מערך שיעור – יוני נתניהו
הצגת המקור על יוני נתניהו כפי שהוא מופיע בחוברת "אמונה וגאולה" .לא לכתוב מי כתב אותו.

משימת

קריאה :לסמן התוך הטקסט בצבע אחד משפטים איתם הזדהתי ,ובצבע אחר משפטים איתם אני לא מזדהה

דּוע ֲאנִי כָ זֶ ה וְּ ֹלא ַא ֵחר? ֲאנִי ֵמ ֵצר ַעל ַע ְּצ ִמי,
לֹומד ָד ָברַ .מ ַ
לֹומד – וְּ ֵאינִי ֵ
"אנִי ַחי – ֲא ָבל ְּבעֹולָ ם ָשבּור וְּ ָהרּוס .אֲ נִי ֵ
ֲ
יֹוצר – ּולְּ ַבּסֹוף ֵמתֵ .א ָה ֵפְך לְּ ָע ָפר ,לְּ ִמ ְּד ַרס ַרגְּ לָ ם
ֶש ֵאינִי כְּ כָ ל ַה ְּש ָארֹ .לא ַפ ַעם ָח ַש ְּב ִתי ַעל כָ ְךֲ :אנִי נֹולָ דַ ,חי ,וַ ֲא ִפּלּו ֵ
דּוע
ֶשל ֲא ֵח ִריםֶ ,שיָ מּותּו גַ ם ֵהם כְּ ֵדי לְּ ַה ְּמ ִשיְך ַמ ְּעגָ לֶ ,ש ֵאין לֹו סֹוףֶ ,של ַחיִ ים וָ ָמוֶ ת ,וְּ אִ ם ֲאנִי ַקיָ ם לְּ ֵשם ַה ָמוֶ ת – ַמ ַ
יֹותר ָהיָ הֶ ,שֹּלא לְּ הִ ּוָלֵ ד כְּ לָ ל.
דּוע ֲאנִי נֹולָ ד? ֲה ֵרי טֹוב ֵ
ֲאנִי ַחי ִבכְּ לָ ל? ַמ ַ
הֹוסיף ּולְּ ִה ְּת ַקיֵ ם .אּולַ י ַה ִּס ָבה ַהיְּ ִח ָידהֶ ,ש ֲאנִי ַחיִ ,היא לְּ נַ ּסֹות לִ ְּמצֹּא ְּתשּובֹות לַ ְּש ֵאלֹות
אֹותי לְּ ִ
דֹוחף ִ
כ ַֹּח ַה ַחיִ ים ֵ
ַה ְּמ ִציקֹות לִ י...
זֹועקֲ .אנִי ְּב ַמ ָצב ֶשל יֵ אּוש.
כֹואב וְּ ֵ
ֲאנִי נֶ ֱאכָ ל ִמ ִב ְּפנִיםֲ .אנִי ַחי לְּ ֹלא ַתכְּ לִ יתֵ ,
רֹוצה לְּ ִה ָש ֵאר ֵער? ִמ ְּפנֵי ֶש ֵאין לִ י ָדבָ ר לַ ֲעׂשֹותֹו
דּוע ֵאינִי ֶ
ְּב ֶרגַ ע זֶ ה ֲאנִי שֹוכֵ ב לִ ישֹון .עֹוד ֻמ ְּק ָדםֻ .מ ְּק ָדם ִמ ַדיַ .מ ַ
יח ִמ ַמה ֶש ֲא ֵח ִרים
לִקרֹּא? לְּ ֵשם ַמה? ַמה ַא ְּרוִ ַ
עֹודי ֵער .לִ לְּ מֹּד? – לְּ ֵשם ַמה? ֵאינִ י ֶ
ְּב ִ
רֹואה ַט ַעם ְּבכָ ְך .לִ ְּקרֹּא? ַמה ְּ
יהםֵ .אין ְּבכָ ְך כְּ ֵדי לִ ְּפתֹּר ֶאת ְּב ָעיַ ת ַחיַ י.
יהםַ ,חיֵ ֶ
יֹונֹות ֶ
נֵיהםַ ,ר ְּע ֵ
כֹות ִבים ַעל ִענְּיְּ ֶ
כֹות ִבים? ֵהם ְּ
ְּ
"אם כֵ ן ,לְּ ֵה ָר ֵדם? – לְּ ֵשם ַמה? כְּ ֵדי לָקּום ָמ ָחר וְּ לַ ְּחזֹּר ַעל ַה ַת ֲהלִ יְך ֵשנִיתַ .ה ִאם זָ קּוק ֲאנִי לְּ ֵשינָ ה? ֲה ֵרי ֵאין ֲאנִי
ִ
ָעיֵ ף כְּ לָ ל .זֶ הּו ֶרגַ ע ֶשל ֵר ָיקנּות ֶרגַ ע ֶש ֵאין בֹו כְּ לּוםֶ .רגַ ע נִ ְּצ ִחי...
קּופת ַחיַ יִ ְך? לְּ ֶח ֶרק,
 ...כְּ ָבר כִ ְּמ ַעט ַבת ֵשש ֶע ְּׂש ֵרהַ .ה ִאם ְּמ ֻסגֶ לֶ ת ַא ְּת לְּ ַה ֲא ִמיןֶ ,ש ָחיִ ית כְּ ָבר כִ ְּמ ַעט ֶרבַ ע ִמכָ ל ְּת ַ
צּומה .אּולַ י ִמ ִּס ָבה זֹו ְּנִר ֶאה לָ נּוֶ ,שיֵ ש לָ נּו עֹוד נֶ ַצח
קּופת זְּ ַמן ֲע ָ
מּוע ִטים ,נִ ְּד ֶמה וַ ַדאי ֶשהּוא ַחי ְּת ַ
ַה ַחי ַרק יָ ִמים ָ
ָשלֵ ם ֶשל ַחיִ ים.
יצד
אֹותם ַעד ֻת ָמם .כֵ ַ
קּופת ַחיָ יוָ .עלָ יו לְּ ִה ְּש ַת ֵדל לְּ ַמצֹות ָ
ָה ָא ָדם ֵאינֹו ַחי לְּ עֹולָ ם וְּ ָעלָ יו לְּ נַ ֵצל כְּ ִמ ַדת יְּ כָ לְּ תֹו ֶאת ְּת ַ
יֹוד ַע ְּב ֵברּורֲ ,ה ֵרי ֶש ַמ ֲח ִצית ֵמ ִח ַידת ַה ַחיִ ים ָהיְּ ָתה נִ ְּפ ֶת ֶרתֲ .אנִי ַרק
יתי ֵ
לֹומר לָ ְך .אִ ּלּו ָהיִ ִ
אֹותםֵ ,אינִי יָ כֹּל ַ
לְּ ַמצֹות ָ
יע לְּ גִ יל ְּמ ֻסיָ ם ,לְּ ִה ְּס ַתכֵ ל ָס ִביב ּולְּ גַ ּלֹות ִפ ְּתאֹּם ֶשֹּלא יָ ַצ ְּר ִתי ָד ָברֶ ,ש ֲאנִי כְּ כָ ל ְּש ָאר ְּבנֵי
רֹוצה לְּ ַהגִ ַ
יֹוד ַעֶ ,ש ֵאינִי ֶ
ֵ
יֹור ִדים אֵ לֵ י
עֹוׂשים ָד ָבר ,חֹוזְּ ִרים ַעל ִשגְּ ַרת ַחיֵ ֶ
ָה ָא ָדם ֶש ָא ִצים וְּ ָר ִצים כְּ מֹו ֲח ָר ִקיםָ ,אצֹוא וָ שֹובּ ,ולְּ עֹולָ ם ֵאינָ ם ִ
יהם וְּ ְּ
לּומיּות' ֶשּלָ ֶהם ַע ְּצ ָמם".
ֶק ֶבר ְּב ַה ְּש ִא ָירם ֶצ ֱא ָצ ִאיםֶ ,ש ַרק יַ ְּחזְּ רּו ַעל הַ 'ֹלֹּא-כְּ ִ

נקודות לדיון:


מי כתב? האם ציפית שזה יהיה אדם חילוני? (זה לא משנה כי גם חילוניים עסוקים בשאלת משמעות החיים)



מדוע הכותב נמצא במשבר כה עמוק? מדוע הכותב סבור כי הוא חי "בעולם שבור והרוס"? האם אמונה במציאות ה' תגרום
למבט שונה על העולם? כיצד?



הכותב מזכיר בדבריו את היצירה האישית ("לגלות פתאום שלא יצרתי דבר") .מהי חשיבות היצירה? מהי יצירה? כיצד
באמצעות היצירה נתמודד עם בעיית המחזוריות בחיים? ("מעגל שאין לו סוף של חיים ומוות")



האם המחשבה על מהות החיים ותפקידנו בעולם היא מחשבה פוריה ומקדמת או מדכאת?



מדוע העובדה שהכותב חי חיים נוחים אינה מספקת אותו?

בסיום הספר כותב יוני את הדברים הבאים .ימים ספורים לפני מבצע אנטבה:
" אני עומד בשלב קריטי בפרשת חיי ובפני משבר פנימי עמוק ,שמערער זה מזמן את שרשרת מושגי.
המגוחך והעצוב בכל הפרשה הוא שהפתרון היחיד ,שצורת חיי עד כה מאפשרת לי ,הוא להמשיך באותו
חריש עמוק – באותו שדה מייגע ,שבו אני נמצא .אני עייף רוב הזמן ,אבל זה רק חלק מן הבעייה – איבדתי
את אותו הזיק החיוני כל כך לעשייה – את זיק חדוות היצירה ,ההתחדשות ,ההתעוררות...אני עושה דברים
כיון שצריך לעשותם ולא מפני שאני רוצה לעשותם .וחוזרת השאלה המצירה – האם מותר לי לחיות כך,
לעבוד כך ולכלות את עצמי?...הנה ,רוב הדברים שכתבתי מוצגים כסימני שאלה .אילו ידעתי את התשובות,
הרי שלא הייתי מתלבט כל כך ומתייסר כל כך".

מסקנה :אצל יוני החיפוש אחרי משמעות הוביל אותו עד יומו האחרון!

סיכום כתוב לתלמידות:
אופציה א רבת מלל:
יוני נתניהו בדבריו עוסק בשאלה מהותית :מהי התכלית שלשמה באנו לעולם.
הוא טוען שאי אפשר לחיות מתוף הדחס הבסיסי של החיים .זה שטחי מידי לחיות רק בשביל לחיות .הוא
מתוסכל מכך שהחיים מלאי ריקנות .הוא לא מוכן לחיות כמו אותם האנשים שמתרוצצים בעולם בתחושה
שהחיים שלהם מלאים אבל בעצם החיים שלהם מלאי ריקנות .הם לא יוצרים שום דבר משמעותי.
לטענתו ,מה שהופך את החיים שלנו לחיים אמיתיים אלו חיים שיש להם תכלית .תכלית זו גם תשאר אחרי
מותנו .לשם מילוי תכלית זו עלינו למצות אותם עד תומם על ידי כך שניצור דברים משמעותיים בעולם
הזה .כל אחד צריך למצוא את הדרך הנכונה עבור למצות את חייו.

אופציה ב בנקודות:
-

חוסר במשמעות בחיים יכול להוביל למשבר ,ללא קשר למצבו הפיזי של האדם או לרמת חייו.
שאלת משמעות החיים יכולה להטריד מאוד ולכן חשוב לעסוק בה ,גם אם עדיין לא עלתה מאליה.

-

יוני מפנה את שאלת משמעות החיים לידידה בת  .61כבר בגיל זה אנו צריכים ליצוק משמעות
לחיינו.

מעבר לשיעור הזה אפשר להרחיב על אנשים שחיו חיים של משמעות -שהבנות יעלו רעיונות...
ולהרחיב על יוני נתניהו לפי מערך הקישור הבא:
http://machshevetlev.cet.ac.il/ShowItem.aspx?ItemID=808aa165-da5f-4712-9c01-26b486050ae1&lang=HEB

הפנמה
יוני נתניהו כותב:
"אני עומד בשלב קריטי בפרשת חיי ובפני משבר פנימי עמוק ,שמערער זה מזמן את שרשרת מושגי .המגוחך
והעצוב בכל הפרשה הוא שהפתרון היחיד ,שצורת חיי עד כה מאפשרת לי ,הוא להמשיך באותו חריש עמוק –
באותו שדה מייגע ,שבו אני נמצא .אני עייף רוב הזמן ,אבל זה רק חלק מן הבעייה – איבדתי את אותו הזיק
החיוני כל כך לעשייה – את זיק חדוות היצירה ,ההתחדשות ,ההתעוררות...אני עושה דברים כיון שצריך
לעשותם ולא מפני שאני רוצה לעשותם .וחוזרת השאלה המצירה – האם מותר לי לחיות כך ,לעבוד כך ולכלות
את עצמי?...הנה ,רוב הדברים שכתבתי מוצגים כסימני שאלה .אילו ידעתי את התשובות ,הרי שלא הייתי
מתלבט כל כך ומתייסר כל כך"

מהם תחושותייך למקרא דבריו של יוני?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________
האם קרה לך שחשת דברים דומים? פרטי את המקרה וכתבי האם עשית משהו בעניין .אם כן ,כיצד פעלת?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________
כתבי ליוני מכתב תשובה:

יוני יקר.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________

ממני,
____________

