
 ראש השנה תש"פ
 

 שנה טוב ומתוקה לכולכם!

לא סוד שלא כולכם משתתפים קבועים בימים נוראים יש לנו הרבה משתתפים בתפילות, אך 

. אני מתבייש להגיד שאני לא מכיר אישית את בשאר השנה בתפילות שלנו או בפעילויות אחרות

להיזכר בשמות או פרצופים של כולכם או יודע את השמות של כל מי שנמצא פה, כי הרי קשה לי 

החברים שאני פוגש רק פעמים ספורות בשנה. אבל גם אם תפילות זה לא הקטע שלכם, אני רוצה 

להזמין אתכם לחלוק איתי ועם משפחתי סעודת שבת או חג מתישהו. מאוד הייתי רוצה להכיר 

דברו עם  אתכם יותר טוב ואני מבקש שאם מתאים לכם אז תכתבו לי אמייל אחרי החג או

 המנהלת... עם אשתי כדי לסדר את זה.

על כל פנים, אם הרבה אנשים כאן הם לא דתיים מספיק כדי לבוא לעתים קרובות יותר לבית 

הכנסת, אז אני חייב להניח שזה משהו אחר שמביא אתכם היום לכאן. אולי מסורת, כי אתם 

ן לשמור מזכרת, איזו קשר אחרון מרגישים שאתם חייבים את זה להורים או לסבים. אולי זה רצו

עם העולם של היהדות, גם אם אתם מתעלמים לרוב ממנו בשאר השנה. אולי אתם כאן כי פשוט זה 

 מה שיהודים עושים בראש השנה!

היום אני רוצה להציע סיבה שונה לבוא לבית הכנסת מדי פעם, סיבה אחרת ללמוד או ליישם את 

 מהם.עיקרי האמונה היהודית, לפחות חלק 

אני רוצה להציע שהיהדות היא מעל הכול פרקטיקה מוסרית. מסורת של חוקים ורעיונות 

שמאפשרים לנו לחיות חיים טובים ומכובדים, לתת לנו משמעות ולהעביר את זה הלאה לדורות 

 הבאים.

סופר בריטי בשם דייוד ווסט כתב שיש תקופות לפעמים בחוויה האנושית מתי שהתפחויות מדעיות, 

במשך תקופות  יות או כלכליות דורשות דרכים שונות להבין את המוסר ביחסים וקשרים שלנו.דת

אלו, יחסות מוסרית שולטת, אין טוב ורע, הכול יחסי, והחיים המוסריים, הערכים שאנו חושבים 

שהם טובים וראויים, נמצאים בהתקפה. אני נוטה להסכים איתו שאנו חיים בתקופה כזאת ושעלינו 

 בצורה מתאימה. להגיב



מנכ"ל ממוצע  1950-העולם איפה שאנו חיים היום הוא עולם של חמדנות יתרה ודגש בחומריות. ב

פעמים  204המספר היה  2013-פעם המשכורת של עובד ממוצע בחברה שלו. ב 20-קיבל משכורת של כ

פי  2012-, איפה שהמנכ"ל קיבל בJC PENNEYהמשכורת של עובד ממוצע והשיא הוא בחברה 

 פעמים את המשכורת הממוצעת באותה חברה. 1795

אנו חיים היום בעולם של טרור ופחד מהאחר. החלפנו את האמונה שלנו בחופש, שיוויון ואחריות 

למען בני אדם אחרים לפחד אובססיבי על ביטחון שלנו. אנו מעדיפים לחיות בעולם איפה שהחופש 

 18-זה היה בנימין פרנקלין שאמר אי שם במאה ה והפרטיות שלנו מוגבלים כדי להרגיש בטוחים.

 "אלו שהיו מוכנים לוותר על חופש כדי לרכוש ביטחון זמני לא מגיע להם לא חופש ולא ביטחון".

אנו חיים בעולם של אינדיבידואליות, איפה שדאגה העיקרית שלנו היא למען הצרכים ואינטרסים 

ת חלק ממשהו גדול ממנו, לשמור אחד על השני איבדנו את ערך הקהילה, הצורך להיושל עצמנו. 

 ולשים את הצרכים של הקבוצה, של הקולקטיב מעל הצרכים האישיים שלנו.

אולי העולם איפה שאנו חיים היום נראה פחות מתאים לאידיאלים וערכים מוסריים של היהדות, 

חנו יכולים אבל ישנם המון אנשים בעולם הזה שמחפשים את המשמעות המוסרית והדוגמא שאנ

לתת. אנו מצווים להיות אור לגויים ואנו יכולים להוכיח שאפילו בעולם הזה זה אפשרי לחיות תחת 

סט שונה של ערכים ואידיאלים. השינויים בחברה הפכו ערכים יהודים כגון קהילתיות וניקיון 

ם לא המלצות כפיים... מיושנים. אנו חייבים להראות שהערכים שלנו חשובים, שאנו חיים אותם וה

 שאפשר לשים בצד אם לא מתאים.

רובנו לא בחברנו להיות יהודים, אמנם יש כאן גם מספר אנשים עם הזכות שכן בחרו בכך. עם זאת, 

אנו כן יכולים לבחור לקבל ברצינות את הזהות שלנו ולחיות תחת הכללים המוסריים האלו. על ידי 

 ת העולם למקום יותר טוב לכולם.המצווה האולטימטיבית של תיקון עולם, להפוך א

י טוב, במהות, זה להדגים בחיים שלך את ערכי היהדות. כל מצווה או מסורת עוצב כדי להיות יהוד

לעזור לנו ליישם את הערכים האלו ולהפוך אותם למשהו קונקרטי, שאפשר לראות ולגעת, במקום 

 רק רעיונות נשגבים.

א טוב בחברה ובתרבות הכללית ולא להתנהג באותה להיות יהודי טוב בזמננו זה לזהות מה של

 צורה, אלא לעמוד ולנסות לשנות.



להיות יהודי טוב בזמננו זה להאמין בכוח ובחשיבות של הקהילה. להבין שבקהלה השאלה היא לא 

מה יכולה הקהילה לעשות בשבילי, אלא איך אני יכול לעזור לחברים אחרים כדי שכולנו נוכל לקבל 

 הנאה וטוב.

להיות יהודי טוב בזמננו זה לציין את הרע כשרואים אותו. הדבר היחיד שהרוע צריך כדי לנצח הוא 

שבני אדם טובים לא יעשו כלום. אנחנו לא צריכים להיאבק לבד, כולנו ביחד בזה, אבל עלינו להגיד 

 את זה ברור כשמשהו לא נכון.

איש או אישה בגלל מה שהוא או היא,  היות יהודי טוב בזמננו זה להבין שאסור לשנוא או להפלות

אם הוא ערבי, חרדי, שחור, לבן, הומו, מהגר או כל דבר אחר. שופטים אנשים על ידי מה שהם 

עושים, לא הזהות שלהם. לצערנו, עוד יש אנטישמיות בעולם, אבל זאת לא הסוג היחיד של שנאה 

 להיות קרבן.שיש ואנו חייבים להילחם בכל הסוגים, כי אנו יודעים מה זה 

להיות יהודי טוב בזמננו זה לזכור את המילים של סדר פסח, בכל דור ודור קמים עלינו ותמיד יש 

. אנחנו חייבים לנו הצלה. אנחנו הניצולים הכי גדולים של ההיסטוריה. לכן, אין לנו סיבה לפחד

שמביא אתו כל  לשמור על עצמנו, זה להיות אחראים עם עצמנו, אבל בואו לא להתמסר לפחד, פחד

 כך הרבה שנאה ועצב.

להיות יהודי טוב בזמננו זה להעז להמשיך לחלום על עולם יותר טוב, לא רק לעצמנו, אלא לכולם. 

לזהות את הפריבילגיות שלנו ולהשתמש בהן כדי לעזור לאלו שיש להם פחות. זה לאהוב את כל בן 

 ראנו בצלם אלוקים.אדם, על איש או אישה כי היהדות מלמדת אותנו שכולנו נב

להיות יהודי טוב בזמננו זה לזכור שלהגיד "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד" זה לא רק הצהרת 

אמונה, אלא גם הצהרת ייחוד. כמו שאלוקים אחד, אנחנו אחד, כל אחד מאיתנו. כל בן אדם, כל 

בולות, הריבים ביננו, בעל חיים, כל צמח, כל דבר בבריאה מחובר וביחסי גומלין. ההבדלים ביננו, הג

 הכול זה אשליה. אנחנו אחד.

להיות יהודי טוב בזמננו זה לשמוע לקריאה. זה להיות, כמו יהושע בן נון חזק ואמץ, להיות הכי טוב 

שאנו יכולים בשביל עצמנו ובשביל האחרים. אל תחשוב שאתה לא חשוב מספיק, כל אחד מאיתנו 

 המשפחה, כולנו יכולים לעשות הבדל ולהיות סוכני שינוי.במקומו, עם החברים והקולגות שלנו, עם 



להיות יהודי טוב בזמננו זה לאהוב. לאהוב את ההורים שלנו, את הילדים שלנו, המשפחה שלנו, 

החברים שלנו, הקהילה שלנו. לאהוב את עצמנו! ללמד אחרים לאהוב! רק אהבה יכולה לנצח שנאה 

 ופחד.

להיות יהודי טוב בזמננו זה להיות יהודי מושכל, שמכיר את המסורת היהודית, שמכיר את המנהגים 

על הזהות היהודית שלנו שלנו, החוכמה והלקחים שלנו. זו הדרך יחידה שאפשר לקבל החלטות 

בצורה רצינית ושקולה ואולי תהיה הפתעה ותמצא כמה כלים לחיים שלך נמצאים בתרבות העתיקה 

 שלנו.

אנו חיים בזמנים קשים, בזמנים חסרי מוסר, בתקופה של שינויים מהירים וספקות. המסורת שלנו 

היא אופטימית. דוד בן גוריון אמר שכדי להיות ריאליסט חייבים להאמין בניסים. אנו יכולים להיות 

ל הלהבה דוגמא שהעולם שלנו זקוק לה. אנו יכלים לעמוד מול הרוע של העולם, אנו יכולים לשמור ע

של החיים המוסריים. אנו יכולים להיות הסנה הבוער שהאש שלה מכילה את ה' אבל לא אוכל. אנו 

 חייבים את זה לאבותינו ואמותינו, אנו חייבים את זה לילדים שלנו, אנו חייבים את זה לעצמנו.

בר, להיות שתהיה לנו שנה טובה יותר אבל לא משנה מה, בואו נדע שאנו יכולים להתמודד עם כל ד

 הכי טובים שאנו יכולים ולהיות אור לגויים כמו שאבותינו ואמותינו היו.

 שנה טובה ומתוקה לכולנו!


