹ ֶשׁ
לָכִים ַהָקּדוֹׁש בָּרוּךְ הוּא – ָטבַע כָּל  אֶָחד, וְכֻלָּן דּוִֹמין זֶה לָזֶה; וֶּמלֶךְ ַמלְכֵי ַהְמּ

ל אָָדם ָהִראׁשוֹן, וְאֵין אֶָחד ֵמֶהן דּוֶֹמה לֲַחבֵרוֹ.  אָָדם בְּחוָֹתמוֹ ֶשׁ

בִילִי נִבְָרא ָהעוֹלָם". לְפִיכָךְ כָּל אֶָחד וְאֶָחד ַחיָּב לוַֹמר: בְִּשׁ

בשבילי נברא העולם
משנה, מסכת סנהדרין

הכנסת אורחים
ז'ק דרידה 

המשנה מבררת מה נאמר לעדים במשפט בו על הכף עומדים דיני נפשות. 
המשנה דורשת מאיתנו לחשוב ברצינות על משמעות הנפש "כל המאבד נפש 

אחת כאילו איבד עולם מלא". דרישה זו מוציאה אותנו למסע בין עולמות - 
העולם שנברא בשבילי והעולם שלתוכו מופיע האחר ממני.

המפגש בין דרידה לבין הטקסט במשנה מזמין שאלות מרתקות: האם יתכן קיומו 
של אחר שלא יפורר את עולמי? האם אפשר שהעולם לא יברא "רק" בשבילי, 

מבלי לפגוע באינדיבידואליות שלי? 

מנחה: יאיא טוביאס
רוח צעירה

משנה, מסכת סנהדרין, פרק ד', משנה ה'



אוטופיה
תומס מור

על הממשל המדיני
ג'ון לוק

תומס מור, שפעל באנגליה בתחילת המאה ה-16 )והוצא להורג ב-1535(, היה 
הומניסט ופוליטיקאי חשוב. מור טבע את המונח "אוטופיה" בספר בשם זה שפרסם 

בשנת 1515, שמתאר מפגש עם מדינה אידילית. 

בקבוצה נחשוב יחד על אחד המאפיינים המרכזיים של מדינת אוטופיה – ביטול 
הרכוש הפרטי. ביקורת על הרכוש הפרטי עמדה לאורך השנים במוקד הגות של 

תיקון חברתי )כמו למשל במדינה של אפלטון, אצל רוסו ואצל הוגים סוציאליסטיים(, 
ויחד ננסה להבין האם הרכוש הפרטי והכסף הם אכן שורש הרעות בחברה 

האנושית, או שהם הכרחיים לבניית חברה שבה בני האדם מממשים את עצמם. 
מה התועלת ומה הנזק של הרכוש הפרטי בחיים האישיים שלנו, והאם אפשרי בכלל 

לבטל אותו, או שזוהי פנטזיה בלבד?

מנחה: ד"ר אבינועם יובל-נאה
רוח צעירה

"האנשים אשר מדברים על רווחת הכלל, דואגים למעשה 
לרווחתם הפרטית. אך כאן ]במדינת אוטופיה[, היכן שאין שום 

דבר פרטי, עוסקים בענייני הכלל במלוא הרצינות... שהרי ביטול 
השימוש בכסף מפוגג גם כל תשוקה אליו. מי אינו יודע שהונאות, 

גנבות, מעשי שוד, מאבקים, מהומות, קטטות, התקוממיויות, 
מעשי רצח, בגידות והרעלות, אשר יום יום מענישים עליהם יותר 

משמונעים אותם, חדלים מיד בהתבטל הכסף?"

תומס מור, אוטופיה, תרגום: אילת אבן עזרא, רסלינג, 2008 



"בתוך ההמון הזה הסתובבו סקיאפודים פעילים ביותר, שנשאו 
סלים גדולים על ראשיהם כשהם מדלגים ומנתרים; בלמים, כמעט 

תמיד בקבוצה נפרדת או מאחורי דוכנים שנמכרו בהם אגוזי 
קוקוס; פנוצים שאוזניהם מתנפנפות ברוח, אבל הנשים כרכו אותן 
בצניעות סביב השדיים והצמידו אותן לחזה ביד כמו רדיד; ואנשים 

אחרים שנדמה שיצאו מתוך אחד מאותם ספרי נפלאות שכה 
הפעימו את באדולינו בגלל המיניאטורות המצוירות בהם כשחיפש 

השראה למכתביו אל ביאטריס".

באודולינו
אומברטו אקו

על פלאי המזרח הרחוק
ג'ון מנדוויל

באודולינו הוא רומן הרפתקאות היסטורי בן זמננו על בדאי שמגיע לקצות ארץ 
בחיפוש אחר ממלכה שלא הייתה ונבראה כנראה רק מתוך הסיפורים עליה. 

מסעות מנדוויל הוא ספר מסעות פופולרי מהמאה ה-14 שמתאר ביקורים 
בארצותיהם של יצורים שלא היו ולא נבראו.

בקבוצה נתהה על תהליך היצירה של עולמות בדיוניים, נשאל מהו "עולם 
בדיוני אמין", נראה מה התפקיד של הבדיון במציאות של הבודה אותה ובעיקר 

נשאל על "שרשרת המסירה" של הבדיון על אודות ארצות רחוקות והאם היא 
כשלעצמה מספקת סוג של אמינות. שתי היצירות ישמשו דוגמאות לצורך הדיון.  

מנחה: ד"ר יעל יוסטוס סגל
התיכון הישראלי למדעים ואמנויות

אומברטו אקו, באודולינו, כנרת, זמורה-ביתן, דביר, 2005



להשיב חיים שלא נחיו
תומאס אוגדן

תומס אוגדן, מן הפסיכואנליטקאים הגדולים של מאת השנים האחרונות, עוסק 
באחת משאלות היסוד הגדולות אודות החשיבה: איזה סוג של חשיבה מגדלת 

ומפתחת אותנו ואיזה סוג של חשיבה מצמצמת ונועלת. אוגדן מאפיין שלוש צורות 
שונות של חשיבה: חשיבה מיתית, חשיבת חלום, וחשיבה טרנספורמטיבית. כל 

אחת משלוש צורות החשיבה הללו פותחת וסוגרת אופציות עבורנו. כדי לגדול 
ולהפוך לאנשים מפותחים ומודעים עלינו להכיר את שלוש צורות החשיבה הללו 

ולהבין את הערך והמקום של כל אחת מהן. 

במהלך השיעור הקצר שלנו נפתח במבוא קצר על תולדות הפסיכואנליזה ונתמקד 
בהגותו של אוגדן. לאחר מכן נצלול לשלוש צורות החשיבה הללו וננסה להבין את 

האופנים הממשיים בהם אנחנו נתקלים בהן במהלך היומיום.

מנחה: אורי כרמלי
רוח צעירה

"לכולנו יש היבטים שלא נחיו ]...[ אירועים אלו שלא נחיו 
מותירים את רישומם בצורת מגבלות אישיותנו. אנו יכולים 

להרגיש את מגבלות אלו בדרכים שונות, בדרכים שבהם אנחנו 
יכולים להעניק נדיבות, אהבה והבנה  לסובבים אותנו."

תומאס אוגדן, להשיב חיים שלא נחיו, תרגום: איריס רילוב, עם עובד, 2020



"עובדה מוכחת בעליל היא... שהדברים אינם יכולים להיות שונים 
מכפי שהם: שהרי הכול נוצר לשם תכלית מסוימת, ולכן נוצר הכול 

בהכרח לשם התכלית הטובה ביותר. למשל, האפים נועדו לשאת 
משקפיים, ולכן יש לנו משקפיים". 

קנדיד
וולטר

פואמה על שואת ליסבון
וולטר

אנשים רבים טוענים ש"בחיים הכל לטובה", או אפילו ש"כל מה שאלוהים עושה 
הוא לטובה". לייבניץ, אחד הפילוסופים החשובים בעת החדשה, טען בנחרצות 

שמכיוון שאלוהים הוא טוב, ברור שהוא ברא עולם שכולו טוב; מכך יוצא בהכרח 
שהעולם שלנו הוא העולם הטוב ביותר שיכול היה להיברא! כתגובה לכך, כתב 
וולטר, גדול הסופרים בתקופת הנאורות, את יצירתו "קנדיד" – יצירה קומית 

אדירה המתחקה אחרי קורותיו של הנער קנדיד וחבריו בעולם מלא אסונות וסבל.
 

מתוך עיון ביצירה, ובתקווה שפרצי הצחוק לא יפריעו לדיון, נשאל את עצמנו 
האמנם? האמנם עולמנו הוא העולם הטוב ביותר )והיחיד( האפשרי?

מנחה: צבי לובושיץ
רוח צעירה

וולטר, קנדיד או האופטימיות, פן הוצאה לאור, 2006



האדם והטבע
א.ד. גורדון

נקרא בקבוצה שתי פסקאות של א.ד גורדון על הזיקה בין האדם לטבע. בפסקאות 
אלו מובעת תקווה גדולה ביחס להשפעה של הטבע על האדם. גורדון מציע כי הטבע 

הוא הזדמנות לקבל בחזרה את כל מה שאבדנו. וטוען כי השהות בטבע משנה את 
האדם לטובה. משנה את החברה לטובה. בטבע אנחנו לומדים להיות ביחס של ענווה 

כלפי כל מה שאנחנו יודעים ולא יודעים ובאהבה כלפי כל הבריאה.            

לאחר הקריאה נצא לשהות קצרה בטבע הקרוב )בכל מזג אוויר( ונחזור לספר על 
המחשבות שהתעוררו בעקבות הקריאה ובעקבות השהות בטבע. 

מנחה: ד"ר מתניה מאלי
פלך

"מכל האמור יוצא ברור, כי האדם באשר הוא אדם, צריך להיות 
תמיד בטבע. כי הטבע הוא לאדם המרגיש והמכיר ממש מה 
שהמים הם לדג … זקוק הוא לקשר בלתי האמצעי והתמידי 

שבינו ובין הטבע האין-סופי".

כתבי א.ד גורדון, ספר שני, האדם והטבע, הספריה הציונית ירושלים, תשי"א 



"תקופה גדולה נפתחת. יש רוח חדשה. התעשייה, פולשנית כנהר 
המתגלגל אל יעדו, מציידת אותנו במכשירים חדשים המותאמים 

לתקופה החדשה שמונחית על ידי הרוח החדשה".

לקראת ארכיטקטורה
לה קורבוזיה

לה קורבוזיה הוא אחד ממעצביה של האדריכלות המודרנית במאה ה-20. בספרו 
"לקראת ארכיטקטורה" - שהיה לאחד הספרים המשפיעים בתחום - הוא שוטח 

- או ליתר דיוק, מטיף - את חזונו באשר לשינוי האדריכלות - שינוי שהוא חומרי, 
אסתטי, מוסרי ורוחני. 

במפגשנו נקרא קטעים מתוך ספרו, ונתבונן גם בכמה מן המבנים שתכנן. ננסה 
להבין את המשבר עמו התמודד, את חזונו לעולם טוב יותר, ונחשוב האם מסריו 

רלבנטיים למאה ה-21 ולדור המכיר במשברי הסביבה והאקלים.  

מנחה: נועה מיליקובסקי-מרינברג
רוח צעירה

לה קורבוזיה, לקראת ארכיטקטורה, תרגום מצרפתית: עדו בסוק, בבל, 2007 



آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها 
דעותיהם של אנשי העיר המעולה

تأليف الفارابي  אבו נאסר אל־פאראבי

العربية باللغة  مجموعة 
קבוצה בשפה הערבית

اللغة  ثنائية  مجموعة 
קבוצה דו-לשונית

موجه المجموعة: معلم مرافق من مدرسة إبداع
מנחה: מורה מלווה מביה״ס ׳אבדאע׳

موجه المجموعة: ملحم بدر 
מנחה: מלחם בדר

"فهذا هو الرئيس الذي ال يرأسه إنسان آخر أصاًًل، وهو اإلمام، وهو الرئيس األول للمدينة الفاضلة، 
ِّها، وال يمكن أن تصير هذه الحال إال لمن  وهو رئيس األمة الفاضلة، ورئيس المعمورة من األرض كل

ًّا للعدل وأهله،  اجتمعت فيه بالطبع اثنتا عشرة خصلة قد فُطر عليها:..... ثم أن يكون بالطبع محب
ََّصَف من أهله ومن غيره ويحثُّ عليه، ويؤتي من حلَّ به الجور  ومبغًضا للجور والظلم وأهلهما، يعطي الن
مؤاتيًا لكلِّ ما يراه حسنًا وجمياًًل، ثم أن يكون عداًل غير صعب القياد، وال جموًحا وال لجوًجا إذا دُعي إىل 

العدل، بل صعب القياد إذا دعي إىل الجور وإىل القبيح..."
 

"فإذا لم يوجد إنسان واحد اجتمعت فيه هذه الشرائط ولكن وجد اثنان، أحدهما حكيم، والثاني 
فيه الشرائط الباقية، كانا هما رئيسين يف هذه المدينة، فإذا تفرَّقت هذه يف جماعة، وكانت الحكمة 

يف واحدٍ والثاني يف واحدٍ والثالث يف واحدٍ والرابع يف واحدٍ والخامس يف واحدٍ والسادس يف واحد، 
وكانوا متاًلئمين، كانوا هم الرؤساء األفاضل. فمتى اتفق يف وقت ما أن لم تكن الحكمة جزء الرياسة 

وكانت فيها سائر الشرائط، بقيت المدينة الفاضلة باًل ملك، وكان الرئيس القائم بأمر هذه المدينة 
ليس بملك، وكانت المدينة تعرض للهاًلك، فإن لم يتفق أن يوجد حكيم تضاف الحكمة إليه، لم تلبث 

المدينة بعد مدة أن تهلك".

آراء أهل المدينة الفاضلة ومضاداتها, تأليف الفارابي  אל-פאראבי, דעותיהם של אנשי העיר המעולה, 
תרגום לעברית: אחמד אע'באריה, אוניברסיטת תל אביב, 2007

يحاول الفيلسوف أبو نصر الفارابي الًملقب بالمعلم الثاني بعد أرسطو )-870 950( يف كتابه آراء أهل 
المدينة الفاضلة وبطرح جرئ خلق نظرة شاملة للعالم تبدأ بالموجود األول وهو الله – األفالطونية 

الحديثة - مرورا ببنية الكون وبنية اإلنسان وتنتهي بالمجتمع البشري والمدينة الفاضلة حيث يمكن 
لإلنسان أن يحقق قدراته.

הפילוסוף אבו נאסר אל-פאראבי, המכונה המורה השני אחרי אריסטו )950-870(, מנסה בספרו 
"דעותיהם של אנשי העיר המעולה" ליצור תפיסת עולם כוללת. תפיסת עולם שראשיתה באל - האל 

האחד הניאופלטוני שהוא אלוהי ההתגלות המוסלמי, היא עוברת דרך מבנה היקום ומבנה האדם, 
וסופה בחברה האנושית ובעיר המעולה, אשר רק בה יכול האדם להביא לידי מיצוי את יכולותיו.



חלונות ארדון בספרייה הלאומית
מרדכי ארדון

ישעיהו
פרק ב', א'-ד'; 
פרק י"א, א'-ט'

ניתן לטעון שהרעיון של עולם אפשרי אחר, מופיע כבר בחזונות אחרית הימים של 
הנביאים. ישעיהו מתבונן במציאות ורוצה לשנות בה משהו מהותי. מהו הדבר הזה? 

איך יראה העולם אחרי השינוי והאם זה בכלל עולם אפשרי?

בספריה הלאומית הוצבה יצירת אמנות חשובה שמפרשת את הנבואה של ישעיהו. 
מה העולם האפשרי שמציע לנו האמן מרדכי ארדון דרך פרשנותו האמנותית? כיצד 
הוא מבין את הרלוונטיות של נבואת ישעיהו הנביא שהסתובב באותו איזור לפני זמן 

רב והתמודד עם שאלות חברתיות דומות? כיצד תבינו אותה אתם? 

סדנה זו היא מחוות פרידה לספריה הלאומית ולמבנה הנפלא שלה לפני המעבר 
לספריה החדשה.

מנחה: סופי פפר
פלך

ים, וֲַחנִיתוֵֹתיֶהם לְַמזְֵמרוֹת --  ּ ַחְרבוָֹתם לְאִּתִ תו "וְכִּתְ
ּ עוֹד ִמלְָחָמה". א גוֹי אֶל-גּוֹי ֶחֶרב, וְלֹא-יִלְְמדו ָׂ לֹא-יִּש

ישעיהו ב, ד



"הלוגיקה אינה עוסקת בשפה - או לחלופין בחשיבה - באותו מובן 
שבו מדע טבע כלשהו עוסק באיזו תופעת טבע, והמירב שניתן 

לומר הוא שאנו בונים שפה אידיאלית. אבל כאן המילה "אידיאלי" 
היא מטעה... כאילו היה צורך בלוגיקן שיבוא ויראה סוף סוף לבני 

האדם כיצד נראה משפט נכון."

נקרא מספר פסקאות מספרו של ויטגנשטיין "חקירות פילוסופיות". בפסקאות 
שנבחרו, ובחיבור כולו, ויטגנשטיין מערער על ההנחה, שידיעת שפה כרוכה בשליטה 

באיזושהי מערכת כללים אידיאלית. הוא כופר בתובנה יסודית בתולדות הפילוסופיה, 
שיכולות החשיבה והשפה שלנו מונחות על ידי תחשיב שמצוי בראשינו ואשר כולל 

אוצר מלים וכללים דקדוקיים. 

טיעוניו חדים ויצירתיים, אך הם דורשים קריאה קפדנית וזהירה. ננסה לקרוא כך ביחד. 

מנחה: ד"ר גדי פרודובסקי 
התיכון הישראלי למדעים ואמנויות

לודוויג ויטגנשטיין, חקירות פילוסופיות, תרגום: עדנה מרגלית, מאגנס, תשנ"ז

חקירות פילוסופיות
לודוויג ויטגנשטיין



ים שעולם זה  האם קיים עולם ממשי שאינו נמצא בחלל ובזמן? מה טבעם של ַהיִֵּשׁ
מכיל ומדוע טוענים מתמיטקאים ולוגיקנים כי קיומם של ישים אלו הכרחי? כיצד 

קשור עולם א-זמני זה לעולם הקיים בחלל ובזמן וכיצד אנו מסוגלים להכירו? 

נקרא ונדון בנימוקים שמציע הפילוסוף בן המאה ה-20 ברטרנד ראסל מתחום 
הפילוסופיה של הלשון בעד קיומו של עולם אידאות ממשי ובלתי תלוי במחשבה 

ובתודעת האדם.

מנחה: ד"ר נדב צבר
התיכון הישראלי למדעים ואמנויות ורוח צעירה

"כך הגיע אפלטון לעולם אשר מעל לחושני, עולם שהוא ממשי
מן העולם הרגיל של החושים, עולם בלתי משתנה של 

ה״אידאות״ אשר הוא, והוא בלבד, הנותן לעולם החושים 
צל הממשות החיור אשר לו".

 בעיות הפילוסופיה, ברטרנד ראסל, תרגום: מ. שטרנברג, הוצאת מאגנס, תשכ״ז

עולם הכוללים
ברטרנד ראסל



״המתבונן הרגיל מייחס חשיבות רבה כל כך לרגעי הערות לעומת 
רגעי השינה. כך נמצא שהחלום אינו אלא מאמר מוסגר, כמו הלילה. 

מתי יהיו לנו לוגיקנים ישנים, פילוסופים ישנים? רוצה הייתי לישון, 
למען אוכל להפקיר עצמי בידי הישנים, ולמען אחדל להשליט בתחום 
זה את קצבה המודע של מחשבתי. כלום אין אפשרות לעשות שימוש 
אף בחלום לשם פתרון שאלות היסוד של החיים? כלום החלום מגביל 

פחות או מעניש פחות מהחיים?"

המניפסט הסוריאליסטי
אנדרה ברטון

ב-1924 חיבר הסופר אנדרה ברטון )Breton( את המניפסט הסוריאליסטי 
הראשון. עקרונותיו הם, בין השאר, פירוק התודעה למרכיביה השונים והסותרים 
– ההגיון והתת-מודע – מתוך שאיפה להגדיר מחדש את האופן שבו האדם חי 

ומתבונן בחייו.

ננתח קטעים מתוך המניפסט ומספר יצירות אמנות סוריאליסטיות, ונדון 
באפשרויות שטומנת בחובה מציאות שבה לדמיון ולתת-מודע עליונות על פני 

החוקיות המדעית והמובנת מאליה.

מנחה: ד"ר ימית רחמן שרירא
רוח צעירה

אנדרה ברטון, המניפסט הראשון של הסוריאליזם )1924(, בתוך: "המניפסטים של הסוריאליזם", 
תרגום מצרפתית: עירית עקרבי, הקיבוץ המאוחד, 1986



הדרך לעין חרוד
עמוס קינן

מלאכים באים
יצחק בן נר 

דיסטופיות, לא פחות מהאוטופיות, מאפשרות קריאה בכאן ובעכשיו, על 
הערכים, הפחדים והא.נשים שמרכיבים את החברה האנושית. 

במפגש נתחיל מהבריחה מתל אביב לעין חרוד בספרו של עמוס קינן ומשם 
נמשיך ונקרא כמה דיסטופיות מהספרות העברית, נדבר על הגדרת הסוגה ועל 

הקשר בינה לבין סוגות קרובות )מד"ב, פנטזיה, רומן היסטורי(, וננסה לדמיין 
עולמות )לא?( אפשריים. 

מנחה: ד"ר דקל שי שחורי
תוכנית אידאה האוניברסיטה העברית

"ידעתי שאם אני רוצה להגיע חי לעין חרוד, אסור לי לא רק לנסוע 
על הכביש או ברכבת, אסור לי אפילו להראות בקרבתו של כביש 

כלשהו. אבל לא זאת הבעיה שלי, לפחות לא כרגע, הבעיה שלי 
היא כיצד להסתנן החוצה מתל אביב." 

עמוס קינן, הדרך לעין חרוד, עם עובד, 1984



")בטלן( אין מילה מקבילה למילה 'ירח' אך יש פועל שהוראתו 
הספרדית תהיה 'ליירח' או 'להתיירח', "הירח עלה מעל לנהר" 

ייאמר ... "למעלה מעבר לזרימה הנמשכת התיירח"

הסיפור מנסה לברוא עולם אפשרי שבו אופן התפיסה של המציאות, דרך השפה, 
שונה באופן דרסטי מאופן התפיסה האנושי הקיים. למשל, עולם בו אין שמות עצם, 
ובעצם אין תפיסה של דברים קבועים, אין אפשרות למדע שאינו חלק מפסיכולוגיה, 

ואין דבר שאינו חלק מזרימה בלתי פוסקת. האם נוכל לדבר כך בינינו?

במפגש נכיר את האפיסטמולוגיה של ברקלי, ונבחן את האופן שבו בורחס מביא את 
הרעיונות הללו ליישום מעשי בשפה. נתנסה בניסוח תיאורים ומחשבות באמצעות 

שפות טלן. לסיום נבחן את השאלה האם אנו רואים את המושגים שלנו בעולם, או 
שמא רואים את העולם ובונים ממנו מושגים.

מנחה: יוסי שלס
רוח צעירה

חורחה לואיס בורחס, "בדיונות", הקיבוץ המאוחד, 1998

 ְטלֶן אוּכְּבָּר, אוֹרבּיס ֶטרְטיוּס
חורחה לואיס בורחס


