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אך לעצמי אני נדמה רק כילד  , איני יודע איך אני נראה לעולם"

וִשעשע עצמו מפעם לפעם בכך שמצא חלוק  , שפת־היםששיחק על 

בעוד האוקיינוס הגדול  ; או צדף יפה יותר מן הרגיל, אבן חלק יותר

".של האמת משתרע לפני בלתי נגלה

ניוטון אייזיק 

,יקיריי

נתבקשתי לכתוב כמה שורות על הפילוסופים שרוני ואני בחרנו  

.לתלות על הקיר

.אבל הם מתים עכשיו

כל אחד ביקשנו מפילוסופים ומחנכים חיים לכתוב  ליד ובכל זאת 

,דברי חכמה

.ויש לי הזכות לקרוא להם חברים

יוסי משען



 Walter Benjaminולטר בנימין



לילך ניישטט  / ולטר בנימין 

דבר  גבר שלא יכול לתת. הוא היה המספר שלי.בנחמיןקראתי לו 

בשכבות דקות ושקופות המכסות  , מוזרים ומפותליםמלבד סיפורים

הופמן  א"את. אחרי שנים גיליתי שאת חלקם גנב מאחרים. זו על זו

הוא נהג לשבץ  . המירמהוזיגמונד פרויד התגלו לי מבעד לתחרת

.  אבל הדמות הזאת לא החמיאה לי, אותי כדמות בסיפוריו

המספר נוטל את  .המסתורין שלה לבש פנים ערמומיות ומיוסרות

הסיפור אינו מבזבז  . תירץ באוזניי, מה שהוא נוטל מתוך הניסיון

טרם  ,שרצתה להיות יפהאם גנב את הסיפור על הנערה. את עצמו

.גיליתי

,  לה משאלה אחת לבחוריש. מלאך מתגלה לפני נערה

מלים רבות שאינני  אחר כך היו. שיעשה אותה יפהמבקשתוהיא

?  מסיבה)ובה אנשים רבים סצינהאת הסיפור חותמת .זוכרת

זו הפעם הראשונה בה הנערה נחשפת בדמותה  (. ?ארוחה חגיגית

והיא נדהמת לגלות שאף אחד ממכריה לא רואה  , היפהפיה, החדשה

הוא מתרחק ממנה תוך  . ואז מופיע המלאך. את השינוי שחל בה

רצית שיאהבו  , לא רצית להיות יפה", שהוא נועץ בה את עיניו

".אותך



Albert Camusאלבר קאמי



יובל פז/ האדם המורד 

ַהיֶּלֶּד ָאַמר ְלִאּמֹו ִבְבִכי ַאְת לֹא ַמְחִליָטה ָעַלי

ַתִגיִדי ִלי מַ  ה ַַּעשוֹׂותַהַתְלִמיד ָאַמר ַלּמֹוָרה ִמי ַאְת ִבְכָלל שֶּ

ָאדֹםַהנֶָּהג ָאַמר ַלּׁשֹוֵטר ָיא חשִתיַכת ִעֵור לֹא ָעַבְרִתי בְ 

ָהעֹוֵבד ָאַמר ַלְמַנֵהל אשִני וָׂם ָעלֶּיָך ַזִין ָכזֶּה ָגדֹול

ַבֵגיִהנֹוםָהָאִסיר ָאַמר ַלּסֹוֵהר ְלִהְתָראֹות 

אשִני אְֶּחיֶּה ַהחֹולֶּה ָאַמר ָלרֹוֵפא ַאָתה עֹוד ִתְראֶּה שֶּ

ַהכֶּלֶּב לֹא ָנַבח ְוִהְשִחית אֶּת ְפֵני אשדֹונֹו

ִליק ַלבֹורעשצומֹות ִהִביט ַהֵּמת ַבַקְבָרן ְוֵסֵרב ְלַהחש ְבֵעיַנִים

ַהַחָיל ִהְרִכין רֹאשֹו ְוָאַמר ֵכן ַהְמַפֵקד

2013, אבן חושן, תן למפלצות בשקט: מתוך



ה פרידריך וילהלם ִניְטשֶׁ

Friedrich Wilhelm Nietzsche



נמרוד אלוני/פרידריך ניטשה

שנוא עליי כל מה שרק מוסיף לי ידיעות מבלי שירבה או יחיה "

ובתלמידיו הוא  , מעיד ניטשה על עצמו, "במישרין את פעילותי

-חד, חדשים: "להיות מה שהם, להיות נאמנים לעצמםדוחק

הבוראים את  , המחוקקים לעצמם, שאין כיוצא בהם, פעמיים

שאומצה על ידי  , ואיך אפשר בלי אמירתו הידועה".עצמם

שמי שיש לו את הלמה של חייו יוכל  ", הפסיכולוג ויקטור פרנקל

זה אומר לא  , כאן ועכשיו, בקיצור, לנו". להתמודד עם כל איך

לא  , לא לקונפורמיות מלטפת, לא לשקרים מנחמים: להיכנע

כבודו וקלונו של אדם  . ללמדנות מייבשת ולא לפשטנות מייצבת

בתפארת  , לא במורשתו ובחומרי חייו אלא במה שעשה מהם

.עצמו, יש לקוות, יצירתו שהיא



פרק' ורג'ג Georges Perec



דה ברטראן-מארי-ארנסטין-לוסיסימון 

בובואר

Simone Lucie Ernestine Marie 
Bertrand de Beauvoir





זוהרדוד/ם"הרמב

נפטרהוא.בקורדובהדייןשהיה,מיימוןרבילאביושבספרדקורדובהבעיר(1135)ה"תתצ´דבשנתנולדם"הרמב

.(1204)ה"תתקס´דטבת´בכבמצרים

מהאתבמיוחדאוהבאני.וארצועמוואוהבונפשגוףרופא,הלכהפוסק:אשכולותאישהואשלים"הרמב

עליק'סולובייצהרבשלדבריוואתישראללארץהגיעועלתיאורואת,האידיאליתהחייםצורתעלכתבם"שהרמב

.ילדכשהיהם"הרמבעםפגישתו

:כךם"הרמבמתאר1165בשנתבארץביקורואת

עלינועמדה"תתקכשנתלאיירעשירי,שבתוביום,ליםנכנסתיאיירלחודשימיםבארבעהבשבתאחדבליל"

,בשבתאחדבליל...בהםואתענהבהםאצוםאלוימיםשני:עליונדרתי,ביםגדולזעףוהיהלטבענושביםנחשול

שיהיהנדרתיזהיום.ישראללארץוהגענוהשמדמןוניצלתילעכוובאתיבשלוםהיםמןיצאתי,סיווןלירחימים'ג

הגדוללביתונכנסתי,סכנהתחתלירושליםלעלותמעכויצאנו,חשוון'ד,בשבתשלישיוביום...ושמחהששוןיום

מירושליםיצאתיחשווןבחודש'ט,בשבתובאחד.מרחשוןלירחימיםששה,חמישיביום,בווהתפללתיוהקדוש

לאכילה'להושמחהותפילהטוביוםשיהיונדרתי...אלוימיםושני...במערהאבותיקברילנשק,לחברון

".אמן,בנחמתהלראותישראלוכלאניאזכהכךבחורבנהוראיתישזכיתיוכשם...ולשתייה

לשמרהרוצה":ם"הרמבכותבוכך.בריאחייםאורחשמחפשלמיהיוםעדהרלוונטיםרביםרפואהספרים"לרמב

.בנפשהפועלותשהן,והפחד,והכעס,והדאגה,השמחהכמווהןמהםולהיזהרהנפשיותהתנועותלדעתצריך,בריאותואת

לבבבטובויחיהיתרונותיבקשולא,שלושאינוהעולםעלידאגולא,הבלוימיכלבחלקושמחשיהיההמשכילוצריך

",הממוצעתובשמחה

עליורבולפסיקתוהמקורותאתצייןלאם"שהרמבמכיווןאולם.ההלכתיתלפסיקההבסיסאתמהווהם"הרמב

הלוידוביוסףהרבשכתבמקסיםילדותבזיכרון.דודבןאברהםרבי.ד"הראבובראשםפסיקתועלהמשיגים

:לחברלוהיהם"הרמבאיךמתארהוא(1993-1903)יק'סולובייצ

היהאחדחבר,ברם.לילועגהכולכאילוליהיהנדמה.העולםליהיהוזרקר.מהעולםפחדתי.הייתיובודדגלמודנער"

,סבאביתשלבטרקליןניתניםהיואבאשלשיעוריו.נפגשנופשוט?התיידדנואיך.ם"הרמב,ליתצחקואל,והואלי

והשתדל)ם"הרמבאודותעלתמידדיבראבא.אבאלדבריולהאזיןבמיטתילשבתהייתהדרכי.מיטתיעמדהשם

ברם.אחתמילהאףהבנתילא.דבריואלמאזיןוהייתיכאפרכסתאוזניעשיתיאני.(נכוניםם"הרמבשדברילהוכיח

הואהיחידיהמגן.רעלולעשותהרוצים"אויבים"ומתנגדיםמוקףם"הרמב.והצעירהתמיםבמוחיהתרקםכפולרושם

חדשותסברות.ובגבורהבעוזצעדאבא.המתיחותפגהלאטלאט...ם"לרמבקורההיהמהיודעמיאבאלולאשליאבא

יצאם"הרמב,נתפרשההסוגיה,נתיישבוהקושיות.זרחחדשאור.נפלאהבדייקנותוהוגדרונוסחוהלכות,ועלובקעו

אתניצחהוא,צודקם"הרמב,אמא,אמא":בפילבמרנינתובשורהאמילחדרמהרורץממיטתיקופץהייתי....כמנצח

."אבאהואנפלאכמה,לועזראבא,ד"הראב



אק רוסו'ז-אן'ז Jean-Jacques Rousseau



קטקותמר/רוסוק'זאן'ז

ראשוניביןהיה.צרפתיופילוסוףסופר(1778-1712)רוסוק'זאן'ז

חוקיותוהאדםבטבעשעסקומכונניםלרעיונותתשתיתשהניחההוגים

,מוסרימצפוןשלמשמעותםזהובכללהמדינהבמדעי,וייחודו

.חברתיתאמנהשלוכוחהלשליטוהאזרחביןגומליןיחסי,ריבונות

ועדיין,בתקופתודרךפריצתבבחינתהייתהרוסושלהפדגוגיתמשנתו

ובניילדיםשלוהנחיההוראהכישוריבטיפוחחשובהדרךאבןמהווה

הסביבהוכינעוריומשחרטובאדםשלטבעוכיבהאמינו.נוער

ובהתייחסות,מכריעההמורהבמלאכתראה,מידותיואתמשחיתה

'אמיל'בספרו.גורלובעיצובקריטיצעד-ילדלכלורגישהאישית

הנעראתלחנוך"שישההנחהאתוהעציםאצילפראלאותוביטוינתן

אתלטפחאםכיוהחלטותידעעליוולכפותלשעבדולא,"דרכופיעל

ומותאםטבעיבאופןוהתגובההעשייה,הסקרנות,המחשבהחירות

מכווןשהואהכללרצוןביןהבחיןרוסו.חיבהולמציאותלתכונותיו

מוסריאתוסשיוצרהכלליהרצוןלבין,בלבדמסויםלמצבאינטרס

חותםהטביעהמשנתו.הכלליטובבאותווהתנהארוךלטווחוקבוצתי

מאוחרשולבומרעיונותיורבים.האדםזכויותעללשמורהחובהעל

מערביותפוליטיותומשנותמדיניותובהצהרותעצמאותבמגילותיותר

.זמננובנות



פול סאְרְטר-אן'ז Jean-Paul Sartre



עמית משען/ָהפוךְ 

ָלָּמה ְלַהְרִכיב

ה יֹוֵתר ִמְַָּפֵרק ָלנֶַּצח ִיְהיֶּה ָקשֶּ

ָלָּמה ִלְשבֹר ָתִמיד ַקל יֹוֵתר ִמְַַּאחֹות

ַלהשרֹס ִמְִַּבנֹות

ָלָּמה זֶּה לֹא ָהפוךְ 

ים ְוֵסבֶּל ְלָמה השִריַגת ָאָדם לֹא אֹורֶּכֶּת ִתְשָעה ֳחָדשִ 

ְוִציִרים

ְלִחיָצה ַעל ַההֶּדֶּק-ְוֻהְַַּדתֹו

(בין הכיסאות: "מתוך)



ָאֵרְנטארנדטחנה  Hannah Arendt



רֹוזֶׁנְצוַויְיגְפַרְנץ  Franz Rosenzweig



ַמְקַיאוֶׁוִליִניקֹולֹו Niccolo Machiavelli



הרוצה לייסד רפובליקה חדשה או  "

לשנות את כל הסדרים הישנים 

ברפובליקה קיימת חייב לעשות כן על  

".דעת עצמו

ִליָקה עניין הציבור: בתרגום מילולי ,Res publica :לטיניתב ֶרּפּובְּ

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA


ויטגנשטייןלודוויג  Ludwig Wittgenstein



פרוגלשי/ויטגנשטייןלודוויג

ומורההעשריםבמאהביותרהחשובהפילוסוף.ומטורףגאון.ויטגנשטייןלודוויג

בעיותכלאתשפתרשבטוח"המוקדםויטגנשטיין".וגנן.תלמידיואתשהכה

"המוקדםויטגנשטיין"ששחושב"המאוחרויטגנשטיין".מהןנפטראוהפילוסופיה

מבע:"שפהמשחקי"שלהרעיוןאתומציעאידאליתשפהשתיתכןלחשובטעה

לשימושכליהואאלאהמציאותאתמתאראינוהוא;תמונהולאכליהואבשפה

"עץהנה".עץקוראיםהזהלדבר:עץעלומצביעלבנוהאבאומר"עץהנה".במציאות

כורתאומר"עץהנה".בצלמעטנשבבואו:עץעלומצביעטיולבעתהמדריךאומר

.אותונורידבוא:עץעלומצביעלשותפוהעצים

על"ויטגנשטייןשלמספרוקטעבחרתי"פילוסופייםפטפוטים",האחרוןלספריכמוטו

:ויטגנשטייןבעיניפילוסופיהמהישמסביר"הוודאות

שהואכדיתוך,"עץשזהיודעאני"ואומרחוזרהוא;בגןפילוסוףעםאנייושב

אדם":לואומרואני,זאתושומעלשםבאשלישיאדם.בקרבתנועץעלמצביע

".מתפלספיםרקאנו;משוגעאיננוזה

אוריהבןיהודה/ויטגנשטייןלודוויג

משום שהמושגים במציאות אינם  " אם הוא סקוטי אז הוא קמצן: "אל תאמר

ככל שהוא יותר סקוטי סביר להניח  : "מעתה אמור. קטגוריות אריסטוטליות

הלוגיקה הממשית היא כזאת  . שכן המושגים הם פאזיים" שהוא יותר קמצן

.  וללוגיקה ללא הסתברות אין משמעות

כל הבעיות הפילוסופיות הם  "שהרי , "אלא הבט סביבך וראה, אל תחשוב"

כי אז לא אהסס לתקוף אותך עם  , ושלא תעז לחלוק עלי". בעיות של שפה

שיעצור  ( ראסל. ב)ולא תמיד יהיה מי ( פופר. שאל את ק)בורר גחלים מתכתי 

.בעדי



בארתרולאן  Roland Barthes



קובי גוטרמן/ ' בארתרולאן 

כשהכול פתוח לפרשנות והכל  ? מהי ביקורת ומהי האמת

זו . לכל אחד ישנה הזכות להעיר ולהאיר גם על מראי, אפשרי

שהרי מי . זכות וגם חובה שמצא המשורר לאייר במקום לשורר

הרי . הרשתי כך גם לעצמי תורה חדשה להמציא, אם לא אני

.  העיסוק במדע הוא אושר צרוף וכך גם המילים הופכות לפרצוף

כמי שהגן בעוז על הזכות לשפה אני מוצא נחיצות ורשות 

. בין שתהיה זו תנועת המילים או תנועת המכחולים, לתנועה

אנא זכרו כי כל תיאור הוא גם פעולה וכל איור אם כך הוא  

היצירה  ,  כשהדיבור אינו פשוט והפרשנות מותרת. תובנה

וכך כל שאשאיר אחרי לעולם הוא . באשר היא לעולם מוערת

תבורכו הקוראים תבורכו , אהבה ותשוקה, פתיחות המחשבה

.הצופים



לוינסעמנואל  Emmanuel Levinas



חנוך בן פזי/,לוינסעמנואל 

.  פילוסוף. פריז1995-קובנה 1906

מנהל בית הספר  , בקובנה" תרבות"בוגר בית הספר של רשת , לוינסעמנואל 

פרופסור לפילוסופיה באוניברסיטת סורבון  , להכשרת מורים של אליאנס בפריז

,  היה מן ההוגים החשובים ביותר של האתיקה שלאחר מלחמות העולם. בפריז

במרכז  . וממנסחיה הרדיקלים ביותר של השפה האתית במוצאי המאה העשרים

ולכינון מחודש של החברה  , הגותו עומד הציווי המוסרי לכבד את האחר באחרותו

.על יסוד של מושגי צדק ואחריות

הקדיש תשומת לב רבה לתיאור המשמעות המוסרית של המפגש בין בני לוינס

לראות את . והחובה לכבד את האדם האחר באחרותו, בין האני ובין האחר, אדם

כאשר אתה . "זה קודם כל לקבל על עצמך אחריות מוסרית כלפיו, פניו של האחר

אזי אתה פונה אל האחר כאל  , ואתה מתאר אותם, עיניים מצח וסנטר, רואה חוטם

, אני מחויב כלפי האחר. אך הפנים אינם חפץ ואינם ניתנים לתפיסה, "אובייקט

הפנים הן  : "אלא מתוקף אחרותו, תפקידו או אינטרס כלשהו, לא בשל מראהו

,  לפחות, או, הפנים הן מה שאינך יכול להרוג... זה אתה–אתה . משמעות לעצמן

".'לא תרצח': משמעותן היא לומר



Thomas Hobbesתומאס הובס



אברהם אבן שושן



Immanuel Kantעמנואל קאנט



שירלי סומק/ קאנט 

ביקורת "לקח יותר משנה עד שחלחל בי המסר העיקרי של הספר 

זה " מסר עיקרי"גם להגיד . מאת עמנואל קאנט" התבונה הטהורה

רעיונות כמו  -כרס ורב-גם לספר עב, אבל כמו כל סופר טוב, מצחיק

.  זה יש היגיון פנימי ובסיסי שעובר בו כחוט השני

במקום לחשוב על העולם כמחולל המציאות כפי  : זה נשמע פשוט

צריך לחשוב על , שהיא נתפסת בעינינו באמצעות החושים

הרי אפשר . התפיסה שלנו כמחוללת פנימית של העולם החיצוני

" החוצה-מבפנים"ההיפוך הזה של . רק לתפוס מה שאפשר לתפוס

.  תופס אותי יותר ויותר כמישהי שעוסקת בפיזיקה ובחקר המוח

נראה שחקר העולם הזה הוא ? מהו אותו עולם אותו אני חוקרת

האם יש  , ואם זה המצב. בעצם הרצון לחקור את תפיסת המציאות

,  הרי זוהי חקירה מעגלית ומוגבלת לחלוטין כי, לכך בכלל טעם

.  יש בכך טעם, אז כן? אפשר לתפוס רק מה שאפשר לתפוס, שוב

.  הניסיון למצוא שיטתיות בעולם הוא הדרך בה המוח שלנו עובד

.  ולכן תזרח גם מחר, וגם בכל הימים שלפני, השמש זרחה אתמול

חשוב מאוד לזכור את  . זה חוק של התפיסה, לא? האם זה חוק טבע

אחרת קשה להגיע  , אבל לפעמים חשוב מאוד גם לשכוח את זה, זה

.לתגליות ולתפוס קצת שלווה
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