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Why Work to Better the World 

Goals:

Participants will:

explore common reasons given for why people are involved in ¸¸

bettering the world

consider personal motivations for engaging in bettering the world¸¸

map the group’s collective/shared motivations    ¸¸

for bettering the world

Introduction: 

Ask several Jewish social activists why they do the work they do, and you will likely hear a 

range of responses. We have collected 10 popular responses – varying from deep-rooted 

empathy to calculated desire for public recognition – and have provided resources that 

will help illuminate each perspective. We readily acknowledge that some of these reasons 

may appear more noble than others, and that they are not the only motivations for social 

activism. We have therefore included space for you to include your own reasons for why 

you work to improve the world.  It should also be noted that the lines between altruism 

and self-interest are often blurry, and a great deal depends on what we do with our 

knowledge of our own motivations.

Optional Trigger:

Show participants this short clip from the hit television series "Friends", then begin the 

session. 

https://www.youtube.com/watch?v=ahDxg3hc5pM
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Why Do I Better the World?

Instructions: 

Before deeply investigating the texts, participants should select up to four motivations 

(of the 11 total offered bellow) that drive them to act. Give each participant a pen, and a 

card like the one below.  Encourage them to answer honestly.

1.

2.

3.

4.

Rank your top 4 motivations in order of priority,

with #1 being what motivates you most. 

Answer honestly (real, not ideal)

Remind participants to rank their real motivations, and not their ideal ones.

Now delve into the text study exploring the various motivations in detail. Divide participants 

into pairs (chavrutot), to read and analyze the sources that accompany each of the 10 

responses for about 30 minutes. This exercise will deepen participants’ understanding 

of each motivation and help equip them to make their own choices, beyond a better 

understanding of the motivations of other activists.

After the text study, give each participant 4 colored cards of construction paper in 

increasing height:
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On the floor, create the following diagram (using paper, masking tape, etc. – the bigger 

the better!):

Participants should place their four cards the appropriate columns, according to the lists 

they have created and organized for themselves. This exercise will create a group bar 

graph that displays the motivational tendencies of the group visually. 

Those who have assigned their reasons to “Other” should read and explain their reasons 

out loud. If several people place the same motivation under “Other” reason, start a new 

column on the graph.

Look at the group’s “Top Four” motivations, according to the graph. Discuss the 

results with the group. Pay special attention to any glaring results. 

Ask the group 

Were these results unexpected?��

If so, what surprises you about the results?��

Do any of these results make you proud? Embarrassed?��

Are some motivations intrinsically better than others? If so, why?     ��

Does seeing others’ responses make you reconsider your own? Would you change any ��

of your choices if you could? If so, which one(s)?

Be sure to remind the participants that all of them can and should have their own personal 

goals and motivations, for both Project TEN and beyond. Mapping the group’s “tendencies” 

does not negate individual motivations; rather, it creates a shared vocabulary and a 

shared sense of purpose among the group. This should only add to (rather than detract 

from) each participant’s own approaches.
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Why Do We Work to Improve the World?

“When God created the world, He provided an opportunity for the work of His 

hands – man – to participate in His creation. The Creator, as it were, impaired 

reality in order that mortal man could repair its flaws and perfect it.”

“כאשר אלוהים ברא את העולם הוא נתן ליציר כפיו, האדם, הזדמנות לקחת חלק 

בבריאה. הבורא, כפי הנראה, קלקל את המציאות על מנת שהאדם בר החלוף יתקן 

את פגמיה וישלים את הבריאה.”

Halakhic Man, Rabbi Joseph B. Soloveitchik איש ההלכה, הרב יוסף סולובייצ'יק

Rabbi Joseph B. Soloveitchik (1903-1993) was the scion of a rabbinic family. He 

was a Talmudist and a philosopher, and may be considered a founder of “Modern 

Orthodoxy” in America.

What does “man is a partner in creation” mean?��

What does it suggest about God that He intentionally left the world impaired?��
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for his own transgression. 17. You shall 
not subvert the rights of the stranger or 
the orphan; you shall not take a widow’s 
garment in pawn. 18. You shall remember 
that you were a slave in Egypt, and the 
Lord, your God, redeemed you from there; 
therefore, I command you to do this thing. 
19. When you reap your harvest in your 
field and forget a sheaf in the field, you 
shall not go back to take it; it shall be 
[left] for the stranger, the orphan, and 
the widow, so that the Lord, your God, 
will bless you in all that you do. 20. When 
you beat your olive tree, you shall not 
deglorify it [by picking all its fruit] after 
you; it shall be [left] for the stranger, the 
orphan and the widow. 21. When you pick 
the grapes of your vineyard, you shall not 
glean after you: it shall be [left] for the 
stranger, the orphan and the widow.  22. 
You shall remember that you were a slave 
in the land of Egypt: therefore, I command 
you to do this thing.

דברים כד':

ְוֶאְביֹון ֵמַאֶחיָך אֹו ִמֵּגְרָך  יד. ֹלא ַתֲעֹׁשק ָׂשִכיר ָעִני 
ִתֵּתן ְׂשָכרֹו ְוֹלא  ְּביֹומֹו  טו.  ִּבְׁשָעֶריָך:  ְּבַאְרְצָך  ֲאֶׁשר 
ָתבֹוא ָעָליו ַהֶּׁשֶמׁש ִּכי ָעִני הּוא ְוֵאָליו הּוא ֹנֵׂשא ֶאת 
ַנְפׁשֹו ְוֹלא ִיְקָרא ָעֶליָך ֶאל ְי־ֹהָו־ה ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא: טז. 
ֹלא יּוְמתּו ָאבֹות ַעל ָּבִנים ּוָבִנים ֹלא יּוְמתּו ַעל ָאבֹות 
ֵּגר ָיתֹום  ְּבֶחְטאֹו יּוָמתּו: יז. ֹלא ַתֶּטה ִמְׁשַּפט  ִאיׁש 
ָהִייָת  ֶעֶבד  ִּכי  ְוָזַכְרָּת  יח.  ַאְלָמָנה:  ֶּבֶגד  ַתֲחֹבל  ְוֹלא 
ָאֹנִכי  ֵּכן  ַעל  ִמָּׁשם  ֱאֹלֶהיָך  ְי־ֹהָו־ה  ַוִּיְפְּדָך  ְּבִמְצַרִים 
ְמַצְּוָך ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה: יט. ִּכי ִתְקֹצר ְקִציְרָך 
ְבָׂשֶדָך ְוָׁשַכְחָּת ֹעֶמר ַּבָּׂשֶדה ֹלא ָתׁשּוב ְלַקְחּתֹו ַלֵּגר 
ַלָּיתֹום ְוָלַאְלָמָנה ִיְהֶיה ְלַמַען ְיָבֶרְכָך ְי־ֹהָו־ה ֱאֹלֶהיָך 
ְתַפֵאר  ֹלא  ֵזיְתָך  ַתְחֹּבט  ִּכי  כ.  ָיֶדיָך:  ַמֲעֵׂשה  ְּבֹכל 
ִתְבֹצר  ִּכי  כא.  ִיְהֶיה:  ְוָלַאְלָמָנה  ַלָּיתֹום  ַלֵּגר  ַאֲחֶריָך 
ְוָלַאְלָמָנה  ַלָּיתֹום  ַלֵּגר  ַאֲחֶריָך  ְתעֹוֵלל  ֹלא  ַּכְרְמָך 

ִיְהֶיה: כב. ְוָזַכְרָּת ִּכי ֶעֶבד ָהִייָת ְּבֶאֶרץ ִמְצָרִים ַעל ֵּכן 

ָאֹנִכי ְמַצְּוָך ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה:

 1. Religious Imperative

Because God, the Torah, and/or Jewish 

law (halacha) requires us to help others.

If you do not believe in God and/or ��

subscribe to halacha, how might you 

react to the above passage?

Have you ever felt so convinced of ��

the need to help others that you felt 

a moral imperative or commandment 

to do so?   

2. Historical Imperative 

Because Jewish history – slavery in Egypt, 

the Shoah, etc. – has taught us to help others 

as we were not helped.  We underwent 

similar challenges, and therefore recognize 

the need for help when we see it.

Is there anything in your family history ��

that influences your motivation to 

help others?  

How might your family or national ��

history be a disincentive to helping 

others? 

Deuteronomy  (Devarim) 24:14-22

14. You shall not withhold the wages of 
a poor or destitute hired worker, of your 
brothers or of your strangers who are in 
your land within your cities. 15. You shall 
give him his wage on his day and not let 
the sun set over it, for he is poor, and he 
risks his life for it, so that he should not 
cry out to the Lord against you, so that 
there should be sin upon you. 16. Fathers 
shall not be put to death because of sons, 
nor shall sons be put to death because of 
fathers; each man shall be put to death 
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מתוך ההגדה של הרב יונתן זקס

מחוויית  חלק  היא  הגר  ולרווחת  לזכויות  “דאגה 

הגלות של בני ישראל. לתורה לא נמאס מהנושא 

רק  מצווה  כך שבתורה  על  הצביעו  חז”ל   – הזה 

פחות  לא  אך  כמוך”,  לרעך  “ואהבת  אחת  פעם 

משלושים ושש פעמים התורה דוחקת בנו לאהוב 

ֶאת-ֶנֶפׁש  ְיַדְעֶּתם  ְוַאֶּתם  ִתְלָחץ  ֹלא  “ְוֵגר  הגר.  את 

כג’,  )שמות  ִמְצָרִים”  ְּבֶאֶרץ  ֱהִייֶתם  ִּכי-ֵגִרים  ַהֵּגר 

ט’(. בעולם העתיק, אפילו אפלטון ואריסטו ראו 

בגרים זרים הנמצאים מחוץ לטווח הדאגה, ואינם 

ראויים לזכויות אזרח או לאזרחות. אף עקרון לא 

היה נראה להם מובן פחות מאשר עיקרון “ּתֹוָרה 

ִאְּתֶכם”  ַהָּגר  ְוַלֵּגר  ָלֶכם  ִיְהֶיה  ֶאָחד  ּוִמְׁשָּפט  ַאַחת 

)במדבר, טו’, טז’(. זו המהפכה של שמות, וחלק 

מהמאבק המוסרי של בני ישראל.”

Rabbi Jonathan Sacks (b. 1948) 

is the Chief Rabbi of the United 

Hebrew Congregations of 

the Commonwealth (United 

Kingdom). He has published 

widely on topics of Judaism’s 

encounter with the modern 

world.  In 2005, he was knighted 

by Queen Elizabeth II.

Rabbi Jonathan Sacks’s Haggadah

Tied to Israel's experience of exile is 

concern for the rights and welfare of 

the stranger.  The mosaic books never 

tire of this theme – the rabbis pointed 

out that whereas the Torah in one place 

commands love of the neighbor, in no 

less than thirty-six places it urges the 

love of the stranger.  ‘Do not oppress a 

stranger, because you yourselves know 

how it feels to be a stranger: you were 

strangers in Egypt’ (Exodus 23:9).  For the 

ancient world generally, even for such as 

Plato and Aristotle, strangers were aliens, 

beyond the radius of concern, unentitled 

to civil rights or citizenship.  Few things 

would have been less intelligible to them 

than the principle, ‘The community is to 

have the same rules for you and for the 

stranger living among you… You and the 

stranger shall be the same before the Lord’ 

(Numbers 15:16).  This is the revolution 

of the exodus, and part of Israel’s moral 

struggle against tribalism and its modern 

successor, xenophobic nationalism.  

Strangers, too, have rights and make a 

legitimate claim on our humanity, for 

we are all strangers to someone else.  

This is something Israel is expected not 

merely to know abstractly but to feel in 

the deepest recesses of its collective 

memory. ‘You were strangers in Egypt.’
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4. Self-betterment 

Because we become better people 

ourselves when we help others.

מידת האכזריות
From Orchot Tzadikim, a book on Jewish 
ethics written in 15th century Germany 
(author unknown). This excerpt is taken 
from the chapter on “Cruelty.” 

“האכזרי רחוק מאוד מן המידות הטובות, כי לא 

דחקם,  בשעת  להם  ילווה  לא  העניים,  על  ירחם 

ולא יתן להם מאומה. וכתיב )שם יט’,יז’(: “ַמְלוה 

ה’ חונן דל”; ונאמר )תהלים קיב’, ה’(: “טוב איש 

חונן ומלוה, יכלכל דבריו במשפט”; ואומר )תהלים 

מא’, ב’(: “אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו 

ה’” – וכל אלה הם היפוך האכזרי…

מן  ותתרחק  עצמך  על  עיין  אדם,  בן  ואתה, 

ויהיו  ואביונים,  עניים  על  תרחם  אך  האכזריות. 

עניים בני ביתך: “ונתן לך רחמים ורחמך” )דברים 

יג’ יח’( – כל המרחם על הבריות, מרחמים עליו 

מן השמים )שבת קנא ב(. לכן אל תסלק מעליך 

ואמר  אכזריות;  ממידת  השמר  אך  הרחמים, 

שלמה: “פן תתן לאחרים הודך, ושנותיך לאכזרי” 

)משלי ה’,ט’(

Beyond Good Intentions: 
A Values Proposition for 
Jewish Service-Learning
Aaron Dorfman, ZEEK Magazine, 
November, 2010

…Why spend $1,800 to send a privileged 

Jewish kid to do $150 worth of work 

instead of sending that $1,800 to the same 

3. Because it's the right thing to do 

עמנואל קאנט, הנחות יסוד למטפיזיקה של 
המידות. ירושלים תשכ”ה, עמ’ 11. 

Emmanuel Kant

על  המוטלת  חובה  ובראשונה  בראש  היא  האם 

טובה  כדי לעשות  לא  אותה,  והוא ממלא  האדם 

המוסרית  החובה  זו  כי  אלא  שלו,  ולאני  לעצמו 

שאותה יש לעשות כעת? קאנט סבר כך. לדעתו, 

בסיס  להיות  יכולים  אינם  חמלה  כמו  רגשות 

שעשייה  סבר  קאנט  קבועה:  מוסרית  לפעילות 

מצבו  את  ומקבעת  באני  מתרכזת  חמלה  מתוך 

יחסים  מכוננת  החמלה  בכך  הנחמל.  של  הנחות 

לא ראויים בין בני אדם.

עוד  כל  קלקלות.  למיני  צפויות  עצמן  “המדות 

אנו חסרים אותו מורה הדרך וקנה המידה העליון 

שתהיה  כדי  שהפעולה,  מפני  הנכונה.  להערכתן 

מתאימה  שתהיה  דיה  לא  המוסרי,  במובן  טובה 

לשם  עוד  היא  צריכה  אלא  המוסרי,  החוק  עם 

החוק. אם לא כן תהיה התאמה זו מקרית מאוד 

ומפוקפקת. מפני שהטעם שאינו מוסרי יביא אמנם 

מפעם לפעם לפעולות המתאימות עם החוק, אך 

בכל  מוצא  האם  לו...  שמנוגדות  לאלו  רוב  לפי 

מקום את האני החביב שהוא בולט תמיד. שאליו 

שהיתה  החמורה  החובה  את  למצות  ולא  כוונתו 

דורשת הרבה פעמים את ביטול האני.”

הרמן כהן, דת התבונה ממקורות היהדות
Hermann Cohen

שהאחריות  לי  לגלות  אלא  באה  החמלה  “אין 

עליו,  אני  חומל  לפיכך  הוא.  אני  אחר,  למשהוא 

בעצם חומל אני על עצמי”. )עמ’ 177(

חיי  של  האמתית  החידה  הוא  המוות,  לא  “העוני, 

ואילו  כנות אמת...  האדם, משום שפתרונה מחייב 

לפתרה.”  מסתורין  בידיה  שרק  היא,  חידה  המוות 

)עמ’ 171-172(

http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
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stop eager young college students from 

boarding planes to do “service.” But 

maybe there’s another way to see it.

What if the time horizon of the program 

isn’t limited to the weeklong field 

experience, but instead begins when 

participants are accepted into the 

program and lasts the rest of their lives? 

What if the desired outcome isn’t only 

a new fence or community center 

but also the volunteers’ deeper, 

more personal understanding of the 

challenges of the developing world 

that leads to a lifetime of activism in 

pursuit of justice? What if we measure 

the effectiveness of these programs 

based on what we’ve termed their 

“double impact”—the value they create 

for the beneficiary community and the 

transformative impact they have on 

the volunteers? When we stretch our 

perspective this way, field-based service 

trips become more promising, if still 

complex, endeavors…

מעבר לכוונות טובות: 
הצעה ערכית לטקס-לימוד יהודי

אהרון דורפמן, מגזין זיק, נובמבר 2010

ילד  לשלוח  כדי  דולרים   1,800 לשלם  מה  לשם 

שערכה  עבודה  לבצע  פריווילגיות  בעל  יהודי 

 1,800 לשלוח  במקום  דולרים,   150 הוא  הכספי 

דולרים לאותה קהילה? כך היא תרוויח פי עשרה 

להיבט  מעבר  אבל  עצמה.  מהעבודה  מאשר 

הכלכלי הקר, תכנית שירות בין-לאומיות מציבות 

community to do more than ten times that 

amount of work? But beyond the hard 

financials, international service programs 

pose a serious ethical conundrum: Are 

we using the poor to feel better about 

ourselves? 

The Talmud, in Bava Batra (10a), describes 

an encounter between the great Rabbi 

Akiva and his perennial interlocutor and 

devil’s advocate, the Roman Turnus Rufus:

The evil Turnus Rufus posed this question 

to Rabbi Akiva: If your God loves the poor, 

why does God not support them? Rabbi 

Akiva said to him: In order that through 

[helping] them we are saved from the 

decree of hell [i.e. “we achieve salvation”].

In this, Rabbi Akiva sounds quite a bit like 

our service participants when they return 

from their volunteer experiences: They 

speak of being transformed through 

the act of helping—and even standing 

in solidarity with—the poor. On closer 

reading, though, the Akiva-Turnus Rufus 

exchange suggests that the poor are 

merely objects whose suffering enables 

the text’s “we” to exercise the altruism 

that enables their enlightenment. [How, 

if at all, one wonders, are the poor 

themselves to be saved from the decree 

of hell?] We need the poor to suffer so 

that we have a venue in which to practice 

and perfect our capacity for kindness.

Seen this way, good people the world 

over should stampede the airports and 
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5. We Live in a Global World 

Because in a global world, suffering in 

one place inevitably has impact on other 

places. We are involved whether we like 

it or not.

David Ben Gurion, Israel Yearbook 
1960, p. 23

“Modern transport and communications 

have shortened distances and transformed 

the globe from being divided between 

separate and distant nations to being 

one interconnected and interdependent 

world… and this unity of humankind’s fate 

means that closing the gaps has become 

humankind’s major mission, requiring the 

wealthy, developed and advanced States 

to lend all their efforts to assisting weaker 

and less capable nations.”  

דוד בן גוריון )1886-1973(, ראש הממשלה 
הראשון של ישראל 

“התקשורת והתחבורה המודרנית קיצרו מרחקים. 

מופרדים  לעמים  יותר  נחלק  אינו  העולם  וכעת, 

ורחוקים אלא הוא בעל תלות הדדית וחיבור הדדי. 

בשל האיחוד הזה בגורל האנושי, סגירת הפערים 

האנושי,  המין  של  העיקרית  המשימה  כעת  היא 

המפותחות  העשירות,  מהמדינות  תובעת  והיא 

בסיוע  מאמציהן  כל  את  להשקיע  והמתקדמות 

לעמים חלשים ומתקשים.” 

משתמשים  אנחנו  מדוע  רצינית:  אתית  בעיה 

בעניים כדי להרגיש טוב יותר בעצמנו?

בתלמוד, מסכת בבא בתרא )י', ע'א(, מתואר מפגש 

בין רבי עקיבא הגדול ובין בן שיחו ובר הפלוגתא 

הקבוע שלו, הרומאי טורנוסרופוס:

רבי  את  הרשע  טורנוסרופוס  שאל  שאלה  "וזו 

עקיבא: אם אלהיכם אוהב עניים הוא, מפני מה 

אינו מפרנסם? אמר לו רבי עקיבא: כדי שניצול אנו 

בהן מדינה של גיהנום. )צ"ל "נזכה לגאולה"(.

המשתתפים  כמו  נשמע  עקיבא  רבי  זה,  במקרה 

מעבודת  חוזרים  שהם  לאחר  שלנו  בתפילות 

התנדבות: הם מדברים על השינוי שהתחולל בהם 

דרך העזרה לעניים, ואף דרך הפגנת סולידריות 

עימם. עם זאת, בקריאה צמודה נראה שהדיאלוג 

בין עקיבא ובין טורנוסרופוס מרמז על כך שהעניים 

הם אובייקטים בלבד, שסבלם מאפשר ל"אנחנו" 

של הטקסט לנהוג באלטרואיזם המוביל להארה. 

)יש לתהות איך ואם בכלל, ניצלים העניים עצמם 

מדין הגיהינום?( סבל העניים מספק לנו מרחב שבו 

אנחנו יכולים לתרגל ולשכלל את יכולת החסד שלנו.

בכל  טובים  אנשים  על  זו,  מבט  נקודת  פי  על 

ולמנוע  התעופה  שדות  על  להסתער  העולם 

מסטודנטים צעירים ולהוטים לעלות על מטוסים 

להציע  ניתן  אולי  אבל  "שירות".  לבצע  בדרכם 

זווית ראייה אחרת.

מה יקרה אם אורך התכנית לא יוגבל לשבוע בשטח, 

אלא יתחיל כאשר המשתתפים מתקבלים לתכנית 

ויימשך כל חייהם? מה יקרה אם התוצאה הנשאפת 

לא תהיה רק גדר חדשה או מרכז קהילתי חדש 

המתנדבים  של  יותר  ואישית  עמוקה  הבנה  אלא 

את האתגרים של העולם השלישי שתוביל לחיים 

מה  צדק?  אחר  ורדיפה  אקטיביזם  של  שלמים 

יקרה אם נמדוד את יעילות התכניות האלו על פי 

מושג ה"השפעה הכפולה" – ערכן בקהילת היעד 

לצד השינוי וההשפעה על המתנדבים? אם נרחיב 

את נקודת המבט שלנו באופן זה, יהפכו מסעות 

מבטיחות  ליוזמות  העולם  בכל  שירות  מבוססי 

יותר, אם כי מורכבות...
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Midrash Rabbah, Vayikra 4:6 

Rabbi Shimon Bar Yochai taught: A 

parable to a group of people who were 

sitting in a boat. One of them took a drill 

and began to drill a hole beneath himself. 

His companions said to him: "Why are you 

sitting and doing this?" Replied the man: 

"What concern is it of yours? Am I not 

drilling under myself?" Said they to him: 

"When the water rises, you will flood the 

boat for us all!"

מדרש רבא, ויקרא ד', ו'

תני רשב"י משל לבני אדם שהיו יושבין בספינה 

נטל אחד מהן מקדח והתחיל קודח תחתיו אמרו 

מה  להם  אמר  ועושה  יושב  אתה  מה  חבריו  לו 

אכפת לכם לא תחתי אני קודח אמרו לו שהמים 

עולין ומציפין עלינו את הספינה

Midrash Rabbah is a collection 

of rabbinic teachings and 

interpretations of the Bible, 

organized in accord with the 

books of the Torah and the 

megillot.  These texts are dated 

to the year 400 CE, and the 600 

years (approx.) following.

Ari Hart, Co-Founder of Uri L’Tzedek: 
Orthodox Social Justice

“The economic crisis of the last two years 

has resulted in a dramatic increase in the 

number of homeless Jews in America. 

In a globalized world, famine among 

wheat farmers in India will affect the 

price of matzah in Israel. US immigration 

policy affects the workers in Jewish 

slaughterhouses in Iowa. Government 

responsibility and disaster preparedness 

affects synagogues in New Orleans.”

לצדק:  עורי  של  שותף  מייסד  הארט,  ארי 
צדק חברתי אורתודוקסי

הביא  האחרונות  השנתיים  של  הכלכלי  "המשבר 

הבית  חסרי  היהודים  במספר  דרמטית  לעלייה 

בקרב  רעב  גלובלי,  בעולם  הברית.  בארצות 

חקלאים המגדלים חיטה בהודו משפיע על מחיר 

המצה בישראל. מדיניות ההגירה של ארצות הברית 

יהודיים  מטבחיים  בבתי  עובדים  על  משפיעה 

לקראת  ממשלתית  והתכוננות  אחריות  באיווה. 

אסון משפיעות על בתי כנסת בניו אורלינס."
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in the traditional sense of the old slavery, 

but about controlling them completely. 

People become completely disposable 

tools for making money…

היא  בלבד;  לעבר  השייכת  אימה  אינה  עבדות 

במדינות  אפילו  העולם,  בכל  להתקיים  ממשיכה 

מפותחות כדוגמת צרפת וארצות הברית. ברחבי 

וסובלים.  בונים  מזיעים,  עובדים,  עבדים  העולם 

הנעלים שאתם  את  ייצרו  אולי  בפקיסטן  עבדים 

נועלים ואת השטיח שאתם עומדים עליו. עבדים 

באיים הקריביים אולי הניחו סוכר במטבח שלכם 

אולי  הם  בהודו  שלכם.  הילדים  בידי  וצעצועים 

את  וצחצחו  לובשים  שאתם  החולצה  את  תפרו 

הטבעת שעל אצבעכם. לא משלמים להם כלל.

הם  עקיפה.  בצורה  גם  בחייכם  נוגעים  עבדים 

את  שייצר  המפעל  את  שבנו  הלבנים  את  הכינו 

שאכלה  אורז  גידלו  עבדים  שלכם.  הטלוויזיה 

הווילונות  של  היפהפה  הבד  את  האישה שארגה 

קטנות  שלכם  ההוצאות  עבדים  בזכות  שלכם... 

והרווחים מההשקעות גבוהים...

הולך  העבדים  ומספר  משגשג  עסק  היא  עבדות 

וכאשר  עבדים.  בזכות  מתעשרים  אנשים  וגדל. 

הם גומרים להשתמש בעבדים שלהם, הם פשוט 

משליכים את האנשים האלו. זו העבדות החדשה, 

הסובבת סביב רווחים גבוהים וחיים שאינם שווים 

אנשים,  על  בבעלות  מתמקדים  לא  כיום  אגורה. 

כמו בעבדות הישנה, אלא בשליטה מוחלטת בהם. 

מושלמים  פעמיים  חד  לכלים  הופכים  אנשים 

ליצירת רווחים…

Recommended:

Take the “Slavery Footprint” 

test at for an interesting perspective on 

the impacts of our consumerist lifestyles. 

http://slaveryfootprint.org/

You might be surprised.

6. We are Links in the Chain of 
Consumption

Because our actions cause suffering for 

others.

Excerpt from Disposable People: New 
Slavery in the Global Economy, Kevin 
Bales, 2004

Slavery is not a horror safely consigned to 

the past; it continues to exist throughout 

the world, even in developed countries 

like France and the Unites States. Across 

the world slaves work and sweat and 

build and suffer. Slaves in Pakistan may 

have made the shoes you are wearing 

and the carpet you stand on. Slaves in the 

Caribbean may have put sugar in your 

kitchen and toys in the hands of your 

children. In India they may have sewn the 

shirt on your back and polished the ring 

on your finger. They are paid nothing

Slaves touch your life indirectly as well. 

They made the bricks for the factory that 

made the TV you watch…slaves grew the 

rice that fed the woman that wove the 

lovely cloth you’ve put up as curtains…

slaves keep your costs low and returns on 

your investments high…

…Slavery is a booming business and the 

number of slaves is increasing. People 

get rich by using slaves. And when they’ve 

finished with their slaves, they just throw 

these people away. This is the new 

slavery, which focuses on big profits and 

cheap lives. It is not about owning people 

http://slaveryfootprint.org/


81

Project TEN  Identity Design, Presentation I
Project TEN  Identity Design, Presentation I

Why Work to Better the World ��

81

שאלותיו של פועל 
תוך-כדי-קריאה

ברטולד ברכט 
תרגום: מרדכי אבי שאול

מי בנה את נוא-אמון עם שבעת שעריה?

בספרים נכתבו שמות מלכים.

כלום המלכים עמסו את משא האבנים?

ובבל זו שחרבה וחזרה וחרבה

מי חזר ובנה אותה פעמים מרובות כל כך?

ואי אלה הבתים מבתיה של לימה המפיזה זיו פז, 

שבהם הבנאים התגוררו?

אנא הלכו בערב, בשעה שתמה מלאכת החומה

הסינית, אנא הלכו הגודרים? רומי האדירה

מלאה קשתות ניצחון. את מי הדבירו הקיסרים? 

וביזנטיון זו שגמרו עליה את ההלל

כלום רק ארמונות היו בה למגורי אוכלוסיה?

ואפילו באטלנטיס האגדית בלילה שבלעוה משברי 

הים, הן שאג שאגו הטובעים אחרי עבדיהם.

אלכסנדר הצעיר כבש את הודו. הוא לבדו?

קיסר הכה את הגליים.

האם לא היה עמו לפחות טבח אחד?

פיליפ בכה משירד ציו במצולות ים, 

ומלבדו איש לא בכה?

פרידריך השני נצח במלחמת שבע השנים. 

מי עוד זולתו ניצח? כל דף ודף וניצחונו.

מי בשל את משתה הניצחון?

כל עשר שנים בא איש גדול, 

מי שילם את ההוצאות?

כמספר הרשומות

מספר השאלות.

Bertold Brecht (1898-1956) 
was a German poet, playwright, 
and theatre director. Considered 
“subversive,” Brecht left Germany 
in 1933 for Scandinavia, Finland, 
and eventually, the United States.

A Worker Reads History
Bertolt Brecht

Who built the seven gates of Thebes? 

The books are filled with names of kings. 

Was it the kings who hauled the craggy 

blocks of stone? 

And Babylon, so many times destroyed. 

Who built the city up each time? In which 

of Lima’s houses, That city glittering with 

gold, lived those who built it? 

In the evening when the Chinese wall 

was finished Where did the masons go? 

Imperial Rome Is full of arcs of triumph. 

Who reared them up? Over whom 

Did the Caesars triumph? 

Byzantium lives in song. 

Were all her dwellings palaces? And even 

in Atlantis of the legend The night the 

seas rushed in, The drowning men still 

bellowed for their slaves. 

Young Alexander conquered India. 

He alone? 

Caesar beat the Gauls. 

Was there not even a cook in his army? 

Phillip of Spain wept as his fleet 

was sunk and destroyed. 

Were there no other tears? 

Frederick the Greek triumphed in the 

Seven Years War. 

Who triumphed with him? 

Each page a victory 

At whose expense the victory ball? 

Every ten years a great man, 

Who paid the piper? 

So many particulars. 

So many questions.
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מדינת ברית מילה
רוני סומק

“זֹוִהי”, ִמיֶשִׁהי ָצֲעָקה, “ְמִדיַנת ְבִּרית ִמיָלה,

ַלְקַּטִנּים חֹוְתִכים

ְוַהְגּדֹוִלים אֹוְכִלים עּוגֹות”.

ֵריַח ֵזַעת סּוֵסי ַהִמְּשָׁטָרה ָעַמד ָבֲּאִויר

ְכֶּשֶׁגֶּשׁם ִהְרִטיב ְבּ- 1972 ְשָׂערֹות ְמֻרָשּׁעֹות

ַעל ֹראׁש ְירּוָשַׁלִים.

ָהָיה ַקר

ְוִהיא ָבָּאה ִבְּמִעיל ֵמעֹור ְכָּבִשׂים )ַכָּמּה ִטְפִּשׁי(

ְלַהְפָגָּנה ֶשׁל ַפְּנֵתִּרים ְשֹׁחִרים.

ׁשּום ָדָּבר ֹלא ִהְשַׁתָּנּה ֵמָאז:

ַנָגֵּרי ָהִעיר עֹוָדם ּדֹוְפִקים ַמְסְמֵרי ֶחְמָלה

ְבַּסְפְסֵלי ִלְשַׁכּת ָהֲעבֹוָדה,

ֶלֶחם רֹוֵתַח ַבַּתּּנּוִרים,

ְוֵאֶלּה ִעם ָהֵעיַנִים ַהְמֵּלאֹות רֹוֵבי ַצִיד

ָתִּמיד ׁשֹוְכִחים ֶאת  ַהַכּּדּוִרים ַבַּבִּית.

ּוְבֶקֶשׁר ַלַבּחּוָרה? ְכּמֹו ְבַּמַסּע ֲאלּוְנקֹות:

ַהָכֵּתף ּכֹוֶאֶבת, ַהֵמַּצח ֲחרּוׁש ְקָמִטים

ּוָבַרְגַלִים ִמְשָׂתְּרִגים ְשִׁריִרים. ְשִׁריֵרי

ַהִשְּׁכָחה.

Roni Someck (b. 1951) is an 

Israeli poet, writer, and artist who 

frequently writes about social 

issues and social critique.

Circumcision State
By Roni Someck
Translated by Robbie Gringras

“This,” someone shouted, “Is 

Circumcision State,

The little ones get cut

And the big ones eat cookies”.

The smell of police horse sweat hung 

in the air When the rain wet in 1972 

malicious hair On the head of Jerusalem.

It was cold

And she arrived in a sheep-skin coat 

(how silly)

For a demonstration of the Black Panthers.

Nothing has changed since then:

The city carpenters are still knocking 

nails of pity

Into the benches at the Labor exchange,

Bread boils in the ovens,

And those with the eyes full of hunting 

guns

Always forget the bullets at home. 

And the girl? Like a journey carrying 

a stretcher :Shoulder aches, brow 

furrowed with wrinkles

And legs with muscles intertwined. 

Muscles

Of forgetfulness.



83

Project TEN  Identity Design, Presentation I
Project TEN  Identity Design, Presentation I

Why Work to Better the World ��

83

…Similar to what other students 

expressed in the discussion, Mary’s 

increased awareness of her privilege led 

to a type of empathetic response toward 

disadvantaged people comparable to what 

Goodman (2000) identifies as aversive 

arousal reduction. Goodman argues that 

this empathy commonly causes privileged 

people to develop negative feelings 

such as pity, guilt, or discomfort. Thus, 

privileged individuals participate in social 

justice efforts as a means of reducing 

these negative feelings...

…Although all of the students were 

motivated by their feelings of guilt to 

varying degrees, and these feelings were 

an important source of motivation for 

participating in social justice work, they 

similarly believed, as Bruce pointed out, 

“Guilt is not the main reason for [my 

commitment to social justice].” Mary 

added, “I agree [with Bruce]. It’s not 

the main thing that keeps me going and 

working around these issues or believing 

in them. But I have to agree that it’s there. 

I would be lying if I tried to deny that.” 

Andrew, a senior biology major who 

focuses on issues related to agricultural 

sustainability, similarly emphasized the 

importance of being honest about what 

motivates individuals to form particular 

commitments. He said that it is important 

to be “honest about what really drives you 

. . . [and] where your commitments come 

from.” Nearly all of the students agreed 

with his statement.

7. Feelings of Guilt

Because I can’t look myself in the mirror if 

I do nothing. 

“I don’t like to admit it,” Bruce, a junior 

economics major whose efforts focus on 

addressing issues related to the economic 

conditions of developing countries, 

responded after the group was asked 

about their reasons for being committed 

to social justice, “but I think it is partly 

done out of guilt. . . . I am committed to 

[social justice] issues somewhat because 

I feel guilty about having so much and a 

lot of people don’t.” Most of the other 

students shared similar feelings of guilt 

about their privilege and claimed that guilt 

was associated with their commitment 

to social justice. Similar to Bruce, Kris, a 

sophomore government major whose 

efforts focus on the ethical treatment of 

animals, explained that “working on issues 

of social justice around [Mclean College] 

and [the surrounding community] was 

like a very big guilt factor, just that I’ve 

had this great life and all these people 

that I didn’t even know didn’t have it.”

When asked to identify the primary 

source of their feelings of guilt in relation 

to their commitments to social justice, the 

students credited increased awareness of 

privilege and oppression they gained from 

their study of these concepts in various 

Mclean classes. From their increased 

awareness, they developed feelings of 

guilt about “unearned privilege.” …
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הסטודנטים  כל  הונעו  אחרת,  או  זו  במידה 

חשוב  הנעה  כמקור  שהתגלו  אשמה,  מתחושות 

לפעילות לקידום צדק חברתי, אבל הם בו בזמן 

ש”אשמה  מציין:   (Bruce) שברוס  כפי  האמינו, 

אינה הסיבה המרכזית לכך.” ומרי הוסיפה: “אני 

מסכימה. זו לא הסיבה העיקרית להמשיך לעבוד 

שהיא  מודה  אני  אבל  האלה.  בנושאים  ולהאמין 

העוסק  אנדרו,  זה.”  את  להכחיש  שקר  זה  שם. 

מדגיש  קיימא,  בת  חקלאות  בנושאי  בעיקר 

למניעים  בנוגע  כנות  חשובה  כמה  עד  הוא  גם 

כל  כמעט  מסוימת.  לעבודה  מתחייבים  שבגינם 

הסטודנטים הסכימו אתו. 

“Privileged Pursuits of Social 

Justice: Exploring Privileged 

College Students’ Motivation 

for Engaging in Social Justice,” 

A. Howard. Journal of College & 

Character, (2011) 12, p. 1-14

רגשות אשמה

“אני לא אוהב להודות בזה,” אמר ברוס, סטודנט 

הקשורות  בבעיות  מאמציו  את  הממקד  לכלכלה 

למצבים הכלכליים של מדינות מתפתחות, אחרי 

ששאלו את הקבוצה על הסיבות של חבריה לעשייה 

הנוגעת לצדק חברתי, “אבל אני חושב שגם אשמה 

היא חלק מהעניין... אני מחויב לנושאים האלה גם 

בגלל שאני מרגיש אשם על שיש לי כל כך הרבה 

האחרים  הסטודנטים  רוב  אין.”  רבים  ולאנשים 

שלהם  הפריווילגיות  בשל  דומה  אשמה  הרגישו 

לצדק  שלהם  למחויבות  קשורה  שאשמה  וטענו 

חברתי. בדומה לברוס, קריס, סטודנטית לממשל 

הממקדת את מאמציה ביחס מוסרי לבעלי חיים, 

במקלין  חברתי  צדק  סביב  ש”הפעילות  הסבירה 

כי  רק  עצומה,  אשמה  הולידה  ובסביבתו  קולג’ 

אפילו  שאני  אנשים  והמון  נהדרים  לחיים  זכיתי 

לא מכירה לא זכו לזה.”

הסטודנטים שנשאלו מה המקור המרכזי לתחושת 

האשמה ציינו מודעות גדולה לפריווילגיות ולדיכוי 

המודעות  בקולג'.  שונים  בשיעורים  שנרכשה 

פיתחה אצלם אשמה לגבי הפריווילגיות שנתונות 

להם על אף שלא הרוויחו אותן.

גם המודעות שפיתחה מרי לפריווילגיות שלה יצרה 

מוחלשים,  אנשים  כלפי  אמפטית  תגובה  אצלה 

מכנה   (Goodman, 2000) בדומה למה שגודמן

 aversive) ”הפחתה אקטיבית כתוצאה מסלידה“

arousal reduction). גודמן טוען כי האמפטיה 

הזו בדרך כלל גורמת לאנשים בעלי פריווילגיות 

או  אשמה  רחמים,  כמו  שליליים  רגשות  לפתח 

חוסר נוחות. ולכן, בעלי פריווילגיות לוקחים חלק 

במאמצים לקידום צדק חברתי כדרך להפחית את 

הרגשות השליליים האלו...
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“Corporate Philanthropy and 
Corporate Financial Performance: 
The roles of Stakeholder Response 
and Political Access,” H. Wang and 
C. Oian. Academy of Management 
Journal (2011), 54, 1159-1181

…corporate philanthropy positively 

affects corporate financial performance 

because decisions regarding charitable 

contributions can be made strategically to 

raise a company’s image and reputation, 

as well as to increase the value of its 

“moral capital” (Brammer & Millington, 

2005; Godfrey, 2005; Porter & Kramer, 

2002; Saiia, Carroll, & Buchholtz, 2003). 

Philanthropy may promote products and 

enhance brand image, thus serving the 

role of cause related marketing (File & 

Prince, 1998).

על  ספק  ללא  משפיעה  תאגידית  פילוסופיה 

מפני שהחלטות  התאגידים  הכלכליים  הביצועים 

מתקבלות  צדקה  למטרות  לתרומות  הנוגעות 

לשפר  מנת  על  אסטרטגית,  מבט  מנקודת 

גם  כמו  החברה,  של  והמוניטין  התדמית  את 

שלה  המוסרי”  ה”הון  ערך  את  להעלות  במטרה 

 Brammer& Millington, 2005; Godfrey,)

 2005; Porter & Kramer, 2002; Saiia, Carroll,

Buchholtz, 2003&). פילנתרופיה עשויה לקדם 

ומקדמת  המותג,  תדמית  את  ולשפר  מוצרים 

.(File & Prince, 1998) שיווק עם מניע חברתי

8. It makes us look good

Because I want to be seen as the kind of 

person who does this stuff.  

“Social Approval and Helping,” K.L. 
Satow. Journal of Experimental Social 
Psychology (1975) 11, 501-509.

An experiment was conducted to 
examine the role played by social approval 
as an incentive for helping behavior. 
After filling out the Madowe-Crowne 
Social Desirability Scale, 95 female 
undergraduates were asked to make 
donations to a research fund under either 
public or private conditions. The following 
predictions, derived from social learning 
theory, were supported: (a) more money 
is donated under public conditions than 
under private conditions (p < .Ol), (b) 
more money is donated by individuals 
high in need for approval than those low 
in need for approval (p < .05), and (c) the 
effect of need for approval on donating 
is greater under public conditions than 

under private conditions (p < .05).

התמיכה  השפעת  את  לבחון  שמטרתו  ניסוי 
לאחר  מסייעת:  להתנהגות  כתמריץ  החברתית 
ש-95 תלמידות לתואר ראשון מילאו את שאלון 
מאדו-קראון (Madowe-Crowne) הבוחן רצייה 
חברתית, ביקשו מהן לתרום לקרן מחקר בפרטיות 
שנגזרו  הבאות,  ההשערות  הוכחו  ובפומבי. 

מתיאוריית הלמידה החברתית: 
יותר נתרם בפומבי מאשר בפרטיות  1. כסף רב 

.)p < .Ol(
הזקוקים  פרטים  ידי  על  נתרם  יותר  רב  כסף   .2
לו  הזקוקים  ידי  על  לאישור חברתי מאשר  יותר 

.)p < .05( פחות
גדולה  חברתי  באישור  הצורך  של  ההשפעה   .3

.)p < .05( יותר בפומבי מאשר בפרטיות
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 9. It Makes Us Feel Good 

The “Altruism Effect”: Because doing 

good feels good to me!

If It Feels Good to Be Good, It Might 
Be Only Natural. Shankar Vedantam, 
The Washington Post, May 2007. 
Proceedings of the National Academy 
of Sciences, October, 2006.

Jorge Moll and Jordan Grafman, 

neuroscientists at the National Institutes 

of Health and LABS-D’Or Hospital Network 

(J.M.) provided the first evidence for the 

neural bases of altruistic giving in normal 

healthy volunteers, using functional 

magnetic resonance imaging. 

The results showed that when the 

volunteers placed the interests of others 

before their own, the generosity activated 

a primitive part of the brain that usually 

lights up in response to food or sex. 

Altruism, the experiment suggested, was 

not a superior moral faculty that suppresses 

basic selfish urges but rather was basic to 

the brain, hard-wired and pleasurable.

למדעי  מומחים  גרפמן,  וג'ורדן  מול  חורחה 

בתי  וברשת  לבריאות  הלאומיים  במכונים  המוח 

החולים LABS-D'Or, סיפקו הוכחה ראשונה לכך 

שלאלטרואיזם בסיס עצבי בעקבות מחקר שבדק 

מתנדבים בריאים ותקינים בדימות תהודה מגנטית 

.(FMRI) תפקודי

העמידו  המתנדבים  שכאשר  העלו  התוצאות 

הנדיבות  שלהם,  לפני  אחרים  של  אינטרסים 

כלל  שבדרך  במוח  פרימיטיבי  חלק  הפעילה 

מראה  הניסוי  לסקס.  או  לאוכל  בתגובה  נדלק 

שמדחיק  נעלה  מוסרי  חוש  אינו  אלטרואיזם  כי 

בסיסית,  תכונה  אלא  בסיסיים,  אנוכיים  דחפים 

קבועה ומעוררת עונג במוח.

10. What Goes Around Comes 
Around

Talmud Bavli, Tractate Taanit 9a

And Rabbi Yochanan said: What is the 

meaning of [the double formulation] ‘you 

shall surely tithe’ [Deuteronomy 14:22]? 

Tithe [aser] so that you will become 

[ashir] rich.

'עשר  כב(  יד:  )דברים  דכתיב  מאי  יוחנן  וא"ר 

תעשר' - עשר בשביל שתתעשר. 

תלמוד בבלי, מסכת תענית ט-ע"א

11. Your reason here
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