
חיים יחד  -תרבות של מחלוקת 

 'א שכבת –באי הסכמה  גם

בֹוד ָהָאָדם יּטּוי מּול כְּ  ֹחֶפׁש ַהבִּ
 

ית יֶלָמה ֶׁשל רֹונִּ  ַהדִּ

 

יא ָרֲאָתה  ָסָקה. הִּ ַמֲהַלְך ַהַהפְּ ָתה בְּ ָסה ַלכִּ נְּ כְּ ית נִּ רֹונִּ

יָרה, כֹוֶתֶבת ַמֶשהּו  ָרה ַהּטֹוָבה ֶׁשָלּה, שִּ ֶאת ַהֶחבְּ

ית.  ֶבֶרת ֶׁשל  ָדן. "ָמה ָאת עֹוָשה?" ֶׁשַאָלה רֹונִּ ַבַמחְּ

י  ף אֹותִּ תֵּ ָרה, "ׁשּום ָדָבר, ָדן לֹא ׁשִּ ָאמְּ יָקה וְּ מִּ סְּ יָרה הִּ ׁשִּ

צּול  לְּ י לֹו". ַהצִּ תִּ י כֹוֶעֶסת ָעָליו, ָאז ָכַתבְּ ָחק ַוֲאנִּ שְּ ַבמִּ

ָתה. הַ  סּו ַלכִּ נְּ כְּ ים נִּ ָלדִּ ָכל ַהיְּ ַמע, וְּ ׁשְּ ָסה נִּ נְּ כְּ מֹוָרה נִּ

יֶׁשהּו  ֶפַתע ָקָרא ָדן: "ַהמֹוָרה, מִּ יל. לְּ חִּ תְּ יעּור הִּ ַהשִּ וְּ

כֹות.  בְּ ל לִּ חֵּ ֶבֶרת." ָדן הֵּ ים לֹא ָיפֹות ַבַמחְּ ילִּ י מִּ ָכַתב לִּ

ר  ַספֵּ יָרה. "ָמה ַלֲעשֹות?  לְּ ָלה ַעל ׁשִּ ַתכְּ סְּ ית הִּ רֹונִּ

 ?" מֹוָרהלַ 
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בֹוד ָהָאָדם יּטּוי מּול כְּ  ֹחֶפׁש ַהבִּ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ים / חגית  ֶׁשכֹוֲעסִּ ים כְּ ָמה עֹושִּ
 בנזימן

 
ים י יֹוֵדַע ָמה עֹושִּ  ֵאיֶננִּ

לכ ל-ֶשכֹּ ים .-ָכְך , כֹּ  ָכְך כֹוֲעסִּ

 ָאסּור ְלַהכֹות

ק ְצָעקֹות ְצעֹּ  ְולִּ

ֹּא ְלַקֵלל  ְול

ְשּתֹוֵלל.  ּוְלהִּ

 
ְצרֹוחַ  י רֹוֶצה לִּ  ַוֲאנִּ

 ְבָכל ַהכֹוַח,

ק ְצעֹּ  רֹוֶצה לִּ

ק ... ְשּתֹּ ֹּא לִּ  ְול

 
י "ֵּתיָרַגע , ים לִּ יד אֹוְמרִּ  ְוָתמִּ

יַגע , ְתַאֵפק ְוַאל ּתִּ  ְותִּ

ְשַכח ְזַהר ְוַאל ּתִּ  ְותִּ

ְתַנֵהג ַרק ָכְך ְוָכְך "...  ְלהִּ

ל ל-ָוָזה כֹּ  ָכְך ָקֶשה-ָכְך , כֹּ

ְהיֹות ָּתמִּ   יד ֶשֶקט ָכֶזה .לִּ

 
י חִּ  אּוַלי ֶאְבַעט ְבָכל כֹּ

י .  ַבַכּדּוֶרֶגל ֶשל ֲאחִּ

יֶרה , ְבֵאין ְבֵרָרה  אּוַלי אִּ

ים ַלַמָטָרה ... צִּ  ַכָמה חִּ

 אּוַלי ָכְך ֶאת ַהַכַעס ֶאְשַכח.

 

ים ים ָמה עֹושִּ כֹוֲעסִּ ׁשְּ  ? ... כְּ
 

 

י" הִּ בֹוד יְּ ָך כְּ רְּ יב ֲחבֵּ ֶׁשָלְך ָעֶליָך ָחבִּ  " כְּ

 י, ב, אבות מסכת, משנה

לֹא-לֹא" ֹקם וְּ ֹּטר ֶאת-תִּ י ַעֶמָך-תִּ נֵּ ָת , בְּ ָאַהבְּ וְּ

ֲעָך ָכמֹוָך רֵּ י ה ,לְּ  "'.ֲאנִּ

 .ח"י פסוק, ט"י פרק, ויקרא ספר
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יּות   שִּ חֹופְּ עֹוָתיו בְּ יַע ֶאת דֵּ ַהבִּ כּות לְּ ָכל ֶיֶלד ַהזְּ לְּ

ים לֹו.                                                      עִּ ים ַהּנֹוגְּ ָיינִּ נְּ ָכל ָהעִּ  בְּ

יָדע  ֹסר מֵּ מְּ לִּ ל וְּ ַקבֵּ ש, לְּ ַחפֵּ כּות לְּ ָכל ֶיֶלד ַהזְּ לְּ

ָכל סּוג ֶׁשהּוא.     יֹונֹות מִּ ַרעְּ                                                                            וְּ

פּון ָׁשָבה, ָמצְּ ֹחֶפׁש ַמחְּ כּות לְּ ָכל ֶיֶלד ַהזְּ ָדת. לְּ  וְּ
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