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קוראים יקרים,
עד כמה יכולה פילוסופיה להיות
מעשית? יומיומית?
ענת סלע

מה הסיכוי שברגע של כעס ,תסכול או
עצב נוכל לאחוז בנקודת מבט גבוהה
יותר ,ולהכיל? או להגיב ממקום
אותנטי שאינו מושפע מרגשות אלה?
יש לומר את האמת ,אנחנו לא הבודהא
ולא הגענו אל הנירוונה.
אך גם על הבודהא מספרים שכאשר
היה שרוי במדיטציה וצום ממושכים,
עברה נערה והניחה לפניו קערת אורז
מהבילה ,או שמא הייתה זו נערה
אחרת ,בסירה ,שפרטה על כלי נגינה.
כך או כך ,הוא איבד את הריכוז ,אבל
גילה דבר גדול הרבה יותר ,את הריכוז
הנכון ואת הדרך בת שמונה הפנים
שאינה מטיפה לקיצוניות משום סוג.
אף כי נראה לא פעם שאנו חיים בזמנים
של ערבוב אחד גדול חסר גבולות
והכול אפשרי (במקומות מסוימים),
אני מעיזה להניח שבבסיס המטריצה,
מאחורי הקלעים ,קיימת מנטליות של
שחור־לבן ,הכול או כלום ,הכי טוב או
"שכח מזה”.
השוכן
החייתי,
האני
אילוף
ההישרדות
של
באינסטינקטים
בתוך כל אחד מאיתנו ,נתפס לעתים
פחות־ערך .צעדים קטנים יומיומיים
של תרגול מתמשך ומעמיק הולכים
ונעשים פחות אטרקטיביים .אך האם
יש דרך אחרת להעמיק ,פרט מאשר

אקרופוליס קיץ 2019
תוכן עניינים
להמשיך לחפור בהתמדה בתוכנו
כדי להגיע למים ,כפי שהציע מרקוס
אורליוס? והאם יש דרך לפיתוח רוח
האדם מבלי לגבור על האני החייתי?
בגיליון קייצי זה ,שרוחו היא
"פילוסופיה בכל מקום" ,מובאות
כמה דוגמאות ,יומיומיות ופשוטות
לכאורה ,לפיתוח נקודת מבט גבוהה
על המציאות :באהבה ,בהורות,
במשחק כדורגל ,בנגרות אומנותית
ובשיחת נשים .אין שדה־פעולה קטן
או גדול שאי אפשר לעבור בו עם
נקודת מבט פילוסופית.
ומה זה נותן? על כך יצטרך כל
מתרגל להעיד ,שכן אי אפשר להעניק
למישהו נקודת מבט ,וכל אחד נדרש
לטפס מעלה במאמץ בסולם החבלים
שלו עצמו ,כדי להתבונן.
משפט משיר נפלא של עמוס אטינגר,
“השמיים וכל צבאם" ,אומר“ ,אשרי
המשכים כארי ליום אהבותיו  /ההולך
בשבילי יומיומיו ואומר ,קדוש,
קדוש".
אנו מקווים שתוכלו למצוא במאמרים
כאן עדויות אחדות וכן הזמנה להתמיד
לחפור במעיין הטוב ,ולחיות את
היומיום עם סנטימנט של קדושה.
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פילוסופיה לחיים |
רשימה מספר 8
זה לא פרקטי
רונן חלבי

מכירים את צירוף המילים :״ זה לא
פרקטי"? בדרך כלל יהיו לפניו מילים
כמו ,זה יפה אבל ...זה מעניין אבל...
כפילוסוף אני שומע הרבה את צירוף
המילים המוזכר בהקשר של העיסוק
בפילוסופיה.
בצעירותי ,כאשר בחרתי ללמוד
פילוסופיה באוניברסיטה ,התגובה
של אבי הייתה  :״למה? מה תעשה עם
זה בחיים? זה לא פרקטי!״ במהלך
השנים חזרו וחוזרות אמירות אלו
בצורות שונות ,כאשר המסר העיקרי
אפשר לומר אותו בעברית בוטה,
ישירה ו״מעשית״ :״עם פילוסופיה לא
הולכים למכולת״.

הגיליון שאתם אוחזים הוא גיליון קיץ
 .2019במחזור הזמן ,על פי מפתח
הפילוסופיה שעמו אנו עובדים ,הקיץ
מסמן את שיאו של מחזור החיים
וככזה זהו זמן העשייה .בקיץ כל
הדברים יוצאים החוצה ,מגיעים אל
שיא הביטוי שלהם .זהו זמן החגיגה
של כל מה שנראה ,שאפשר לתפוס
אותו ,ולכן במובן מסוים של מעשיות.
נראה לי שזהו זמן טוב כדי להביט
על השאלה מהו דבר פרקטי? והאם
צריכים אנו באמת לתת את דעתנו על
הפרקטיות של הדברים שעמם אנו
באים במגע ,חיים? או עם מה באמת
אפשר וצריך ללכת למכולת? ומהי
מכולת זאת בכלל?

צילום :עידן צ׳רני
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המילה פרקטי על פי מילון אינטרנטי
משמעה :״שניתן לבצע אותו ,מעשי,
ישים.״
המילה מעשי על פי אותו מילון
משמעה:
״ .1ניתן ליישום ,ניתן למימוש.
 .2אדם שעוסק בעשייה ולא תיאוריה.
 .3ממשי ,קשור לאירועים אמיתיים .״
על פי הפשט של הדברים העניין ברור.
מעשיות היא היכולת לפעול בעולם,
היכולת לממש .בשפה העברית המילה
לממש רומזת שיש קרבה בין מימוש
למה שממשי ,כלומר קיים באמת ואינו
בבחינת פנטזיה שלנו.
כך פרקטי או מעשי הוא כל מה שמסייע
לנו לממש את עצמנו ולהתממש
בעולם ,בהתאמה למה שהוא ממשי.
אז המכולת היא המקום שאליו אנו
הולכים כדי לרכוש מזון ,משום
שכדי לחיות יש צורך במזון .זה
אמיתי וממשי .כדי להיות מסוגלים
להיכנס למכולת ולצאת עם המזון
שאנו זקוקים לו ,אנו צריכים להיות
מסוגלים להגיע אליה עם אמצעים
שיאפשרו לנו רכישה של מזון .היום
אנו מכנים אמצעים אלו :כסף.
לכן על פי היגיון פשוט זה הפרקטיות
של כל אדם צריכה לכלול את
האפשרות שלו לדאוג לעצמו ,להשיג
אמצעים  -כסף ,כדי להיות מסוגל
לדאוג לצרכיו ,למזון הנדרש לו כדי
לחיות.
זאת מציאות ,אי אפשר להתכחש
אליה והיא אינה תלויה בפרשנות
כזאת או אחרת .אדם זקוק למזון כדי
לחיות ,ויהיה זה פרקטי ומעשי מאוד
מבחינתו לפעול כדי להשיג לעצמו
מזון זה.

על פי רציונל זה ,פחות פרקטי או
לא פרקטי ,יהיה כל מה שלא קשור
ישירות לסיפוק הצרכים המדוברים
הללו .לכן יכול להיות משהו מעניין,
או יפה ,אבל לכאורה לא פרקטי משום
שאין הוא מקרב את האדם ליעד של
השגת המזון שלו.
כאמור ,על פי פשט הדברים זה
ברור ופשוט .אבל האם יכולים אנו
להסתפק בפשט? האם החיים הם רק
החיים הפיזיים? האם כל הצרכים
שלנו מסתכמים בצורך להזין את
גופנו הפיזי? או את גופי אישיותנו
האחרים? האם המכולת עם מוצרי
המזון היא המכולת היחידה שאליה
אנו הולכים או רוצים ללכת?
אומרים על אברהם יהושע השל
שהציע להביט על הקשר בין המילה
"פשט" ל"טיפש" ,ובכך ביקש להציע
שלא יסתפק האדם לעולם רק בפשט
של הדברים.
אם כך ,ראוי להביט שוב על מה שהוא
ממשי וקשור לאירועים ממשיים.
הפילוסופיה
שעושה זאת.

היא

בדיוק

התחום

הפילוסופיה היא התחום המאפשר
לאדם ,לפילוסוף ,לשאול ,לחקור וגם
לגלות ככל יכולתו ורצונו על עצמו
ועל העולם .הלב של הפילוסופיה הוא
באהבה של החוכמה.
מהי חוכמה זאת? היא האוצר האנושי
שנצבר במשך אלפים רבים של שנים
אצל חכמים בני כל האומות ,שעוסק
בשאלות על החיים ,על מה שממשי
ועל מה שכדאי וראוי לעשות כדי
לחיות באמת.
חוכמה זאת מרחיבה מאוד את מה
שהאדם תופס בדרך כלל על עצמו,

ובהתאמה את מה שיכולים להיות
צרכיו והערוצים שיביאו לגדילתו
והתפתחותו.
אם האדם אינו רק גופו הפיזי ,אלא
הוא גם מערך נפשי הכולל רגשות
ומחשבות וגם מעבר לזה  -ניצוץ
רוחני שקשור ללב הזהות שלו ,אז
המושג "מעשי" ,ככזה המקדם את
האדם לכל מה שממשי ואמיתי,
מתרחב מאוד.
באופן טבעי ,פילוסופים שונים בני
זמנים ותרבויות שונות ,ראו ונתנו
סימנים שונים באדם ,בפוטנציאל
שלו ובאפשרות שלו להיות חלק
פעיל בעולם .הם תיארו תיאורים
שונים ,צבעו בגוונים מרובים ודיברו
בהקשרים מיוחדים על טבע האדם
והגורל שלו ,כפי שהם ראו אותם
מנקודת מבטם הספציפית והמיוחדת.
עם זאת ,המחקר ההשוואתי
הפילוסופי מראה בבירור שלמרות
העושר הברור של הצורות ,השורשים
של כולם קשורים לאותה מציאות של
אדם ובכלל.
לכן אפשר לדבר על מספר מסרים
עקרוניים וכלליים שקשורים בשאלה
הנצחית  :מהו הפרקטי עבור האדם?
להלן חלק ממסרים אלו.
* פרקטי הוא לשאוף לדעת שאיני
יודע .ההכרה בעובדה שאיני יודע
היא תחילת התעוררותו של המנוע
הפנימי של האדם שדוחף ומלווה אותו
באבולוציה שצפויה לו.
* פרקטי לשאול תמיד מה אני עושה
ולמה אני עושה מה שאני עושה .זה
לא עניין פורמלי ,זה עניין מהותי של
איך אני חי את החיים .לשאול שאלות
אלו מקדם את האפשרות שאהיה ער.

להיות ער זה פרקטי מאוד.
* פרקטי לשאוף לקלוט שזהותי כאדם
מורכבת ,והיא אינה רק חומרית .אדם
שמתחיל לקלוט זאת נפתחת בפניו
דרך האדם ,הדרך שכל אדם צריך
לגלות ולצעוד בה .דרך זאת מובילה
מהמוגבל והזמני ,מן האגו ,לרחב
ולנצחי ,לאדם שהוא צלם אלוהים.
* פרקטי לשאוף לגלות שהעולם פועל
על פי חוקיים מסוימים  -דהרמה,
שאני כאדם פוגש בחיי את התוצאות
של ההתנהלות שלי עם חוקים אלו -
קארמה.
* פרקטי לשאוף לגלות מהו חוק
החיים שלי ,מהו הייעוד שלי ,מה ליבי
רוצה ומבקש ,למה באתי אני לעולם
כעת? וככל שמתגלה תשובה ,פרקטי
להיות נאמן לה ,לחיות על פיה!
* פרקטי לשאוף להוסיף הרמוניה בין
כל חלקי זהותי וחיי .זה שיש אצלו
הרמוניה בין מה שהוא חושב ,מרגיש
ועושה הוא אדם מאושר .להיות
מאושר זה פרקטי.
* פרקטי לשאוף לגלות מה הקשר
ביני ובין החברה והעולם שבתוכם אני
חי .בניסוח היהודי היפה של זה :״אם
אין אני לי מי לי? וכשאני לעצמי מה
אני? ואם לא עכשיו אימתי? (אבות,
א׳ ,י״ד)
* פרקטי לשאוף לגלות את המסתורין
של הבלתי נראה ,לא לסמוך רק על
החושים שלנו ועל הפן הנראה של
הדברים .או בניסוח של הנסיך הקטן:
״אין אנו רואים היטב אלא באמצעות
הלב.״
ועוד...
ואולי הכי פרקטי וחיוני זה לשים
לב לכך שאנו נולדים ולכן גם נמות.
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פרקטי לשאול
תמיד מה אני
עושה ולמה אני
עושה מה שאני
עושה .זה לא עניין
פורמלי ,זה עניין
מהותי של איך
אני חי את החיים
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הפילוסופיה
מציעה לבדוק
שוב והיטב ,מהם
החיים ,איזה
פוטנציאל יש
בהם עבור האדם
ורק מתוך בחינה
זאת להגדיר
מחדש מהו
פרקטי עבורו

ההתייחסות למוות ,לעובדה שאנו
מתקרבים אליו כל יום ,היא פרקטית
מאין כמוה ,ובכל זאת איננו עוצרים
לעסוק בה .למה? משום שאנו לא
פועלים בצורה רציונלית .יש לנו
נטייה אנושית מוכרת  -לטמון את
הראש בחול ולקוות לטוב.
כאילו אמרנו :מה שאנו לא רואים ,לא
יודעים ,לא בהכרה אליו – לא קורה.
האם אכן כך? האם זה פרקטי? לא!
ובכל זאת הרוב הגדול והמכריע של
האנושות פועל כאילו המוות לא קיים.
למה אני טוען שההתייחסות למוות
היא אולי הדבר הפרקטי ביותר שאנו
יכולים לעשות?
לא משום שיש לי נטייה מורבידית
וחובב מוות אנוכי ,אלא משום שאני
יודע כפילוסוף שיש ביכולת של האדם
להסכים להביט נכוחה על המוות,
בבחינת התחלה משמעותית מאוד
של התמודדות אחרת עם כל מה שאנו
מכנים עד כה "חיים".
אנו חיים בזמנים שבהם התפיסה
השלטת והמכוננת של התודעה שלנו,
לפחות בעולם המערבי ,היא תפיסה
מטריאליסטית.
תפיסה זאת היא חלקית ומוגבלת ,היא
אינה מכירה בעושר הנפשי והרוחני
של החיים ובתוך זאת של האדם.
האדם ,בהתאמה לתפיסה זאת ,הוא
בעיקר הגופים הנראים והמוחשיים
שלו ,מה שאפשר וצריך להאכיל במזון
שרוכשים במכולת.
על פי היגיון זה ,החברה היא המקום
שבו יש לבני אדם שורה של הסכמים
שתכליתם לסייע לנו לשרוד ,לחיות

חיי ביטחון ונוחות ,אבל לא מעבר
לזאת.
התפיסה
רבים
במובנים
המטריאליסטית מעודדת את האדם
לבחון ולמיין בין מה שפרקטי ולא
פרקטי ,על פי מה שהיא תופסת כחיים
ראויים של אדם.
זוהי תפיסה חסרה ,היא נותנת משקל
רב מדי לענפים הנראים של החיים
והיא אינה מתייחסת כלל לשורשים.
כן ,צריך אדם לדאוג לגופיו ,לחייו
הפיזיים ,לביטחון שלו ...אבל על פי
החוכמה של בני האדם ,כל אלו הם רק
התשתית שעליה אמורים לצמוח חיי
נפש ורוח .החיים האנושיים הם מסע
שהאדם אמור לגלותו ,אולם עד הגילוי
נראה שכולנו במבוך.
הפילוסופיה מציעה לבדוק שוב והיטב
מהם החיים ואיזה פוטנציאל יש בהם
עבור האדם ,ורק מתוך בחינה זאת
להגדיר מחדש מהו פרקטי עבורו.
אפשר לומר בבירור שבחברה שבה
אנו חיים כעת הגדרת הפרקטי רחוקה
מאוד מן המציאותי והממשי.
אני פילוסוף ,אוהב חוכמה ,הולך
בעיצומה של דרך האדם ,והפילוסופיה
היא בשבילי משאב של עושר רב
שעמו אני נגש למכולת החיים ודואג
למה שליבי מבקש וצריך.
ואתם?
האם אתם חיים חיים פרקטיים?
שלכם,
רונן חלבי,
מנהל אקרופוליס החדשה בישראל
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עקרונות
אקרופוליס החדשה
אקרופוליס החדשה היא תנועה של אנשים החולמים על עולם טוב יותר,
המתחיל קודם כול ולפני הכול באדם טוב יותר .אדם זה נמצא בתוך כל אחת
ואחד מאיתנו  -זה המבקש לגעת בחיים ,לראות את האחר ולחזור לידיעה
הפנימית שאנחנו חלק ממשהו רחב יותר.
המילה ״אקרופוליס״ משמעה ״העיר העליונה״  -אותו חלק גבוה בערי יוון
העתיקה ,המסמל את החלק הגבוה באדם (בדומה לקונספט של ״ירושלים של
מעלה״) .בכולנו יש ערים ״נמוכות״  -מקומות של אגו ונפרדות ,אבל בכולנו
יש גם מן הערכים האוניברסליים  -הטוב ,הצדק ,היופי ,האומץ והאמונה.
אנו מאמינים שהעולם היום זקוק למידה רבה יותר של ״ערים עליונות״ כאלו-
אשר אינן בנויות מאבן ,אלא מבני אדם המחפשים להכיר את עצמם ולגלות
מחדש את הקשר הנסתר שמחבר אותנו זה לזה ,לטבע ולמורשת האנושית.

אקרופוליס החדשה היא ארגון בין-לאומי ללא מטרות רווח ,מאז ,1957
הקיים ביותר מ 60-מדינות ,ופועל לאורם של  3עקרונות מרכזיים:

אחווה

קידום אידיאל של אחווה בין-לאומית המבוססת על כיבוד המעלות
האנושיות ,ללא הבדל של גזע ,מין ,תרבות ,דת ,מעמד סוציאלי וכדומה.
הכרחי היום ,יותר מתמיד ,לחפש ולראות את מה שמאחד בינינו על פני מה
שמפריד בינינו והופך אותנו לשונים ,לכאורה .האידיאל האנושי הוא אוניברסלי,
חוצה גבולות ומדינות .הוא מבקש מאיתנו להתעלות מעבר לזהויות הזמניות
והמפרידות ,שבהן אנו נאחזים ,תוך כיבוד ההבדלים המייחדים אותנו ,המרכיבים
את הצבעים השונים בקשת הצבעים האנושית.

ידע

טיפוח אהבת החכמה דרך הלימוד ההשוואתי של הפילוסופיות ,הדתות,
המדעים והאמנויות ,במטרה לקדם את הידע על האדם ,על חוקי הטבע ועל
חוקי היקום.
בעולם שבו הידע נגיש אך גם עלול להטביע אותנו במילים ,ברעיונות ובדעות,
חשוב לזהות את הידע המהותי של המסורת האנושית ,העתיק כאנושות עצמה.
ידע זה נוגע בצורך שהיה לאדם מאז ומעולם להבין את מהותו ואת המציאות
סביבו .דרך לימוד של מקורות חכמה שונים ,המביאים זוויות שונות של הסתכלות
על המציאות ,ניתן לראות בצורה בהירה יותר את הפאזל כולו ,ולא רק את חלקיו
השונים.

התפתחות

פיתוח הטוב ביותר שבפוטנציאל האנושי ,תוך קידום הגשמת האדם כפרט
ושילובו בחברה ובטבע ,כגורם אקטיבי ומודע למען שיפור העולם.
אנו מבינים כי התפתחות מאוזנת ומקיפה של עצמנו ,ומימוש התכונות הטובות
ביותר של הטבע האנושי שלנו ,הם ככל הנראה הערובה היחידה להתקדם לעבר
עולם טוב יותר .בכולנו יש פוטנציאל עצום של מעלות ,אך ככלל ,רובו נותר חבוי.
לכן אנו רואים את ההתפתחות הפנימית כהכרח מרכזי  -המתחיל בהשגת הרמוניה
בין המחשבה ,הרגש והפעולה ,ומוביל לחיים מאושרים יותר.

סניפים בישראל
סניף באר שבע
עולי הגרדום 12
054-5826732
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סניף חיפה
אלחנן 16
04-8381610
סניף ירושלים
הנשיא  ,4קומה 1
02-6221399
סניף כפר סבא
וייצמן 89
09-7665799
סניף כרמיאל
ערבה 9
054-2182202
סניף קריות
דפנה 3א' ,קרית ביאליק
04-8402660
סניף ראשון לציון
תרמ"ב 22
03-9561002
סניף תל אביב
סלומון 7
03-5104426
www.newacropolis.org.il
info@newacropolis.org.il

פילוסופיה

תוכנית לימודים אחידה בכל סניפינו
ברחבי העולם שמקורה בלימודים
שהתקיימו בבתי ספר של חכמה
בתקופות שונות בהיסטוריה.

תרבות

אנו יוצרים אמנות ועוסקים בה ככלי
על מנת לגעת בלבותיהם של האנשים,
לעורר ולהזכיר לאדם מיהו ומה הוא
יכול להיות.

התנדבות

קבוצת המתנדבים שלנו מקיימת
פעילויות למען הסביבה והקהילה,
המתבססות על ערכי הנדיבות,
הסובלנות והאחווה .גם מי שאינו חבר
באקרופוליס מוזמן להצטרף לפעילויות
השונות.
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בואו לא נדבר על
אהבה....
יש לנו כאנושות הררים של מילים על אהבה ,אך
במציאות של חיינו אנו מתקשים לגרום לה להיות
נוכחת .מאמר זה מציע דרך שבה נוכל למצוא את
כוח האהבה ולהשתמש בו בניסיון להתפתח ולגשר,
וכן לחפש אותו בתוכנו בשגרה היומיומית ובגובה
העיניים ככלי פרקטי של חיים.
כמה עוד אפשר באמת לעיין בערך
האהבה?
מה לא נכתב על אהבה? שירים,
ספרים ,מחזות .כמה חיים אבדו
בגללה ולשמחתנו כמה חיים חדשים
באו אל העולם בזכות אותה אהבה.
האהבה היא אכן אחת החידות הגדולות
של הקיום האנושי; אנו מונעים בשמה
לכבוש כמעט כל חלק של חיינו ,היא
מרימה אותנו לגבהים שלא ייאמנו,
והיא עצמה כוח יצירה מדהים של
הטבע .מנגד ,בחלקה השלילי של
פעימת החיים עצמם ,היא מפרקת,
משברת ומחריבה.
ריבוא פנים לאהבה; אהבה רומנטית,
אהבת הורה לילדו ,איכר לשדהו,
אדם לאלוהיו ועוד רבות מספור .אך
כשאנו רוכבים על הגל העצום של

האהבה ,האם אנו אוחזים בידינו את
המושכות? האם אנו מנווטים את
דרכנו לחוף מבטחים? ואם כן ,מדוע
אנו מוצאים את עצמנו שוב ושוב
מוטחים אל הקרקעית בעת שהגלים
מערבלים את גופנו ,מים ממלאים כל
חלל המיועד לנשימה והרגשה עצומה
של חנק ממלאת אותנו?
זו שאלה שמעסיקה אותי מזה שנים;
לא רק מה היא אהבה ,אלא כיצד
אוכל באמת להפסיק לעיין בערך שלה
ולהתחיל לעבוד איתה בתוך החיים
שלי?
כיצד אני יכול להגיע למצב שבו איני
נשלט בידי האהבה אלא מגלה אותה
מחדש בתור כוח של חיים?
טוב ,אינני מתיימר לכתוב עוד מאמר
אינטלקטואלי על האהבה; יש רבים

דורון ברגר
עיצוב :ענבל
בורד ,עפרה בהרב
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וטובים ממני ,אבל מניסיון החיים שלי
ברצוני להציג את הזווית האישית שלי
על האופן שבו אני עובד עם הכוח
העצום הזה ששמו אהבה.
על החוף ,טרם הכניסה למי ההתנסות
אני מזהיר  -אין מדובר במסע אל
מתכון בטוח של אהבה מחויכת שכולה
שלווה ונמנום אחר הצהרים על הדשא.

ואם נדמה לנו
שזה משהו שאין
בכוחנו לשנות?
או אז נמדדת
עוצמת האהבה
במלוא עוזה

אהבה היא כוח שמהותו ללמד אותנו
על עצמנו ועל החיים ,ומניסיון -
אין התנסות ללא מאמץ .אז אם אתם
מעוניינים בהרפתקה ובמה שהיא
דורשת מאיתנו ,בואו נצא לדרך.
תוך כדי שיחה עם ידיד צעיר שקיימנו
לפני כמה ימים ,הוא סיפר לי על
מערכת יחסים רומנטית הנמצאת
בתחילתה" .אנחנו בשלב הנכון",
הוא אמר" ,השלב שבו מסתיימת
האהבה".
ומתחילה
ההתאהבות
מאחורי האמירה הזו נחבאת דרך חיים
שלמה...
כשמגיע משבר בחיים הזוגיים שלי,
מדוע אני חווה תחילה כעס ותסכול,
ורק דרך ההרגשה הזו אני מצליח
להשלים ולעבד את הסיטואציה לכדי
הידברות עם לב פתוח?
אז מה באמת ההבדל בין התאהבות
לבין אהבה? מדוע זו מתחילה כשזו
נגמרת ,ומה בדיוק קורה כאן?
ננסה לעשות מעט סדר.
לתפיסתי ,ההתאהבות היא מערבולת
חזקה של רגשות; היא טורפת את
החושים ומעלה אותנו מעלה .לרגעים
אנו חווים את מה שנתפס בעיננו
כאושר; להיות במחיצת מה שאנו

אוהבים .זה ממלא אותנו ,ולעיתים
אנו מתמכרים לתחושה החזקה הזו.
אך אם נעצור רגע ונבחן זאת נראה
כי אנחנו מתאהבים לאו דווקא
באדם שמולנו; אנו מתאהבים באיזו
דמות שלו שחלקה נוצרה מתוכנו,
מהתשוקות שלנו ,מהצרכים שלנו
וממה שאנחנו תופסים כיפה וכנכון.
בעצם אנו קצת מתאהבים בעצמנו...
אהבה היא היכולות שלנו לראות
בעיניים אובייקטיביות ,במידת
האפשר ,את האחר וגם את עצמנו,
ולקבל אותו ואותנו כפי שאנו .לאהוב
למרות הפגמים ,לאהוב בזכות מה
שהוא ואנו היום.
יש שיסכימו עם הרעיון הזה ,אולם רק
באופן תיאורטי .מובן ,שאנחנו רוצים
שבן הזוג שלנו יתפתח ויגשים את
עצמו ,אבל לעתים איננו מעוניינים
בזה בהקשר ישיר אלינו ,בכך שנהיה
מחויבים לכך.
ברובד מסוים ,אהבה למעשה היא
היכולת שלנו לעלות בשלבים בסולם
שהחיים מציעים לנו .יתרה מכך,
אהבה היא לאהוב את מה שהחיים
מביאים עמם  -את הרגעים היפים
וגם את רגעי המאמץ ,האתגר ,הקושי,
כי זו דרכם של החיים ,לעזור לנו
להתפתח למי שנועדנו להיות .אהבה
היא היכולת שלנו להכיל את מה
שהחיים מציעים ומביאים ולאמץ אותו
אל ליבנו .כך אנו מתפתחים.
אז איך אנו מעבירים בפועל את עצמנו
משלב ההתאהבות אל שלב האהבה?
ובכן ,השלב הראשון הוא פשוט
לעצור ,להתבונן בחיים שלנו ולשאול

את עצמנו ,מה אנו אוהבים בהם ויותר
חשוב ,מה אנו לא אוהבים בהם .אתן
דוגמה אישית .שנים התמודדתי עם
חוסר שביעות רצון מחלק מהתכונות
האישיות שלי  -הצורך שלי ,למשל,
לעשות צחוק מכל דבר בצורה
רועמת .הייתי מתייסר שעות על כך
שבסיטואציה שבה התבדחתי על
משהו יצרתי חספוס וגסות שפגעו
באחר.
את מה שאנו לא אוהבים בעצמנו יש
לבחון בצורה בהירה ,ואם זה משהו
שבכוחנו לשנות ,בואו נפעל היום
לשנות אותו .אין זה חשוב כלל אם
נצליח; חשוב לנסות .עצם הניסיון
מניע את התהליכים העמוקים של
החיים בתוכנו ומאפשר לנו באופן
מאגי לעבוד עם הזרימה של תנועה
אל תוך חיינו .אם אנו מונעים מתוך
כוונה לגרום לטוב ,אזי אנו מגייסים
בעצם את עוצמת כח הטבע שנקראת
אהבה ,כי אהבה היא התנועה של
החיים עצמם אל עבר הפוטנציאל
שיש בתוכנו ואליו אנו כמהים.
במובן זה יש בי עדיין אותה תכונה
של הכנסת הומור אל סיטואציות
כמעט בכוח .אבל היום אני מזהה
אותה יותר מבעבר .אני אוהב את
היכולת החיובית שטמונה בה לרכך
סיטואציות דרמטיות מדי בחיינו
ולאפשר להן להיות פשוטות יותר
ובגובה העיניים .בכך אנו מנגישים
אותן אל אלו המעורבים ומאפשרים
להם לגעת בהן.
ומנגד ,עם החספוס והגסות שהן
עלולות להביא ,אני מתמודד בעזרת
תשומת לב והכרה לתכונה הזו שבי

ולמקורותיה .כן ,זה עדיין קורה
לפעמים ,אך אני פשוט משתמש בזה
כניסיון להתפתח ממנו ,ואם אני חורג
מדי ,אני ניגש ומתנצל.
ואם נדמה לנו שזה משהו שאין בכוחנו
לשנות? או אז נמדדת עוצמת האהבה
במלוא עוזה .אני מציע פשוט להרהר
בדבר ולהבין מדוע איננו אוהבים
אותו וכיצד נוכל להתבונן בצדדים
החיוביים שלו ,שכן לכל דבר שקיים
בעולם יש היבטים של אור וצל גם
יחד .אם רק נרצה לראות את האור,
נוכל .אפשר גם לשאול את עצמנו ,אם
יש בנו מגרעה שזיהינו ,איזו תכונה
טובה או מעלה נוכל לאמץ לעצמנו
ולפתח אותה כך שתסייע למגרעה
להתעמעם ולהיות פחות דומיננטית.
לדוגמה ,המנהל שלי בעבודה הוא
אדם נוח מאוד ונוטה לפיוס .שנים
לא יכולתי להתמודד עם התכונה שלו
לא להתעמת במקומות שבהם הייתי
בטוח שהצדק אינו עם הצד השני,
ולמרות זאת הוא תמיד היה בעמדה
מתפשרת ומוותרת .אבל כשהחלטתי
בצורה
בסיטואציות
להתבונן
אובייקטיבית יותר ,גיליתי אפילו מעין
קסם בהתנהלות שלו .אולי לא תמיד
היא הביאה את התוצאה הקונקרטית
שאליה כיוונתי ,אבל תמיד היא הביאה
עמה הרמוניה אל תוך הסיטואציה.
דרכו למדתי בעצמי את היכולת למצוא
אמת משותפת שכל הצדדים לדיאלוג
יכולים לחיות איתה בשלום.
המבט המפוכח והחומל הזה למעשה
יכול לאפשר לנו לראות את המציאות
בצורה אמיתית יותר .לא לתת לגל
הרגשות שלנו להעלות אותנו למעלה
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אם יש דבר
שחוויתי כאחת
האהבות
המהותיות בחיי,
זו היכולת לאהוב
גם את הקוצים.
אלו שדוקרים
וכואבים

ואז להטיח אותנו אל הקרקעית .הוא
יאפשר לנו להיות יציבים יותר ,לקבל
את מה שהחיים מביאים לנו ,ואפילו
להיות מאושרים יותר מעצם הזיהוי
הזה...

את המקומות האותנטיים שלי .כלומר
לשאול "מה אני אוהב בעצמי?" כרוך
במאמץ לא פחות מלשאול את עצמי,
"מה אני לא אוהב?" הבנה זו הייתה
מאירת עיניים עבורי.

בעיניי להיות יציב ,לקבל את מי שאני
כמות שאני ,לרצות להתפתח כשהלב
שלי אומר שזה נכון לי ,ולחוש חמלה
כלפי עצמי  -הם אבני הבסיס שאני
גיליתי ליציבות ולנוכחות של אהבה
בחיים שלנו .ואם יש בסיס יציב
לנוכחות של אהבה ,האהבה נמזגת
לשם ,כי כך הטבע פועל .המשך
ברור לכך הוא האפשרות להרחיב את
היכולת שלי לאהוב עוד דברים בעולם
 את הטבע ואת פרטיו ,אנשים ,חיות,צמחים ואת החיים עצמם.

אהבה איננה חליפה של צמר גפן ורוד,
אלא כמו החיים עצמם היא מכילה
בתוכה גם את יופי השושן וגם את
חדותם של הקוצים.

אחד הדברים המרעישים ביותר
שגיליתי ,תוך ההליכה בדרך המאוזנת
הזו שאני מציע ,הוא שאהבה של
אמת כרוכה במאמץ מתמשך למצוא

אם יש דבר שחוויתי כאחת האהבות
המהותיות בחיי ,זו היכולת לאהוב גם
את הקוצים .אלו שדוקרים וכואבים.
לדוגמה ,לא לצפות מהאנשים
שעובדים איתי להתנהג כמוני ,ואף
שאני דואג להם כל כך ,להתאכזב מהם
על מי שהם ולחוש תחושות של חוסר
צדק ואולי כעס .איך זה קורה אחרי
שעשיתי עבורם הרבה כל כך?! מוכר?
זה נכון גם עם ילדים ,מכרים ,חברים
ובסיטואציות רבות של מערכות
יחסים.

אבל המאמץ הזה לצאת מעצמי,
לראות את הצורך שלי להיות טוב יותר
ולא לחפש את ההתפתחות של האחר
שיהיה באזורי הנוחות שלי  -נטע בי
אהבה ,שלווה מנחמת ומחבקת .זה
אפשר לי פעמים רבות במהלך החיים
להמשיך ולחייך ,להמשיך וללכת
ואפילו לשמוח באתגרים ולהשתנות.
מתוך נסיונותיי אלו אני מזמין אתכם
למסע; מסע אל עצמכם .במהלך המסע
הזה אולי תגלו יותר מי אתם .שאלו
את עצמכם ,למה אני אוהב מה שאני
אוהב? למה אני לא אוהב בי ובעולם
מה שאני לא אוהב? ואולי שאלו את
השאלה הגדולה יותר  -האם אני יכול
ללמוד לקבל את חוסר המשולמות
שיש בחיים ,את חוסר המושלמות
שיש בי ,והאם אני יכול אפילו לאהוב
אותה?...
רגע לפני הסוף ,ולהשראה בלבד,
אני משתף אתכם בשיר שכתבתי בעת

הרהורים אלו .אולי הם יסייעו גם
בידכם בתחילתו של מסע קסום; מסע
אל עבר האהבה.

אדון
תן לי לחוש את חמלת הטל המרווה את
אדמת המדבר הצחיחה
אפשר לי לחוות את ההתנפצות
לרסיסים של הגל הנשבר על החוף
לחוש את חומה של קרן השמש על גב
ההר הקפוא
לחוות את הבדידות של טיפת המים
הנפרדת מקצה הקרחון
את השייכות של הדבורה לכוורת
את הנפרדות של מי שאהובתו נטשה
תן לי אדון את כל אלה לפגוש בריבוא
פניה של המציאות
ותן לי לקבל את כולם ולאמצם אל לוח
ליבי
תן לי אדון את האהבה.

אדם ואדמה
אלכסנדר ברזל (אצל כשר ונמדר *)1994 ,כותב" :בעולם האחד ,שבו התלות
ההדדית מקיפה-כול ,האחווה הגלובלית נדרשת כמידה אשר מתנה את המשך
הקיום – של בני האנוש ושל הטבע...רעיון "אימא אדמה",
ה ,Gaia-שוב אינו מטופח על ידי רומנטיקנים תלושי מציאות ,אלא דווקא
על ידי טעוני תודעת אחריות להמשך הקיום...מידת האחווה נדרשת ברמת
התודעה ...ואהבת לרעך כמוך (ויקרא יט יח) אותו יש להבין ברוח ההקשרים
הרחבים :לא כמו שאתה אוהב את עצמך ,אלא רעך ,שהוא כמוך ,משמע
שהזיקה ביניכם היא זיקת אחווה".
חניתה מטרני
צילומים:
אקרופוליס החדשה

מעון ילדי פליטים בדרום תל אביב
 20מתנדבים מסניף תל אביב הגיעו להכין את מעון ילדי הפליטים ברחוב
הנגב לקראת פתיחתו הרשמית.
פגשנו את המציאות דרך נקודת מבטם של הילדים ,מבט מלא התרגשות,
שמחה והתלהבות טבעית .המפגש עורר בנו כוח מעורר וחי לצבוע ,לסדר,
לנקות ,לקשט ולאייר כדי להפוך את גן הילדים לסביבה חמה וצבעונית.

ניקוי נחל פרוד באזור הצפון
 42מתנדבים מסניפי קריות
וכרמיאל ,מבוגרים וילדים ,יצאו
לנקות את נחל ומפלי פרוד בגליל
העליון .בפעילות זו עלתה המודעות
שלנו לכך שאנחנו חלק ממשהו גדול
יותר ,מלא ביופי והדר של כוחות
הטבע ,ובפעולת הניקיון הפיזי
גם הצלחנו לפתח בתוכנו תחושת
שייכות ,רגישות ,נדיבות ואחריות
לסובב אותנו ,בכל מישורי חיינו.

בית קסלר  -מערך דיור מוגן
באזור הקריות לאנשים בעלי צרכים
מיוחדים
 13מתנדבים מסניף קריות הגיעו
לבית קסלר  -מערך דיור מוגן עבור
אנשים בעלי צרכים מיוחדים ובעלי
מגבלויות מוטוריות ואחרות  -כדי
לקיים ולחוות יחד פעילות חברתית.
במסגרת הצנועה של החלל והזמן
הנתונים יצרנו קשר שמאפשר מבט
ישיר מעבר להבדלים בנינו ,חווינו
פעילות של קרבה ,מלאה בשמחה
והומור ,פתיחות ,גמישות וקירוב
לבבות הדדי .חצינו גבולות פנימיים,
קיבלנו השראה והתנסינו בזעיר אנפין
בשותפות והשתתפות משמעותיים.
קינחנו במעגל שירה משותף בליווי
גיטרה ,ונותרנו עם טעם של עוד
למפגשים דומים בעתיד.
אנו ממשיכים לקיים פעולות התנדבות אקולוגיות וסוציאליות ברחבי הארץ.
בפעולות אלו משתתפים חברי אקרופוליס החדשה ,ידידים ומתנדבים קבועים
או מזדמנים .המתנדבים פותחים את הלב ויוצרים קשר עם אוכלוסיות שונות
הנזקקות לתשומת לב מיוחדת ושיש בהן צורך בשימור ,טיפוח או תחזוקה.

כדי להצטרף לפעילות ההתנדבות הבאה ,אנא צרו קשר עם הסניף
הקרוב לביתכם וחיברו אלינו ,כדי שנצליח להמשיך ולתרום
בעתיד ,ככוח הולך ומתגבר של נדיבות בעולם.
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אימהות ,חינוך
ופילוסופיה
כדרך חיים
רחלי פלינט
אגרנוב
עיצוב :שי פארן,
ליטל כספין

נקודת מפנה היא הנקודה בה העלילה מקבלת תפנית
ומה שארע עד אותו הרגע משתנה.
על נקודות מפנה בחיים ועל מהפיכות קטנות-גדולות,
מנקודת מבט אישית ופילוסופית של אמא טרייה.
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השנה הזו הייתה מהפכנית עבורי –
הפכתי להיות אימא ,וזה שינה כל כך
הרבה דברים בחיים שלי.
מהמקום שבו שלטתי בזמן שלי באופן
מוחלט והחלטתי בין מה למה לחלק
אותו ,נוצר המקום שבו יש צרכים
של עוד שתי ישויות (כן ,שתיים)..
שקודמים לכול!
זה מובן וברור שזה מה שצריך להיות,
לפחות בהתחלה ,רק שבאופן טבעי זה
דרש זמן הסתגלות.
בתחילה נראו הימים כמו סרט נע;
רצף של האכלות ,החתלות ,רחצות
וחוזר חלילה.
מובן שנכחה השמחה על המצב
החדש ,אבל נלוו אליה הרבה מצבים
כמעט בלתי אפשריים שטמנו בחובם
התמודדויות רגשיות לא פשוטות.
ובתוך כל הרצף הזה נכח איזשהו
כוח מניע .אחרי התקופה הראשונית,
כשהדברים התחילו להתאזן ,תהיתי
מה הוא אותו כוח.
האם תמיד היה שם בתוכי וברגע
הנכון פרץ החוצה? האם לאורך הדרך
שהספקתי לעשות עד כה הצלחתי
לייצר אותו ,לחזק אותו?
עם המחשבות הגיעה התובנה שבעצם
המהפיכה התחילה אצלי מזמן.
היו לה שלבים מוקדמים שכללו מגוון
של התנסויות ,בחירות והחלטות
אמיצות ומן הסתם גם פחות אמיצות.
לאורכם של שלבים אלו תמיד היו
נוכחים החיפוש אחר משמעות ,אחר
תשובות לשאלות הגדולות של החיים,
וכן שאיפה ומאמץ להגיע למקום

שארגיש שאני ממלאת בו ייעוד מסוים
 הייעוד שלי!אחד השלבים הראשונים כלל בתוכו
מסעות לאפריקה והתנדבות עם בעלי
חיים (קופים בעיקר ,מעניין שהרבה
מהחוויה האמהית הזכירה לי התנסויות
מהחוויה האימהית הראשונה שלי עם
תינוק שימפנזה בשם גורן ,אבל זה
כבר נושא לכתבה אחרת . ):
בהמשך חל שינוי בדרך המקצועית
שלי והשלב האחרון כלל את הבחירה
באימהות.
זה לא היה מובן מאליו הפעם .אני
כותבת "הפעם" ,כי בעבר לא הייתה
שם שאלה בכלל מבחינתי.
היה לי ברור ,כמו להרבה אנשים,
שהחיים יתנהלו במסלול המקובל:
צבא ,טיול ,תואר ,עבודה ,משפחה.
אבל ליקום הייתה כנראה תוכנית
אחרת עבורי ,ואז כבר שום דבר לא
היה לי ברור מאליו.
בנקודת זמן רגעית שבה היה נראה
שהחיים שוב "חזרו למסלול" פגשתי
את לימודי הפילוסופיה.
החיים קיבלו משמעות שהתבססה
בעיקר על מחקר מתמיד ,לימודי
פילוסופיה כדרך חיים ושיתוף של
המתנה שקיבלתי הלאה .למה הכוונה?
יש מושג בתרבות המצרית שנקרא
"מהאט" ,הכוונה לצדק על פי מהות,
בשני מובנים – לעשות את מה שנכון
וצודק עבור המהות שלי; לחיות את
הייעוד שלי .ובהיבט נוסף  -מה שאני
מקבלת ומה שכבר נמצא בתוכי ,מן
הצדק הוא שאעביר אותו הלאה,

אחלוק אותו עם העולם .לא דווקא
בדרך של לימוד או הרצאה ,אלא יותר
בדרך של עשייה והוויה .ויש הרבה מה
לעשות!
כחלק מהמהפך הפכתי מאדריכלית
למורה .לפני כן לא היה לי כל כך
הרבה מגע עם עולם הילדות .קצת
דרך האחיינים שלי וזהו.
העיסוק בהוראה התחבר אצלי לצדק
במובן של העברה הלאה; נתינה .זוהי
דרך אחת מני רבות שבה זיהיתי את
האפשרות לחלוק ולשתף  -בהתאמה
כמובן לגיל הצעיר  -את מה שכבר
הבנתי שבאמת חשוב בחיים.
המחשבה על יצירת תא משפחתי
נראתה לעתים כצמצום של כל אלו.
האם אלו שני דברים שונים? חינוך
של ילדים בכיתה וחינוך של ילדים
בבית? בבית קיים הממד האישי,
הביתי ,האינטימי ,שהבנתי שכנראה
לא ארצה לוותר עליו.
ככל שחקרתי לעומק את החיים שלי,
ואת החיים בכלל ,עלו עוד דברים
חשובים שלא הייתי בטוחה שיעלו
בקנה אחד עם להיות אימא .כן ,זה
הגיע למחשבות על זה שיש יותר
מדי מאיתנו על כדור הארץ ,שהכדור
הוא לא מה שהיה פעם ,ועוד .לכל
הלבטים היה שותף גם בן זוגי היקר,
מה שהוסיף בהכרח מורכבות למצב.
בד בבד עם ההתחבטות ואינסוף
השיקולים לכאן ולכאן ,גבר איזשהו
רצון פנימי.
אני זוכרת שבדרך להורות נהגתי
לערוך הסכמים ביני לביני – הבטחתי
לאהוב את התלמידים שלי כפי

שאוהב את התינוק שיגיע .הייתה
הבנה ושאיפה שאם ,וכאשר ,יהיו
לי ילדים משלי ,אשתדל בכל כוחי
להמשיך להיות בעשייה שנמצאתי
בה ,בערוצים שמצאתי לנתינה,
ערוצים שונים שמתחברים לדרך חיים
פילוסופית אחת.
ברור שזה לא פשוט .נוכחתי לדעת
שזה ממש מאתגר ,במיוחד כשהגיעו
שתיים ):
נדרשה תקופת הסתגלות ארוכה כדי
להתחיל להרים את הראש מעל המים
ולחדש דברים שהוקפאו במעין תקופת
המתנה.
ברגעים לא פשוטים וגם בהרבה רגעים
פשוטים  -אבל כאלו שמצאתי את
עצמי בתוכם ברמות עייפות מתקדמות
 זכרתי (וגם היה מי שהזכיר לי)את הספר הקטן שדאגתי לקרוא עוד
לפני הלידה – "החינוך מתחיל לפני
הלידה" של א"מ איבנהוב.
הרבה מאיתנו נתקלו באִמרה שכדי
להוציא רשיון נהיגה צריך ללמוד
ולעבור מבחן ,אבל כדי להיות הורה,
לא נדרש מאיתנו מאום .בספרו
מתייחס איבנהוב ,פילוסוף ומורה
רוחני ,למחויבות של האנשים לעבור
הכנה מעמיקה לפני שהם הופכים
להיות הורים.
הוא מציין עד כמה מצבן הפנימי של
האימהות משמעותי לעיצוב הילד
שהן נושאות ברחמן ,ועד כמה חשוב
שהאישה תמלא את ראשה במחשבות
קורנות ומוארות ,אשר הודות להן
תספוג הישות שבתוכה יום יום את
החומרים הטהורים הללו ,ובבוא היום
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בעבר לא הייתה
שם שאלה בכלל
מבחינתי.
היה לי ברור ,כמו
להרבה אנשים,
שהחיים יתנהלו
במסלול המקובל:
צבא ,טיול ,תואר,
עבודה ,משפחה.
אבל ליקום הייתה
כנראה תוכנית
אחרת עבורי ,ואז
כבר שום דבר
לא היה לי ברור
מאליו.
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כל זמן שניתק
הקשר עם
המרחבים
העליוניים ולא
ניתן למשוך מהם
חלקיקי אור,
טוהר ונצח  -כל
הדברים שהאם
תיתן לילד יהיו
נדושים ולא יסייעו
לו להגשים את
הנפלאות שיועד
להן.

היא תלד אומן ,מלומד או אף אדם
מקודש.
איבנהוב אומר שכל הטיפול וההקרבה
העצמית של האימהות אינם מספיקים
ותמיד צריך לצרף עוד חלקיקים,
כוחות ועוצמות שמיימיים.
מהם אותם חלקיקים ועוצמות?
איבנהוב טוען שאסור לנו "לנטוש
את השמיים" עבור אף אחד ,גם לא
עבור ילד .רק אם נישאר בשמיים,
במובן הסמלי ,כלומר נשמור על
הקשר עם הרוח ,נוכל להשפיע לטובה
על סביבתנו .לשם כך נדרש האומץ
להתרחק לזמן מה כדי להיות בעולם
האלוהי .שם נצבור את השפע ,שבו
לאחר מכן יוכלו לטבול כל מי שהותרנו
מאחור ,כולל אנו עצמנו.
ולכמה זמן נידרש להתרחק? תהיה
מי שתתרחק לשעה ,ליום ,לשלושה
חודשים.
על פי איבנהוב אפילו שהייה של
לפחות עשר דקות ,חצי שעה ,יכולה
להשפיע .כל זמן שניתק הקשר עם
המרחבים העליוניים ולא ניתן למשוך

מהם חלקיקי אור ,טוהר ונצח  -כל
הדברים שהאם תיתן לילד יהיו נדושים
ולא יסייעו לו להגשים את הנפלאות
שיועד להן.
במהלך השטף יומיומי ,ההישרדותי,
קשה לדמיין עשייה שהיא מעבר לכל
מה שנדרש באופן בסיסי כדי לצלוח
את היום.
בסוף היום ,כשהבית שקט וכמעט כל
המשימות הושלמו ,נדרשים כוחות
אדירים כדי להתגייס לעשייה מן הסוג
העדין שנוגע ברוח.

היא השמש .כן ,היא המורה שלי .היא
אמרה לי :תאמין לי ,כל אלה שמעידים
על עצמם שהם מחנכים ,אינם מכירים
את החינוך האמיתי .הם לא יודעים
שבשביל לחמם אחרים ,עלינו להיות
חמים בעצמנו ,שבשביל להאיר
אחרים ,עלינו להיות מוארים בעצמנו,
שבשביל לחיות אחרים עלינו להיות
חיים בעצמנו”.
כמו כל אימא טובה ,איבנהוב אומר
שבשביל לעבוד צריך כוח ובשביל כוח
צריך לאכול ,ואז מעלה את השאלה
האמיתית – מדוע איננו מבינים שאותו
חוק חל על הממד הרוחני?

במיוחד כשהמיטה קוראת (בקולי
קולות) ,או כשהראש מבקש זמן בהייה
עם הסיבה המוצדקת של מנוחה.
ועם כל אלו קיימת הידיעה הברורה
שאפילו עשר דקות של קריאה (לא של
מיילים) – כל דבר שישמור על החוט,
על החיבור לעולם של הרוח  -יהיה
משמעותי ויאפשר לנו לתת הלאה.
הרי לא נוכל לתת את מה שאין בתוכנו.

אנו זקוקים ל"מזון טהור שנובע
מהמעיין ,מזון שהוא כמו החיים
עצמם :פשוט ,רב עוצמה ,מאיר,
מרווה ,מחיה!"

הפליא לתאר זאת איבנהוב ה"חולם
אחר השמש":
“...בשבילי ,המחנכת הגדולה ביותר

מובן שהעצות המופלאות הללו
מתאימות לכל אדם באשר הוא .לכל
אחד יש למי לתת ,ולו משהו מעצמו.

עלינו לחפש "מזון רוחני טרי ומלא
חיות" ,ולספוג אותו כמו את קרני
השמש בבוקר.

אין הכרח להיות מורה ,מחנך ,הורה.
בעצם כל אחד מאיתנו הוא קצת מכל
אלו.
כל יום טומן בחובו אינספור
הזדמנויות לנתינה ,להעברה הלאה
של מי שאנחנו .לקופאי בסופר ,לשכן,
לילד שלנו ...ואת הדבר הזה לא נוכל
ליילד מעצמנו אם לא נטפח בתוכנו
את הקרקע הפורייה שממנה יצמחו
החיים הפשוטים ורבי העוצמה!
אבל איך בכל זאת עושים את זה?
זוכרים?! סוף היום  ,הגוף נמצא
בהתשה והמוח מרוקן מכל מחשבה,
למעט כמיהה לכרית הנכספת.
עבורי ,מה שעושה את ההבדל וגורם
לי להצליח להתרומם זה קצה החוט
שאני מקפידה לא לאבד .לא תמיד
זה מצליח לי; המאבק הוא יומיומי.
לפעמים ההצלחה היא פשוט לא
לשמוט אותו ,ולפעמים למשוך אותו
אליי עוד ועוד ,קרוב יותר ויותר,
ולהצליח לרקום ממנו משהו ,קטן
ככל שיהיה ,הוא יצטרף לעוד רקמה
מהיום הקודם ולזו שמחכה לו בהמשך
הדרך...
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קורס המבוא לגישה פילוסופית
לחיים נוגע בשאלות מהותיות
ועמוקות ומעניק מבט רחב על
האדם ,החברה והעולם.
במהלכו ,נכיר ונלמד מושגי יסוד
מהחכמה העתיקה של תרבויות
שונות ,כמו גם כלים פרקטיים
ליישומם בחיי היומיום .הקורס
כולל סמינר תרגילים חווייתי.

יום ד'
יום ד'
יום ב'
יום ד'

חיפה
באר שבע
קריות
כרמיאל

מועדי פתיחת הקורס בסניפים:
17.7
24.7
16.9
18.9

*כל ההרצאות מתקיימות בשעה 20:00
*בשבועות שלפני פתיחת הקורס יתקיימו
מפגשים פתוחים בכניסה חופשית.
לפרטים פנו לסניף הקרוב אליכם.
פרטים על הקורס באתר:

www.newacropolis.org.il

תכני הקורס:
 .1דע את עצמך
אתיקה והמבנה של האדם
פילוסופיה כדרך חיים; הנתיב לשינוי פנימי;
רמות ההכרה הקיימות באדם על פי מורשת
המזרח והמערב; חיים אתיים.
 .2הגיבור הפנימי
מחכמת הודו העתיקה
המלחמה בין האני האנושי לאני החייתי ,לפי
ה"בהגוודגיטה" – ספר החוכמה של הודו
העתיקה .גלגולי נשמות; דהרמה; קארמה;
זיהוי המעשה הנכון והדרך להגשמתו.
 .3בודהיזם
והדרך לשחרור עצמי
ה"דהאמאפאדה" – תורתו של בודהא;
האפשרות להבחין בין מציאות לאשליה,
כדי להשתחרר מהסבל.
 .4המיסתורין של טיבט
לשמוע את קול הדממה
ההוראות לצועדים בדרך על פי הבודהיזם
הטיבטי; כיצד להתכונן למסע הרוחני וכיצד
להתגבר על המכשולים הניצבים בדרך?
 .5התעוררות הנשמה
כלים לחיים מהעולם העתיק
הטוב והנעלה על פי אריסטו; האמן ,האוהב
והפילוסוף  -דרכים שונות להתקרב ליופי
ולאחדות על פי פלוטינוס.
 .6פילוסופיה ומיסטיקה יהודית
סמלים וחכמת הקבלה
רעיונות מכתבי הרמב"ם ומתורת הקבלה;

הסמל כשער אל הבלתי נראה ומשמעות עץ
החיים.
סמינר תרגילים חווייתי
הזדמנות לחוות ולתרגל באופן מעשי את
הרעיונות המרכזיים של הקורס.
 .7יעוד וסדר פנימי
מחכמת מצריים וסין
המיתוס המצרי של משפט הלב ,ועקרון
ה"מאעט"  -מימוש היעוד כביטוי של צדק.
הרמוניה וסדר חברתי על פי כתבי קונפוציוס.
 .8להיות שייך
האתגר של האדם בחברה המודרנית
פוליטיקה כמדע וכאומנות של חינוך והנהגה;
מה הופך חברה אנושית לקרקע פוריה
לאבולוציה? התפקיד והחשיבות של החברה.
 .9האור בקצה המערה
התעוררות האדם על פי אפלטון
היציאה מחושך לאור על פי משל המערה
של אפלטון; תפקיד הפילוסוף בחברה;
לשאול את השאלה הנכונה  -המיוטיקה של
סוקרטס.
 .10צדק חברתי
אתיקה של שלטון ותרבות
שיטות ממשל על פי אפלטון והאתגר של
הדמוקרטיה; איך לארגן בהרמוניה את
מבנה העיר והתרבות?
 .11חניכות ומסתורין
חינוך להתפתחות האדם
תפקידים מסורתיים בחברות עתיקות -
הילדות ,הבגרות והזקנה; בדרך למסתורין:
חניכות שבטית ,חניכות מיסטית וחניכות
מאגית.

 .12איך הגענו עד הלום?
התפתחות הצורות החברתיות מיוון
העתיקה ועד ימינו
איך נוצרה החברה המודרנית? תהליכים
חברתיים לאורך ההיסטוריה; זרעים ליצירת
חברה פילוסופית :זרם הסטואיקנים ובית
הספר של פיתגורס.
 .13כשמיתוס והיסטוריה נפגשים
לחיות את המיתוס
הזיכרון ההיסטורי; מיתוסים כצופן של
אמיתות נסתרות; זמן כרונולוגי ,זמן
קדוש וזמן מיתי; כיצד המיתוס מניע את
ההיסטוריה?
 .14ההיסטוריה חוזרת
המחזורים בגלגל החיים
החוק הטבעי של המחזורים; מחזורי
הזמן על פי ההינדואיזם ועל פי אפלטון.
האתגרים וההזדמנויות של העידן הנוכחי.
 .15הגורל האנושי
מסע התפתחות ההכרה
ההיסטוריה כמסע של מודעות והתפתחות;
הגורל האנושי המשותף ותפקיד האדם
בתוכו.
 .16ניצוץ התודעה באדם
קארמה ומימוש הפוטנציאל האנושי
שבעת מישורי הקיום;
המיתוס של פרומתיאוס והאש המנטאלית;
השלב האבולוטיבי הבא של האדם.
 .17המסע הספירלי
איפה אנחנו ולאן ממשיכים
סינתזה של הרעיונות המרכזיים ומבט אל
המשך הדרך.

הרצאות
ואירועים נבחרים
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בסניפים ברחבי הארץ

סוד הקסם של הודו

מה סוד הקסם והעוצמה של הודו?
לרבים הודו היא חוויה משנת
חיים ...מקום בו לחיפוש הרוחני
יש מקום מרכזי.
אם אתם שואלים את אותן שאלות
של המחפשים דרך כגון מי אני? מה
אני עושה פה? איך אני יכול לשנות
את עצמי? אל תישארו לבד.
בהרצאה נגלה שרוחניות זה לגעת
בעצמנו באמת  -כאן ועכשיו.
מסע להודו בכרמיאל...
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תיקון ליל שבועות ברוח
אוניברסאלית
ב"תיקון ליל שבועות" מסורתי נהוג
להישאר ערים כל הלילה וללמוד
על חכמה ,ערכים ואנושיות.
אנו מזמינים אתכם לערב שבמהלכו
נתכנס למעגלי שיח שונים ,שיגעו
בשאלות מהותיות העולות מתוך חג
השבועות ,ומשתקפות במקורות
שונים מהחכמה האוניברסאלית–
מתוך הבנה שאפשר ללמוד
מהמגוון ,ושהאמת נמצאת בכל
ואינה שייכת לדת מסוימת.

בתוכנית הערב:
>> הרצאה קצרה על מהות התיקון
וכיצד הוא משתקף בתרבויות
שונות.
>> מעגלי שיח ברוח החכמה
העתיקה ותיקון האדם.
>> לימוד ושירת ניגונים

יום ו׳ 7/6 ,החל מ20:00 -
סניף חיפה

24/7
יום ד׳20:00 24/7 ,
סניף כרמיאל

אמנות עם משמעות

29/7
6/8
לדעת לבחור

תמיד לפני שבוחרים ,יש הרבה
קולות בפנים -אז איך לזהות
ולדעת מה באמת נכון? בחירה היא
תמיד נקודה קשה .כולנו רוצים
לבחור מהלב ,להקשיב פנימה
ולקלוט מהי הבחירה שתאפשר
לנו להתפתח ,אבל יש מפתחות
חשובים שאף אחד לא לימד אותנו
לחפש…

יום ב' 20:00 29/7 ,לרפא את עצמך  -על רפואה
סניף קריות פילוסופית ממזרח וממערב

בהרצאה נדון בתפקיד האמנות
בחברה אנושית – אז והיום .מה
השתנה? מדוע? מה היה מקומה
של האמנות בחברות המסורתיות?
מה בין ביטוי אישי לאמנות?
מיהו האמן ,ומהו תפקידו בחברה?
מדוע יצירות מסוימות עומדות
במבחן הזמן ,בעוד אחרות
נעלמות?

ברפואה אינטגרטיבית מתייחסים
למחלה כאל ביטוי טבעי
של חוסר איזון ,ומאמינים
שהמפתח לריפוי קיים בתוכנו.
בהרצאה ניגע בשורשי הסיבות
למחלות שלנו ,בהיבט פילוסופי.
נדון בדרך להשגת בריאות,
וכיצד ליישם אותה ,כמטופלים
או כמטפלים.

יום ב20:00 22/7 ,
סניף ירושלים

יום ג'20:00 6/8 ,
סניף תל אביב

4/9 30/7 21/7
יום א׳ 20:00
סניף כפר סבא

יום ג׳ 20:00
סניף ראשון לציון

יום ד׳ 20:00
סניף סניף תל אביב

אמנות האושר ומסתרי ממלכת בהוטן
הצצה נדירה לנבכי המדינה המאושרת ביותר באסיה
מסעו של פילוסוף והרפתקן לתרבות נסתרת בהרי ההימלאיה בעקבות האושר האנושי.
מסע בעקבות זרעי החכמה הבודהיסטית.

בליווי מצגת תמונות מהמסע.
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לעבודה
ולמלאכה
דרור יוספאן
צילום :יותם
ירושלמי

עולם מלאכות היד המסורתיות שהחיו סודות יצירה
ואומנות ,חדוות עשייה וכוח בריאה -הולך ונעלם
מהעולם התעשייתי והמודרני .מאמר זה מציג את
האומן בן זמננו ,זה העובד עם החומר ,כמי שמשמר
את הסודות הללו ,מפיח בהם חיים מחודשים
ואותנטיים הזמינים לכל אחד.
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אני ורבים
נוספים נעדיף
שימוש בחומרים
שנזרקו ו״יצאו
מכלל שימוש״
מתוך כוונה לתת
להם חיים חדשים
ולהחזיר את
כבודם

קהילות מסורתיות בעבר ידעו לספק
את כל צורכיהן ,החל בקורת גג וכלה
בכלי קודש ובנייה של תוצרים נחוצים
לשגרת היום יום .אומנים ובעלי
מלאכה הקדישו את חייהם ללימוד
מיומנותם ובו בזמן דאגו להעברת
הידע לדורות הבאים.
למרבה הצער בעלי המלאכה הולכים
ונעלמים מן העולם ,ורשתות ענק ופסי
ייצור תופסים את מקומם של היוצרים
והיצירות .תוצרים וידע שעברו
מדור לדור הוחלפו במוצרים זולים
וטכניקות ״ללא נשמה״ ,בעלי תוחלת
חיים קצרה .אלו הם חלק מתעשייה
מעודדת צרכנות ,המאכלת ומזלזלת
במשאבים של כדור הארץ ובכבודה
של העבודה.
אנשי עבודה היו ותמיד יהיו ,אך לא
כל בעל מקצוע נחשב בהכרח לבעל
מלאכה ואומן .האומן מקדש את
העבודה ,והעמל והיצירה הם ביטוי
של אהבה ודחף אשר דרכם מבוטא
כוח חיוני של חיים.
מרתק לראות אומנים בפעולה .לא
משנה אם זה נגר ,נפח ,צייר או כל
בעל מלאכה שהוא; הקשרים שבין
היוצר ,החומר ,היצירה והתוצר
מעוררי השראה.
העיסוק ביצירה הוא חלק בלתי נפרד
מחיי מגיל צעיר מאוד ,והמפגש עם
הדרך הפילוסופית העניק לאהבה
גדולה זו משמעות חדשה ועדכנית .כך
הפכה למידה של מיומנויות ללמידה
מעמיקה ובעלת השפעה נרחבת על
תפיסת המציאות ,והבנתי את יחסי
הגומלין המתקיימים בין חומר לרוח.

התנסויות אלה השפיעו רבות על חיי
ובמאמר זה אנסה להתייחס לעיקר
התובנות שנאספו עם השנים.
המהפכה התעשייתית תרמה רבות
ולצד
המודרנית,
לציביליזציה
תרומתה יצרה יחס מזלזל של האדם
כלפי הטבע .מינרלים ,צמחים ובעלי
חיים קיבלו מעמד של חומרי גלם אשר
האדם עושה בהם כבשלו .האגואיזם
האנושי הציב את האדם במרכז הקיום
ותבע בעלות על אוצרותיו ,בעוד
חכמים מהמסורות העתיקות התייחסו
לחומרים כאל ישות תבונית חיה,
וידעו שצורות שונות של הפרדה הן
אשליה שמקורה בתפיסה חלקית של
המציאות.
האומן ,שמכיר בכך שהדברים אינם
נפרדים ,מתייחס לחומר כחלק ממנו
עצמו .הוא נוהג בו בכבוד וברגישות,
ועבודתו היא עבודת קודש.
גישה זו מהווה עבורי השראה רבה.
מסיבה זו אני ורבים נוספים נעדיף
שימוש בחומרים שנזרקו ו"יצאו
מכלל שימוש״ מתוך כוונה לתת להם
חיים חדשים ולהחזיר את כבודם .כך
פסולת בניין הופכת לשולחן קפה בעל
אופי ,וערימת גרוטאות ברזל לתנור
הסקה מחמם את הלב.
כיוצר ,המפגש עם החומר ותכונותיו
מרגש ומסעיר .תהליך רכישת
מיומנויות בחומרים משפר את איכות
הקשב ומעמיק את יכולתי להתבונן
בטבעם של דברים .בדומה לשיתוף
פעולה בין בני אדם ,ההקשבה
לחומרי הגלם מאפשרת למצות מהם
את המיטב ,מבלי לכפות עליהם

את עצמי .דוגמה מוחשית לכך היא
העבודה בעץ ,אשר תוך כדי תהליך
העיבוד מצריכה התייחסות לכיוון
ולאורך הסיבים של פיסת העץ
הספציפית.
כשהתייחסות זו מתקיימת ,המקצועה
והמפסלת חודרות לעץ ללא התנגדות
וצלילי החיכוך של כלי העבודה
מתנגנים במנגינה רכה ,ובכך נרקמת
מערכת יחסים הדדית :אני מקשיב
ומנסה ללמוד את טבעו של העץ,
מתגבר על הדחף למהר ולהפעיל

כוח מיותר ,והוא מכבד את מאמציי,
מתמסר ,הופך לחומר ביד היוצר.
יחסי הגומלין המופלאים הללו לימדו
אותי שכדי למשול בחומר עליי למשול
בעצמי תחילה ,וכל תוצר ויצירה הם
מראה למידת הריכוז והמכוונות
הפנימית שלי .כך ערכה של העבודה
מקבל משמעות נוספת ,והתוצאה
הסופית היא פרי למידה עצמית של
סבלנות ,שימת לב לפרטים והתגברות
על דחפים .איכויות אלה הופכות את
היצירה לרב ממדית .צורתה החומרית
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ערכי המוסר הם
כלים מעשיים
והכרחיים .האומן
האמיתי יודע
כיצד להתייחס
אל החיים כאל
יצירה ,לדאוג
להשחיז ולחשל
את עצמו מבפנים
לפני כל פעולה
שנעשית כלפי
חוץ

נבחנת על ידי החושים ,אך תוכנה
הנסתר הוא פרקטיקה מדיטטיבית
המסכמת את ניסיונותיו של האומן
לדעת את עצמו ולפעול נכון.
סיפור בריאת העולם המופיע
במיתולוגיות השונות מספר על
הכאוס הראשוני ,תוהו ובוהו.
בהמשך מופיע הדחף של האל הבורא
לארגן את החומר ,להוסיף בינה
ואור ולאפשר את לידתן של צורות
חיים חדשות .תהליך הבריאה מלמד
על התנועה הנדרשת ועל השלבים
השונים ביצירה ,אך לא פחות חשוב
מכך על ניסיונותיו של האל הבורא
לבטא את עצמו ,להתנסות ולשפר
בהתמדה את יצירתו .בדומה לכך,
גם אם בזעיר אנפין ,החיבור המופלא
בין אהבת העמל והתהליך הפנימי
שהעמל מאפשר הוליד בי תשוקה
מתמשכת לעשייה; דחף לחיפוש אחר
רעיונות ופרויקטים חדשים המספקים
הזדמנויות והתנסויות חדשות ללמידה
של כוח החיים וביטוי שלו; ורצון
שמבוטא בעבודה ובבנייה של צורות
חדשות.
בימינו רוב בעלי המקצוע עושים
שימוש בכלים חשמליים ובמכונות
לעיבוד שבבי .אלו משפרים מאוד את
היעילות ומקצרים את זמן העבודה.
החיסרון בשיטה זו הוא שהמכונות
עושות כמעט הכול ,ואף מגבירות את
הסיכון בפציעות קשות ,מקהות את
הקשר האינטימי של היוצר עם החומר
וגורמות לרעש סביבתי רב .מנגד יש
אומנים שעושים שימוש בכלים ידניים
מסורתיים בלבד ,ללא כלים חשמליים
כלל .אומנים אלה מפתחים ומשמרים

מיומנויות וטכניקות יוצאות דופן.
אופי העבודה שקט ואיטי ועבודותיהם
עוצרות נשימה .לשתי האסכולות
ישנם היתרונות והחסרונות שלהן,
ובין הקצוות יש העושים מיזוג שבו
המכונות והכלים הקלאסיים משלימים
אלו את אלו וניתן ליהנות מהיתרונות
של שתי הגישות .דרך האמצע היא
הגישה שאימצתי מתוך הבנה שהאמת
בכל המישורים של החיים נמצאת
בין שתי הקצוות ,וכפי שהטכנולוגיה
היא לא דבר טוב או רע  -תלוי כיצד
אנו נעזרים בה  -העבר אינו מקודש
ומאבד בהכרח מיופיו כאשר הוא
מתמזג עם העדכונים והאפשרויות של
ההווה .הגמישות מאפשרת למצות את
הטוב משני העולמות ,ביצירה ובעיקר
בחיים.
הטיפול בכלי העבודה הוא אומנות
בפני עצמה .חרש העץ היפני מקדיש
כמחצית מזמן העבודה לטיפול
בכליו ולתחזוקתם .הוא מקפיד מדי
יום להשחיז ולמרק את המקצועות,
הרצינות
והמפסלות.
המסורים
ותשומת הלב המוקדשות לכלים
מעוררות השראה ,וזו אחת הסיבות
לכך שאומנות ותרבות יפניות נחשבות
ייחודיות ויוצאות דופן באיכותן.
מצב הכלים וסביבת העבודה הם מראה
לחייו של בעל המלאכה ולתוצריו,
ועיקרון זה נכון באותה המידה לגבי
כל דבר אחר בחיים .כדי שנדע לחיות
נכון עלינו להכיר בכך שיש לתחזק את
האמצעים ולטפל בהם .כפילוסוף ,אני
מאמין שערכי המוסר הם כלים מעשיים
והכרחיים .האומן האמיתי יודע כיצד
להתייחס אל החיים כאל יצירה ,ודואג

להשחיז ולחשל את עצמו מבפנים לפני
כל פעולה הנעשית כלפי חוץ .איכויות
אלה נדירות מאוד בקרב יוצרים
ואנשים בכלל .הכלים והמשאבים
הפנימיים נשחקים על ידי התרבות
הגסה של התקופה ,והאתגר באומנות
 כמו בחיים  -הוא להשיב את ערכיהמוסר ולעורר את הסנטימנטים
העליונים כדי ליצור ולהעניק מהטוב
ומהיופי האנושי לעולם .העדינות
והיופי אשר כה מאפיינים את האומנות
היפנית ,הם תוצאה של תחזוקה נאותה
של כלי העבודה ושל רוח האומן.
ולסיום  -מחשבות על דור העתיד
שרוב הזמן מחובר למקלדות ולמסכים,
ועקב כך אינו מכיר את עבודת הכפיים

וחשיבותה .באופן כמעט בלתי נמנע
אוצר המלאכות המסורתיות הולך
ונשכח ,ובעלי מלאכה וחרשים הם זן
בסכנת הכחדה.
צעירים מאבדים בהתמדה את כושר
היישום של מיומנויות בסיסיות
פשוטות ,וידע מעשי שעיצב במשך
מאות ואלפי שנים את התרבות
האנושית נעלם מהעולם .זו הסיבה
לכך שתפקידם של העוסקים ביצירה
 לימוד מיומנויות ושימורן  -חשובבמיוחד כדי שידע מעשי וחיוני כל כך
יישמר ולא יישכח .לכן ,אם חשבתם
פעם לעסוק בעמל הכפיים ,זהו
הזמן הטוב ביותר להתחיל  -לא רק
עבורכם ,אלא למען העתיד.
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כדורגל .יש שימצאו אותו משעמם,
אחרים אולי לא יחשיבו אותו לספורט,
אבל רבים בוודאי יתהו כיצד הוא
קשור לפילוסופיה .במאמר זה
נשתמש בכדורגל כאמצעי לדבר
על פילוסופיה ולהוכיח שהיא אינה
מיועדת רק למיעוט אליטיסטי ,אלא
להפך :הגישה הפילוסופית טבעית
לכל אדם.
הפילוסופיה עוזרת לנו לגלות באופן
הדרגתי את החוקים המנהלים את
החיים ואותנו; לכן היא גם מסייעת לנו
להכיר טוב יותר את טבענו ואת טבע
הדברים .זהו המפתח להימנעות מסבל
מיותר ולבנייתה של אחווה אותנטית
בין בני האדם.

כדורגל וחיים
מה שאנו רואים היום במרבית
אצטדיוני הכדורגל אינו תלוי ברמת
המקצועיות של הקבוצה ,ורחוק
מאוד מהבנתנו את הספורט ,מאחר
שהכדורגל הפך לכלי מניפולציה של
החברה ,ובעיקר מקור לדוגמאות
שליליות לצעירים.

אז מה זה כדורגל?

מנואל גרסיה

תרגום :חוליו אקרמן

הכותב הינו מרצה למתמטיקה ולפילוסופיה.
המאמר פורסם לראשונה בספרדית
בכתב העת "הספינקס" ,בנובמבר 2018

עיצוב :ענבל בורד

מאמן כדורגל מפורסם בדימוס אמר
בריאיון עמו שכדורגל משמעו לקבל
כדור ,לשלוט בו ,לרוץ ולהעבירו
הלאה ...הרהור קצר בכך יכול להפוך
אותנו ברגע אחד לפילוסופים בעלי
הכרה .עם לידתנו אנו מקבלים את
החיים דרך גופנו ,ואז מתפתחים,
גדלים ורצים עם החיים ...לבסוף מגיע

הרגע שבו אנו צריכים להעביר את
החיים (את הכדור) לחבר אחר .החיים
לעולם אינם מפסיקים את התנועה,
היא עוברת מאחד לאחר.
בכדורגל ,קיים כינוי גנאי לשחקנים
שאינם מעבירים את הכדור הלאה -
"אמארונס" .בדומה להם ,יש אנשים
המעניקים חשיבות רבה לרושם
האישי וצמאים לכבוד .הם יעדיפו
לחיות חיים שטחיים מאשר לחשוב על
טובת הקבוצה או החברה.
אפלטון היה קורא לזה טימוקרטיה.

מה אנו
מכדורגל?

יכולים

ללמוד

כדורגל הוא משחק קבוצתי ,ולפיכך
אנו יכולים ללמוד ממנו ערכים
אנושיים ,כמו :מחוייבות ,אחווה,
אחריות ,נאמנות ומציאת שביל הזהב,
לא רק עם אחרים ,אלא גם עם עצמנו.
אנו יכולים גם ללמוד ממנו על הערך
של נאמנות .בענפי ספורט אחרים,
כדוגמת הרוגבי ,קיימות מסורות
המדגימות זאת היטב .כך ,למשל,
בקבוצות רוגבי רבות קיים מנהג
שבסיום משחק ,הקבוצה האורחת
מנקה את המלתחה שלה ללא קשר
לתוצאת המשחק ,כדרך להעניק כבוד
למתחרה.
בכדורגל השחקנים משתי הקבוצות
יוצאים למגרש עם אסטרטגיה כלשהי:
 ,4-4-2המכונה יהלום כפול ,שמירה
אחד על אחד ...הפילוסופיה מלמדת
אותנו שדבר אינו קורה במקרה ,אלא
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כצורך .הכול מצייתים לחוק מסוים.
כאשר איננו מכירים את החוק ,אנחנו
אומרים שהדבר קרה במקרה .בכדורגל
בוודאי נאמר שליריב היה מזל.

קשה יותר ללמד את זה
שמאמין שהוא כבר יודע,
מאשר את זה המכיר
בבערותו.
לפני מאות שנים אמרו ההיסטוריונים
שהפילוסופיה נולדה ביוון ,במאה
השישית לפני הספירה .החכמים
היוונים הראו שכל מה שקורה בטבע
מציית לחוק אחד ,וגם שהתרחשותם

של מאורעות מתקיימת לפי סדר
מסוים ,ולפיכך יש באפשרותנו לנבא
אותם.
הרשו לי להביא דוגמה מעולם
הכדורגל .כששחקן בועט בעיטה
חופשית לשער הנגדי ומנסה להרים
את הכדור מעל למחסום שהעמיד
היריב ,אפשר לראות כיצד הכדור
מצייר מסלול דמוי פרבולה מושלמת
כדי לחדור לשער הנגדי .האם מדובר
במזל טוב בלבד?
מובן שלא ,כי מאחורי היכולת הזאת
עומדים אימונים מפרכים ומאמצים

רבים .הצורך במאמץ כדי להגשים את
המטרות שלנו ,הוא דבר שאנו יכולים
ללמוד מהכדורגל.
סוקרטס הקדיש את מרבית חייו
למחקר ולחיפוש אחר מהויות ואחר
האמת ,כנגד הסופיסטים .כדי להגדיר
מושגים כמו אמת ,צדק וטוב ,הוא
חיפש אחר המכנה המשותף .כך,
למשל ,כדי להגדיר נדיבות ,הוא כיוון
למציאת המשותף לכל האנשים שאנו
מכירים כנדיבים.
סוקרטס האמין שכדי להצליח בחיפוש
זה אנו חייבים להכיר בבערותנו,
להעיר את ההכרה ומעל לכול ללמוד
לחשוב בעצמנו .ניסיוני ארוך השנים
כמורה לימדני שקשה יותר ללמד את
זה המאמין כי הוא יודע ,מאשר את זה
המכיר בבערותו.

נאמנות לצבעים אחדים
לו היו שואלים אנשים מהו הטוב,
קרוב לוודאי שמרביתם היו משיבים
שזהו סנטימנט .באופן דומה ,אם
נשאל ,לדוגמה ,אוהדים של קבוצת
הכדורגל הספרדי "אתלטיק דה לה

קורוניה" מהי סיבת השתייכותם
אליה ,הם בוודאי היו משיבים שזהו
גם עניין של סנטימנט .אין הם יכולים
להסביר את הדבר באופן רציונלי.
אבל אם נבקש להעמיק מעט ,אם
ניפגש עם אוהד הקבוצה לשיחה
על כוס קפה ,או לשיחה לאחר אחד
מהניצחונות של הקבוצה ,אולי נגיע
למסקנה שמעריצים רבים מתמידים
עקב נאמנותם .זו יכולה להיות
נאמנות לעיר מסוימת ,או נאמנות
להורים שתמיד השתייכו לקבוצה.
הנאמנות כערך אוניברסלי זוכה היום
לביקורת כי כבר אין אומרים "אני
נאמן לערכים של הקבוצה הזו ",אלא
שומעים יותר "אני אוהד של "...בואו
נתמקד במילה "אוהד" ( - )fanזהו
קיצור של המילה "פנטי" ,אדם המגן
על אמונה או דעה בלהט מוגזם מבלי
לכבד דעות ואמונות של אחרים .דבר
זה אולי יסייע לנו להבין יותר את מה
שקורה באצטדיונים רבים ,וימחיש
כיצד השפה המדוברת משקפת את
החברה.
אבל נחזור למהויות שחיפש סוקרטס.
עבורנו המהויות קשות מאוד להגדרה.
עם זאת ,אנו יכולים לחוות את היופי.
לדוגמה ,כשאנו ניצבים לפני יצירה
אמנותית .במקרים אחרים נביט
ביצירה ונשאל את עצמנו "מה זה?".
זה יקרה ,כנראה ,מול יצירה שיש בה
רק מעט אמנות .אותו הדבר קורה
כאשר אוהדים אומרים ש"קבוצתנו
שיחקה היטב ".לא תמיד אפשר
להסביר למה הם שיחקו היטב ,אבל
ההרגשה שקיימת בפנים מאפשרת
לומר זאת.
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כאוס ,סדר וכדורגל
יש כדורגלנים שבעצם נוכחותם
במגרש מקרינים סדר לקבוצה .צ'אבי
הרננדס ,שחקן הכדורגל מברצלונה,
הוא דוגמה לשחקן המתעל את הלוגוס
ואת הוראות המאמן .שחקנים כאלה
עשויים להשפיע על הקבוצה לשחק
היטב .ואם יותר לי להוסיף ,אלה הם
השחקנים המנתבים את הדרך ,עושים
סדר בכאוס ,משום שאין מדובר כאן
רק בהבקעת שערים .העניין הוא איך
משחקים.
השמחה העולה בעקבות הבקעת שער
רגעית ,אבל ההנעה של המשחק ושל
הקבוצה יכולים להימשך  90דקות.
אין מדובר פה ביכולת לחיות חיים
ארוכים או קצרים ,אלא באיכותם,
בטיבם.
כל הפילוסופים לימדו אותנו עד כמה
החיפוש אחר הסדר הכרחי בחיים כדי
להגיע לאושר .בחזרה לנאמנות :היינו
יכולים להגדיר מושג זה כמתאם בין
מחשבה ,סנטימנט ומעשה .מעניין
שקבוצות כדורגל רבות נאמנות
למבנה של המשחק .הן אינן עושות בו
שינויים ומשחקות בעיקר במהות זהה.
נזכיר את ברצלונה של גוארדיולה
כדי להדגים שלנאמנות לערכים

אנושיים יש השלכה רחבה הרבה
יותר ממה שאנו יכולים לדמיין .אנו
יכולים לבחור בין התנהגות מוסרית
להתנהגות לא מוסרית.
מה שיכריע את הבחירה הוא חוסנו של
המבנה הפנימי שלנו ,במהותנו.
בתחילת המאמר ציינתי שמה שרואים
במרבית האצטדיונים היום רחוק מאוד
ממה שאנו מבינים כספורט .ענף זה
רווי בעניינים כלכליים שפעמים רבות
חודרים לספורט ,כשהגרוע ביותר הוא
הסחר-מכר שנוגע גם באנשים.
מדובר במסחר בכדורגלנים שחלקם
מוערכים בכמה מליונים ,מה שנותן
את ההרגשה שאנו נמצאים בשוק של
עבדים .בימנו הכסף הורס את ענף
הכדורגל ומרוקן מתוכו את המהויות,
את הערכים הקלאסיים של ספורט זה.
באותו האופן ,הפוזיטיביזם של המאה
ה 19-הביא לבני האדם את ההשקפה
על החיים מנקודת מבט תועלתנית,
בחיפוש
עניין
לחוסר
והביא
המהויות .מסכן סוקרטס! אפשר לומר
שהעובדות מדאיגות אותנו ,התוצאות
של המשחק ,ואין ספק שזוהי בעיה,
משום שאם לא נחפש את הסיבות
שבגללן האירועים משתנים ,לעולם
לא נתקדם.

ארצה לסיים בהרהור קצר עם מעשה
שקרה לפני כמה שנים במשחק ליגת
האוהדים בגליסיה.
שחקן מחזיק כדור בשטחו ,ולפתע
שומע שריקה .הוא מאמין שהשופט
עצר את המשחק .הוא לוקח את הכדור
לידו ובכך עובר עבירה .השופט
ניגש אליו ושורק לפנדל .השריקה
הקודמת ,התברר ,הגיעה מהקהל .אי
אפשר לבטל את הפנדל.
ואז קרה הבלתי ייאמן :החלוץ האחראי
לבצע את הפנדל אמר לשוער לאן הוא
הולך לבעוט את הכדור כדי שהוא יצליח
לעצור אותו .השוער אינו מאמין ,אבל
כך קרה .הייתה לי ההזדמנות לשוחח
עם אותו השוער ,אדם צעיר בשנות
העשרים לחייו .הוא סיפר לי שלא היה
מסוגל להבין את הסיבות להתנהגות זו
של החלוץ היריב .באותו רגע גם לי לא
הייתה תשובה .לפעמים השתיקה היא
התשובה הטובה ביותר...
אבל היום הייתי אומר לו ,כפי שציינתי
קודם ,שהדבר החשוב באמת הוא לא
לנצח או להפסיד ,אלא איך משחקים.
ובחיים – הדבר החשוב הוא לבחור
צורה או דרך חיים שיאפשרו לנו
לבנות בתוכנו מבנה פנימי מוצק ועם
יסודות מוסריים עמוקים.
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מה הערך המוסף?
ענת סלע
עיצוב :שירה
משולם חזקיה,
ליטל כספין

איפה אפשר לבטא כאב מבלי להיות חשוף לסכנה? ומה יכול
להיות מסוכן למי שמבטא כאב? לעתים חדר שירותים לנשים
בלבד הוא מרחב בטוח שאפשר להיות בו אותנטי ,לחלוק כאב
ולבקש עצה .סיפור אמיתי
חדר השירותים במשרד שאני עובדת
בו חנוק ונעדר חלונות .אם מישהי
נעמדת שם כדי לדבר עם מישהי,
וזה קורה לפעמים ,הרי זה משום
שזהו מקום אינטימי וסגור לכאורה
המאפשר חילופי דברים שלא רוצים
לומר במשרדים או בפרוזדור.

פרטיות .לעיתים הדוברת המיוסרת
לא מתעניינת אם התאים מלאים או
ריקים ,משום שיש לה דבר מה להסיר
מעל ליבה .מבחינתה ,זהו המקום הכי
פרטי שניתן להשיג בקומה ,מאחר
שזהו חדר לנשים בלבד ,לפחות פרטי
מפני גברים.

במקום הסגור והחנוק הזה יש שישה
תאים ,וכל אחד מהם עשוי להיות מלא
כאשר שתיים עומדות ומשתפות זו את
זו במשהו אישי .אם לא רואים את מי
שנמצאת בתוך תא ואם לא מתעמקים
בזה ,יכולה להיווצר אשליה של

כזה היה המקרה בשבוע שעבר.
כשנכנסתי פנימה לאייש לרגע את
אחד התאים ,עמדו ליד הכיורים שתי
נשים דתיות .האחת ,בעיניים לחות,
שיתפה את חברתה במצוקה שהיא
חשה בעבודתה .הבוס ,כך היא כינתה

אותו ,לא מרוצה משום דבר שהיא
עושה .על כל דבר יש לו טענה ,ויש
לה תחושה שככל שהיא מתאמצת היא
לא מצליחה לענות על ציפיותיו .ניכר
מדבריה גם שהציפיות לא ברורות לה
ושמצוקתה נובעת מכך שאין לה מושג
מה היא עוד יכולה לעשות כדי להיות
מקובלת עליו ,יעילה ומוצלחת.
לא התכוונתי להאזין ,אבל לא הייתה
כל אפשרות אחרת .קולה הדהד בין
הקירות האטומים אף שלא הרימה
קולה .היא הייתה מיואשת .ברגעים
אלה נזכרתי בשנים עברו ,כשגם לי
היו רגעים כאלה של חוסר התאמה
 אם ביני לבין עצמי ,ואם בינילבין ממונה או שותפה למשימה .לא
תמיד קל להניח את האצבע בדיוק
על חוסר ההתאמה .אולי ניתן לתאר
זאת כמפגש בין זרים שאין להם שפה
משותפת וכל אחד נוטר לאחר על
כך שאיננו מובן .השפה האחרת הזו
יכולה להיות מזג שונה ,ערכים שונים,

הרגלים ועוד .כל זאת מבלי לכלול
אפשרות של מה שמכנים בשם גנאי
"פוליטיקה מקומית" ,שאין לה כל
קשר לפוליטיקה במובן הפילוסופי.
הגעתי כבר לנטילת ידיים ,ואני לידן.
הדוברת נתנה בי מבט אחד והחליטה,
כנראה ,שאני לא מזיקה וכאן הגיעה
אל הנקודה הכואבת ביותר מבחינתה.
"את לא תאמיני מה הוא שאל אותי
הבוקר״ ,אמרה לחברתה ,״והוא עוד
עובד סוציאלי .אני לא מבינה ,איך הוא
יכול? איך אפשר לשאול מישהו דבר
כזה? הוא שאל אותי מהו הערך המוסף
שאני מביאה לעבודה? מה אני אמורה
לענות על דבר כזה?" חברתה ,שהיתה
שקטה ומכילה עד כה ,התמתחה
לרגע ,מבטה נע לצדדים בחיפוש אחר
תשובה הולמת ,ומשלא מצאה כזו
השיבה לבסוף" ,את יכולה להזכיר
לו שהכנת ...וארגנת "...היא מנתה
כמה משימות יומיומיות ספציפיות.
הדוברת שתקה והתבוננה בה בעיניים

הדוברת נתנה
בי מבט אחד
והחליטה ,כנראה,
שאני לא מזיקה
וכאן הגיעה אל
הנקודה הכואבת
ביותר מבחינתה
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שתיהן התבוננו
בי בריכוז רב
וחשתי שליבן
פתוח .כשם שהיו
נכונות לקבל
התערבות בלתי
צפויה ,הן היו
נכונות להקשיב
ולקבל

ריקות .הייתי בדרכי החוצה וכבר
הושטתי יד אל הדלת כשחשתי בתוכי,
שאף שהשיחה פרטית בין שתיים
שאיני מכירה ,יש כאן הזדמנות לתת
משהו .זהו רגע מביך .שתיים מדברות
באינטימיות ,והאינטימיות מתאפשרת
לשתיהן מפני שהן במרחב לנשים
בלבד ומפני שהן ראו אותי והחליטו
שאינני גורם מאיים ,ולפיכך קיומי
אינו מערער על האינטימיות שלהן.
אם אני בוחרת להשתתף ,אני מנפצת
בועה כלשהי ומכריזה בזאת לא רק על
נוכחותי ברגע ,אלא על כך שהקשבתי
לכל השיחה .האם זה לגיטימי? האם
אתי? אולי נכון יותר לכבד את הבועה
ולהסתלק בשקט?
בחרתי להתערב כי תשובת החברה לא
הניחה את דעתי ,ונראה היה לי שגם
לא את דעת הדוברת.
"סליחה ",ביקשתי" ,שאני מתפרצת
לדלת פתוחה .לא יכולתי שלא לשמוע
את שיחתכן ,ואם אתן מרשות ,יש לי
עצה".
הן קידמו אותי בברכה" ,בבקשה,
בבקשה ",הן אמרו ,ולפתע יכולתי
לראות בסיטואציה משהו אחר לגמרי.
לא שהן ביקשו שאתעלם מהנשמע
ואכבד את הבועה ,אלא אולי קיוו
שתימצא מישהי ,רחוקה מהנסיבות,
שתוכל להגיב.
מדהים אילו נדודים אפשר לעבור
בשברירי שניות ,ואני נדדתי לגיל
שמונה־עשרה ,לפני הגיוס ,כשניסיתי
לעבוד כפקידה במשרד פרסום ואחר
כך במשרד עורכי דין ,וזה היה
כישלון .אחרי הצבא ניסיתי פעם

שלישית במשרדים של חברת ביטוח
גדולה .כישלון" .למה שלא תלכי
ללמוד משהו?" אמרה לי אז אחת
הממונות" ,לא מתאימה לך העבודה
הזו ".ועדיין ראיתי בכך עלבון
וכישלון ,והחוויה הייתה צורבת .ערך
העבודה היה ערך עליון בבית הוריי,
וכבר בראשית הדרך נכשלתי .ולא
ידעתי אז מה הערך המוסף שלי ,מה
אני מביאה למקום העבודה שהוא
בכל זאת שווה משהו .אבל כבר שנים
רבות אני יודעת ,ומאחר שאני יודעת,
משתכלל הערך המוסף שלי עוד ועוד,
כמו אצל כל אדם שיודע.
"בפעם הבאה שמישהו ישאל אותך מה
הערך המוסף שאת מביאה ,תגידי – את
האיכות האנושית שלי .הערך המוסף
שלך אף פעם לא מסתכם ברשימת
משימות שביצעת ",אמרתי .עיניה
של הדוברת זהרו .שתיהן התבוננו בי
בריכוז רב וחשתי שליבן פתוח .כשם
שהיו נכונות לקבל התערבות בלתי
צפויה ,הן היו נכונות להקשיב ולקבל.
הן היו אסירות תודה .לא שאלו אותי
אף שאלה ,ורק אמרו שנכנסתי בדיוק
בזמן .שיחתן הסתיימה והן יצאו עם
תובנה אחרת ,גם אם עדיין לא עם
כלים שלמים להתמודדות בהמשך.
אני ,במידה מסוימת ,קיבלתי עוד
הזדמנות לומר את זה למי שהייתי
אז ,לפני שנים ,לזו שחוותה חוסר
התאמה ולא הבינה למה ואיך יוצאים
מזה .ואני מאמינה שאם אדם מקבל
הזדמנות להגדיר את הערך המוסף
שלו ,יש לו מידה רבה יותר של כוח
לחפש אחר מקום אחר ,מתאים יותר
למהותו הפנימית.
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ְׁש ָ
מּועה
אֹותי ִּב ְׁש ָ
ַע ְכ ָׁשו ָהאֹור ַמנְ ִׁשים ִ
ֲח ָד ָׁשה ִּב ְד ַבר ַא ֲה ָבה
כּוכית ְו ֻר ָּדה
אֹותי ֲא ִהיל זְ ִ
עֹוׂשה ִ
ֶ
ַעד ִל ְתנּוְך ָהאֹזֶ ןַ ,עד ִצּפ ֶֹרן ָה ֶא ְצ ַּבע ַה ְּק ַטּנָ ה.
אֹותי
ַע ְכ ָׁשו ָהאֹור ָׁשב ַּומנְ ִׁשים ִ
ְמ ַח ֵּמם ֶאת ַה ֲח ָל ִקים ַה ְּכ ֻחּלִ ים ֶׁשל ַה ֵּלב,
יע ַעד ֶא ְצ ְּבעֹות ָה ַרגְ ַלִים
ַמּגִ ַ
ֶׁש ְּכ ָבר ִה ְת ַר ֲחקּו ְמאֹד ֵמ ַהּיְ כ ֶֹלת ֶל ֱאהֹב.
מתוך ״בלי הרבה דיבורים״ ,הוצאת הקיבוץ המאוחד

