
 גלדיאטורים?כמה  לראות  הרוצ 
  ?זוב דם עד  אבקיםוצה לראות שני חבר'ה נר

 לא הקטע שלך? 

 ...?למה זה לא מפתיע אותי

 ... אצבע שנחתכת מסכיןרק מלחשוב על  מתהפכת שליהבטן 

 .? פיכסמופעי בידור בזירות מוות

 ... אנו מכירים היטבאת ההיסטוריה אבל 

 .הדבר, בה"א הידיעה והי קרבות גלדיאטורים  – זמן רב כל כךוזה לא היה לפני  – עד לא מזמן

 .קטנים ריטואלית של ילדיםהריגה וכך גם עבדות, כמובן. ו

  ון העתיקה "נועדו להיות קבצנים".ו... אזרחים עניים ברומא או ביהצחקתם אותי ?צדק חברתי

רב,   זמן  ערכים,   יצדקה, מלא  מיםתור,  באשר הוא אדםכל אדם    ים, מכבדואנחנו אדיביםלא חלף 
 קנדה.של  מופתל יםאזרח

הי, המשחק אתמול היה  לפנות לחבר ולומר "  ?לתמוך בהריגה לשם ספורט  עלה בדעתך אי פעםהאם  
 אותו!") קטל אדיר! הוא 

 אז מה השתנה מאז? 

 של החברה? וכיצד?  יסודבערכי ההראשונה תזוזה התרחשה הבדיוק מתי 

   זה לא קרה כתוצאה ממאבקים מתמשכים בדרך לנאורות.ספוילר: זהירות! 

 ממש לא.  

    ., קשור למילה אחת: יהדותאימצה לעצמה חברהביחס לרבים מהערכים שה חלהשינוי הגדול ש

ואיזון בין    תאינדיבידואליושוויון,  חשובים כל כך של  בחיים ועד לערכים  ותכלית  החל מהעיקרון של מטרה  
 עבודה לחיים, רואים כיצד דרך ברורה ונפלאה נסללה, והמקור שלה בתורה.

 למה זה כל כך חשוב?

  כמה התקדמנו... עד כי התבוננות מחודשת בשינויים שהערכים הללו חוללו תזכיר לנו 
 תחזק בנו את הרצון לשתף   ,מקרוב של הדרך שעשו הערכים היהודיים אל לב הקונצנזוס  הכי בחינ

 עוד מהערכים המהפכניים שלנו עם העולם כיום... 
   הגיע הזמן שנהיה 'יהודיםל  יש השפעה ש 'ב  שעסקוכועסים  למספיק ציוצים  כבר  נחשפת  כי .

 עומדים!  באמתשמאחוריה אנחנו  , זוגאים בהשפעה המתמשכת

רק חלק מהתכנים המעניינים  פוהצטר ל  אלינו! אלה  רוהר    קורסב  כםשמחכים  מכון  החדש של 
 . אוניברסליים לערכים  הפכו יהודיים רעיונות כיצד - מגדלור : ללימודי יהדות



בדיונים ערים של    ומרתק, מלווהמידע היסטורי נרחב    פרש בפניךשבמהלכם ישישה מפגשים  כולל    קורסה
  ניםמתבונ  םתבמידה וא  הקשת, גם כאלה שאינם שומרי מצוות. מכל גווני  ליהודים    מיועד   ואהמשתתפים. ה

 .כםא עבורוה ההז קורסבעולם מבעד לעדשות יהודיות מכל סוג שהוא, ה

 :אלה הפרטים של המפגשים 

 בערב 7:30הבאים, בשעה  שניששת ימי  

 ביולי  5-במאי  31בין התאריכים 

 במרכז חב"ד לדוברי עברית

 הצעה בשבילך:  נולא בטוח/ה שמסתדר לך שישה מפגשים? יש ל

  ה גלמ  י יהדות או שזו הפעם הראשונה שאתהבין אם השתתפת בעבר בקורסים של מכון רוהר ללימוד
היא ללא תשלום. תתבקש לשלם רק    'מתת הצדק החברתי', ההשתתפות במפגש הראשון שכותרתו  עניין

 במידה ותחליט להצטרף גם למפגש הבא.

כן  וד  ה/(אגב, אם את .. .לשקול בכל זאת את המשך השתתפותך  לךכדאי  של גלדיאטורים,  בקטע  וקא 
 עוסק בנושא הזה ובקשר שלו להשקפה המודרנית על קדושת החיים). 3שיעור מס' 

 יחד במסע הזה,  לצעוד אתך יםמחכ

 לנדא והרב שמעון הרב 

 מרכז חב"ד לדוברי עברית

   דולר לזוג)  100דולר ליחיד (  60  נ.ב המחיר המלא עבור השתתפות בששת המפגשים עומד על


