
 כמה נוח לזרום עם המוח
 בהתניות אוטומטיות שלא דורשות לטרוח

 רק לתייג ולנבוח, להסית ולזבוח
 לאלילי הרייטינג אייטמים בכל הכוח

 הכול כבר מסודר לנו בראש מגירות-מגירות
 לא, לא ניתן למציאות להפריע לנו לראות ש

 כל שמאלני הוא בוגד, כל ערבי מחבל מתאבד
 כל חרדי הוא שודד וכל המתנחלים רצחו את רבין

 כל תל אביב טבעונית, כל נתיבות מסורתית עממית
כל הדתיים פרימיטיביים עם ציצית ועל הדרך מחקו את דארווין

 אל תכלאוני בשום כלוב
 אל תסכמו אותי בויקיפדיה

 אני הכל, אני לא כלום
 אור אינסוף לבוש בגוף

אז אל תכלאוני בשום כלוב

 תקראו לי דון קישוט שמעז לקרוא תיגר
 שימו לי פרס על הראש וגיליוטינה בכיכר

 השדים זמנם עבר והמלך הוא עירום
 תמחקו את כל מה שידעתם עליי עד היום

 לא אנ‘לא המתנחל, לא נציג של אלוהים
 לא דוס שמדיר נשים, לא גשר בין המגזרים

 יישרפו המגזרים, תשרפו דעות קדומות
לכל אחד יהיה סיכוי לכתוב את הסיפור…

 ויקיפדיה / חנן בן ארי

לימוד בחברותא ♥ חטיבת הביניים
אחדות מתוך שונות 

♥ ♥

"אחדות בשמיים יצרה גיוון על הארץ, ואנחנו לא מנסים לצמצם את הגיוון הזה. לכל אחד יש קול." )הרב יונתן זקס(

 לפניכם מספר מקורות שונים, קראו אותם
ודונו במסרים העולים מהטקסטים שלפניכם.

 חשבו כיצד האחדות מתוך השונות באה♥ 
לידי ביטוי בחברה? כיצד ניתן ליישמה?

"לפיכך נברא אדם יחידי, ללמדך ]...[ שלא יאמר 
אדם לחברו אבא גדול מאביך ]...[ ולהגיד גדולתו 
של הקדוש ברוך הוא, שאדם טובע כמה מטבעות 
בחותם אחד וכולן דומין זה לזה, ומלך מלכי המלכים 
הקדוש ברוך הוא טבע כל אדם בחותמו של אדם 
הראשון ואין אחד מהן דומה לחברו. לפיכך כל אחד 

ואחד חייב לומר, בשבילי נברא העולם".

)משנה, סנהדרין ד ה(

“היחידים השייכים לקהילה משלימים אלו את 
אלו. בכל אדם יש משהו מיוחד במינו, נדיר, שאינו 
ידוע לאחרים; לכל יחיד יש משהו מיוחד לומר. 
צבע מיוחד להוסיף לקשת הצבעים הקהילתית. 
לפיכך, כאשר מצטרף האדם הבודד לקהילה, הוא 
מוסיף מימד חדש למודעות הקהילה. הוא תורם 
משהו, ששום אדם אחר לא יכול היה לתרום. הוא 
מעשיר את הקהילה. אין לו תחליף, היהדות מאז 
ומתמיד ראתה את היחיד כאילו הוא עולם קטן. 
בשל אותה מיוחדות, מתכנסים בני האדם היחידים 

ביחד, משלימים אלו את אלו ומשיגים אחדות".

)הרב סולובייצ‘יק(

"אחדות מבטאת את הרצון המשותף של אנשים השייכים 
לעם, למדינה, למפלגה או לארגון להסכים על רעיונות 
משותפים ולהימנע מריבים או מחלוקות. המילה ‘אחדות‘ 
נוצרה מן המילה אחד. כלומר, כאשר אנשים רבים מסכימים 
על דבר מה ופועלים ביחד, הם הופכים כאילו לגוף אחד 
ומלוכד. הקשר הזה מופיע גם בשפות לועזיות. באנגלית 
אחדות היא unity  והיא מזכירה את המילה האיטלקית  
uno , שפירושה אחד. בערבית ַוַחד פירושו אחד, ואילו 
ַוְחָדה פירושה אחדות. הרעיון שאנשים בודדים המתקבצים 
יחד הופכים לאחד מופיע גם בזוג מילים דומות: יחיד הוא 
אחד, יחד הם הרבה יחידים הפועלים במשותף. הקריאה 
‘אחדות היא כוח‘ קיימת בשפות שונות, ופירושה שציבור 

מלוכד יותר הוא גם חזק יותר".

)ד"ר רוביק רוזנטל(

"בעולם הרגיל של המחשבה מוכרחים הפרינציפים להיות 
סותרים זה את זה, ודווקא מסתירתם יבוא הבניין הרצוי.

הסתירה מביאה לידי הכרעה. וההכרעה מביאה לידי רכוש 
של אוצרות מקובצים מעברים. והחיים הרוחניים מתברכים 

בעושר גדול".

)הרב קוק(

חברה הומוגנית
)אחידה(

חברה הטרוגנית 
)מגוונת(

באיזו חברה אתם מעדיפים לחיות? מדוע?♥ 

 צפו בסרטון המציג דגמים שונים של חברות משותפות♥ 
וחשבו מה דגם השילוב הנכון בעיניכם

https://www.youtube.com/watch?v=80GtXgCSYJw
https://www.youtube.com/watch?v=80GtXgCSYJw
https://www.youtube.com/watch?v=80GtXgCSYJw
https://www.youtube.com/watch?v=tzBG9AwpXYg&t=1s

