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בין אידאל למציאות

תקציר

מאמר זה מבוסס על ניתוח תוכן איכותני של כשישים נאומים שנכתבו במסגרת פרויקט 
צוערי הדמוקרטיה של המכון הישראלי לדמוקרטיה, תנועת עמ"י, אגודות הסטודנטים 

 .NRG ואתר האינטרנט
 30-20 בגילים  צעירים  סטודנטים  התבקשו   2010 באפריל  שהתקיימה  בתחרות 
לכתוב נאום שכותרתו "מצעיר די אפאתי לפוליטיקאי מאוד אכפתי". הנואמים התבקשו 
לעסוק בשאלה כיצד להניע צעירים איכותיים להצטרף לעולם הפוליטיקה. ניתוח התוכן 
את  תופסים  כיום  בישראל  צעירים  האופן שבו  על  מגוון ממצאים  הנאומים חשף  של 
מצבן של החברה הישראלית בכלל ושל המערכת הפוליטית בפרט. הפער בין האידאל 
קטגוריות  כשתי  התבררו  ולפעולה  לשינוי  והקריאה  והפוליטית  החברתית  למציאות 

המשמעות העיקריות שעברו כחוט השני בטקסטים של כותבי הנאומים.
חלקו הראשון של המאמר — "החלום ושברו" — פורש לפני הקורא את הקטגוריות 
העיקריות שבאמצעותן כותבי הנאומים ממשיגים את הפער בין האידאל ובין המציאות 
תועלתניים", ואינטרסים  לאופורטוניזם  ערכיות  "בין   — והפוליטית   החברתית 
"בין  ושיח של הקרבה",  "האתוס המיליטריסטי  אינדיווידואליזם לקולקטיביזם",  "בין 
הארץ,  כל  "צעירי   — המאמר  של  השני  חלקו  פוליטי'".  'בית  להיעדר  לאומי'  'בית 
התאגדו!" — חושף את הדרכים האפשריות, לדעת הכותבים, להניע צעירים לפעולה 
חוץ– לפוליטיקה  ממסדית  פוליטיקה  בין  ההבחנה  שכיחה  כאן  ופוליטית.  חברתית 
ממסדית. בהמשך הדברים מוצגים האמצעים הרטוריים שבאמצעותם ביטאו הנואמים 

את הקריאה לשינוי ולפעולה.

אנו מודות לכל המשתתפים בפרויקט צוערי הדמוקרטיה, בתחרות הנאומים ובקבוצת המיקוד,   *
ובייחוד לדפנה גרובר וצוותה. 

פרויקט נאומים בנושא "מצעיר די אפאתי לפוליטיקאי מאוד אכפתי"
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הישראלית,  החברה  על  הצעירים  של  פנים  רב  ביקורתי  מבט  חשף  התוכן  ניתוח 
במגוון  דיון  של  הבולט  היעדרו  את  וכן  הציבור,  נבחרי  ועל  הפוליטי  הממסד  על 
סוגיות שאפשר היה לצפות שיעמדו במרכז סדר היום של אוכלוסיית הצעירים בחברה 
עוד  הישראלי–פלסטיני.  והסכסוך  העבודה  מהגרי  הסביבה,  איכות  כגון  הישראלית, 
וקראו  שבו  והם  הציבורי  המרחב  להחייאת  רבה  חשיבות  מייחסים  שהנואמים  נמצא 
להפכו למרחב פעיל, תוסס ודמוקרטי. כינון מרחב דמוקרטי ונגיש לכלל האזרחים, שבו 
מתדיינים על פוליטיקה, מעצבים עמדות ומשתתפים בתהליכים פוליטיים, הוא לדעת 
והוא  חברתית,  למעורבות  איכותיים  צעירים  בהנעת  הראשון  השלב  מהנואמים  רבים 

עשוי  להיות קרש קפיצה לחיים הפוליטיים. 



בין אידאל למציאות  3

מבוא

כאחד,  ופרטי  ציבורי  נפש  שאט  מכול  יותר  היום  מסמלת  הפוליטיקה 
תחום אפרורי וטחוב הטומן בחובו סחר–מכר של ג'ובים, סחטנות הבאה 
לידי ביטוי מכל קצות הקשת הפוליטית, ואולי יותר מכול אופורטוניזם 
של פוליטיקאים ש"עושים לביתם". כל זאת על חשבון ציבור הבוחרים 
אדישות  עקב  צעקתו  את  צועק  לא  אך  הישנה  בפוליטיקה  מאס  אשר 

האופפת אותו מכל עבר ]...[ 
מהו הפתרון? אם חפצי חיים אנחנו ]...[ לא נותר לנו אלא לדחוף ולעודד 
הליכה של אנשים מוכשרים, אכפתים וצעירים הרואים בשירות הציבורי 
זכות ]...[ שינוי לא יכול לבוא מהפוליטיקאים המחזיקים בקרנות המזבח 
ובכיסאות עור הצבי, אלא מצעירים שייכנסו בכוחות מחודשים ובחרדת 
קודש לעולם זה וירעידו את אמות הספים במחשבתם המקורית ובפתרון 
בעיות שעומדות כבר שנים ללא ניע ]...[ רק מי שמשוחרר מכבלי העבר 

ומקדם את טובת עמו על טובת עצמו, יכול לעשות זאת! )נאום 31 1( 

שאנו  התחושה  בישראל  הרחב  ובציבור  בהנהגה  ומתעצמת  הולכת  האחרונות  בשנים 
בעיצומו של משבר משילות. תחושה זו מעמיקה את רגשות התסכול, האכזבה, הריחוק 
והניכור של הריבון הדמוקרטי — העם — מהממסד הפוליטי ומההנהגה. בציטוט המובא 
לעיל מבטא הכותב תחושות של מיאוס ושאט נפש מתפקודם של המערכת הפוליטית 
ובעלי התפקידים בה, ובו בזמן בוחר לסרטט  את דמותו ואת מאפייניו של הפוליטיקאי 
האידאלי, העשוי לחלץ את החברה הישראלית מהמציאות המשברית שהיא שרויה בה 

כיום )כמו שעולה מהמשפט האחרון בציטוט(. 
פער זה בין המצב הקיים ובין המציאות הפוליטית האידאלית וכן הקריאה לשינוי 
תחרות  של  בנאומים  השני  כחוט  עברו  אשר  המרכזיים  המוטיבים  שני  הם  ולפעולה 
2010 שכותרתה "מצעיר די אפאתי לפוליטיקאי מאוד אכפתי" ואשר יעמדו במרכזו 

של  ניתוח זה. 
הנואמים  כיצד  הראשונה,  כדלקמן:  הן  אפוא  שנשאל  העיקריות  השאלות  שתי 
הצעירים ממשיגים ותופסים את הפער בין המצוי לרצוי ובין האידאל למציאות הפוליטית 

כדי לשמור על חסיון הכותבים הוחלט למספר את הנאומים ולהביאם ללא ציון שמותיהם.  1
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והחברתית כיום? השנייה, אילו פתרונות הם מציעים לצמצום הפער, ובאילו אמצעים 
רטוריים הם משתמשים כדי להמחיש פער זה ולקרוא לפעולה? 

בין  הפער  מסורטט  הקטגוריות שבמסגרתן  את  יפרוש  הראשון של המאמר  חלקו 
המצוי לרצוי במערכת הפוליטית, וחלקו השני יציג את מגוון הדרכים להנעת צעירים 
להצטרף לפוליטיקה ואת האמצעים הרטוריים שבאמצעותם הם נקראו לשינוי ולפעולה. 

הערה מתודולוגית 

א. הקורפוס

מאות  מתוך  שנבחרו  נאומים  כשישים  של  איכותני  תוכן  ניתוח  על  מבוסס  זה  מאמר 
הישראלי  המכון  של  הדמוקרטיה  צוערי  פרויקט  במסגרת  לשיפוט  שהוגשו  נאומים 
NRG. שישים הנאומים  נבחרו  לדמוקרטיה, תנועת עמ"י, אגודות הסטודנטים ואתר 
מועד  כמו  בקריטריונים  עמידה  בסיס  על  הדמוקרטיה  צוערי  פרויקט  של  צוות  בידי 

ההגשה, אורך הנאום )מספר מילים( וגילם של הכותבים.
בשאלה  לדון  סטודנטים  התבקשו   ,2010 באפריל  שהתקיימה  התחרות,  במסגרת 
כיצד יש להניע צעירים איכותיים להצטרף לעולם העשייה הפוליטית. התחרות פורסמה 
באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה וברשימות התפוצה של האוניברסיטאות, וכן חולקו 
ובמכללות  באוניברסיטאות  הסטודנטים  אגודות  לכל  הודעות  ונשלחו  פרסום  עלוני 

בארץ. פרסום התחרות בפייסבוק תרם גם הוא לשיווק התחרות.

ב. שיטת הניתוח

בהתבסס על גישת הניתוח הנרטיבי פותחה סדרה של קטגוריות ניתוח שבעזרתן מופו 
צעירים  להניע  כיצד  השאלה  את  הַמבנים  המשמעות  ושדות  התוכן  עולמות  מגוון 

איכותיים לפוליטיקה ושתי שאלות המחקר שנגזרו משאלה זו. 

ג. מאפייני האוכלוסייה

רוב כותבי הנאומים שנותחו — צעירים בגילים 30-20 — מתגוררים בירושלים וסביבותיה 
ובתל אביב רבתי. כלומר, אף שהתחרות הייתה פתוחה לחלוטין ולא היו חסמים כאלה 
ואחרים להשתתפות, ייצוגם של המתגוררים בשלב זה של חייהם בפריפריה היה יחסית 
האוניברסיטה  ובראשן  האוניברסיטאות,  משש  היו  המשתתפים  רוב  כן  כמו  נמוך. 
העברית, שהובילה הודות לשיווק האגרסיבי לתחרות שעשו בה נציגי הפרויקט צוערי 
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הייצוג  להסביר את  באוניברסיטאות( עשוי  )בעיקר  שיווק התחרות  אופן  הדמוקרטיה. 
הנמוך יחסית של מועמדים מהמכללות.2

לוח 1  התפלגות כותבי הנאומים לפי אזור המגורים

18אזור תל אביב
15אזור ירושלים

25אחר
2לא ידוע
60סך הכול

לוח 2  התפלגות כותבי הנאומים לפי מוסד הלימודים

אוניברסיטאות

17האוניברסיטה העברית בירושלים
9אוניברסיטת תל אביב
6אוניברסיטת בר–אילן

5אוניברסיטת בן–גוריון בנגב
4אוניברסיטת חיפה

4האוניברסיטה הפתוחה
45סך הכול אוניברסיטאות

מכללות

4המרכז הבינתחומי בהרצליה
2המכללה למינהל

1מכללת עמק יזרעאל
1הקריה האקדמית אונו

1המכללה האקדמית נתניה
1מכללת שערי משפט

10סך הכול מכללות 
5 לא ידוע
60 סך הכול

טופסי המועמדות אינם מספקים מידע באשר להתפלגות של נשים/גברים ויהודים/ערבים.  2
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רוב המשתתפים לומדים לתואר ראשון, ותחומי הלימוד שלהם מגוונים: לימודי ביטחון, 
המחשב.  ומדעי  תקשורת  עסקים,  מנהל  חינוך,  פילוסופיה,  פסיכולוגיה,  דיפלומטיה, 
בקרב המשתתפים בלט מספרם הגדול של התלמידים למדע המדינה ולמשפטים ומספרם 

הקטן של התלמידים מתחומי המדעים המדויקים ומדעי החיים. 

לוח 3  התפלגות כותבי הנאומים לפי תחומי לימוד

32מדעי החברה
23      מזה: מדע המדינה

16משפטים
12מדעי הרוח

5מנהל עסקים
5אחר

5לא ידוע
75סך הכול*

סך כל המשתתפים גבוה ממספרם בתחרות בפועל )60( שכן אחדים מכותבי הנאומים לומדים   *
ביותר מחוג אחד. 

בגלל מידע חלקי לא נעשתה הפרדה בין הלומדים לתואר ראשון ובין הלומדים לתואר 
שני. 

ניתוח הממצאים

א. "החלום ושברו"

בחלק זה יוצגו הקטגוריות המרכזיות שבאמצעותן המשיגו כותבי הנאומים את הפער 
בשני  אובחן  הפער  כיום.  בישראל  והפוליטית  החברתית  המציאות  ובין  האידאל  בין 
מישורים: בין החברה הערכית שהכותבים עורגים לה ובין האופורטוניזם והאינטרסנטיות 
הפוליטית  במערכת  התמקדות  מתוך  לדעתם,  בהם,  לוקה  הישראלית  שהחברה  הצרה 
האינדיווידואליסטית  המכּוונות  ובין  קולקטיביסטי  לאתוס  כמיהתם  בין  ומנהיגותה; 

המאפיינת לתחושתם את ישראל כיום. 
בהמשך חלק זה תוצג מרכזיותם בנאומים של האתוס המיליטריסטי ושיח ההקרבה, 
הזהות  מרכזיות  יידונו  עוד  בנטל".  "לשאת  שלא  כיום  שבוחר  מי  על  הביקורת  וכן 
הלאומית ותפיסתה של מדינת ישראל כ"בית" על רקע התפתחותו של ה"כפר הגלובלי", 

ועם זאת תחושות התלישות והיעדר השייכות בכל הקשור לזהות הפוליטית. 



בין אידאל למציאות  7

1. בין ערכיות לאופורטוניזם ואינטרסים תועלתניים

דבריו של הכותב שיוצגו כעת מציגים תיאור אוטופי ורגשי של מדינת ישראל, המבטא 
את מערך ציפיותיו והמיית לבו של עולה חדש שהאתוס הלאומי הקולקטיבי הושרש בו 

היטב כחלק מתהליך החברות והקליטה בארץ:

לא נולדתי בארץ. שנות ילדותי הראשונות לא חלפו לי אל מול חופיה 
המוזהבים של תל אביב, לא בין הרי ירושלים הירוקים וגם לא על הדיונות 
הרכות והבוהקות של הנגב. אך מהרגע בו פסעתי לראשונה על אדמה זו, 
נתחברו שורשיי אל מקומם הטבעי. קשה לתאר הרגשה זו, אך גם לאחר 
כמעט עשרים שנה  תחושה זו מלווה אותי מדי יום, ההרגשה שאני בבית 
]...[ לא ידענו רבות על ישראל, אך מה שידענו היה מספיק כדי להצית את 
דמיוננו ולמלא את לבנו בתקווה ושמחה. ידענו כי אנו מגיעים למדינה 
שבה כל האנשים ערבים זה לזה, החזק עוזר לחלש והחלש לחלש ממנו. 
מדינה שלמרות האויבים המקיפים אותה, עומדת יחד באומץ ובגבורה אל 
מול כל איום וגוברת עליו. מדינה שבה האדם המתנגד בתוקף לדעותיך 
יהיה מוכן להקריב את חייו למען זכותך להביע דעות אלו. יש שיגידו 
טוב  לעתיד  וחלומות  תקוות  ומלאי  מחופש  שיכורים  תמימים,  שהיינו 
לחלום  שהעז  היהודי  את  ומצטט  מבט  מישיר  אני  אלה  לאנשים  יותר. 

יותר מכולנו: "אם תרצו, אין זו אגדה" )נאום 45(. 

ובית,  שייכות  של  תחושות  בה  חווים  שאזרחיה  למדינה  והציפייה  התקווה  ואולם 
סולידריות חברתית וערבות הדדית, תעוזה והקרבה, מתחלפות בהמשך נאומו בתחושות 

קשות של התפכחות:

למרבה הצער בשנים האחרונות אנו עדים לכך שיותר ויותר חלקים באגדה 
מצליחים  לא  כבר  בקרבנו  רבים  לרסיסים.  ומתנפצים  ממנה  ניתקים  זו 
להתפרנס בכבוד ואף מתקשים להניח לחם על שולחנם. רבים מבני הנוער 
מסרבים לעמוד עוד כתף אל כתף לצד חבריהם ולהגן על ארצם ומעדיפים 
את  מגשימים  הם  בעוד  הקשה  העבודה  את  לעשות  אחר  למישהו  לתת 
מחיצות,  ועוד  בעוד  מזה  זה  עצמנו  את  מפרידים  אנו  יום  מדי  חלומם. 
מתגלים  מנהיגנו  מאתנו.  השונה  את  ולשמוע  לקבל  לראות,  ומסרבים 
נהרגים  אדם  בני  מאות  ברחובות,  פושטים  האלימות  מעשי  כפושעים, 
בכבישים ואין איש עוזר לאחיו. אך הגרוע מכול הוא שבקרבנו הצעירים 
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נואשים מהקשיים  רבים מאיתנו  נכאים של ממש.  רוח  והנמרצים פרצה 
העולים בתקופת הלימודים, מנשיאת נטל ההגנה על הארץ לבדם, ממחירי 
הדירות והרשימה עוד ארוכה. חלקם אף מאבדים את תקוותם במדינה זו 

ומעדיפים לרדת מהארץ ולנסות את מזלם מחוצה לה )שם(.

התייחסויות ברוח זו למצבה העגום של החברה הישראלית הציגו רבים מכותבי הנאומים, 
לא פעם בתבנית של "רשימת מכולת" המונה ריבוי בעיות ותחלואים: בעיית משילות, 
חוסר יציבות פוליטית והיעדר מודעות אזרחית בציבור, אלימות גואה, פערים, שסעים 
ומאבקים בין קבוצות בחברה הישראלית, ובעיות ייחודיות לצעירים בארץ, כגון שכר 
הדירה הגבוה או הקושי להשיג את המימון הדרוש לקניית דירה ולתשלום שכר לימוד, 
המביאות בין היתר לידי ירידה מן הארץ. כך למשל מציג כותב אחר את "רשימתו" שלו:

בעיתונים:  יום  כל  עינינו  לנגד  הניבטים  מהנתונים  להתעלם  ניתן  לא 
אחוז ההשתמטויות עולה, אלימות בלתי פוסקת בחברה, הפגנות אלימות 
שבועיות בבילעין, יותר צעירים יורדים מהארץ או מנסים להשיג דרכון 
זר ]...[ איני חושב כי אנו הצעירים אפאתיים, אם כי מתוסכלים, ומנסים 
בעיקר לשרוד, לסגור את החודש, לשלם את השכירות מרקיעת השחקים 

ובעיקר לחיות )נאום 38(. 

ועוד רשימה אופיינית:

והגליל  המאבק בגרעין האיראני, חיבור הפריפריה למרכז, הצלת הנגב 
בתאונות  המלחמה  ישראל,  בלב  זרה  מדינה  להיות  הופכים  שהם  לפני 
ישראל, צמצום הביורוקרטיה, הפסקת אפליית  חיזוק משטרת  הדרכים, 
אזרחי ישראל שאינם יהודים, מציאת פתרון אחת ולתמיד לבעיות הגיור 

והנישואין וכינון חוקה לישראל )נאום 5(. 

כאמור, קיטונות של רותחין נשפכו בנאומים על המערכת הפוליטית ועל תפקודם של 
נבחרי הציבור:

אותם מנהיגים משני צדי המתרס מרכיבים ממשלות ענקיות ומיותרות, 
מסורבלות ובזבזניות שלא מצליחות להניע אף פרויקט משמעותי קדימה 
ושקוראות לכל הצעת חוק קיקיונית רפורמה אבל בפועל לא משנות שום 
ומפשרה  להתקפלות  מהתקפלות  חיות  הן  כן  על  האזרחים.  בחיי  דבר 

לפשרה )שם(. 
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ויש מי שבחרו לבטא ביקורת זו באמצעות תיאור של הלך הרוח הציבורי הרווח בהתייחס 
לדמותו של הפוליטיקאי והמוסד הפוליטי בכללותו: 

תחמן,  כעצלן,  לציבור  ומיוצג  הטומאה  אבות  כאבי  נתפס  הפוליטיקאי 
תככן ואינטרסנט שכולו עסוק בשררה, בכבוד ובכסף )נאום 44(. 

למקורבים  שנועדה  סגורה  כמערכת  הפוליטית  המערכת  נתפסת  כרגע 
בלבד ומשרתת את חבריה. הפוליטיקאים נתפסים כאגואיסטים במקרה 
הפוליטיקה  תהווה  לא  עוד  כל  הגרוע.  במקרה  ואופורטוניסטים  הטוב 
הישראלית  כר נרחב לעשייה מהותית המכתיבה את סדר היום של החברה 
איכותיים,  צעירים  אליה  למשוך  יכולת  שום  לה  תהיה  לא  הישראלית, 

אכפתיים וערכיים )נאום 11(. 

אגב  ושוב  שוב  בטקסטים  עולה  מהפוליטיקה  והתסכול  הייאוש  החידלון,  תחושות 
ג'ובים",  "חלוקת  פוליטית",  "סחטנות  "סיאוב",  "שחיתות",  במילים  מרובה  שימוש 
"אופורטוניזם", "רדיפת שררה", "קשרי הון ושלטון", "תאוות בצע" ו"אינטרסנטיות". 
ממארג של מוסדות ותהליכים שכל תכליתם לשרת את העם והציבור נהפכה המערכת 
מנגנוניה  ובתחזוק  בהישרדותה  העוסקת  למערכת  הנאומים,  כותבי  פי  על  הפוליטית, 
הראשוניות  המטרות  ועם  הציבור  עם  הקשר  את  ומאבדת  מתרחקת  היא  כשבהדרגה 

שלשמן הוקמה.3 
החתירה אחר החזרת הערכים למרכז עולה מדבריהם של כותבי הנאומים כאשר הם 

מסרטטים את דמותו של הפוליטיקאי האידאלי, הרצוי, הראוי: 

מנהיג אמיתי, שספג מגיל צעיר ערכים של אחריות ואכפתיות, הוא מנהיג 
הפועל בפרספקטיבה של חמישים שנה קדימה. מנהיג אשר חושב בצורה 
מדינית, שוויונית וצודקת. מנהיג אשר מכיר את המצוקה ויודע שתוספת 

של חמישים שקלים לאדם לא היא הפתרון )נאום 15(. 

התופעה  את  העשרים  המאה  בראשית  כבר  אבחן  המודרני,  העידן  את  בנתחו  ובר,  מקס   3
שכותבי הנאומים מאבחנים בנאומיהם — התמקדות יתר במנגנון, בנהלים ובפרטים טכניים 
)"רציונליות אינסטרומנטלית"( אגב זניחת העיסוק במהות ובערכים )"רציונליות ערכית"( 
הוא  גם  התייחס   )Habermas, 1983, 1987( הברמאס  יורגן   .)Weber, 1968 [1920])
על  לאיים  העלול  באופן  החיים  תחומי  לכל  האינסטרומנטלית  הרציונליות  של  לחלחולה 
מרקם החיים המוסרי ולייצר מאבקים, מתחים ומשברי לגיטימציה מזן חדש סביב סוגיות של 

זהות, תרבות וסגנון חיים.
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הפוליטיקאי אמור להיות אדם בעל תפיסה רחבה. אדם השואף לתיקון 
עולם, לפי אמונתו ]...[ הפוליטיקאי לא חייב להיות אלטרואיסט אך אסור 
שיהיה אגואיסט ]...[ ככל שהציבור שאת דעותיו הוא מייצג גדול יותר, 
כך אמורה להיות השפעתו על המערכת הפוליטית משמעותית יותר ]...[ 
ישנו תנאי מקדים להגעתו של מאן דהוא לזירה הפוליטית, והיא היותו 

אדם ערכי ובעל רצון עז לשנות )נאום 11(. 

הפוליטיקאי האידאלי מאופיין בהיותו אדם ערכי, איש חזון, מודל לחיקוי, דמות כריזמטית 
וסוחפת, רגישה למצוקות האנושיות, שהגיעה מ"למטה" ולא תרה אחר "אור הזרקורים" 
מגובשת.  עולם  תפיסת  של  לאורה  אלא  טווח,  קצר  הישרדותי  דחף  מתוך  מתנהלת  או 
הפוליטיקאי המצוי, כמו שעולה מדברי הכותבים, מגלם בדמותו את התכונות ההפוכות. 

ובחירה  "פוליטיקאי",  ולא  "מנהיג"  אחר  החיפוש  את  מדגישים  מהנואמים  רבים 
"פוליטיקה"  שהמילה  והאנטגוניזם  הדחייה  רגשות  על  בבירור  מצביעה  זו  סמנטית 
מעוררת בקרב הצעירים.4 בעקבות פער זה בין האידאל ובין המערכת הפוליטית הצעירים 
חווים כיום משבר אמון כלפי המערכת הפוליטית ונבחרי הציבור ותחושה של אובדן דרך.
מנהיג  לדמות  כמיהתם  את  הנאומים  כותבי  ביטאו  שבאמצעותו  רטורי  אמצעי 
רבתי  בהכרה  שזכו  מפורסמים  אישים  של  מדבריהם  בציטוטים  השימוש  היה  ראויה 
ישראלים  או  יהודים  אישים  היו של  בנאומים  כמנהיגים. מחצית מהציטוטים שנכללו 
ומחציתם של אישים לא יהודים בעלי מעמד בין–לאומי. מקורות ההשראה היו מגוונים: 
בני סמכא דתיים יהודים, סופרים, מהפכנים, אנשי צבא, אנשי מדע ואישים פוליטיים, 
ואפילו אמרות שפר של כוכבי בידור ותרבות )להקות, זמרים, סופרים ומשוררים(. רבים 
מהציטוטים ּאפשרו להרחיב את התמונה המצטיירת בעיני הצעירים כאשר הם בוחנים 

את פרופיל המנהיג האידאלי:

ברנארד מ' ברוך: "מנהיג פוליטי חייב כל הזמן להתבונן אל מעבר לכתפו 
מנהיג  אינו  כבר  הוא  שם,  אינם  אם  סביבו,  עדיין  הנערים  אם  לראות 

פוליטי" )נאום 29(. 

שרידות  כדאיות,  של  משיקולים  פועלת  שאינה  וערכית  כריזמטית  דמות  אחר  זו  חתירה   4
ואינטרסים צרים מקפלת בתוכה את המתח שזיהה ובר )Weber, 1968 [1920]( בין פעולות 
של  והמוסריים  הערכיים  והממדים  החופשית"  "הרוח  את  המבטאות  כריזמטיות,  וסגולות 
לידי  להביא  שעלולים  והמגבילים,  המחניקים  הצדדים  ובין  האנושית,  והיצירה  הפעולה 

התרחקות מ"רוח חופשית" זו כחלק מהתהליך שהוא כינה "מיסודה של הכריזמה".  
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שהם  מפני  העולם  מהנהגת  ידיהם  מושכים  "החכמים  עגנון:  אמר  כה 
יודעים שיש חכמים מהם ורוצים שיתנהג העולם על ידי חכמים גמורים. 
לידיהם  העולם  את  ונוטלים  והרשעים  הטיפשים  קופצים  כך,  בתוך 

ומנהיגים אותו כפי זדונם וטיפשותם" )נאום 56(.  

הנרי קיסינג'ר: "תפקידו של מנהיג הוא להוביל את ההולכים אחריו — 
מהיכן שהם נמצאים אל מקום שלא היו בו מעולם" )נאום 4(. 

היו שבחרו ציטוטים המעבירים את אותו המסר בקורטוב של אירוניה:

דה גול: "הפוליטיקה היא עניין רציני מדי בשביל להשאירו לפוליטיקאים" 
)נאום 56(. 

הארי טרומן: "בצעירותי שקלתי להיות פוליטיקאי או נגן פסנתר בבית 
בושת. לומר את האמת, אין הבדל גדול בין השניים" )נאום 6(. 

דמותו של הפוליטיקאי האידאלי הופיעה לעתים בצורת געגוע לדור המייסדים, ל"עידן 
התום":

תצעדו בעקבותיו של הרצל, בן גוריון, ז'בוטינסקי, רבין ופרס, שהצליחו 
שנותיהם  בערוב  וגם  כולה,  והארץ  העם  על  להשפיע  בצעירותם  עוד 

המשיכו לשאת לצדם את רוח הנעורים והשינוי )נאום 45(. 

ואולם יש כותבים שביקשו לחדול דווקא מההתרפקות הנוסטלגית על העבר, המייצג 
לתחושתם חשיבה אנכרוניסטית שאבד עליה כלח, ואל מולה להציב חלופה עדכנית:

אפתח באמרה מהפכנית — כדי שיהיה למדינה עתיד אנחנו מוכרחים להיפרד 
כש"ממחזרים"  למשל  לסביבה,  מזיק  הִמחזור  שבהם  מקרים  יש  מהעבר. 
של  ִמחזור  הִמחזור:  מתודולוגיית  את  ממשיכים  שבתורם   — פוליטיקאים 
טיעוני הסברה מיושנים ולא רלוונטיים ושל מדיניות "לימבו" כלכלית, בין 
ִמחזור  חופשי",  כך  כל  ה"לא  לשוק  הפסידו–סוציאלית  הריכוזית,  ישראל 
של הסכמים קואליציוניים, מבוססי טובות — "שמור לי" מקדנציות קודמות 
שמטרפדות הזרמת דם חדש להנהגה. מדינה צעירה שתשוקה וכמיהה אך 
גם יוזמה וחדשנות הובילו אותה להישגים בלתי נתפסים ב–26 שנים חייבת 
זה  הראשוני.  קיומה  ומתכנני  הוגי  על  להסתמך  להפסיק  מסוגלת  להיות 
הזמן שאנחנו הצעירים ניקח לידינו את מושכות הפרויקט הציוני )נאום 47(. 
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2. בין אינדיווידואליזם לקולקטיביזם

בהתייחסותם למאפייניו של הדור הצעיר, שממנו אמורה לצמוח הישועה, אפשר להבחין 
"חשיבה  בעל  בתולי",  "תום  בעל  )"יצירתי",  אידאליזציה   מקבילות:  מגמות  בשתי 
מרעננת מחוץ לקופסה", בעל "חשיבה חיובית ונקייה"( וביקורת חריפה על מצבו כיום 
)"אפאתי", "ציני", "מרוכז בעצמו", "אגואיסטי"(. כך מבקר אחד הכותבים את הנטייה 

לקדם אינטרסים אישיים על פני אינטרסים ציבוריים ולהתמקד ב"עצמי":

אנו איננו תופסים עצמנו כחלק מהחברה ולכן מקדמים אינטרסים אישיים 
ולא אינטרסים ציבוריים ברוח "קודם אדאג לעצמי ואחר כך למדינה". 
נוסף על כך העיסוק בתחום הציבורי הוא לא מתגמל: עובד בשוק הפרטי 
יותר  משתלמת  טק  בהיי  משכורת  ציבור.  עובד  מאשר  יותר  משתכר 

ממשכורת של עובד ציבור )נאום 35(. 

בד בבד עם אפיון שכיח זה של הדור הצעיר כאינדיווידואליסטי ומרוכז בעצמו, מובעת 
בנאומים כמיהה עזה לקולקטיביזם ולחברה סולידרית — כזאת שיתקיימו בה לכאורה 
לפחות ערבות הדדית ותחושת "יחד", מתוך הדגשת "כוחנו כקהילה" וחשיבות האחריות 
האינדיווידואליסטית.  במכּוונות  המקופלים  והבידוד  הניכור  מול  אל  הקולקטיבית 
השימוש המרובה במילה "אנחנו" )ולא "אני"( מבטא גם הוא ערגה זו לחברה סולידרית 
ומגובשת. הנואמים הצעירים נוטים אפוא לראות באינדיווידואליזם ובקולקטיביזם שתי 

קטגוריות מובחנות המוציאות זו את זו.5 
השאיפה לחזור לחיקו החם של הקולקטיביזם מבוססת במידת מה גם על שייריו של 
חיוביים  ערכים חברתיים  בין  חדה  הבחנה  הסוציאליסטי, המבחין  האידאולוגי  האתוס 
הנואמים  כלומר,  שלילית.  תופעה  בה  רואים  הנאומים  כותבי  שרוב  הון,  צבירת  ובין 
הצעירים מעמידים זה מול זה, שוב בהעמדה דיכוטומית, "כסף", "רכושנות", "תגמול 

אינדיווידואליזם לתרבות הממוקדת ב"עצמי"  בין  יש הקושרים  ואכן, בספרות הסוציולוגית   5
הישראלי  בהקשר   .)Bellah et al., 1985( הרחבות  החברתיות  החיים  ממסגרות  ומנותקת 
אורי רם )1999( מכנה נטייה זו "אינדיווידואליזם נהנתני" בהתייחסו לפרט המתרכז במימוש 
שאיפותיו האישיות ללא קשר לאינטרסים לאומיים או לצורכי הקולקטיב. ואולם יש חוקרים 
הסוברים אחרת. הסבר חלופי מספק למשל אולריך בק )2002( בהתייחסו ל"אינדיווידואליזם 
אלטרואיסטי" — אתיקה המשלבת חופש אישי עם מחויבות לאחרים. לתפיסתו, "טובת עצמך" 
ובין  זו. שיח זה חותר לאיזון בין נתינה לקבלה  זו את  ו"טובת הכלל" אינן סותרות בהכרח 

הקרבה לצמיחה אישית באופן המאפשר חיים בקהילה בלי לוותר על האינדיווידואליות.     
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כספי" ו"נהנתנות" אל מול "ערכים" ו"אידאלים". אין תמה אפוא שעל פי אחדים מהם 
הגשמת ערכים מתקיימת במקצועות כמו הוראה, עבודה סוציאלית, תקשורת ומשפט, 
אבל לא במגזר העסקי.6 כך מבטאים שלושה נואמים בתחרות את ההבחנה בין "כסף" 

ל"ערכים":

קלים  חיים  הפוליטיקה[  אל  ]הפונים  צעירים  לאותם  להבטיח  לנו  אל 
שגורה  לכת" תהיה  "הצנע  שהסיסמה  לשאוף  אלא  ואטרקטיביים, 
בפיהם ותלך איתם לכל מקום ומקום. אנו לא יכולים להרשות לעצמנו 
לשווק  תחום זה כמקצוע המוביל לחיי מותרות וכסף רב, שכן זה אינו 

נכון ומעוור את פני הבוחרים במקצוע )נאום 31(. 

מה גורם לצעירים להצטרף לפוליטיקה? במודעה שפרסמה את התחרות 
הזו, נתקלתי בתשובה שכאב לי לקרוא: משכורת גבוהה, רכב צמוד, לשכה 
עם יועצים, נסיעות לחו"ל, שלושה ימי עבודה בשבוע וחופשות ]...[ האם 
הבחירה להשפיע על עתידה של מדינת ישראל אמורה להיות התחבטות 
נובעת מתנאי "המסע" או מהנוחיות שהוא מציע? כולנו  שהתשובה לה 
של  התווך  עמודי   — והשופטת  המבצעת  המחוקקת,  שהרשות  מרגישים 
הדמוקרטיה — צריכות אנשים שה"מסע" הזה דווקא הוא התכלית בעבורם. 
שהבחירה להיות מעורב פוליטית צריכה לנבוע בראש ובראשונה מרצון 

פנימי לתרום ולהשפיע, ולא מהתנאים הנלווים )נאום 21(. 

"ראליטי",  הקרויות  טלוויזיה  תכניות  המחשב,  שבו  בעידן  חיים  אנו 
כסף  הרבה  הכי  לעשות  ושאיפה  הישגים–אינסטנט  נהנתנות,  רכושנות, 
גורמים  אלה  כל  העדיפויות.  סדרי  בראש  עומדים  ביותר  הקצר  בזמן 
לתהייה, לחשש ולשאלה מי ימשיך את הדרך ומי ימשיך לשאת בנטל? 

)נאום 10(. 

ובין  ורווחיות עסקית  בין פעילות  ניסיונות לצמצם את הסתירה  נעשים  לציין שבעולם  יש   6
)למשל,  טובה  אזרחות  של  מגילוי  כחלק  ופילנתרופיה  לקהילה  תרומה  חברתית,  אחריות 
זו אינה חפה כמובן  ומעורבות חברתית של ארגונים עסקיים בקהילה(. גם תופעה  אחריות 
את  משקפת  אינה  עסקיים  ארגונים  של  זו  שנתינה  השאר  בין  טוענים  המבקרים  מביקורת. 
החתירה הּכנה למיגור הסבל והמצוקה של הזולת ואינה מנותקת מאינטרסים תועלתניים כמו 
במדיניות  עסקים  של  זו  מעין  התערבות  הנותן.  של  הונו  ואף  מעמדו  כוחו,  שמו,  האדרת 
ציבורית וצרכים חברתיים מאפשרת לפי המבקרים מעבר של מרכז הכובד החברתי מהשלטון 

הנבחר לבעלי ההון.
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מיקוד היתר בפרט וההתרכזות ב"עצמי" הם על פי כותבי הנאומים עוד סימן להידרדרות 
מי  אין  כי  חשש  מעוררים  והם  בישראל  החברתית  הסולידריות  ולהיחלשות  הערכית 
זו נקשרת למרכזיותו של האתוס  שישתתף בהנהגה ואפילו ב"נשיאת הנטל". תחושה 

המיליטריסטי ושיח ההקרבה שיידון להלן.

3. האתוס המיליטריסטי ושיח ההקרבה

כותבי המאמרים השותפות בנשיאה בנטל מתגלמת בשירות  כי בעיני  מהניתוח עולה 
שמציג  לקולקטיב  לתרומה  החלופיות  מהאפשרויות  מתעלמים  הם  ולמעשה  הצבאי, 

ומקדם זה שנים הזרם המרכזי בחברה הישראלית: 

שדואגים  משתמטים  אותם  בהערצת  עסוקים  שאנחנו  אותי  מקומם 
לעצמם ולא  למדינה. זאת בזמן שאנחנו לא מעריכים ומעריצים מספיק 
את הגיבורים האמיתיים, את אותם חיילים, קצינים שעושים ימים כלילות 
כדי להגן עלינו ועל אותם משתמטים. הם אלו שקודם כול חושבים על 

ביטחון וטובת המדינה )נאום 26(. 

פעם או פעמיים בעשור זה קורה. מגיעה המלחמה ואנחנו מתגייסים כעם, 
לקרב.  ויוצאים  גאים  מתלכדים  למילואים,  הולכים  לחיילינו,  מריעים 
זוכרים  אנו  אותם  הגיבורים  היא כשהיא מסתיימת.  אך מהות המלחמה 
כי  מבינים  כולנו   ]...[ לאהוב  מאיתנו  מבקשים  בשבילנו,  שנפלו  היום, 
השראתו  את  שקיבל  בגין  מנחם  הבין  כך  להתגייס.  יש  המדינה  למען 
מז'בוטינסקי והחליט להקדיש את חייו למען המדינה, נלחם על רעיונותיו 
והיה מוכן לחרף את נפשו כפי שעשו רבים מחבריו. כך הבין יצחק רבין 
שנולד בירושלים, התחנך בעמק יזרעאל, התגייס לפלמ"ח ושארית חייו 
היו מלחמה על המדינה שבדרך ועל הרעיונות שהוא האמין בהם למען 
בתולדותיו  הכביר  לניצחון  בדרך  צה"ל  על  פיקד  כשבדרך  שגשוגה, 
והוביל אותנו להסכם השלום עם ירדן והסכמי אוסלו. עלינו להעריץ את 
הנכונות שלהם לתת את חייהם למען רעיון המדינה היהודית, להעריץ 

ולהתגייס בעצמנו )נאום 19(. 

הם  אבל  הדרך,  במהלך  חייו  את  איבד  המייסדים  מדור  קטן  לא  חלק 
וממשיכי דרכם הגשימו את חלומם והקימו את מדינת ישראל ]...[ אנחנו 
מוכנים למות סתם, בלי סיבה, בתאונות, בלי בית ובלי תקווה. למות אינה 
מטרה ראויה ועלינו לפעול על פי הצו האלוהי "ובחרת בחיים", אבל אם 
אין לך סיבה עליה אתה מוכן למות, אז אין לך גם סיבה לחיות )נאום 9(. 
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בחברה  הרווח  לשיח  קונפורמית  עמדה  אפוא  מבטאים  הטקסטים  מן  העולים  הקולות 
הישראלית, המעמיד במרכזו את סוגיות הצבא והביטחון ושיח ההקרבה הנלווה לדיון בהן. 
היעדרו של שיח ביקורתי על אתוס זה מחזק תפיסה הקיימת בספרות המחקר הגורסת כי 
בחברה הישראלית, המאופיינת בחיים בקונפליקט ממושך, הסכסוך הצבאי משמש עיקרון 
המארגן את כל תחומי החיים, מכונן את מוסדות המדינה והחברה ומעצב את התרבות 
ואת משטר הזהויות )קימרלינג, 1993; ליסק, 2001; ששון לוי, 2006(.7 הציטוט האחרון 
"ראוי"  מוות  בין  הבחנה  באמצעות  השכול  של  פוליטיזציה  נעשית  כיצד  ממחיש  אף 
)בקרבות ובמלחמות למען הגנת המולדת והעתיד הקולקטיבי( ובין מוות "בלתי ראוי" 
ועל כן שרירותי, חסר פשר ומשמעות הרואית קולקטיבית )כמו מוות בתאונות דרכים(. 

זהות לאומית חזקה זו, כמו שהיא באה לידי ביטוי בהתחברותם של כותבי הנאומים 
לשיח המיליטריסטי, באה לידי ביטוי גם ביחסם לכפר הגלובלי ולזירה הבין–לאומית.

4. בין קיום "בית לאומי" להיעדר "בית פוליטי"

זיקה הדוקה לזהות הלאומית הישראלית עולה גם מיחסם של הנואמים לכפר הגלובלי 
ולחיים מחוץ לגבולות מדינת ישראל. רוב ההתייחסויות מומשגות במונחים מקומיים 
המושפעים מהדת ומהמסורת היהודית )מדינת ישראל כ"אור לגויים" וכ"תיקון עולם" 
וכן שימוש במשפט: "אין לי ארץ אחרת"(. יש מי שבחר לבטא את הקשר החזק לישראל 

באמצעות תיאור של התנתקות זמנית ממנה )לצורך מסע או טיול(: 

החיים הם מסע, נאמר לא פעם. כל אחד יוצא לדרך עם תיק ריק וצובר 
זיכרונות וחוויות. ניתן לנדוד בין עשרות מדינות רחוקות, אבל הבית — 
נשאר תמיד הבית. אותה תחושה בלב כשנוחת המטוס בנמל התעופה בן–
גוריון. אותה תחושה כשמגיעה הרכבת לתחנה שבעיר הולדתך )נאום 21(.

התנתקות זמנית זו מאפשרת להעניק לקשר לישראל משמעות מחודשת שבה מתחזקת 
הזהות הלאומית ומתאפשר חיבור מסוג חדש לעולם המובן מאליו, לישראל )פלדמן, 
מדד  מנתוני  גם  עולה  הישראלי  ולקולקטיב  למדינה  זו  שייכות  תחושת   .)2001
הישראלים  שרוב  העובדה  חרף  שלפיהם   ,)2010 ואחרים,  )אריאן   2010 הדמוקרטיה 
מודאגים מרמות השחיתות ואיבדו את אמונם בפוליטיקאים, הם מוסיפים לרצות לגור 

בישראל וגאים במדינתם. כך מבטא שייכות זו אחד מכותבי הנאומים:

ואכן, ממדד הדמוקרטיה 2010 )אריאן ואח', 2010( עולה כי בקרב הציבור היהודי האמון בצה"ל   7
עומד על כ–90%, כלומר הוא חוצה מחנות פוליטיים ואידאולוגיים בחברה היהודית בישראל.



16  הדרך הארוכה מצעיר אפאתי לפוליטיקאי אכפתי

שדווקא  משום  ישראל?  מדינת  למען  פוליטי  פעיל  להיות  למה  אז 
כשאנחנו מרגישים כמה רע להיות פה, מגיע רגע שאנחנו מבינים כמה 
טוב לנו כאן בין הירדן לים התיכון ]...[ וגם אם אתה ציני מכולם ומחכה 
לוקח(,  לא  לעולם  הוא  מה  )ומשום  מפה  אותך  שייקח  הראשון  למטוס 

אתה נזכר למה אתה עדיין פה )נאום 19(. 

דווקא לשאיפה להפוך את מדינת ישראל לבית בעבור  יש מי שבחר להתייחס  ואולם 
"אזרחי העולם", כלומר לאלה הקשורים לישראל אבל אינם בהכרח מתגוררים בה כל 

העת:

ישראל של היום צריכה הנהגה חדשה, צעירה, שרואה בישראל את ביתה 
הנצחי אבל גם מורכבת מ"אזרחי העולם" שבד בבד עם טיפוח המדינה 

היהודית, יכניסוה אל משפחת העמים )נאום 47(. 

כותב הטקסט מגשים בדבריו אלה זיקה קוסמופוליטית המשלבת בין המעורבות במתרחש 
 Held, 2002;( הפרטיקולרי  ללאום  השייכות  על  השימור  ובין  העולמית  בקהילה 

  8.)Tarrow, 2005
של  תחושות  גם  מבטאים  הצעירים  כ"בית",  המדינה  תפיסת  עם  בבד  בד  ואולם 

תלישות והיעדר שייכות ובית בזיקה למכּוונותם הפוליטית:

כאן אולי המקום להתוודות: אני עצמי מרגיש לפעמים חוסר טעם במעשה 
ההשתתפות בבחירות. במערכת הבחירות האחרונה נמנעתי ]...[ ובמקום 
פתק הצבעה חוקי רשמתי את השם של גלעד שליט על פתק לבן והכנסתי 
למעטפה כאקט מחאה ]...[ התחושה היא שלא ברור אם יהיה הבדל ממשי 
במדיניות של כל אחת מהמפלגות הגדולות באם תיבחר, ולכן אם בדעתי 
להצביע לאחת מהן, לא באמת משנה באיזו אבחר ]...[ התחושה שאני לא 
ואני לא היחיד   ]...[ ידי אף אחת מהמפלגות הקיימות  מיוצג כראוי על 

שמרגיש ככה )נאום 27(. 

"קוסמופוליטיות משמעותה: 'קוסמופוליטיות מושרשת' — אדם שיש לו כנפיים ושורשים בעת   8
ובעונה אחת. במובן זה מושג זה מתנגד להבחנה הבינָרית בין 'קוסמופוליטיים' ל'מקומיים' 

 .)Beck, 2002: 19( "שכן אין קוסמופוליטיות בלא מקומיות
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תחושה זו של היעדר בית פוליטי קשורה גם לשאיפה, המשתקפת מהנאומים, להחזיר 
את השלטון והפוליטיקה אל העם כריבון, האחראי באופן ישיר ומעשי לגורלו:

בימי קדם באתונה התאסף העם להחליט על גורלו. העם היה הריבון, אדון 
ישיר לגורלו. בימינו אנו בוחרים נציגים שאמורים לייצג את האינטרסים 
שלנו ולקחת החלטות עבורנו, אך מישהו שידבר בשמנו לעולם לא ייצג 
אותנו כמונו — נוצר טלפון שבור — ולכן עלינו להיות מעורבים בתהליך 

קבלת ההחלטות )נאום 53(. 

קריאה זו לפעולה ומעורבות התבררה כקטגוריה מרכזית שיש להרחיב עליה את הדיון. 
בשדות המשמעות ועולמות התוכן המרכיבים אותה נעמיק בחלקו השני של המאמר. 

ב. פתרונות: "צעירי כל הארץ, התאגדו!"

שאיפתם של הכותבים, כמו שעולה מהטקסטים, היא לעשייה פוליטית החותרת לשינוי 
פני המציאות, נאבקת על סדר היום הציבורי, מקבלת אחריות על הישגים וכישלונות 
כאחד ומשמשת כלי למימוש תפיסת עולם שבמסגרתה ניתן ביטוי ציבורי למגוון הדעות 
בחברה פלורליסטית )"מלחמה על תפיסות עולם ללא שפיכות דמים"(. בעולם אידאלי, 
כלי  ואף  ביותר  היא העשייה החברתית האפקטיבית  טוען אחד הכותבים, הפוליטיקה 

ל"תיקון עולם".
ברמה  פעילות  זה:  ובכלל  שהעלו,  לבעיות  פתרונות  כמה  הכותבים  הציגו  בנאומים 
מודעות  לקידום  כערוץ  הווירטואלי  במרחב  שימוש  )למשל,  ממסדית  הלא  הפוליטית 
ועשייה פוליטית וחברתית — ביומני רשת ]בלוגים[, ברשתות חברתיות או בצ'אטים(; הקמת 
בתי ספר לפוליטיקאים צעירים; הכשרת מנהיגות צעירה וקידום קבוצות מנהיגות מקומיות 
ואזוריות וכן עידוד נוכחות מזדמנת בפעילויות חברתיות )בתקווה שתהפוך למעורבות של 
)בדמות הורדת  לזירה הפוליטית; שינוי חוקתי  הוצע: פיתוח קוד אתי מחייב  עוד  קבע(. 
גיל ההצבעה ל–16 והגדרת זכות הבחירה כחובה אזרחית(; וקידום אפליה מתקנת ושריון 
מקום לצעירים במפלגות. יש לציין שלעתים הומשג הפתרון באופן מופשט למדי )"יצירת 

אקלים", "פיתוח תודעה פוליטית", "חיזוק הקשר עם הבוחר" או "קידום חשיבות"(. 
וביתר פירוט: במסגרת דרישת התחרות להתייחס בנאומים לדרכים אפשריות להנעת 
צעירים ישראלים לפעולה חברתית ופוליטית, הבחינו הכותבים בין פוליטיקה ממסדית 
לפוליטיקה חוץ–ממסדית, שבה כל אזרח ואזרח פועל ומשפיע בדל"ת אמותיו — בקהילה, 

בבית הספר, במתנ"ס וכדומה:
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ברובה  למעשה,  הכנסת.  בערוץ  המשודר  התוכן  רק  אינה  פוליטיקה 
 — לה  מחוץ  העשייה  היא   ]...[ פוליטיקה  ביותר  החשובים  ובחלקיה 
ובארגונים  עובדים  בהתאגדויות  סטודנטים,  בתאי  בהפגנות,  ברחובות, 
אלא  הנבחרים,  בבית  המתמקדת  פוליטיקה  לא   ]...[ חברתי  לשינוי 
פוליטיקה המתמקדת ברחובות. האנשים הערכיים ביותר, המסורים ביותר, 
חדורי הלהט ביותר נמצאים שם. הם לא צריכים דחיפה כדי להתחיל. הם 
צריכים תמיכה כדי להמשיך. את התמיכה הזו ניתן לתת. לא רק לשם 
חיזוק מי שכבר פעילים, אלא בעיקר לשם משיכת מצטרפים חדשים. אלו 
אינם מצטרפים חדשים ל"פוליטיקה", אלא מצטרפים חדשים למאבק — 
על  ביקורת  למען  מגובשת,  ערכית  עולם  תפיסת  למען  רעיונות,  למען 

הקיים וקריאה לחברה צודקת יותר )נאום 20(. 

בהתייחסה למעורבות פוליטית "מלמטה" מבחינה הכותבת בין עשייה ערכית לפוליטיקה 
מושחתת ומציעה דרך חלופית להשפיע: 

בהפגנה  מזון,  בחלוקת  הבית,  ליד  במתנ"ס   ]...[ להתחיל?  אפשר  איפה 
בכיכר —  כי את זה אני מבינה. שם אני ארגיש את עצמי עושה. ארגיש 
את  לפרוק  אפשר  ושם  ליד,  לי  שדוחפים  הפלאייר  זה  כי  השינוי.  את 

התסכול )נאום 13(. 

ואכן, אחד הפתרונות שהוצעו תדיר מתמקד בקידום פעולת ההתנדבות והנתינה בקהילה 
המבטאת  מרצון  כפעולה  הנתינה  תפיסת  בין  מתח  נחשף  זה  בעניין  בדיון  האזרחית. 
והכפייה  החובה  המחויבות,  תחושת  ובין  שופע,  וטוב  לב  רוחב  נדיבות,  של  רגשות 
הגלומות בה.9 כך מתאר אחד הנואמים את הגורם המרכזי שלדעתו עשוי להפוך צעיר 

אפאתי לפוליטיקאי אכפתי:

נשאל את הצעיר הסביר — נער בן 17, תלמיד כיתה י"ב, הנמצא בין שקידה 
על בחינות הבגרות לבין קבלת ההחלטה לאיזו יחידה צה"לית להתגייס. 
לפוליטיקאי  אפאתי  מצעיר  לעבור  לו  גורם  היה  מה  לשאלה  בתשובה 

 2005 זו עומדת במרכז מסה פרי עטו של האנתרופולוג מרסל מוס על המתנה )מוס,  סוגיה   9
ומחושב בדמות חובת הגמול  ]1925[(. מוס היה הראשון שזיהה בנתינת המתנה רכיב שקול 
וההחזר. על כן מה שנדמה היה עניין חופשי לבחירה, הוצג עתה כפעולה שיש בה גם ממד 

אסטרטגי, כפוי ומחייב.
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כדרך  ביותר. התנדבות  ענה — התנדבות. הפתרון הפשוט  הוא  אכפתי, 
להעמיק את השורשים בין בני הנוער לקהילתם, ובהדרגה להרחיב את 
מעגל האכפתיות לפרויקטים חוצי קהילות, חוצי ערים, חוצי מדינה. איך 
נגרום לאותו צעיר לצאת ולהתנדב? ראשית, הסקר מוכיח שלא דרושים 

תמריצים רבים כדי לעודד בני נוער להתנדב )נאום 55(. 

ציטוט זה מתאר תפיסה הרואה בהתנדבות ובנתינה מעשה התנדבותי המבוסס על רצון 
חופשי. ואולם יש התובעים את הפיכתה לפעולה כפויה, מוסדרת ומחייבת התערבות 

מדינתית: 

הספר  בית  בשלב  הראשון,  בשלב  המדינה.  להתערב  צריכה  תחילה 
התיכון. להוסיף לשיעורי האזרחות שיעורים המביעים את חשיבותה של 
המעורבות הפוליטית. להוסיף לחובת ההתנדבות חובת כתיבת נייר עמדה 

או בחירת מאבק שמתקיים כיום בכנסת וליווי שלו )נאום 51(. 

חובת התנדבות זו — שהיא בבחינת אוקסימורון — עולה גם מדבריהם של שני הכותבים 
האלה:

מעשי  לימוד  ראשית,  יותר.  למקיפה  באזרחות  הבגרות  את  להפוך  יש 
המחייב נטילת חלק בעשייה פוליטית כמו חובת התנדבות לגופים כמו 

מועצת התלמידים או ארגון חברתי–פוליטי )נאום 53(. 

משרד החינוך יכול וצריך להוסיף לתעודת הבגרות יחידות חובה שיכללו 
עשייה התנדבותית בקהילה )נאום 15(. 

ההמלצה להפוך את ההתנדבות לחובה, כמו שהיא מובעת באמירות אלו, מוכיחה היעדר 
רכיבים  הן  והתנדבות  תרומה  הדמוקרטי:  במשטר  מרכזי  עיקרון  של  בסיסית  הבנה 
חשובים ביותר של חברה אזרחית חופשית, פעילה ופלורליסטית, שהיא חלק בלתי נפרד 
ממשטר זה )גדרון, בר וכץ, 2003(, ולפיכך כל המלצה לחייב את ההתנדבות והתרומה 
מחמיצה לחלוטין את מהותה של זירת השתתפות אזרחית זו, הממוקמת בין המדינה ובין 

רשות היחיד ומבוססת על פעולה מרצון. 
בקריאתם לשינוי ולפעולה ובהצגת הפתרונות האפשריים השתמשו כותבי הנאומים, 
מטפורות  כמו–מרקסיסטי,  שיח  רטוריים:  אמצעים  בארבעה  במודע,  שלא  או  במודע 

ודימויים, ביטויי רגש ושיח ביצועיסטי.
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1. שיח כמו–מרקסיסטי

במושג  מפורש  שימוש  למשל  מודע,  היה  המרקסיסטיים  במוטיבים  השימוש  לעתים 
בבעיותיהם  בישראל  סטודנטים  של  עיסוקם  את  לתאר  כדי  הכוזבת"  "התודעה 
הספציפיות כמו העלאת שכר הלימוד. אבל בדרך כלל היה השימוש ברטוריקה זו כבדרך 
אגב וכנראה לא מודע. כך למשל קרא אחד הנואמים לפעולה באמצעות תיאור תהליך 
התפתחותה של "תודעה מעמדית" ופוליטית משותפת וצמצום הניכור, בבחינת מעבר 

מ"מעמד כשהוא לעצמו" ל"מעמד למען עצמו": 

חינוך  אבל  הצעירים,  של  לשינוי  התחלה  הוא  החינוך  כי  מאמין  אני 
להכרת האחר ]...[ לימוד על חייהם של הזקנים תוך הכרת עולמם בשלב 
המאוחר של חייהם, ביקור בבתי אבות ומועדונים שבהם הם מבלים את 
רוב זמנם ויצירת קשר הדוק בין העולם המבוגר והעולם הצעיר. החינוך 
לעשייה ולפעילות בקרב השונה תיצור קרבה בין העולמות הכל כך שונים 
אכפתיות,  מודעות,  תיווצר  הקרבה  ועם  קרובים,  כך  הכל  זאת  עם  אך 
הפנמה שהאחר הוא כמו כולם, וכשלי כואב אז לאחר כואב יותר, וכשאני 

נאבק עליי להיאבק יותר גם למענו )נאום 23(. 

לכך מלווה גם קריאה למהפכה ולשינוי באמצעות מאבק — לא ברחובות, אלא במרחב 
הווירטואלי. במובן זה כותבי הנאומים מתאימים את המאבק החברתי–כלכלי–פוליטי, 
ברוחו של מרקס, לימינו. מאבק זה מבוסס על ההנחה שרשתות האינטרנט הן המקום 
שבו מתקיימת הדמוקרטיה האמיתית להמונים, ובה כל אחת ואחד הוא "כלב השמירה" 
להשתחרר  תאפשר  כקולקטיב  ובכוחנו  משותפות  בבעיות  ההכרה  הדמוקרטיה.  של 

מהתודעה הכוזבת:

אנו, הצעירים, חיים בעידן האינטרנט והרשתות החברתיות, לכולנו יש 
פייסבוק וטוויטר ]...[ במקום לראות ברשתות הללו כלי חברתי לשיתוף 
תמונות, נצלו את המרחב העצום שנוצר, בו אנו מקושרים מסביב לשעון 

אחד לשני, יודעים במה כל אחד מאמין ומה כל אחד עושה. 
צעירי כל הארץ — התאגדו! הקימו קבוצות, פנו לח"כים ולנבחרי הציבור, 
הגדירו מטרותיכם ודרשו שינוי. יש לפתח תרבות דיון נוקבת, אנליטית, 
מודעת — אלו אבני יסוד להבנת בעיות ופתרונן. עלינו להוביל תרבות 
דיון חדשה בישראל. זהו השלב הראשון ההכרחי: העלו את הבעיות וגלו 
שאתם לא לבד, כולנו חולקים את אותן הבעיות בסופו של יום בחלקת 
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ארץ זו ]...[ השלב השני יהיה בדמות התפקדות למפלגות, הקמת עמותות 
ויתורגמו למעשים  יפרצו את המרחב הווירטואלי  וקבוצות מחאה אשר 
בשטח ]...[ יש בכך קריאה לפעולה ותחושת אחריות קולקטיבית, להבדיל 

מתחושת המיאוס והניכור בה אנו חיים היום )נאום 38(.  

2. מטפורות ודימויים

כאשר כותבי הנאומים קוראים לפעולה ולשינוי או מתארים דרכים אפשריות להחייאת 
ביולוגיות  אמונו של הציבור במערכת הפוליטית, הם משתמשים לא פעם במטפורות 

מגוף האדם, מהחי ומהצומח:

לא באפתיות עסקינן, כי אם בהחייאת אמון. לא על אדישות אנו מדברים 
דם  את  מחדש  לעורר  שינסו  חשמל  ומכות  חמצן  בלוני  על  אלא  כאן, 

הנעורים שקפא מאונס )נאום 33(. 

פיתחו לגיבורים את הנתיב ללב הדמוקרטיה, כדי שהם יפעמו בו ויחזירו 
את הדופק למדינת ישראל )נאום 43(.  

מדינה היא כמו גוף האדם, כמו חפץ שמתיישן, כמו עץ נטוע מאות בשנים 
באדמה. יש לטפחה, להגן עליה ולהשאירה תחת המשמר )נאום 48(. 

גם ההתגברות על הקשיים מומשגת באמצעות שימוש במטפורות ובדימויים של הסרת 
חסימה, גישור על ניתוק וסילוק ה"תקיעות":

זה המקום שלנו לשבור את תקרות הזכוכית ואת קירות האבן שחוסמים 
את בני גילנו ואת האידאליסטים מלהגיע רחוק )נאום 46(. 

המצב כמעט מכריח אותנו לנקוט עמדה ולבצע פעולות, אך אנו בוחרים 
שלא. אנו מסתגרים בעצמנו ]...[ חיים בבועה. הקפנו עצמנו במעטה בלתי 
נראה המאפשר לנו להיות אפאתיים לסובב אותנו. אנו לא מסוגלים לעזור 
לקשישים המגיעים לסף רעב ]...[ ובעיקר חיים כשעינינו עצומות לרווחה 

)נאום 38(. 

עוד מטפורה בולטת היא המסע. לעתים, כאמור, נעשה בה שימוש כדי לבטא את הקשר 
החזק לישראל באמצעות תיאור של התנתקות זמנית ממנה )ראו לעיל "בין קיום 'בית 
לאומי' להיעדר 'בית פוליטי' "(. במקרים אחרים השתמשו בה הנואמים כדי להמחיש את 
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תלאות הדרך עד השגת היעד הנכסף )שינוי נורמות במערכת הפוליטית והפיכתה למקור 
משיכה לצעירים איכותיים(:

אני מזמין אתכם למסע. לא אבטיח לכם כי זהו שחר של יום חדש — זהו 
ומחשלים, קובעים  מסע ארוך, קשה, מאתגר. מסוג המסעות המעצבים 
העלאת  ידי  על  רק  קל,  יהיה  לא  כי  מבטיח  אני  אומה.  ומכוננים  אופי 
החשופים  בעצבים  שנוגע  כזה  ונוקב,  אמיתי  לדיון  הבוערים  הנושאים 
מחייב  זה  מעין  דיון  רק  בעיותינו,  עם  בכנות  להתמודד  לנו  ומאפשר 

שתבוא אחריו פעולה )נאום 38(. 

3. ביטויי רגש

מוטיב רטורי שעבר כחוט השני בנאומים רבים הוא ביטוי הרגש שמטרתו להמחיש הן 
את תחושות הנואמים כלפי המערכת הפוליטית )אכזבה, ניכור, ייאוש, חידלון, מיאוס, 
תסכול, ציניות, בוז( הן את תחושותיהם כלפי מידת מעורבותם החברתית של צעירים 
ובני נוער ויכולתם של צעירים להשפיע על המציאות החברתית–פוליטית שהם חיים בה. 

כחלק מכל זה התייחסו הכותבים לרגש של אובדן )ערכים, אמון, דרך, ידע(: 

שסבור  לעם  הפכנו  כיצד  ערכנו?  אובדן  על  המבכה  לעם  הפכנו  כיצד 
שתלויה  למדינה  מוחשית  סכנה  אכן  היא  דרך  אובדן  דרכו?  שאבדה 

באתוס המכונן שלה. 
וכאפס  כאין  הינן  כאומה,  כישראלים,  כיהודים,  לנו  האורבות  הסכנות 
 ]...[ לעומת הסכנה הטמונה באובדן הידע, הכמיהה לידע והרצון לדעת 
וכיצד אנו רואים את חיינו במדינת  כיום  מבטנו צריך להיות אל חיינו 
ישראל בעתיד הממשמש ובא. רבים מנסים לערער את חוסננו הלאומי, 
מדברים סרה בכל קצוות תבל על הסכנה בקיום מדינתנו. כדי לעמוד מול 
בטכנולוגיה,  להתמקד  מספיק  שלא  כנראה  ומבחוץ  מבית  אלו  גורמים 
כלכלה, ביטחון, אלא יש לתת דגש לחומר האנושי. לצורך כך יש לקדם 
שורה של רפורמות יסודיות במערכת החינוך שהדגש יהיה על הידע, ולא 

רק על ההישגיות )נאום 34(. 

הלאומיות,  למשמעויות  בהתייחס  בעיקר  בטקסטים  אחת  לא  הופיע  האהבה  רגש 
הקולקטיביות והפטריוטיות )אהבה לעם, למולדת, ללוחמיה, לנופלים, לאדמה(:
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פוליטית  בעשייה  ביותר  הקטן  ולו  חלק  לקחת  עז  ורצון  כמיהה  כולי 
מתוך  שלי.  לעם  אהבה  ומתוך  להיטיב  וכן  אמיתי  רצון  מתוך  מבורכת 

ידיעה כי אין לנו ארץ אחרת וכי אין עוד עם כמונו בעולם )נאום 40(. 

מאתנו  מבקשים  בשבילנו,  שנפלו  היום,  זוכרים  אנו  אותם  הגיבורים 
הרע  את  שנמצא  בשביל  האדמה  קידוש  על  גיבורים  נפלו  לא  לאהוב. 
ממדינת  וליהנות  לאהוב  פשוט  ממנה.  שנהנה  בשביל  נפלו  הם  שבה. 
ישראל ]...[ אהבת הארץ לא שייכת רק ליום העצמאות. היא שייכת לכל 
על  ביחד  ונשמור  בואו  הזה...  הנפלא  במקום  חיים  שאנחנו  ודקה  דקה 
צוואת האהבה של הנופלים. בואו נתפקד, נתגייס, נילחם למען האמונה 

שלנו בדרך טובה יותר לעם ישראל )נאום 19(. 

רגש האהבה נקשר גם לפעולת הנתינה למען הקהילה:

הרב דסלר, בעל המכתב לאליהו, אמר כי טועים החושבים שהפועל היוצא 
של האהבה היא הנתינה. ההפך הוא הנכון. הפועל היוצא של הנתינה הוא 
האהבה. אדם הנותן ומעניק מעצמו, מפתח בתודעתו אחריות, אכפתיות 
ואהבה. הנקודה הראשונה והמרכזית עליה אדבר היא כוחה של הנתינה 

למען הקהילה )נאום 15(.  

רוב  את  המאפיין  ביצועיסטי  משיח  חלק  היא  הקהילה  למען  לנתינה  זו  התייחסות 
הטקסטים שנותחו ומתייחס לקריאה לקום ולעשות מעשה.

4. שיח ביצועיסטי

ממשיות.  ופעולה  עשייה  נחשבים  ודיבור  רטוריקה  אין  לביצועיזם  החתירה  במסגרת 
אדרבה, כל דיון תאורטי או הצהרה משולים לפסיביות ואינם נתפסים כמחוללי שינוי 
פוליטי וחברתי אמיתי. כך מבטא זאת אחד מכותבי הנאומים בהתייחסו למשמעותו של 

רגש האכפתיות:

בדיבורים,  נמדדת  לא  היא  בכריזמה,  נמדדת  לא  האכפתיות  כי  שכחנו 
היא איננה רטוריקה. האכפתיות היא במעשים למען הזולת. הפוליטיקה 
צריכה להוות הזדמנות עבור הצעיר רק כאשר היא מאפשרת שינוי. אך 
הפוליטיקה השתנתה ללא היכר מאז עמד דוד בן–גוריון מול אלפי בני 
נוער ונאם על דור הזהב. הפוליטיקה של היום אינה מייצרת שינוי אמיתי, 

אלא ברובה שינוי הצהרתי. הצהרות הן לא הפגנת אכפתיות )נאום 8(. 
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וכותב אחר:

הקיום האנושי אינו בא לידי ביטוי אלא בעשייה. תקום ותעשה מעשה! 
אל תרשה לעצמיך להידרדר במדרון ההלקאה העצמי. הפסק להיות דבק 
במציאות כמות שהיא עכשיו. קום ועשה מעשה! אל תתפתה להיצמד אל 
אמירות "כולם  מושחתים" ו"כבר אמרו את זה קודם". קום ועשה מעשה! 
הוצא את עצמך מהמקום הנוח של השואל מה העבודה הזאת לכם. שנס 
אל  הכוח  מן  קיומך  את  הבא  שלך.  האישית  הפסגה  אל  וטפס  מותניך 
הפועל. מהר! קום ועשה מעשה כי יש כל כך הרבה מה לעשות ורק אתה 

יכול לעשות זאת )נאום 33(. 

גם המעורבות החברתית במרחב הווירטואלי אינה נתפסת כעשייה אמיתית בפני עצמה, 
במרחב  להתאגדות  התייחס  הכותבים  אחד  בשטח.  לפעולה  תשתית  כהכנת  רק  אלא 
הווירטואלי כשלב ראשון, אבל רק השלב השני, המעשי והחשוב ביותר, הוא לתפיסתו 

בעל הפוטנציאל לחולל שינוי אמיתי:

השלב השני יהיה בדמות התפקדות למפלגות, הקמת עמותות וקבוצות 
בשטח  למעשים  ויתורגמו  הווירטואלי  המרחב  את  יפרצו  אשר  מחאה 

)נאום 38(. 

כחלק משיח ביצועיסטי זה יש המדגישים את חשיבות המפגש הבלתי אמצעי, "החיבור 
לשטח", "הקשר לעם":

הצעיר יֵצא מאדישותו שלו רק כאשר ייפגש עם סוגיות הליבה החברתיות 
את  יבין  כאשר  רק  המציאות  את  ישנה  הצעיר  אדם.  מול  אדם  מולו, 
הציבור,  נבחרי  את  העניין,  בעלי  את  יפגוש  לחלקיו,  הציבורי  המנגנון 
יפגוש את העם. אז יתרחש רגע הקסם שכולנו מייחלים לו: הצעיר שהפך 
לאדם יבין כי עשייה חברתית אמיתית נטולת אינטרסים קטנים נמצאת 
מעבר לדלת. היא לא נמדדת במאבק אחד, היא לא גיוס חד–פעמי לתנועה 
חברתית, היא עשייה מתמשכת וחברתית מול תושבי הארץ הזו )נאום 8(. 

בן נוער אשר יגדל להיות מנהיג הוא בן נוער פעיל, מתנדב, מעניק מזמנו 
וממרצו למען הקהילה, מעורה במתרחש סביבו, רואה בעיניו את מצוקת 
כוס  בהגשת  די  לו  יהיה  פעם  המצב.  את  לשנות  ופועל  אותו  הסובבים 
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מים לרץ מרתון בפעילות התרמה. פעם יהיו אלה ארבע שעות שבועיות 
שיבלה בן הנוער עם ילדים טעוני טיפוח. פעם יארגן הפגנה. פעם יהיה די 
בשיחת טלפון אחת, ופעם יקרא לכל חבריו למרכזייה הטלפונית במועצה 

)נאום 15(.  

סיכום

הנאומים,  כותבי  שבו  האופן  את  ולאפיין  לנתח  ובראשונה  בראש  ביקש  זה  מאמר 
לעולם  להצטרף  איכותיים  צעירים  להניע  כיצד  בשאלה  דנו   ,30-20 בגילים  צעירים 
הפוליטי, מתוך ההנחה שהכותבים מייצגים פחות או יותר תפיסות שכיחות בקרב בני 
גילם בישראל. הניתוח חשף התייחסות לפער בין האידאל למציאות החברתית–פוליטית 
הרטוריים  האמצעים  את  המאמר  בחן  עוד  לצמצומו.  אפשריים  פתרונות  בחינת  אגב 

שבאמצעותם המשיגו הכותבים את הפער וקראו לשינוי ופעולה. 
ניתוח התוכן חשף מבט ביקורתי רב פנים של הצעירים על החברה הישראלית, על 
ייאוש,  עולות תחושות קשות של  מן הטקסטים  נבחרי הציבור.  ועל  הממסד הפוליטי 
למעשה  אבל  אזרחיה  את  לשרת  נועדה  שלהלכה  ממערכת  וניכור  אכזבה  תסכול, 
הראשוניים.  המוסריים  ומהעקרונות  מהערכים  ומתרחקת  שלה  בהישרדותה  מתמקדת 
וכי  ובית פוליטי להזדהות עמו  אין להם מפלגה  כי  אין תמה אפוא שהצעירים חשים 
הפוליטיקה אינה מחוברת לעם, לרחוב ולציבור הבוחרים — תחושה שאובחנה גם בסקרי 
דעת קהל העוסקים בעניינו של הציבור בנושאים פוליטיים. הירידה בהתעניינות הציבור 
מתיישבת עם יחסו הספקני לפוליטיקאים ועם מידת מוכנותם של נבחרי העם לשרת את 
האזרחים. הישראלי הצעיר מאמין שהפוליטיקאי אינו מתחשב באזרחי המדינה, והדבר 

מעיד על ציניות רבה ביחסו אל מחויבותם של נבחריו לציבור הבוחרים.
באמצעות  הצעירים,  הנואמים  פי  על  תתאפשר,  חושים  וקהות  מאדישות  יציאה 
המפגש הישיר, הפיזי, בין אדם לאדם. הדבר דומה לאבחנתו של עמנואל לוינס שיחסים 
אתיים אמיתיים אינם נובעים מקבלתה של מערכת עקרונות מופשטת, אלא ממפגשים 
עמו  בדו–שיח  לפתוח  המעוררים  האחר,  של  והשבריריים  הפגיעים  פניו  עם  מקומיים 
ומעלים תחושת אחריות כלפיו )פלדמן, 2001(. המפגש הפיזי, שבאמצעותו נרקם קשר 
אישי וישיר בין הפעיל לאזרחים ובין אזרח לאזרח, כרוך גם ביכולת להישיר מבט לסבל 
האנושי. בתוך כך נוצרת קרבה המעוררת תחושות של דאגה, מחויבות, אמון ואמפתיה. 
לוינס.  של  ממעלתו  )עדיין?(  רחוקים  הכותבים  כי  מעלה  הנאומים  ניתוח  ואולם 
הניתוח מצביע על היעדר ביקורת ומודעות למגוון סוגיות שאפשר היה לצפות שיעמדו 
לעתידה,  כמהותיות  ושייתפסו  הישראלית  בחברה  הצעירים  של  היום  סדר  במרכז 
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מעניין  זה  בהקשר  הישראלי–פלסטיני.  והסכסוך  עבודה  מהגרי  סביבה,  איכות  כגון 
לציין שהמילים "שלום" ו"כיבוש" כמעט שלא הופיעו בטקסטים וכמעט שלא הייתה 
או  הציבורי  הישראלי  בשיח  הצבאי  האתוס  של  בבולטות  ביקורתית  התבוננות  כל 
במרכזיותן של סוגיות הצבא והביטחון, המאפילות על הבעיות החברתיות והכלכליות 
החמורות. התייחסות דלה ומזערית ניתנה גם לסוגיות מגדריות ולמצבן של נשים בחברה 
הישראלית. הכותבים גם בחרו שלא להציג בנאומיהם עמדות חיוביות או שליליות כלפי 
השפעות הגלובליזציה על החברה הישראלית במישור הפוליטי, הכלכלי או התרבותי 

)דיון שדווקא רווח בספרות המחקר העוסקת בנושא זה(. 
הניתוח מגלה כי בכמה סוגיות עמדתם של הצעירים מאופיינת בחשיבה דיכוטומית 
ובחלוקת המציאות החברתית ל"שחור ולבן" , אף שלא פעם אין מדובר בהיבטים שבהכרח 
וקולקטיביזם,  אינדיווידואליזם  וערכים,  )כסף  מזה  זה  מובחנים  או  זה  את  זה  סותרים 

גלובלי ומקומי(. 
היכולת לעשות מעשה ו"לגרום לזה לקרות", כמו שעלה בביטוייו השונים של השיח 
הביצועיסטי, הפכה בחברה הישראלית לסוג של דוקטרינה, וזו באה לידי ביטוי ברור גם 
בנאומים. לגישה זו שורשים עמוקים הן בתרבות היהודית הן במחשבה הציונית המודרנית 
רפלקסיה,  חשבון  על  לבוא  עלול  וביצועיזם  פעולה  עשייה,  על  זה  יתר  דגש  כי  )אם 
הבנה והעמקה בעלת השלכות ארוכות טווח(. מרכזיותו של השיח הביצועיסטי בנאומים 
והרוח הכללית שנשבה מהם ביטאו מידה רבה של קונפורמיזם והזדהות לא ביקורתית 
של הנואמים עם האתוס הציוני הקלסי. במובן זה אפשר לומר כי רוב הנאומים הציגו 
שיח, רעיונות ופתרונות שגרתיים וצפויים למדי, והם אופיינו בהיעדר חדשנות ותעוזה 
הלכה  במקוריות מחשבתית,  על החשיבות הטמונה  בנאומים  דובר  אם  גם  מחשבתית. 

למעשה לא הובעו בהם רעיונות קונקרטיים המבטאים אותה.
ברוח חיובית אפשר לסכם ולומר כי המשותף למשמעויות שנחשפו בקריאה לשינוי 
 Habermas,( היה הרצון להחיות את המרחב הציבורי הישראלי, במונחיו של הברמאס
ובין  הפרטי  התחום  שבין  זה,  מרחב  ודמוקרטי.  פעיל  תוסס,  למרחב  ולהפכו   ,)1996
השלטון, אמור לממש את כוח ההשתתפות האזרחית וכן לחזק את סגולותיו האזרחיות 
של כל פרט ופרט בחברה — באופן וירטואלי )ברשתות, בצ'טים, ביומני רשת ובפורומים( 
או באופן פיזי )במתנ"סים, בהפגנות, במפגשים, בסיורים, בפעולות התנדבות ובקהילות 
מקומיות ואזוריות(. בהקשר זה יש לומר כי גם במדד הדמוקרטיה 2010 )אריאן ואח', 
2010( אומצה ההנחה שאזרחות פעילה היא אחד התנאים החשובים ביותר לקיום תרבות 
הכרחי  תנאי  היא  בפוליטיקה  אזרחים  ושהתעניינות  דמוקרטית,  מדינה  של  פוליטית 

לניהול דמוקרטי תקין.
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כינון מרחב דמוקרטי ונגיש זה לכלל האזרחים, שבו הם מתדיינים על פוליטיקה, 
מעצבים עמדות ומשתתפים בתהליכים פוליטיים, אמור להיות השלב הראשון בהנעתם 
של צעירים איכותיים למעורבות חברתית שבעתיד עשויה להיות קרש הקפיצה לחיים 

הפוליטיים. 
אין להיתמם ולהניח שמרחב זה יתגשם במתכונתו האידאלית כמרחב שוויוני, חף 
מתלות כלכלית ופוליטית, סובלני ורציונלי. ביקורת זו מושמעת לא אחת כלפי התאוריה 
של הברמאס, ומקורה בין השאר בהבחנה שהמרחב הציבורי )ובייחוד המרחב הווירטואלי( 
אינו זירה חופשית מוויסות, מפיקוח וצנזורה ומאינטרסים כלכליים ופוליטיים. כמו כן 
אין מדובר במרחב רציונלי בהכרח )אלא כאוטי ולעתים רגשי( או שוויוני ונגיש לכל 
אזרחי המדינה, שכן רבים מהם חסרים את ה"ידע הסמוי", את האוריינות, את התפיסה 
כדי  הנחוץ  ואת ההביטוס האזרחי  כמי שיכול להשפיע  העצמית של הפרט את עצמו 
להשתלב במרחבים הציבוריים ולהביע עמדה ללא מורא. ואולם ניסיון זה להחיות במגוון 
של דרכים את המרחב הציבורי עשוי לצמצם את הפער בין אידאל למציאות ולהוביל 
האופטימי  הממצא  זה  במובן  הפוליטי.  לעולם  איכותיים  צעירים  תהליך  של  בסופו 
והמעודד ביותר שחשף ניתוח הנאומים הוא החתירה של הדור הצעיר ליצירת משמעות 

והתקווה שעדיין פועמת בקרבו לעתיד טוב יותר.
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