
ִמן ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָאנּו צֹוְדִקים
ֹלא ִיְצְמחּו ְלעֹוָלם

ְּפָרִחים ָּבָאִביב.
ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָאנּו צֹוְדִקים

הּוא ָקֶׁשה ְוָרמּוס
ְּכמֹו ָחֵצר. 

 רונה קינן ויוני רכטר – מהמקום בו אנו צודקים

ִמן ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ָאנּו צֹוְדִקים  / יהודה עמיחי

ן  תיכו ד בחברותא  ♥   לימו
אחדות מתוך שונות 

♥ ♥

"שפה אחת דברים אחדים" )בראשית, י"א, א'(

לפניכם מספר מקורות. קראו אותם ודונו –

אילו דילמות חברתיות ופוליטיות עולות כאשר ♥ 
מבקשים אחדות בין אנשים שונים? 

 "הוחלט להקים ישוב  חדש" -♥ 
כיצד ניתן ליישם את התובנות מהטקסטים 

 השונים בישוב?
כתבו את עשרת הדיברות לישוב זה.

"האחדות נובעת מתוך אמונה עמוקה כי השלם הוא 
הרבה יותר מסך כל הפרטים המרכיבים אותו...   לא 
ניתן לדבר על אחדות בלי שימוש במילים "ויתור", 
"פשרה", "נסיגה" ו"נכונות". מילים אלה הן אלה 
המכשירות מקום לחיבור אמיתי, בו כל צד מפנה 
חלל בתוך עצמו כדי שהצד האחר ייכנס לתוכו, ועל 

בסיס כניסה זו יתהווה קשר אחדות אמיתי.
איש האחדות הוא זה שיש לו חוט שידרה יציב, 
אך הוא מכיר גם בחוט השידרה של השני; איש 
האחדות הוא זה שפיו וליבו שווים, ומה שהוא אומר 
בחדרי חדרים בעומדו מול החבורה שהוא שייך לה 
זהה לחלוטין למה שהוא אומר לציבור החיצוני לו 
שעימו הוא מבקש להתאחד ... איש האחדות הופך 
באופן מתמיד קונפליקטים לדילמות; ובעיקר - איש 

האחדות אינו קורא לאחדות. הוא יוצר אותה". 

)הרב יובל שרלו( 

בין אחדות לאחידות – פרשנות למגדל בבל
מבחנו הגדול של מבקש האחדות אינו רק בתמיכתו ברעיון, 
כי אם גם במחיר האישי שהוא מוכן לשלם ובוויתור ובפשרה 
שהוא תובע מעצמו. ברם, אם האחדות היא מהלך כוחני שבא 
להכריח את האחר להתאחד –  לא יוצאת ממנה ברכה מרובה.

אחת החולשות הגדולות של מבקשי האחדות היא שפעמים 
רבות רוממות האחדות בגרונם אך בידם הם אוחזים תנאי 
"קטן" – הם בעד אחדות אך תובעים כי כולם יתאחדו סביבם, 

ואם לא כן הם לא יהיו שותפים.
)הרב ש. יובל(

הרמוניה של שונים / אסף זילברג
זכותו של כל אחד לעצב את חייו הפרטיים, כל עוד לא פגע 

באחרים. 
על מנת להגיע להרמוניה חברתית צריך מצד אחד לשמור 
ולהגן על חופש הפרט והקבוצה מפני עריצות הרוב ומצד 
שני לשמור ולהגן על חופש הרוב מפני קבוצות מיעוט 

ויחידים מסוכנים.

"כשם שפרצופיהם שונים כך דעותיהם שונות" )ברכות נח ע"ב(  

נאמר על משה רבינו: "גלוי וידוע לפניך דעתו של כל אחד 
ואחד ואינן דומין זה לזה. מנה עליהם מנהיג שיהא סובל כל 

אחד ואחד לפי דעתו"  )רש"י(

נקודה למחשבה: האם יכול להיות מנהיג שמקובל על כולם?

"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(

https://www.youtube.com/watch?v=jQ0wmdJU5lU
https://www.youtube.com/watch?v=jQ0wmdJU5lU
https://www.youtube.com/watch?v=jQ0wmdJU5lU

