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I

ראשית דבר1

ּליט ּברּוַח ִלְכלֹוא ֶאת־ָהרּוַח" "ֵאין ָאָדם ַשׁ
)קהלת ח, ח(

2014 2004 ועודכנה בספטמבר  י באוגוסט  ּתַ ַע ָדה  הּו ְי נכתבה ונהגתה על ידי 

משנה סדורה: ֶא�ץ ִּתְקוָה )ֶא�ץ זַָבת ָחלָב ּו�ַבׁש(, הינה משנה 
פילוסופית כללית, אישית־קהילתית, טרנסצנדנטית־אימננטית 

ַמְרּכיָבה )ּבֹונָה(, המבארת את קיומנו הנכסף והאפשרי במרחב 
ובזמן הווייתי, מציאותי ואמתי של היחיד והקהילה בכל מקום 

על פני האדמה. המשנה בנויה ממבנה כללי גנרי הפועל בכל 
אדם וקהילה, המכיל מתודה מעשית לחינוך הפרט והקהילה, 

לראייה והכרה הולמת של היחיד את עצמו בסביבת חייו, 
בקהילתו, ובכך לשפר את איכות אושרו. 

שיטות ומערכות חינוך בחברה האנושית משתנות לאורך דרכה, 
כאשר קהילות חדשות מתהוות ואחרות מתפרקות. מתרחשת רבייה 

מואצת בכוכב הלכת ֶאֶרץ, עם אותם משאבים ההולכים ומתכלים.

1   בסיום נאום הגנתו לפני מתן גזר דינו, אומר סוקראטס: "הנני מאמין כדרך שאף 
אחד מקטגורי איננו מאמין, ובידכם ובידי־האל אפקיד דיני, לדונו כפי שייטב 

, כתבי אפלטון, כרך א', עמ' 230(. "משנה  ה י ג ו ל ו פ ביותר, גם לי גם לכם" )א
הסדורה: ארץ תקווה" רואה ומכירה בייחודיות הנצחית בכל 'יש' שהוא ובייחוד 
ב"יש" המופלא, האדם, מין מן החי, נפשגוף הכרתית התופסת את המציאות עם 

אמונה ותקווה. על אף ייחודו מהכרח טבעו האדם הינו חלק אחד מיני אינסוף 
פרטים ודברים המהווים את ההוויה הנמשכת, מרחב התופעות המשתנות. היחיד, 

הפרט, הינו שותף משתתף אינטגרלי במרחב, כאשר ממד איכות אושרו שזור 
בהדדיות בחיי קהילה וסביבה. הנני כותב את כתבי המשנה הסדורה "ארץ תקווה" 

ת כא, לג( י ש א ר במזל אלוהי, ומפקידה בשמחה בידי "יְהוָה ֵאל עֹולָם" )ב
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בפעם הראשונה, האנושות כולה נמצאת בתקופת שינוי תודעתי־
הכרתי במרחב ובזמן הווייתי משותף, המייצרת דפוסי התנהגות 

חדשים בפועל. עקרונות ותופעות שונים מקבלים ממד פעיל, 
מעשי ובהיקף גלובלי, ביניהם שוויון, חופש תנועה, הגירה, 

חירות האמונה והמחשבה, גיבוש מנגנונים בין־לאומיים לפיקוח 
בריאותי־חברתי ורבים אחרים, הנובעים ממהפכת המידע. 

מהפכה זֹו מורכבת הן מגילוי ויצירת מידע חדש המבאר לנו את 
הטבע בכוליותו ובפרטיו במרחב ובזמן והן בהיותה מבֹוררת 

ומסּוננת בפועל על ידי החברה ויחידיה בחיי היום־יום. בנוסף, 
מקורות המידע זמינים יותר ליחידים ולקהילות, מאפשרים 
לראות ולהכיר את התרחשות המציאות באופן בהיר ומובן 

יותר בהקשר הישיר לחיי היחיד, ובהקשר הרחב יותר, העקיף, 
בהשפעותיו על היחיד והחברה. תופעה זֹו מאפשרת ליחיד להבין 
את עצמו ואת המציאות סביבו באופק רחב יותר של אפשרויות 
פעולה ובכך לבקר ולברר את בסיסי איכות אושרו. לעת עתה, 

רוב בני האדם, מיליארדים רבים, עדיין חיים חיי פחד, סבל, 
כאב ועיוורון, תוך בלבול רב הנובע ממסרים ו'אידיאות' לא 

רק שאינם הולמים אלא ממשיכים לקבע את תפיסת המציאות 
ההייררכית, סיבתית ודואלית של בני האנוש. עדיין 'אושרו' של 

הפרט בתפיסת עצמו מורכב בעיקר מנהנתנות וכוח לסוגיהם 
ומושפע במידה רבה ומופרזת, מ'ערכו' בחברה האנושית 

הסובבת את חייו. מערכות החינוך והחברה עדיין מכּוונות 
בפועל להנעת היחיד והחברה להיותם 'יעילים בחברה צרכנית' 

)human accounting( — תופעה היוצרת תפיסת 'אושר' 
לּותית, מותנית, נקנית, במימוש 'הכרתי' חיצוני־ באשר היא ְתּ

סביבתי, סוג של ריגשה כמיהה למימוש מהותו של היחיד 
ושאינה הולמת את הוויית־מהותו הרוחשת והמשתנה ברוב 
המקרים. כבר סוקראטס החכם באדם מתריע, מבאר ומבקר 

לפרוטארכוס: "סומכים רוב בני האדם על הללו, ופוסקים 
שההנאות מבטיחות לנו את החיים הטובים".2

הפילוסוף עמנואל קאנט אומר: "פילוסופיה היא אידיאה בלבד 
של מדע־שבאפשר, שאינו נתון in concreto במקום כלשהו, 

אולם אליה מבקשים להתקרב בדרכים שונות".3

המשנה הסדורה הינה פילוסופיה כללית, אישית־קהילתית, 
General, individual-( טרנסצנדנטית־אימננטית ַמְרּכיָבה

 social, transcendental-Immanence constructivism
philosophy( המרכיבה ומכילה במהותה מתודה המושתת על 

תבונה והכרה, הקוראת לשינוי רדיקאלי בתפיסת התרחשות 
המציאות הממשית, מרחב התופעות המשתנות, תוך חינוך בסיסי 

המאפשר ליחיד לראות להכיר ולקבל את איכויותיו־סגולותיו 
הייחודיות. וכך, מתוך הכרה במציאות ההולמת של עצמו 

וסביבתו, יחיה את דרכו האחת והמיוחדת בתבונה בפועל, ביתר 
שלווה ושמחת הדרך. המידע הקיים והנגלה יחד עם ניסיוננו 

הצבור, מאפשרים ראייה מרחיבה והולמת יותר, המכוננת 
פעילות תודעתית־הכרתית מעשית. כפי שמסביר ִטיַמיְאֹוס 

לסוקראטס: "את הסיבה האלוהית עלינו לבקש בכל דבר ודבר, 
למען נזכה לחיי אושר, במידה שניתן לטבענו להיות מאושר"4, 
וממשיך ואומר: "מי ששם את לבו אל אהבת המדע ואל תבונת 
אמת, ואימן בקרבו בראש וראשונה את החלק ההוא, הרי אם 

אומנם יגיע למה שהוא אמת, מובטח לו בלא ספק שמחשבותיו 

, כרך ג', )תרגום: יוסף ליבס(, תל אביב, שוקן, 1979, עמ' 516 ן ו ט ל פ א י  ב ת 2  פלבוס, כ

, )תרגום: ש.ה. ברגמן, נ.  ה ר ו ה ט ה ה  נ ו ב ת ה ת  ר ו ק י 3  עמנואל קאנט, ב
רוטנשטרייך(, מוסד ביאליק, 1996, הארכיטקטוניקה של התבונה הטהורה, עמ' 412

, כרך ג', עמ' 579 ן ו ט ל פ א י  ב ת 4  טימיאוס, כ
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תהיינה בנות אל מוות ואלוהיות, ויקנה לעצמו חיי נצח במלוא 
השיעור שניתן לטבע האנושי להשיגו: ובאשר הוא מטפח בכל 

עת ושעה את חלקו האלוהי, ונותן כבוד ויקר לאותו שר השוכן 
לֵי על ידי  עמדו, הריהו מאושר מאין כמותו"5, כאמור ְּבִמְשׁ

שלמה בן דוד: "ַאְׁשֵרי ָא�ם ָמָצא ָחכְָמה...ְּד�כֶיָה ��כֵי־נַעם וְכְל־
לֹום: ֵעץ־ַחּיִים ִהיא לַַּמֲחזִיִקים ָּבה וְתְמכֶיָה ְמֻאָּׁשר".6 נְִתיבֶתיָה ָשׁ

המשנה הסדורה בנויה מכמה חלקים. החלק הראשון הינו 
הקדמה, המכילה הסבר לכתיבתה ולמשמעותה, וכלים 

המאפשרים את הבנתה. החלק השני הינו היכל טרנסצנדנטי־
אימננטי, אשר גבולותיו וממדיו דינאמיים, והוא מוגדר על 

ידי עשרה יסודות, שהם אידיאות אמיתיות המובאות כהכרות 
טהורות. יסודות אלו הם גם היכל וגם מפתח להרחבת האופק 
והעומק של ההכרה האנושית, האישית והחברתית־קהילתית. 

החלק השלישי נמצא בתוך ההיכל הטרנסצנדנטי של היסודות, 
ומורכב משלוש משניות פילוסופיות רוחשות, הכתובות 
בצמצום רב כדי להכיל את מרב אפשרויות קיום תופעת 

האנושות במרחב. המשנה הראשונה, מכוונת ליחיד האדם 
באשר הוא, משנה סדורה: כללית )אישית(. המשנה הראשונה, 

משנת היחיד, הינה כללית, מאחר שעיקר־מכַוון שלה הוא 
איכות אושרו של בן האנוש היחידני, המשתנה, הפרט, האדם 

באשר הוא, בקהילתו ובסביבתו המשתנה. המשנה רואה 
בקהילה, בחברה, ערך עליון, אשר מהותה — שיתוף שיח 

המעניק ליחידי הקהילה את אושרם. לכן המשנה הראשונה 
היא כללית, ואילו שתי המשניות שלאחריה הן נגזרות של 

5  שם, עמ' 605

י ג, יג-יח לֵ ְש 6  ִמ

המשנה הכללית. המשנה השנייה, נגזרת א', משנה סדורה: 
עולם חיי קהילות, מכוונת להתרחשותה של קהילה באשר 
היא בהתממשות מהותה וייחודה במרחב עולם חיי קהילות 

באשר הן. המשנה השלישית, נגזרת ב', משנה סדורה: עולם 
חיי קהילה, אחת, הינה מקרה פרטי־קונקרטי של אפשרות 

התרחשותה של קהילת ישראל־פלסטין, כאשר אפשרות זאת 
מכוונת לכלל הקהילות בעימות ובסכסוך מתמשך.

מבנה שלוש המשניות והמתודה שלהן זהים, כאשר כל משנה 
מחולקת לשלושה פרקים המורכבים מעשרה מצבי־הכרה. 

ראשי הפרקים הינם אידיאות הכרתיות טהורות כאשר מצבי 
ההכרה בכל הפרקים בכל שלוש המשניות הם עיקרים מכוונים. 

את המשנה לכל אורכה מלווים ביאורים המגדירים, ממשיגים 
ומסבירים את המשמעויות הפועלות בפרטי המשנה באמצעות 

ארגזי הכלים הקיימים של מושגים פילוסופיים שנוצרו 
ונכתבו בזמנים שונים ובמקומות שונים על ידי פילוסופים כמו 

אריסטו, דקארט, שפינוזה, ברגסון, לווינס ואחרים יחד עם 
פרשנות ושיח עם טקסטים מכונני הכרות מוסריות פעילֹות 

כמו התנ"ך על ספריו ומפרשיו )שלמה איבן גבירול, רמב"ם 
ואחרים(, המהאּבהארטה, ראמנה מאהרשי ואחרים )ביאורים 
אלו עדיין לא פורסמו(. בנוסף, את המשנה וביאוריה מלווים 

שני ספרים המבארים את תפיסת המציאות החדשה. האחד, 
"הגיונות אמסטרדמיים: פנומנולוגיה של ההכרה" והשני, 

"תורת המחוללים" — תורת המחוללים הגנרית למערכות חיות. 
ביאורי המשנה וספריה באים להאיר וללמד את הקורא לתפוס 
את עצמו ואת המציאות סביבו דרך הכרה הרואה ותופסת את 

התופעות כהתרחשות נמשכת ומשתנה, במרחב של יחסים 
פועלים הרוחשים ללא הייררכיה וללא דואליות במציאות 
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אפשרית שאינה הכרחית. הביאורים מראים כיצד המשנה 
מוסיפה ומרחיבה בראיית ההכרה מעבר לאותם ארגזי הכלים 

הפילוסופיים שהובהרו ובוארו בעבר, כל זאת בעזרת הגדרות, 
מושגים, קטגוריות, תארים, אופנים, אפיונים, יחסים וכו'. 

הביאורים מכוונים לנושאים רבים מתופעות טבע למינן ולסוגן, 
להתחוללותו של יחיד האדם, כמין מן החי עם חירות ומוסר, 
ממציאות אפשרית למגבלות החופש, מהגדרות הכרתיות כמו 

משמעויות פועלות לנפשגוף יחידנית רציפה ומשתנה. הביאורים 
צמודים למילות כתבי המשנה הסדורה לאורך כל חלקיה 

השונים. הביאורים המלווים לסוגיהם מרכיבים את הפסיפס 
המאיר של פילוסופיה טרנסצנדנטית ּבֹונָה. 

מתודת חינוך־לימוד של המשנה בנויה מאינטראקצייה מתמדת 
בין פרקי המשנה במרחב־חלל יסודותיה. המתודה ניתנת ליישום 

באפליקציות שונות המופנות לרבדים אחדים. החל ברובד 
המשמש ליחיד מצפן אישי לשיפור באיכות אושרו ולקהילה 

בכוליותה, באופן התנהלותה השוטפת, להיותה מגשימה בפועל 
את ייחוד מהותה, וכלה ברובד המשמש תבנית חינוכית פעילה 

ומעשית מהגיל הרך לאדם הבוגר.

מתודת המשנה אמורה להתעדכן מעת לעת בהתאם לשינויים 
המתרחשים בקהילה והסביבה, וכפי שאפלטון האתונאי אומר 

לקליניאס: "ששום דבר מן הדברים לא נסתיים מתוך שהוא 
נעשה, נרכש או נוסד: רק לאחר שמצאת את השיטה שמדי פעם 

בפעם תבטיח קיומה המושלם של יצירתך, מותר לך להאמין 
שעשית כל מה שהיה עליך לעשות".7 

, החוקים י"ב, עמ' 411 ן ו ט ל פ א י  ב ת 7  כ



משנה סדורה: ֶאֶרץ ִּתְקוָה
)ֶאֶרץ זַָבת ָחלָב ּודְַבׁש(

יְהּוָדה ַעַּתי
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ָמה ַהְקּדָ

ְקָוה משנה סדורה: ֶאֶרץ תִּ
)ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּו�ַבׁש(
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השבח לבורא עולם, היוצר גופנפש כל חי, המשתף 
נשמת האדם בגוף רוח, לראות ולהשתתף במעשה 

בריאה כל רגע ורגע, באהבה, חירות, חדוות עשייה 
ויצירה, ּבפֹוַעל ממש ּבּבֹוֵרא עולם, ַהלְלּו יָּה.

מהתבוננות בעולמנו, מראייה, מידיעה, שמאות אלפי 
מיני חיים כבר אינם, הגיע בי עת רצון, להסביר את 

אשר עובר על האנושות כאחד ממיני חיים ביקום, 
הוויה המתרחשת בפועל, פועלת כתופעה ביקום, במרחב 

המתחולל אל מול עינינו.

ּכְַדאי להבין את קיום האנושות במרחב. ּכְַדאי לנו להבין, 
כבני אנוש, על האדמה הזאת האחת, את היותנו על 

כוכב הָארץ הזאת, ֶאֶרץ זבת חלב ודבש.
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מזיכרון ההיסטוריה האנושית, אנו רואים התרחשות־
התפתחות בידע האנושי, יחד עם מוגבלותו של האנוש 

לעתה, אי הבנתו את מסעו במרחב ובזמן.

כדאי לו לאנוש לראות, להכיר, ללמוד ולדעת ייחוד 
מסעו במרחב ובזמן.

מהפכות מדעיות שינו את תובנת האנושות ואת מבנה 
החברתי, אך עדיין לא הצליחו לחולל שינוי המשפר 

את איכות חיי היחיד בקהילתו־סביבתו. האנושות 
מתרבה והולכת תוך שימוש אלים באוצרות טבע הארץ, 

מַתפקדת במבנים לאומיים ולאומניים, המנצלים את 
החרדה והפחד למטרות שליטה על רבים בידי מעטים. 

ידע ומידע נשלטים ומכּוונים לייצור הון וכוח למתי 
מעט בעוד היחיד והקהילה נאבקים בחיי היום־יום 

לצמצום הפחד הקיומי הבסיסי.

האנושות נמצאת בעידן אשר בו לראשונה היא רואה 
את עצמה. רואה ויודעת גם את הסבל והפחד לסוגיו, 

השוררים בחיי היחיד והחברה. הפרט והקהילה מגלים 
גם את הזהות, השיח והייחוד הקיימים בין בני אנוש. 

האנושות מגלה גם את האחריות ההדדית, מחפשת דרך, 
ַאֲחִרית, תקווה, שיתוף ושלוות־שלום.

האנושות פיתחה כוחות וכלים המסוגלים להצעידה לעידן 
נאור אך גם להרוס ולהשמיד חלקים ממנה ומהטבע 

הסובב אותה, ויש בכוחה גם להשמיד את עצמה.

המשנה הסדורה מגלה ומעצבת, דרך פועלת אפשרית 
לאנוש, ליחיד ולקהילה להרחיב באיכות הכרתם־ראייתם 
את תפיסת עצמם והמציאות במרחב, תפיסה המאפשרת 

חיים בסביבה אוהבת.
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המשנה הסדורה בנויה מיסודות, הגדרות, אמירות, 
רצונות, הסברים, קריאות, הקשרים למינם, אפשרויות, 

הזדמנויות, תוספות, פירושים, סדרים, פרקים, מקצבים, 
בריתות אהבה וחירות, נושבת רוח תקווה, דרך, בין 

אנוש קהילה וטבע.

כל אשר לא נאמר במשנה בעניין אנוש, קהילה וטבע, 
 אפשרי וקיים. אך קיומם, על הקשריהם ומקומם 

לוקה בחסר, בכשל מובנֶה פנימי ודרכם מלּווָה בסבל, 
בכאב ובעיוורון.

המשנה רואה את התרחשות האמונה של בן האנוש, 
כתופעה התרחשותית בדרכה של האנושות, המחוללת 

תפיסת מציאות, הכרה, מודעות ופעילות ביחיד ובקהילה 
כאחד. הוויית ישראל־פלסטין, ארץ הקודש, ִצּיֹון־יְרּוָׁשלֵם, 

מהווים מפתח אחד אפשרי, למסע אנושות מודע ומואר.

המשנה מראה, מסבירה ומדברת את המתרחש בזמן 
הֹווֶה מתהווה. המשנה היא ֲהוָיָה הכרתית.

משנה סדורה: ֶאֶרץ ִּתְקוָה )ֶאֶרץ זַָבת ָחלָב ּוְדַבׁש(, בנויה 
מַמפְֵתַח ומשלוש משנָיות.

המפתח מורכב מעשרה יסודות השלובים וחוברים בינם 
לבין עצמם בהוויית ההכרה. היסודות מהווים היכל 

מרחבי הכרתי לשלוש המשניות.

לכל משנה שלושה פרקים. פרק ראשון מכיל שני מצבי 
הכרה, פרק שני — ארבעה מצבי הכרה, ופרק שלישי — 

ארבעה מצבי הכרה. מצבי ההכרה שלובים זה בזה.

שלוש המשניות רוחשות שלובות זו בזו. תפיסת 
המציאות המתחוללת היא התרחשות־התפתחות בין 

שלוש המשניות בתוך מרחב־היכל היסודות.
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II.  נגזרת א' — משנה סדורה: עולם חיי קהילות

  מתארת ומפרטת דרך לתפיסת מציאותה ההולמת 
של הקהילה את עצמה במרחב סביבתה תוך 

 התרחשות עולם חיי קהילות ואפשרויות למתרחש.

נגזרת א' יכולה להתרחש במלואה כאשר נגזרת ב' 
מתממשת ונמשכת.

III.  נגזרת ב' — משנה סדורה: עולם חיי קהילה, אחת

  מתארת ומפרטת אפשרויות להתרחשות־התחוללות 
תפיסת מציאות הולמת בקהילת ישראל פלסטין, 
בדתות ובעמים והתוויית דרך לעולם חיי קהילות.

המשניות:

משנה סדורה: כללית )אישית(  .I

  מתארת ומפרטת דרך לתפיסת מציאות הולמת של 
היחיד את עצמו בקהילתו ובסביבתו ומכוונת לכל 

 בן אנוש באופן כללי.

משנה סדורה: כללית )אישית(, מהווה תמונה 
כללית אשר אל מולה נמדדות ונראות המשניות 
הנגזרות האחרות ואשר אליה וִאתה הן שואפות 

להתבולל ולהתחולל.
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יכולות להיות משניות נגזרות אחרות כנגזרת ב' — משנה 
סדורה: עולם חיי קהילה, אחת.

נגזרת ב' מפורטת יותר מהמשניות האחרות. פירוט זה 
נעשה עקב המתרחש במציאות בפועל בחיי קהילות. 

נגזרת ב' משמשת ַהְמָחָשה ליתר המשניות.

 האנושות רוחשת במציאות הֹווָה ומשתנה. יופייה 
והדרה של הבריאה האנושית כיופי הבריאה ּכולה

ִמפְּגָש שיח     ַחּיִים

ַהלְלּו יָּה
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 2/8/04 - 21/07/04      
ג' אב - ט"ו אב , תשס"ד      

ְקָוה משנה סדורה: ֶאֶרץ ּתִ

)ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש(
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 ו.  תהליך היצירה בעיצומו
החיים, ממד אחד משתנה ומוגבל בתהליך היצירה

הטבע, גן רוח חיים, בתנועה והתחדשות מתמדת ז. 

ח.  לאמונה ולדתות משמעות מעשית במסע האנושות

האנושות היא מסע גילוי בזמן ט. 

אהבה היא טעם חיי אנוש י.  

ַח ַמְפּתֵ

יש משמעות לכול א. 

ב.  לכל עולם וסביבה ביקום חוקי טבע־רוח הרמוניים

ג.  ַחּיִים הם פעילות מסוג אחד בין יש לאין ובין 
חומר לרוח )אנרגיה(

ד.  רוח חיים היא תודעה כללית, פעמים חלק ממנה 
מודע ומואר ופעמים זאת היא הפותחת, גם לאדם, 

את דרך ההארה

חיים מסע אחד, יחיד, בזמן ה. 
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אשר נאמר ללא גבול הינו ראשוני, ואשר נאמר ּבגבול 
הינו ִמְׁשנִי.

כל הנאמר בלשון זכר ֱהוֵוי ִהיא גם נקבה ולהפך, 
חד המה, הרמוניים )דרך הׁשלמה ואיזון(.

משנה סדורה: כללית )אישית(, הינה משנת ַמלכּות ואל 
מולה רוחשות שתי משניות נגזרות: א' ו־ב'.

נגזרת א', משנה סדורה: עולם חיי קהילות, הנה משנת 
ּכֶֶתר ְמַחְבֵרת, בין נגזרת ב', משנה סדורה: עולם חיי 

קהילה, אחת, למשנת ַמלכּות.

תל אביב־יפו, קיץ, חֹם ִמְדָּבר
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משנה סדורה: כללית )אישית(  .I

פרק ראשון: מטרות על1 )משמעות־רוח(

1.  הארת מהות חייו של אנוש   
 )קבלת מהות בן אנוש בחייו, ִמְשּכָן, 

טעם החיים, הארת מֶשְך הזמן(

2.  הגשמה פעילה, הרמוניה    
)מימוש ִאיֵדַאת חיי אנוש(

1    מטרות על דרך מימוש, כאשר המחֹולֵל הוא הָתווך בין היש 
 לאין ובתווך הוויה פעילה. מטרות על משמעות־רוח, דרך 

ראיה־הכרה ומימוש פעולה־חומר.

פרק שני: דרך )ראייה־הכרה(

1.  הכרה באי השלמות )מוסר(  

2.  ידיעת עצמך בזמן ומקום )הכרה — תפיסת   
מציאות, תקשורת־ָשָפה, זיכרון, תקווה(

3.  היותך בקהילה    
)מרחב, שיח, נתינה, סביבה, אהבה־חסד(

4.  עצמיותך, ייחודך, שליחויותיך    
)קבלה, אחריות, הכרה טהורה(
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פרק שלישי: מימוש )פעולה־חומר(

1.   תקשורת, פעילויות )ישירות, עקיפות(   
הקשורות לקידום מטרות על דרך, המשפיעות 

 באופן ממשי וחיובי1 
}לאורך זמן, היסטורית, צמצום חרדה ופחד2 

)חוליי אנוש נובעים גם מחרדה ופחד, 
המייצרים סבל שנאה והרס לעצמו וסביבתו({

2.   ּכיסופים, חלומות )שאיפות(, התגייסות,   
צמצום חרדה ופחד2, ויתור, זמניות

3.   קבלה אישית }אחריות אישית חברתית,   
סביבתית )האחר הוא גם אני({

4.  נתינה קבלה אהבה3 )דומם, צומח וחי(  

1    יצירת פעילות אנושית אישית וסביבתית, מודעת, מוסרית, 
בהירה, נותנת, יוצרת )בונה שיתוף הרמוני בסביבה אוהבת(

2    של היחיד, הקהילה והסביבה )אי מימוש — הזנחה, פגיעה 
בזדון, אי מתן עזרה(

3   על כל דרכיה ומשמעויותיה הפועלות
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נגזרת א׳

משנה סדורה: עולם חיי קהילות   .II

פרק ראשון: מטרות על )משמעות־רוח(

1.  הארת מהות חיי קהילה )קבלת מהות חיי   
 קהילה, טעם מֶשְך חיי קהילה(

2.  הגשמה פעילה, הרמוניות   
)מימוש ִאיֵדַאת חיי קהילה(

פרק שני: דרך )ראייה־הכרה(  

הכרה באי השלמות )חיכוך, מוסר(   .1   

2.   הכרת הקהילה בזמן ומקום )הכרה — תפיסת   
 מציאות, תקשורת־ָשָפה, זיכרון, תקווה(

3.   מקום הקהילה )מרחב, שיח, נתינה, סביבה,   
 אהבה־חסד(

4.  ייחודיות התרחשות חיי הקהילה בתהליך   
היצירה )קבלה, אחריות, הכרה טהורה(
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פרק שלישי: מימוש )פעולה־חומר(

1.  בריאות הפרט, הקהילה, הסביבה והטבע.   
חינוך לתקשורת קהילתית ובין־קהילתית, 

מוסריּות )כולל מוסר טכנולוגי(, חירות 
וחופש, שיתוף, יצירה, נתינה, בנייה, 

 סביבה אוהבת
)הכאב והסבל הנגרם על ידי בני אנוש 

וקהילותיהם לעצמם ולאחרים נובע מחרדת 
היחיד והקולקטיב(

2.  ביזור גבולות הקהילה, ביטול ש�ּיּוְך לאומיות   
למקום, ביטול הלאומניות, צמצום חרדה 

ופחד הקהילה ויחידיה, כיסופי קהילה, 
"הסכם ברית קהילות", "ברית התושבות"1, 
אהבת כל חי, פריצת גבולות, ביטול גבולות

3.  מסע בזמן )זמן קהילה, קבלת אחריות   
קהילתית וסביבתית בעידן מתהווה(

4.  עולם אחד )קהילה משתנָה במרחב משתּנֶה,   
נתינה, שיתוף, קבלה־הארה(

 1    חלק מ"הסכם ברית קהילות" עולמי המאפשר ליחידי קהילה
לעבור לחיות ממקום תושבות אחד למקום אחר על פני הארץ. 
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פרק ראשון: מטרות על )משמעות־רוח(

 1.  הארת מהות חיי אנוש בקהילה 
}קבלת מהות חיי אדם, הפרט בקהילה, צמצום 

חרדה ופחד, טעם מֶשְך החיים, רב אמונתי, סיום 
הלאומיות, רב דתות, מקום ִמְשּכָן. )הבנה והגדרת 

מהות וטעם חיי יהודי, דרוזי, נוצרי, מוסלמי, 
בהאי ואחר, תושב(, אזרח ותושב בֶארץ תקווה{ 

 2.  הגשמה פעילה, הרמונית 
 }מימוש ִאיֵדַאת חיי בן אנוש בקהילה 

 )בין הים לנהר({

נגזרת ב׳

III. משנה סדורה: עולם חיי קהילה, אחת

}חיי קהילה אחת, היסטורית לאומית 
)ביטול לאומניות( )ציון ירושלים( )ישראל פלסטין({

למקום הזה בעת הזאת, השפעה מכרעת וישירה על 
אופן היות חיי האדם על הָארץ האחת, חיים בהרמוניה 

עם הטבע ועם עצמם באהבה תוך הכרה בארעיותָך, 
אל מול פני האין־סוף ללא פחד, עם סקרנות, סלחנות, 

סבלנות ותקווה.

המקום הזה הינו אפשרות לדרך חדשה־ישנה, דרך מזרח 
ומערב כאחד.

במרחב הזה בתקופה הזאת, עידן התקשורת, כולם 
רואים את כולם, כולם מדברים עם )את( כולם.

העת הזאת בין הים לנהר, הינה מפתח אחד, אפשרות 
אחת, לעידן עולם חיי קהילות במרחב אחד משותף.
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פרק שני: דרך )ראייה־הכרה(

 1.  הכרה באי השלמות }קיום חוקי מוסר אנושי 
 תוך שמירה על זכויות אדם וסביבה )אישי, 
 פרטי וכללי כאחד( )התאמה מתמדת בחוקי 

מוסר דתיים({

א.  היסטוריה משותפת של שכול וכאב,    
 הוד, תפארת והדר אשר הביאונו הלום.
לימוד קבלת אי השלמות לא באמצעות 
חרדה, פחד, סבל וכאב )ביטול מלחמה, 

לוחמה וכוחניות, צמצום שנאה, מרפא לכל 
גופנפש, כיבוד האחר ושמירת הטבע(.

ב.  שותפות בחוויה היסטורית,   
 עיצוב ההכרה האנושית, 

 זיכרון זיקה ושותפות בארץ אחת, 
מקום משכן.

ג.  תהליך נמשך בזמן הווה,    
שואף לשיתוף ושלווה.

הכרה בזמן ומקום  .2

א.  זמן הטבע היקומי פועל כיחס בין תופעות   
 משתנות במֶשְך בלתי פוסק אופטימלית.

לעתה, זמן אנושי נתפס ופועל כ"יחס 
תהליך מידע" )פעולה, תנועה, מרחב, 
שינוי, אפקטיביּות, אישית־קונקרטית, 

קהילתית, סביבתית( המושהה בזמן הטבע 
היקומי. תפיסת זמן אנושי היא נגזרת של 

תפיסת מציאות, התרחשות פועלת של רוח 
החיים. רוח החיים מאפשרת ממד־מרחב 

התרחשויות הכרתיות של רוחומר גופנפש 
 כאחד, תפיסת מציאות טבעית. 

 )עדיין מהירות זרימת מידע כמהירות 
 האור — נפחי העברת מידע גדלים, 

מתפתחות מערכות הפנמה קיברנטיות, 
 אפקטיביֹות, תהליכי מרפא חדשים, 

 ראייה ממדית דינמית, הוליסטית, 
 אנושות מתקשרת(
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    מרחבו הראייתי־הכרתי של האדם, 
האנוש, הינו כהתרחשות תפיסת מציאותו, 

גופנפשו וסביבתו.

ב.  שפה היא אחד מאמצעי התקשורת   
ההכרתיים בין יחיד, קהילה וסביבה. שפה 
היא סוג־אפיון תקשורתי בתפיסת מציאות 

של רוח חיים )תקשורת־שפה קיימים 
ופועלים במציאות היש(.

ג.  הוֵודֹות, הקאגיור, המהאבהארטה, התנ"ך,   
הברית החדשה, הקוראן, ואחרים, רבים 

וטובים, הינם תפיסות הכרה ותודעה 
להתחוללות התופעות, הרוחשות כתודעה 
כללית. חרדה אנושית עדיין פועלת ברוח 
החיים המתהווָה במֶׁשך המתגלֶה. האמונה 
היא חלק פועל ברוח החיים, בוערת ברוח 

תקווה מתגלָה.

   כתבי האמונה הינם ספרי הכרה במציאותו, 
ברוחניותו ובארעיותו של האדם במֶׁשך דרך 
חייו האחת. הגיעה העת שכל חברי קהילות 
אמונה יתאחדו בברית אחים, "ברית חירות 

)חופש בחירה( האמונה".

   לכידותם למקום, שיוך וחיבור של תקווה 
למקום, נשגב למקום, ֵאל ֱאלֹוִהים ֲאדֹונָי 

ַאללַּּה למקום, מהווה מפתח לשינוי הראייה, 
 הבהרתה להכרה חדשה, ארץ תקווה,

 "ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאָּך" —
ישראל פלסטין אחים לדרך אשר בה 

נגמל ומשתחרר אדם מחרדת סופיות חייו 
ומשתחררת האמונה, התקווה, משיוכה, 

מחיבורה למקום. 

   כל העולם צופה ומחכה, כיסופים. שיח־אדם 
עם עצמו ועם אמונתו. מפגש נמשך של 

אנוש בחולשותיו. מקום מפגש דתות בין 
 מזרח למערב. סיום חיבור אלוהות למקום, 

"לְַמַען ִּתְהיּו ְּבנֵי אֹור" תקווה.
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3.  היותך בקהילת ישראל־פלסטין, הוא הְמחֹולֵל 
 המשתנה. בידך הדרך.

הדרך נכוחה, מתחוללת מתרחשת ומשתנה וכל 
אשר עברת וכל אשר עשית ָאצּור בזיכרונך ההווה 

בתפיסתך את מציאותך עכשיו. בידך פלסטין 
ישראל היא "וְָאַהְבָּת לְֵרֲעָך ּכָמֹוָך", מתוך רצון 
וכמיהה לוותר, לתת, לשתף את הארץ האחת 

לכול. ללא פחד, עם ראייה־הכרה, תקווה וידיעה 
שזוהי רוח החיים, רוח האדם, הסוללת לנו דרך. 

חירות הבחירה ברוח האדם היא יסוד רוחש 
במרחב קיום הידע והִאי־ידיעה )אי ידע(

4.  התחוללותך בזמן ומקום פלסטין־ישראל, 
מאפשרת לחֵּבר ולסייע בהתהוותה של הארה 

התרחשותית הרמונית בין מזרח למערב, בין דתות 
ואמונות, לקבל ולעזור להתרחשות המתהווה 

בעידן חדש של עולם חיי קהילות. באור דרך תקווה, 
קבלה ומימוש חיי קהילה בדרך אחוות־שלום, חירות 

רוחנית תרבותית, תוך קבלת אחריות אישית 
 וחברתית לחיי היחיד, הקהילה והסביבה. 

יודע אתה ישראל־פלסטין "ַהּנְִסָּתרֹות וְַהּנִגְלֹות, 
ַהּגִּבֹור וְֶהָחכָם"

פרק שלישי: מימוש )פעולה־חומר(

1.  יישום בניית חזון הקהילה ועיגון הגדרתה בחוקה. 
אחד ממרכיביה יפרט את שיטת ניהול הקהילה 

כ"דמוקרטיה משתפת ישירה". יעוגנו סדרי 
עדיפויות בניהול אוצר הקהילה. בריאות נפשגוף 

הפרט והקהילה, זכויות לחיים הוגנים, שפה, 
תקשורת קהילתית ובין קהילות, קיום התאמה 

דינמית בחזון חיי הקהילה עם החוקה הבין־לאומית 
 לזכויות אדם וכללי החוק העולמי )הבין־קהילתי(.
שמירת מורשת הדדית־משותפת. יושבו פליטים 
למולדתם )לא ייגרם סבל על סבל( ויפוצו באופן 

הולם ובהתאם לחוק העולמי )לעתה הבין־לאומי( 
 ליישוב זכויותיהם המוסריות־חוקיות.

כל זאת בקהילה אחת עם חוקה אחת, הפרדת 
רשויות )מכוננת, מחוקקת, מבקרת, שופטת, 

מבצעת, הפרדה מוחלטת בין דת ומדינה וכל רשות 
ציבורית אחרת( ועקרון "אדם אחד — קול אחד". 
יופעלו תהליכים ומהלכים לשימור הסביבה כחלק 

בלתי נפרד מחזון הקהילה, חוקתה ופעילותה
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2.  בידְך היא. בהישג ידָך. ללמוד דרכך יחידך 
לפתח דרכי חיים ופעולות לצמצום חרדה ופחד 

ולסילוקם. פעילויות של היחיד והקהילה לצמצום 
 חרדות ופחדים משותפים ואישיים. 

חתימה על "הסכם ברית קהילות", שותפות דרך, 
ערבות־הדדית בגופנפש, תרבותית, קיומית. מועדי 

זיכרון משותפים, אחוות הדרך

א.  יפורזו ויפורקו מרחבי הקהילות מסּכָנות   
 ידועות ליחיד, לקהילה ולסביבה, מעשה 

ידי אדם. יפותחו דרכי מרפא אשר יפחיתו 
את הסבל ואת הכאב לחי ולצומח. יחוקק 

וייושם "קוד מוסר טכנולוגי" לשמירת 
 האנושות והטבע.

יפורזו ויפורקו, בכל הקהילות, כל סוגי 
הנשק )מוסכמים ושאינם מוסכמים( 

להשמדה, להרג ולהרס של אדם, קהילה, 
סביבה וטבע.

ב.  מסגרת "ָראשּות קהילות האנושות" תנהל   
ותפקח על חוקת הקהילות ועל בריתותיהן, 

תפעל לכך שהאנושות והיקום הפזור במרחב 
יחיו ויפעלו בהרמוניה על פי עקרונות 

שוויון, חירות וחופש, אחריות, שיתוף 
ותקווה לקהילתיות אוהבת בסביבת חייה.

   "ָראשּות קהילות האנושות" תפעל מהיכל 
חוקתה, "חוקת האנושות" אשר תמומש 

ותעודכן בהתאם להתרחשות מימוש המשניות.

ג.  יופרדו ויוסרו המקומות הקדושים ממעמדם   
הלאומי וישוכנו ויהיו בחסות "ָראשּות 

קהילות האנושות". כל מקום קדוש יוגדר 
 וישויך לקהילת אמונתו ודתו וינוהל 

 על ידי מאמיניו. 

מקומות קדושים משותפים יפוקחו וינוהלו 
במשותף, תוך שמירת מורשת הקהילות 
במסגרת "קּוָשאן המקומות הקדושים" 

 ובחסות "ָראשּות קהילות האנושות".
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כל בן אנוש יהיה חופשי להאמין, להלל, 
לשבח, לתרום, לתת, לאהוב, לבקר ולחגוג 

על פי "ברית חירות האמונה" במקומות 
הקדושים ובהתאם למורשת ולאמונה של 

קהילת המקום הקדוש.

ד.  חופש תנועה לחברי הקהילות, חופש מ�ְחיָה,   
מיָם לנהר חיים מכסים, איש ואישה תחת 

שיח גפנם, זיכרונם ההווה. כיבוד ושמירת 
הטבע, הם חלק מרוחְך, רוח חיים. חירות 

ודרור אפשרי לְך ישראל־פלסטין בארץ זבת 
 חלב ודבש, ארץ הקודש, ארץ תקווה. 

דגלכם יישא אחוות־שלום ותקווה מתמדת, 
 משתנה ומתחדשת. 

דרככם המשותפת על הרי־כאב העבר תשמר 
בזיכרונכם ההווה, הפועל, כתקומה נמשכת 

בדרך התרחשותה של ההכרה האנושית.

ה.  וזאת היא לכם מפתח אחד אפשרי!    
 ירושלֵם, ירושלים, המשולש הקדוש, 

תיתנו מתנה לכם ולאנושות, ליקום כולו. 
תקצו שטחים ומועדים לכל קהילת אמונה 
הֲחֵברה ב"הסכם ברית קהילות" והחפצה 
להיות חלק משתתף בהתרחשות ההוויה. 

כל קהילת אמונה כזו תקבל ותיתן בתמורה 

מלאה את ייצוגה, מקומה בקהילת ירושלים, 
משכן התבוננות, שיח, תפילה והודיה, מרכז 

אחד של תרבות ותקשורת, תחנת מעבר, 
מסע בזמן.

ו.  דמי קהילה בסך 3% מהכנסותיו התלת־  
חודשיות של הפרט או של כל גוף כלכלי, 
עסקי ושאינו עסקי, ישולמו למען קרנות 

 סביבה ותרבות.

 דמי קהילה נוספים בסך 7% מהכנסותיהם 
החצי־שנתיות ישולמו לטובת קרנות 

בריאות, חינוך, סיעוד, רווחה, דיור, מזון, 
 פיקוח, ניהול ותחזוקה.

  שיעור דמי הקהילה ייקבעו על ידי
 הקהילה בהתאם למצבה במרחב. 5% 

 מסך דמי הקהילה לשנה, יועברו
 למימון "ָראׁשּות קהילות האנושות".

   אוצר ארץ תקווה ינוהל מראיית דרך, )לאור 
חוקתה ושקיפותה( ויושקע ברוח האדם, 

בגופנפשו, בקהילה ובסביבתה, כאוצר של 
כולנו בדרך הרואה.
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 3.  ּבידָך ִהיא דרְך

   אחוז נא כף ידי מושטת לְך, 
 עת אנחנו עתיקי כנען, אחים לדרך

   חולשֹותיָך חולשותיי, דרכנו משותפת היא — 
קבלת אחריות אישית, חברתית, קהילתית 

וסביבתית, להיה הֹוֶה ויהיה משותף ומתהווה 
בדרך שמש תקווה

ז.  ארץ תקווה תשקיע באנוש ובקהילתו לחנכו   
למסעו, לדרכו הנמשכת והמשתנה. תפעל 

לשימור, לשיתוף ולשיח עם תרבויות 
סמוכות ורחוקות ותשקיע משאבים וידע 

בחיזוק קהילות חלשות. 

ח.  ֶארץ תקווה, תעדכן חוקתה בהתאם לכך כדי   
לקדם את האנושות לעידן חיי קהילות.
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 4.  ָארץ תקווה היא יושביה
 שיח שתול נושב רוח מדבר

 רוח חליל שירה וחזון

   הֹוֶה על הֹוֶה תבוא
 גחלת לוחשת

 ֶּדֶרְך מראות תקווה

   בין ים ונהר
 מטר אבקנים אלי שדות בר

 זוהרים יחדיו 
 אהבה בחיי קהילה

ַהלְלּו יָה  



צילום: אוהד רומנו



משנה סדורה: ֶאֶרץ ִּתְקָוה )ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש(
 מבארת את קיומנו הנכסף והאפשרי במרחב

הגאוגרפי־היסטורי. המשנה בנויה ממבנה כללי 
הפועל בכל אדם וקהילה ומממשת חזון זה 

למקרה הפרטי: ישראל פלסטין.
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