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אחד החברים הטובים שלי מהישיבה , הכול התחיל משיחת הטלפון שקבלתי באמצע הלילה ממושיק

  :התיכונית

המכונית שלי התפגרה ליד שער . אבל יש מצב שאתה מגיע לעזור לי, אני יודע שהשעה מטורפת, אחי"

  ."נראה לי נכנסה למוות קליני. םניסיתי להתניע אותה וכלו, הגיא

מה שאומר שעם כל הכבוד , זו באמת הייתה שעה מטורפת והייתי כבר עם רגל וחצי במיטה. מושיק צדק

  .הדבר האחרון שבא לי לעשות באותו רגע היה לנסוע אליו לשער הגיא, ויש כבוד לחברות שלנו

נכנסתי למכונית שלי ', יתי מהר על מדי אאז על ? לא,בדיוק בגלל דברים כאלו יש חברים, אבל מצד שני

  .פנה שלועוהתחלתי במסע הכומתה שלי לעבר מושיק והמכונית המ

ש התחלתי ביני לביני תוך כדי "בגלל שמלאכים כידוע יש בשמיים והיצר שלי עובד שעות נוספות גם במוצ

רטיס שלו בפייסבוק אתמול במקרה נכנסתי לכ? מה לעזאזל נכנס במושיק :נסיעה להרהר על כל העניין

מכל החברים שיש לו הוא לא מוצא אף  .שזה המון!  חברים5000יש לבן אדם . אחרי חודשים שלא דברנו

  ?חבר ילדות טוב שלו מהישיבה התיכונית? דווקא אליי, אחד אחר לפנות אליו

מכונית ראיתי את הבהוב המצוקה של ה,  דקות בדרך הנשפכת ממורדות הרי ירושלים10אחרי נסיעה של 

  .התקועה של מושיק

לא ", הוא אמר באי נחת" ," אחי,מחילה" :הוא שמח לראות אותי אבל ראיתי שהיה גם נבוך מכל העניין

אבל עברתי בין כל רשימות החברים שלי וחשבתי למי אני יכול לפנות , רציתי להטריח אותך בשעה כזו

  ."בשעה כזו

  .שאלתי אותו בחיוך" ?...ו"

 חברים אפילו לא מצאתי מישהו אחד שאני יכול להרגיש בנוח 5000ר לעצמך שמתוך תא. כלום. ונאדה"

  ."להעיר אותו כמו שאני יכול איתך

   . אמרתי לו"? הא,הזוי"

הם יהיו  :פתאום אני קולט איזה זיוף זה כל החברים הוירטואלים האלו של הפייסבוק ", ענה מושיק,"ילגמר"

אשכרה חברים . ל אם תרצה מהם יותר מזה אתה יכול לחפששם בשביל להגיב על הסטטוסים שלך אב

ואז הוא ניגש אליי וטפח לי בידידות על   ." למשל, כמוך,להבדיל מהחברים האמיתיים של החיים  ,בשקל

  .הכתף

  ."עליך אני יודע שאני יכול לסמוך" המשיך מושיק וחייך ,"עליך"

  )קטןמתוך מגזין עולם (   ".בכיף אחי ", עניתי לו,"וואלה"

  

  

  

  

  

  

  

 ררררנקודילמה על הסיפונקודילמה על הסיפונקודילמה על הסיפונקודילמה על הסיפו
ס אף אחד לא באמת 'ל בתכלהמון חברים בפייס אב? מכירים את התחושה שמושיק סיפר לנו, מה אתם אומרים. 1

  ?חבר
  ?איך הייתם מגדירים חבר וכמה חברים טובים באמת יש לכם בחיים. 2
   ?גם לכם יצא להציע חברויות לאנשים בשביל להרגיש פופולארי. 3
  ?מה הדבר הכי גדול שהייתם מוכנים לעשות בשביל חבר שלכם. 4
רות והפך אותה למוצר שאנחנו קונים בסיילים של סוף הפייסבוק הוזיל את המשמעות של החב, כמו שאתם רואים. 5

  ?עידן הפייסבוקב אלו עוד דברים לטעמכם קיבלו משמעות אחרת .עונה בשקל תשעים
מה היה ההרס ואם , אם הורסות? איזה סוג חברויות יצא לכם יותר לחוות. יש חברויות בונות ויש חברויות הורסות. 6

  ?איך החברות בנתה אתכם, בונות
 באלו מצבים תתנגדו לנוכחות של חברים .ס שלנו והחברים יכולים רק להפריעילפעמים אנחנו צריכים את הספי. 7

  ?שלכם
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  :ארלס הורטון קּוִל אמר'צ יהסוציולוג האמריקא

        ....הוא גם אינו מה שאחרים חושבים שהואהוא גם אינו מה שאחרים חושבים שהואהוא גם אינו מה שאחרים חושבים שהואהוא גם אינו מה שאחרים חושבים שהוא. . . . האדם אינו מה שהוא חושב שהואהאדם אינו מה שהוא חושב שהואהאדם אינו מה שהוא חושב שהואהאדם אינו מה שהוא חושב שהוא""""

        ".".".".האדם הינו מה שהוא חושב שאחרים חושבים שהואהאדם הינו מה שהוא חושב שאחרים חושבים שהואהאדם הינו מה שהוא חושב שאחרים חושבים שהואהאדם הינו מה שהוא חושב שאחרים חושבים שהוא
  

  ?ם חושבים עליוחשבו על המשפט הזה וכמה הדימוי העצמי שלכם באמת בנוי ממה שחברים שלכ
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        ............????ומה אתם אומרים על השיר הבאומה אתם אומרים על השיר הבאומה אתם אומרים על השיר הבאומה אתם אומרים על השיר הבא

         ספר שמואל ספר שמואל ספר שמואל ספר שמואל––––    1111' ' ' ' מקור מסמקור מסמקור מסמקור מס

ְיֹוָנָתן ּבנֹו וֶאל-ַדֵבּר ָשׁאּול ֶאלְַוי - ִויהֹוָנָתן ֶבּן; ָדִּוד-ְלָהִמית ֶאת, ֲעָבָדיו-ָכּל-ְ

ְָשׁאּול ָחֵפץ ּבָדִוד מאוד ְַוַיּּגד יהֹוָנָתן לָדִוד ֵלאֹמר. ְ ְ ְמַבֵקּׁש ָשׁאּול ָאִבי , ֵ

ְוָיַשׁבָתּ ַבֵסֶּתר וַנ, ָנא ַבבֶֹּקר-ְוַעָתּה ִהָשֶּׁמר; ַלֲהִמיֶת ְ , ט"שמואל א י" (ְחֵבּאָתְ

ְַוִיּכרות יהֹוָנָתן ִעם"). ג-א ְּוִבֵקּׁש יהָוה ִמַיּד אויֵבי ָדִוד; ֵבּית ָדִּוד-ְ ְַוּיֹוֶסף יהֹוָנָתן . ְ

ְלַהשִׁבּיַע ֶאת ָדִּוד ּבַאֲהָבתֹו אותֹו ִכּי ַאֲהַבת ַנפׁשֹו ֲאֵהבֹו ְ ְ ', כ', שמואל א" (ְ

  .)יז-טז

ְַוִיּׁשַתּחּו ָשׁלׁש ּפ" ְָעִמים ַוִיּשּׁקּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַוִיּבּכּו ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ַעד ָדִּוד ְ ְ

ְַוּיאֶמר יהֹוָנָתן לָדִוד. ִהְגִדּיל ְֲאֶשׁר ִנשַׁבּענּו ׁשֵנינּו ֲאַנחנּו: ְֵל לָשׁלֹום, ְ ְ ְ ְּבֵשׁם , ְ

ְיהָוה ִיהֶיה ֵבּיִני ּוֵביֶנ ּוֵבין ַזרִעי ּוֵבין ַז, ְיהָוה ֵלאמר ְ ְשמואל ." (עֹוָלם-ַעד, ְרֲע

  .)מב-מ, כ' א

ְָנַעמָתּ ִלּי מאוד, ְָאִחי יהֹוָנָתן, ִלי ָעֶלי-ַצר" ְִנפלַאָתה ַאֲהָבת ִלי ֵמַאֲהַבת ; ְ ְ ְ

  ).כו' א', שמואל ב" (ָנִשׁים

        1111' ' ' ' נקודילמה על מקור מסנקודילמה על מקור מסנקודילמה על מקור מסנקודילמה על מקור מס

? נתןאהבת דוד ויהובמה אנחנו יכולים לראות . 1
  ?האם מדובר בחברות בעוצמות מוכרות לנו

  

 האם . מגלה לדוד ששאול רוצה להרוג אותוןיונת. 2
אין כאן בחירה שגויה של ערך החברות על פני ערך 

   ?הנאמנות המשפחתית
האם גם אתם רואים את עצמכם במצב בו אתם 

  ?בוגדים באחד מבני משפחתכם בשביל חבר
 

        שאלות הרחבהשאלות הרחבהשאלות הרחבהשאלות הרחבה

  ?יכולה לגרום לדימוי העצמי שלכם' לייקלייקלייקלייק' מה אתם חושבים שהבהלה ל1
האם ? ית להמציא לאדם תחליף לחברותהאם לדעתכם בעתיד הנראה לעין תוכל הטכנולוגיה האנוש. 2

  ?אינטרנט וכל המשחקים יכולים כבר עכשיו להוות אלטרנטיבה אמיתית לחברויות, סרטים, ספרים
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        ))))משנה ומשנה ומשנה ומשנה ו, , , , פרק אפרק אפרק אפרק א: (: (: (: (ם חילק בשבילנו את החברויות לסוגים הבאיםם חילק בשבילנו את החברויות לסוגים הבאיםם חילק בשבילנו את החברויות לסוגים הבאיםם חילק בשבילנו את החברויות לסוגים הבאים""""הרמבהרמבהרמבהרמב

  

לעשות , הם רוצים להקים ביחד עסק: ה שיש להם אינטרס משותף'כלומר מדובר על חברות של שני חבר

ברגע .  לא יותר מאמצעי שנועד להשיג את המטרה היא''''חברות תועלתחברות תועלתחברות תועלתחברות תועלת''''הההה .להשיג מטרה, פרוייקט משותף

  .ממילא כבר אין עוד בהכרח עניין בחברות, שהושגה המטרה

  

  .חבר נחתחבר נחתחבר נחתחבר נחת: ם הוא"סוג שני של חברות לפי הרמב

  
  ?בהם כל צד חושב איך הוא יכול להפיק תועלת מהחברות הזו? מכירים חברויות כאלו

' כיפים'רות הזו מביאה להם כל מיני ריגושים ודברים זה יכול להיות זוג מתבגרים שחברים בגלל שהחב

 התקשורתי וההד שהחברות 'באז'שחברים אחד של השנייה בגלל כל ה' כוכבים'ו' סלבים'או למשל . למיניהם

  .הזו תיצור

  

מישהו , מדובר באיש סוד. באולפנה ובצבא, בישיבה, אנחנו יכולים לפגוש אותו בסניף . חבר נפש: ובשפה שלנו

אדם שלא יפחד להגיד לנו את האמת . חנו יודעים שאנחנו יכולים לסמוך עליו ושהוא יהיה שם בעת צרהשאנ

אנחנו צריכים להגיד תודה כאילו , ואם כבר השגנו, בדרך כלל מאוד נדיר להשיג חברות כזו. ושידרוש בטובתנו

  .זכינו במיליון דולר

  

כמו שני . חברות שנועדה להעלות אחד את השני, ם"כאן אנחנו מדברים על החברות האידיאלית לפי הרמב

חברים שלומדים ביחד מוסר מתוך מטרה שכל אחד יבנה את חברו ויגיד לו איפה הוא חושב שהוא צריך 

או לחלופין שני חברים שיש להם מטרה להוסיף עוד טוב בעולם בכל . כמובן מתוך מקום טוב ובונה, להשתפר

  צורה שהיא ולשם כך הם מתחברים ביחד

  

  

 

        

 אבינועם הרש: כתב

   .וחבר נחת וחבר מעלה, חבר תועלת:  שלושה מינים-חברים 

 וחברות המלך וחייליו, הרי הוא כחברות שני השותפים ,,,,אמנם חבר התועלתאמנם חבר התועלתאמנם חבר התועלתאמנם חבר התועלת

   .וחבר בטחון, חבר הנאה :רי הוא שני מיניםה, ואמנם חבר הנחת

   .הרי הוא כחברות הזכרים לנקבות וכיוצא בה ,אמנם חבר ההנאהאמנם חבר ההנאהאמנם חבר ההנאהאמנם חבר ההנאה

 

לא ישמר , הרי הוא שיהיה לאדם חבר שתבטח נפשו בו ואמנם חבר הבטחוןואמנם חבר הבטחוןואמנם חבר הבטחוןואמנם חבר הבטחון

מבלי , הנאה מהם והמגונה, ויגלה לו כל עניניו, ממנו לא במעשה ולא בדיבור

כי אם יגיע . לא אצלו ולא אצל זולתו, חסרוןחשש ממנו שישיגהו בכל זה 

 . תמצא רוב נחת בשיחתו ובחברותו-לנפש בטחון באיש עד לזה השעור 

, הטוב: והיא, הוא שתהיה תאות שניהם וכוונתם למטרה אחת    ואוהב המעלהואוהב המעלהואוהב המעלהואוהב המעלה

וזה הוא החבר . וירצה כל אחד להעזר בחברו בהגיע הטוב ההוא לשניהם יחד

  ." חברות הרב לתלמיד והתלמיד לרבוהוא כ, אשר ציוה לקנותו

  ? יצא לכם לחוות בחיים, איזה חברות מבין כל החברויות שראינו עכשיו !!!!מסכמתמסכמתמסכמתמסכמתנקודילמה נקודילמה נקודילמה נקודילמה 
  ?אלו חברויות הכי עדיפות בעיניכם

 


