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  ויכוח חופשי ודמוקרטיה, אמת
  
  

  ל"דיון לזכרו של אמיל גרינצויג ז
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קיימה האוניברסיטה ש, הדברים הבאים בחוברות זאת הם הדברים שנאמרו בערב ההתייחדות

  . תלמיד האוניברסיטה, ל"במלאות שלושים להירצחו של אמיל גרינצויג ז, העברית בירושלים

נושא שבו עסק אמיל כתלמיד לתואר , "חופשי ודמוקרטיה ויכוח, אמת"במרכז הערב עמד דיון בנושא 

הדוברים בדיון הם מוריו וחבריו של ". פילוסופיה וסוציולוגיה של המדעים, היסטוריה"שני בתוכנית 

לכן בניהולו של שהתקיים שנה קודם , "עולמות ידע ומסורות תרבותיות"ממשתתפי הסמינר , אמיל

, במסגרת הדיון, מצאנו לנכון להביא כאן. ל"פיל גם אמיל זובו לקח חלק , טנשטדזנ איי"ש' פרופ

כן שולבו דפים אחדים מדברים אחרים . קטעים מן העבודה הסמינריונית שהגיש אמיל לאותו סמינר

  . לא רק במחשבה אלא גם במעשה, ל בשאלות אלו"המעידים על מערובות של אמיל גרינצויג ז, שכתב

  . נגיד האוניברסיטה העברית והוא הפותח גם כאן, רהם הרמןערב ההתייחסות נפתח בדבריו של אב



3 
 

ל "בהתכנסות במלאות שלושים להרצחו של אמיל גרינצויג ז –האוניברסיטה  בשני מעמדות שקיימה

היבעתי בשם האוניברסיטה העברית את  – 1983במאי , ובמושב הפתיחה של כינוס חבר הנאמנים

של איש שהצטיין , של חבר יקר לרבים מתכונו, דנטהרגשת האבל כל כולנו כל נפילתו של סטו

  . למדינתנו ולחברתנו, בתכונותיו החלוציות ובמסירותו ודאגתו לעם היהודי

שהיד , ואמרתי אז, ל"רו של אמיל זכבוד זכקמו הנאספים על רגליהם ל, בפתיחת כינוס חבר הנאמנים

זכותו של אדם בחברה חופשית  –שהורמה עליו הורמה על עניין שהוא בנפשה של האוניברסיטה 

  . תיו בעניינים המעסיקים את הציבורוולהביע את דע, להתבטא באופן חופשי בהתאם לחוק

בהזדמנות , חיוני גם. חיוני להעלות את דמותו ולהיזכר באופיו האציל, במלאות שנה להירצחו, כעת

השאר במונחים  ןהמתבטא בי, ברתנואלימות שהפכה לנגע מדאיג ביותר בחלהוקיע את ה, זאת

 –' מתווכחים'אין ', עימות'מדברים על  –' דיון'חדלנו לדבר על : מש בהם בשפת יומיוםתששמרבים לה

  .'מתמודדים' –' משוחחים'אין ', נאבקים'

, אנו. ידי ויכוח-קרון של בירור עניינים עליכל אוניברסיטה הראויה לשם זה עומדת על הע

מטרתנו . התרבות של עימות ואלימות-כוח ונערכים נגד תתדוגלים בתרבות של וי, באוניברסיטה

לסייג את המוחלטות ולהיות , לעודד גישה ביקורתית ופתיחות, באוניברסיטה היא להעמיד שאלות

רק כל ניתן להרחיב את . גם כשהן מנוגדות לדעותינו אנו, מוכנים בכל עת להטות אוזן לדעות שונות

. היכולה להצמיח ולקיים חברה חופשית, אנוש-רבות של יחסילקדם את המדע ולהגיע לת, דעת האדם

אגב השכחת הזעזוע שעבר על , שנה זה לעבוד ללא ציון-לא להניח ליום, חשוב ביותר למדינת ישראל

ולהמשיך , עלינו לזכור ולהזכיר לעצמנו אותו זעזוע. ל"עולנו באותו יום מר שבו נרצח אמיל גרינצויג ז

  .מסף התהום שבו חברתנו נמצאות כדי שנוכל לסגת, לחיותו

  

  אברהם הרמן
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  .ברומניה 1.12.47-אמיל נולד ב

  .עלתה המשפחה לישראל 14.7.63-ב

  .נרצח, בעודו מפגין בעד יישומן של מסקנות ועדות כהן, 10.2.83-ב

  

  .36בן , 1947-1983

  

: ומסע נדודים, שני בנים, אב, אם: משפחה יהודית קטנה. תחילת הדרך באירופה היגעה ממלחמותיה

המשפחה שוקלת להמשיך . שלבי הקליטה קשים. לבסוף ישראל, שוב צרפת, ברזיל, צרפת, רומניה

הרבה , ל מוצנח"נח. כך צבא-אחר. המשפחה נשארת. מתעקש, 16כעת בן , אבל אמיל, בנדודיה

אבל . תתחושת בי, המרחבים, הנוף המדברי, קיבוץ דרומי. כך רביבים-אחר. אימונים, מסעות, חברים

הוא חוזר עם עינת , בתום לימודי התואר הראשון. לימודי מתמטיקה ופילוסופיה. החיפוש כבר נטוע בו

בצד הוראת המתמטיקה יוזם ". מעלה הבשור"הספר האזורי -מחנך בבית. שם נולדת ניבה. לרביבים

שלבי . ודיוניבה בת שנה ואמיל מחדש את לימ. מנסה, מרבה להתווכח, תוסס מאד. תכניות חברתיות

מכין תכניות ". ליר-ון"במקביל הוא עובד ב. סיום בלימודי תואר שני בהיסטוריה ופילוסופיה של המדע

כיצד יוצרים מחויבות , מחנות הנוער שבוא מארגן מתמודדים עם השאלה .חינוכיות לפיתוח מחויבות

 –אך לא מספק  –כרחי תנאי ה: "אמיל אומר. על בסיס סחירה חופשית אצל בני נוער יהודים וערבים

נכונות זו לשלם . רבות למחויבות פעילה היא הנכונות לשלם מחיר עבור העמדה הנקוטהועלהפיכת מ

ובין עמדה שהוא נוקט ומכון לעשות " בבטן"מחיר היא המבחינה בין עמדה שאשם שומר לעצמו 

. טלקטואליותבין שעות העבודה האינסופיות עם הנוער הוא מתחבט בשאלות אינ." משהו עבורה

אפשרות קיומו של ויכוח רציונאלי , תירבהאדם כאורגניזם וכיצור ח, רבותיותעולמות ידע ומסורות ת

, כל נושא ונושא מתוך גישה מעמיקה מאד. במדע והשלכותיו על ויכוח בתחום הציבורי בדמוקרטיה

מיים בשבוע הוא פע. מוסיקה איש רעים, תיאטרון, אוהב מסיבות. קורא בלי סוף. מחדשת, יסודית

, אולי כמו תמיד, באותם ימים. בחדרו תמונות אב ובתו. לראות את ניבה, לרביבים, נחפז הביתה

בין . אמיל פעיל מאד. חשש לגורל הדמוקרטיה, הספקות בציבור, המלחמה בלבנון. הארץ תוססת

 10.2.83-ב. מודאג מאד, חניכיו, לשוחח עם חבריו, הוא מרבה לדון, שירות מילואים אחד למשנהו

  ".שלום עכשיו"הוא יוצא להפגנת 

  

  .36בן 

. שלומית כנען
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  פתיחת הדיון
  שמואל נח אייזנשטדט

  

ל הן את "ין שלו הקדיש אמיל גרינצויג זינהיא ע', שי ודמוקרטיהויכוח חופ, אמת, 'ית הדיון הזהיסוג

  . גי במותואפן טרשניים אלה נפגשו באו. מאמציו האינטלקטואלים והן את פעולתו הציבורית מיטב

הייתה , ד את עיקרי התעניינותוקושבה מי, הבעיה האינטלקטואלית העיקרית שהעסיקה את אמיל

שאלת אפשרות קיומו של ויכוח רציונאלי במדע והשלכותיה של אפשרות זו על קיומו של ויכוח בתחום 

, "ים של אובייקטיביותשני מושג"עם בעיה זו התמודד בעבודתו הסמינריונית על . הציבורי והדמוקרטי

  :בין השאר, שבה כתב

פוליטי לבעיית החיפוש אחד -במשטר דמוקרטי קיים היבט חברתי"

שכן זהו משטר שבו הסדר מתקיים תוך הבטחת זכותם של , אובייקטיביות

הן לנסות להשפיע על טיבו של סדר זה באמצעות דיון , הפרטים בחברה

, במילים אחרות. שונות למבחןוהן להעמיד אלטרנטיבות , חופשי אודותיו

כך שתובטח זכותו , זוהי הבעיה של מציאת דרך להכרעה בין אלטרנטיבות

ה גם יובטח שמלחמות אל אך, יליםשל כל פרט ללחום את מלחמותיו במ

  ."כלומר שתהיה דרך מוסכמת להכרעה, קיימנה או תשפרנה את הסדרת

  .נוגעים ישירות לסוגיה שעל הפרקה, ון קטעים אחדים מעבודה זויאנו משלבים במסגרת הד

. המבוססים על ויכוח, סדר ציבורי ועבודה מדעית, א הפרדוקס של קיום חברהועיקרה של הבעיה ה

קיומו של ויכוח כזה , אך מצד שני, אין סדר דמוקרטי ואין עבודה מדעית ללא ויכוח חופשי, מצד אחד

  . וראשית כל את כללי הוויכוח עצמו, מצריך כללים משלו

אם אפשרות , ושנית, אפשרות של ויכוח על כללי הוויכוחאם קיימת , ראשית, השאלה הנשאלת היא

חזקה , שאלה זו מניחה הנחה נוספת. כיצד ניתן לקיים אותו ויכוח בצורה מסודרת, זאת אמנם קיימת

  .שעצם הוויכוח מבוסס על חיפוש משותף אחר אמת אובייקטיבית –יותר 

היא . הבעיה היא בעיה אינטלקטואלית ובעיה קיומית גם יחד, מוקרטיד בסדר קיומילמשתתפים 

מעוניינים בהתפתחותה בעיקר , בני העולם המודרני, אך אנו, עלתה לראשונה בחריפות ביוון העתיקה

כשהלכו , הרפורמציה ומלחמות הדת עשם צצה ועלתה על רק, ז באירופה ובמערב"למן המאה הי

בעיה זו מלווה את . סדר הדמוקרטי מזה והמדע המודרני מזהוהתבססו בחלק מארצות המערב ה

גם בנקודת המבט של המסורת , כמובן, פוגשים בה, בישראל, אנו. החברה המודרנית עד היום

מערבי של בעיה -ך יתייחסו שני המשתתפים הראשונים בדבריהם אל הרקע האירופאייכלפ. היהודית

  . רת היהודיתאל נקודת המבט של המסו, ואילו השלישי, זו
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  הניסיון ההיסטורי –חילוקי דעות ושלימות החברה 

  מיכאל הד

שאלה שרציחתו של אמיל , הדמוקרטיה הישראלית עומדת היום בפני אחת משאלות היסוד שלה

כיצד לנהל ויכוח אידיאולוגי : האירה באור בלהות, "שלום עכשיו"במהלך הפגנה של , ל"גרינצויג ז

וכיצד להבטיח , בלי לסכן את אחדותה הבסיסית ותפקודה התקין, ברההנוגע לאושיות הח, נוקב

זאת בעיה שעמדה שוב ושוב גם בפני החברה . אלא חופשי ופתוח, שוויכוח זה לא יהיה אלים

המאמינה באפשרותו של ויכוח , ליבראלית-התפיסה הסובלנית. האירופאית למן ראשית העת החדשה

התגבשה כניסיון  –מים ליסוד מסד בכל תפיסה דמוקרטית שהייתה ברבות הי –חופשי ורציונאלי 

וויכוח שגם הוא הכרח  –התעצבו הדפוסים של ויכוח ודיון בנושאים מדעיים , בד בבד. לפתור בעיה זו

זיקת הגומלין בין אופי הוויכוח הפוליטי ואופי הדיון המדעי בחברה . פתוח ורציונאלי, שיהיה חופשי

ובדברים הבאים ננסה לשרטט כמה , האינטלקטואלית של אמיל ויינותהליבראלית עמדה במוקד התענ

  . קווים להקשר ההיסטורי של שאלה זו

הואיל , בעקבות הרפורמציה, ז"שאלת הוויכוח החופשי התעוררה במערב בכל חריפותה במאה הט

יכוח היה זה ו, במהותו. ולראשונה נחלקה החברה האירופאית למספר מחנות בגלל ויכוח אידיאולוגי

כיצד ניתן להבטיח את , השאלה הייתה. לכת-אך היו לו השלכות חברתיות ופוליטיות מרחיקות, דתי

דעות בשאלות היסוד הנוגעות לגאולת הפרט - שלימות החברה ואת הסדר החברתי כשישנם חילוקי

האחת הייתה התפיסה הדוגמאטית של : בעניין זה הסתמנו שתי תפיסות מנוגדות. וגאולת הכלל

הכנסיות , רפורמציה מכאן-הכנסיה הקתולית של הקונטר –סיות הממוסדות והמיליטאנטיות הכנ

, מראש-בנוגע לדרך לגאולה היא נתונה האמתגישתן הניחה ש. הקלוויניסטיות והלותרניות מכאן

מכאן נובעים . משמעית והיא ניתנת להשגה ודאית באמצעים מסורתיים- מקורה בסמכות ברורה וחד

החברה תהיה חברה . אלא גם הצורך והחובה לדכא עמדות הכופרות באמת זאת ,לא רק הזכות

אם לא יהיו בקרבה גורמים המערערים על האמת , טענו בעלי עמדה זו, יציבה ואחידה

שנואשה מן הסיכוי , כנגדה עמדה הגישה הספקנית. שהיא גם ביסוד הסדר החברתי, האורתודוקסית

, מעמדה ספקנית מסוג זה. ן בתחום המדעי והן בתחום הדתיה, להישג את האמת באמצעים אנושיים

היה אפשר להסיק שתי מסקנות , שבדרך כלל הייתה נחלתם של בודדים או של כיתות וקבוצות קטנות

ובדרך זו הלכו לא מעט אינטלקטואלים  –לסגת מכל מערובות בעניינים ציבוריים , מצד אחד: הפוכות

- שהבולט ורב ההשפעה שביניהם היה הצרפתי מישל דה, ז"ז ובמהלך המאה הי"ט-בשלהי המאה ה

ההשראה האלוהית , הדרך המיסטית –לחפש דרכים אחרות להגיע לאמת , מצד שני. מונטיין

של הטוענים , הובילה דווקא דרך זו, באופן פרדוקסאלי. או הצפייה לבואו של המשיח, הישירה

, )וח שבו השתמשו מקורביהם בני התקופהוזה אומנם המנ" (פנאטיות"ל, להתגלות אלוהית ישירה

התביעה לסובלנות . מתפשרת עוד יותר מעמדת הכנסיות הדוגמאטיות והממוסדות-לעמדה בלתי

, לא הייתה תביעה המבוססת על אמונה בסובלנות כעיקרון כללי, שהעלו בעלי עמדה זו, מצד החברה

הכיתות . קיומם ודרכם מצד מיעוט או בודדים הנלחמים על, כי אם דרישה טאקטית בלבד

. ז ביטאו עמדה זו במובהק"הרדיקאליות והמשיחיות בתקופת המהפכה האנגלית של אמצע המאה הי

אך כשעמדו , דרשו סובלנות דתית כל עוד היו עצמם מיעוט נרדף, למשל, "הממלכה החמישית"אנשי 

ממש את החזון התברר שכוונתם ל, )1653של " פרלמנט הקדושים"בזמן (על סף תפיסת השלטון 

  . פנו לניסיונות של מרי והתקוממות, ומשלא עלה הדבר בידם, המשיחי שלהם בכוח
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-ויכוח של ממש הוא בלתי –זו הדוגמאטית וזו הספקנית  –פי שתי התפיסות המנוגדות הללו -על

ואם משום שאין רואים כל , לגיטימית-אם משום שעמדת היריב נתפסת מלכתחילה כבלתי, אפשרי

נמנעת לאלימות ולדיכוי של -מכאן ההזדקקות הבלתי. הגיע איתו לשפה משותפת באמתסיכוי ל

גישה זו היא שהובילה את אירופה למלחמות , ואומנם. תוך הצדקת השימוש בכוח, קבוצות מתנגדות

במשך מאה , למהפכות ומרידות בשם עקרונות דתיים, ומצד שני –לרדיפות של מיעוטים , דת

התגבשה בקרב אינטלקטואלים ואנשי , לנוכח משבר זה של החברה האירופאית. וחמישים שנה ויותר

. דת לא מעטים המגמה למצוא בסיס לדיון ולוויכוח רציונאלי בין עמדות דתיות ואידיאולוגיות שונות

בעניין זה מילא . במיוחד באירופה הפרוטסטאנטית, ז ואילך"מגמה זו התחזקה מאמצע המאה הי

, הוא שימש דוגמא ודגם לאפשרות של ויכוח שהוא חופשי. תפקיד חשוב, סוייהמדע הני, המדע החדש

במובן  –פתוח . להציע כל היפותזה, במובן שרשאים להעלות כל רעיון –חופשי . פתוח ורציונאלי

באשר ישנם כלים לשכנע  –רציונאלי . שהוא פומבי ונתון להבנת כל המסוגל והמעוניין להשתתף בו

ידי הסתייעות בניסויים -מתמטית ואם עלי-'גיאומטרית'אמצעות הוכחה אם ב, איש  את רעהו

מי , למשל באוקספורד בעיצומה של מלחמת האזרחים והמהפכה, דיונים שכאלה קיימו. ובתצפיות

חברה זו שימשה במכוון מקום מפגש לאנשים ". החברה המלכותית למדעים"שהיו עתידים לייסד את 

תפקיד דומה מילאו מפגשים מדעיים ובמות . ם דתיים מגווניםממעמדות חברתיים שונים ומזרמי

ביוזמתם של פליטים , לא במקרה, רבים מאלה –ספרותיות שנערכו באותה תקופה ביבשת 

, המקבילה הפוליטית והדתית לפרוגרמה זאת הייתה התביעה לסובלנות דתית. פרוטסטאנטים

רבים מהם היו . כנסיה מתונים-נשימדע וא-שעלתה מקרב אותם חוגים של אנשי, לפחות חלקית

, אלא שבניגוד לאלה, לכיתות דתיות ולקבוצות מיעוט רדיקאליות, בשלב זה או אחר בחייהם, קרובים

למרות , הייתה בעיניהם הסובלנות הדרך להבטיח את הסדר החברתי ואת שלמותה של החברה

לתרבות הליבראלית אמנם היו הם מניחי הבסיס , בדיעבד. חילוקי הדעות העמוקים בתוכה

  . המודרנית

ריבוי הדעות , הנחה ראשונה? מה היו הנחות היסוד שעמדו מאחורי אותה גישה ליבראלית

 - אלא תופעה בעלת ערך חיובי כשלעצמה , נמנע שעמו יש להתמודד-והבדליהן אינם רע בלתי

עם הדבר הוא ט. ובסופו של דבר אף אינה רצויה, אינה אפשרית, הסכמה מלאה מראש אינה הכרחית

ואילו בניגוד , תפסו בעלי גישה זו את האמת לא כנתון אלא כיעד, שבניגוד לבעלי הגישה הדוגמאטית

האמת , הסכימו, אמנם. השגה באמצעות חיפוש משותף ודיון חופשי-ראו באמת יעד בר, לספקנים

לטעות  כי האדם מעצם טבעו נוטה, אלא לכל היותר בעלת סבירות גבוהה, שתושג אינה ודאית

יש , הנחה שניה. חשוב הוויכוח החופשי והפתוח, הדגישו, אך דווקא משום כך, ויכולתו מוגבלת

לבין כללים של , ולכן תיתכן לדידן פשרה –להבחין בין דוקטרינות ודעות שאינן מהותיות לגאולה 

טא חמור הח. ערכים לגביהם אין מקום לפשרה –התנהגות מוסרית ועניינים החיוניים לשלום החברה 

אבחנה חשובה . זלזול בצו הסלחנות והאהבה לזולת –סובלנות הוא הגרוע שבחטאים -ואי, מן הטעות

בין התחום שעניינו האמיתות , או במונחים רחבים יותר, לא פחות הייתה האבחנה בין דת ומדינה

ה אבחנה שנוסח –המוחלטות ובין התחום שעניינו הבטחת קיומם ושלומם של החברה ואזרחיה 

. 1689-שפורסם ב" מכתב בעניין הסובלנות"ב, והן לוק'די ג-בצורה הבהירה והמגובשת ביותר על

. הוא ריסון הרגשות והיצרים, וכן לסדר חברתי מתוקן, התנאי לדיון חופשי ורציונאלי, והנחה אחרונה
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ול לשכנע אינו יכ, וחשוב לא פחות –ידי רגשות עזים אינו יכול להקשיב ולהשתכנע -אדם המודרך על

  . כי גישתו הרגשית אינה אלא מעוררת התנגדות רגשית גם היא בצד השני, את זולתו

, היה בעיניה דגם לוויכוח ציבורי חופשי ורציונאלי, כפי שאמרנו, שהדיון המדעי, תפיסה סובלנית זו

היא אומצה בשני הדורות . ז"התגבשה בעיקר באנגליה ובארצות הפרוטסטאנטיות בשלהי המאה הי

- קלריקאלי ואף אנטי-ואצלם קיבלה גוון אנטי, ידי הפילוסופים של תנועת ההשלכה בצרפת-הבאים על

תפסה הפוליטיקה את מקום הדת כזירת ההתמודדות בין זרמים , אחרי המהפכה הצרפתית. נוצרי

על ההפרדה בין תחום שבו מבקשים למצוא אמיתות , כמובן, עובדה זו הקשתה. אידיאולוגיים מנוגדים

ניסו , פי כן-על-אף. כדרישת הליבראליזם, מוחלטות לבין הפוליטיקה כשדה פעולה לפתרונות מעשיים

ליישם את העקרונות של , והן סטיוארט מיל'דוגמת ג, ט"הוגי הדעות הליבראליים של המאה הי

די אתגר לא פחות קשה הציב בפני חסי. לתחום הדיון הפוליטי, שתיארנו כאן, סובלנות וויכוח חופשי

שחייב את הרחבתה של הפרוגרמה , הליבראליזם תהליך הדמוקרטיזציה של החיים הפוליטיים

התברר כי יש , כתוצאה מהתפתחות המדעים והיותם למקצועות מובהקים, בד בבד. הליבראלית

ויכוח פתוח , הזיקה בין מדע. דגמים סמכותיים ואליטיסטיים דווקא, דגמים אחרים לדיון מדעי

בפני החברה האירופאית בת המאה . בעייתית עוד יותר מבעבר, משום כך, שתהודמוקרטיה נע

בתנאים של סכסוכים אידיאולוגיים , העשרים עמד האתגר להמשיך ולקיים ויכוח חופשי ורציונאלי

וזאת בשעה שהדיון , חריפים ובהשתתפות גוברת והולכת של השכבות הרחבות בחיים הפוליטיים

. מקצוע בלבד ולא יכול עוד לספק דוגמא ברורה של ויכוח פומבי-חלת בעליהמדעי נעשה יותר ויותר נ

מעיד שלא תמיד התמודדה החברה האירופאית עם אתגר זה  20-הניסיון העגום של המאה ה

  .בהצלחה

הנוכל לנהל ויכוח אידיאולוגי נוקב באופן . החברה הישראלית היום עומדת בפני אתגר דומה

אנו איננו יכולים , שלא כלוק ובני דורו? ובלי לקרוע את חברתנו לגזריםחופשי ורציונאלי , דמוקרטי

, למרות ההבדלים, ובכל זאת. שהרי הוא נוגע באושיות חיינו, מהותי-לפטור ויכוח אידיאולוגי זה כלא

על כל , דבר ראשון: יש מספר לקחים שאפשר וראוי להפיק מניסיונות קודמים להתמודד עם בעיה זו

ובוודאי  –לזכור כי לאיש אין מונפולין על אמת ודאית מוחלטת , בלי הבדל מחנה, נואחד ואחד מאית

כמובן תוך ברירה , אסור לנו להתייאש מן הניסיון לשכנע זה את זה, שנית. לא בתחום הציבורי

שפה משותפת בוויכוח אינה עניין , ויש לזכור. קפדנית בין אמצעים מותרים ואסורים בוויכוח הפוליטי

ואולי חשוב , ואחרון. במיוחד בתחום הפוליטי, בכל תחום –היא תוצר של מאמץ מכוון ושיטתי  ,נתון

- בישראל חלה פוליטיזציה מרחיקת. עלינו להבחין בין המימד הפוליטי למימד החברתי בחיינו, מכל

ששורשן באופייה , לכך יש סיבות היסטוריות ברורות. לכת ומסוכנת של החיים האישים והציבוריים

אך נשאלת השאלה . פוליטיים שמדינת ישראל נמצאת בהם-האידיאולוגי של הציונות ובתנאים הגיאו

בעיות . אם המימד הפוליטי אמנם ממצה את מכלול השאלות הקיומיות שלנו כפרטים וכציבור

 בניגוד למה שמקובל, יתר על כן. אידיאולוגי-חברתיות רבות אין עניינן בהכרח בתחום הוויכוח הפוליטי

וקרע חברתי אינו , לאחדות חברתית –ובוודאי לא ערובה  –קונצנזוס פוליטי אינו תנאי , לחשוב אצלנו

הוויכוח האידיאולוגי בחברה הישראלית הוא אמנם מהותי לדרכה . יוצא הכרחי מוויכוח פוליטי-פועל

בטיח את אם ברצוננו לה, אך הלקח ההיסטורי מורה כי הכרח לרסנו בגבולות מוגדרים, של החברה

  .המשך קיומה של החברה הישראלית כחברה דמוקרטית
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למשימה , במחשבה ובמעשה, ל הקדיש בשנותיו האחרונות חלק ניכר ממרצו"אמיל גרינצויג ז

בלי להתייאש מן התקווה לשכנע את , הוא לקח חלק פעיל בוויכוח האידיאולוגי בארץ –כפולה 

חובה עלינו להמשיך . למען שלומה, ום החברהובו בזמן התמסר לפעולה בתח, החולקים על דעתו

  . בדרכו
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  קול היחיד וקול הרבים
  ירון אזרחי

השמיע אלברט איינשטיין דברים , לרגל פתיחת האוניברסיטה העברית בהר הצופים, 1925באביב 

האוניברסיטאות באירופה של היום ", אמר איינשטיין, "לדאבוני". "האוניברסיטה שלנו"על יעודה של 

סובלנות עיוורת כלפי כל מה שהוא זר ביחס לאומה או לגזע וכלפי כל -ובן חממות לשוביניזם ואיהן בר

במעמד זה של , לכן... במשטרים אלה היהודים הם הקורבנות העיקריים. גילוי של אינדיווידואליות

מן ת תהיה תמיד חופשייה רצוני להביע את תקוותי שהאוניברסיטה העברי, לידת האוניברסיטה שלנו

ושמורים כתלמידים יזכרו תמיד ששירותם הטוב ביותר לעם הוא דווקא בשמירת ...הזאת הרוח הרעה

להגן , םמוסדות החינוך שלנו חייבים לראות זאת כייעוד...הזיקה לאנושות ולערכיה הנשגבים ביותר

  ". הסובלנות הקנאית שהיא מולידה-על החופש מפני חשכתה של הרוח הלאומנית ומפני אי

שנרצח , ל"אמיל גרינצויג ז, כשאנו מעלים את זכרו של חבר ותלמיד במוסד הזה, מעמד זהב, םהיו

ראוי שנהרהר באזהרה ובתקווה שהביע בשעתו אלברט , בידי אויבי הסובלנות והדמוקרטיה

לשמירה על ערכי החופש מפני פגיעתן , בשעה זו, ונשאל את עצמנו כיצד אנו יכולים לתרום, איינשטיין

  . הסובלנות-נאות ואישל הק

עסק בקשר הזה שבין , במסגרת לימודי ההיסטוריה ופילוסופיה של המדע ,ל"אמיל גרינצויג ז

- אם ניתן להרחיב אל תחום הדיון הציבורי, הטרידה אותו השאלה. הקהילה המדעית והדמוקרטיה

 –מידה הגיוניות -לבסס שכנוע על תצפיות שיטתיות ועל אמות, כלומר, פוליטי את כללי הדיון המדעי

פנה אמיל אל משנתם של הוגי , לצורך בירור עניין זה. ולא על פנייה על רגשות ואינטרסים אישיים

הוגי דעות . כקרל פופר ויורגן האברמס, דמוקרטית בזמננו-דעות מרכזיים בתחום המחשבה הליבראל

אפשרי גם לאחר  את אידיאל השכנוע הרציונאלי ואם זה" להציל"אם ניתן , אלה עסקו בשאלות

אם תוכל הדמוקרטיה להישרד למרות  -, המשברים שפקדו את התרבות והפוליטיקה במאה העשרים

אם המדינה  -, חידושיה של המאה העשרים בשיטות של גיוס ושלהוב ההמונים למטרות פוליטיות

צד מ, הדמוקרטית המודרנית יכולה לבסס את מעמדה מול האתגר של הלאומנות והטוטאליטאריות

  .מצד שני, ולמרות הספקנות והרלטיביזם שפשטו בה, אחד

שלאורך ימים אין דמוקרטיה , שאלות כאלו עולות בחריפות יתרה בעקבות ההכרה הגוברת בזמננו

ללא טיפוחה של תרבות אזרחית , כמו עדיפות הרוב על המיעוט, יכולה להישען על כללים פורמאליים

בשל , נות השמוניםין זה יש נגיעה ישירה לישראל של שלעני. ידמוקרטית וללא אתיקה של דיון ציבור

הסימנים המתרבים והולכים להיווצרותו של פער מדאיג בין הכללים הפורמאליים של הדמוקרטיה לבין 

בין התפקידים והמסגרות של המוסדות הפוליטיים  -, התרבות והמוסר של החיים הפוליטיים

המסורת הדמוקרטית המערבית . דם ודרכי פעולתם למעשהבדמוקרטיה הישראלית לבין אורח תפקו

כי מידת הלגיטימציה והסמכות של ממשלה תלויה פחות בעצם השמירה על עקרון שלטון , מלמדת

שאליו התייחסו , הרוב. הרוב ויותר בדרך שבה הרוב נוצר ובאמצעיים המשמשים לקיומו ולשימורו

אלא , נאמנות למנהיג ולא מהשתלהבות ההמונייםיונק את סמכותו לא מ, הוגי הדעות הדמוקרטיים

  . מדיון ציבורי מתמשך שהאזרחים משתתפים בו תוך הקשבה ותוך שמירת כבוד כל הדוברים

דרך התגבשותו של  –יה נתפס בדיוק בזיקה לעניין זה הקשר בין מדע ודמוקרט, מבחינה היסטורית

לרבים שימש המדע דגם להכרעות . םשהיא דרך של שכנוע בין אזרחים חופשיי, הרוב בדמוקרטיה

אלא מן החיפוש , היתר של אמת נתונה מראש-היונקות את סמכותן לא מעדיפות המעמד או מזכויות
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שבו המשתתפים שופטים את הנאמר לפי , המדע מייצג צורה של דיון. השיטתי המשותף אחר אמת

, מנקודת ראות זו. ובריםא לפי תכונותיהם האישיות או החברתיות של הדול, ענותמשקלן של הט

, נתפסה הקרבה ביו הדיון המדעי והדיון הפוליטי בחברה דמוקרטית כקרבה בין שתי צורות דיון

אישיות המבטיחות את אפשרות השכנוע -מידה בין-הן על מחויבות לאמות, ששתיהן מבוססות

שופטים של והן מחויבות למעמדם העצמאי של הפרטים המשתתפים בדיון כעדים וכ, והקונצנזוס

הבליט הקשר ההיסטורי בין המדע והמסורת הדמוקרטית את ההעדפה , מראשיתו. טענות מתחרות

פני שפה דתית היונקת מסמכות -להן ע, ת על מבחנים פומביים של אמתהנשענ, אישית-של שפה בין

שפה  פני-והן על, פני שפת רטוריקנים היודעים להשתמש במילים לגירוי החושים-הן על, אנושית-על

שפת הדיון הרציונאלי הייתה אמורה . שגבולותיה בעולמו הסובייקטיבי של היחיד, אישית שרירותית

מלכתחילה לא נשען מושג האובייקטיביות של . אך לא שרירותית או סובייקטיבית, להיות אנושית

 אלא על ההנחה שאנשים חופשיים ורציונאליים מוכנים להודות במה, המדע על סמכות חיצונית

אלא , אין הקהילה המדעית קהילה המאורגנת סביב דוקטרינה. ששכלם מסיק ובמה שעיניהם רואות

   . תוך כדי דיון וביקורת, קהילה של עדים המגיעים להסכם

ולא דווקא , האנושית הסובייקטיבית יכולה להוליך לחוקיות, זווית הראיה, הרעיון שהפרספקטיבה

שבהשראת אותה מסורת גדולה של , ת אמונות הציורבא לידי ביטוי גם בהתפתחו, לשרירות

-ניסתה להציג את העולם מן הפרספקטיבה של העין האנושית ולא מנקודת, של הרנסאנס ההומניזם

אותה פרספקטיבה אנושית לא התירה לבנות את העולם החזותי באופן . הראות של ישות אלוהית

סו גם המדע וגם נתפ, לזהבדומה . מיםאלא מתוך התחשבות בתכונות הנתפסות של העצ, שרירותי

כדי , גלילאו כתב באיטלקית ולא בלטינית. הפוליטיקה כמפעלים אנושיים החושפים חוקיות מחייבת

ציירו הוגי דעות פוליטיים , בדומה לזה. לו להיות שותפים בכינון האמתכשהנאורים שבני עמו יו

גם בתחום . ת לנתינים סביליםברנסאנס את המדינה כמעשה של אזרחים פעילים ולא כמסגר

הפוליטיקה הייתה הפרספקטיבה האנושית אמורה להוליך לזיהוי של כללים ומצבים שיש בהם 

עצמאותם וכושר שיפוטם של היחידים היו אפוא תנאי למעמד המיוחד ניתן להתגבשות הסכם . חוקיות

ו עצמאותם וייחודם של ככל שהובטח. אישיות ולא שרירותיות-הרוב כגילוי מובהק של אמיתות בין

, נתפסו גילויי ההסכמה ביניהם ביתר שאת כביטויים מוסכמים של תכנים, הפרטים המשתתפים בדיון

  .שתקפותם משוחררת מן השרירות או מן הנטיות החולפות של הזמן

יש סימנים מדאיגים של שחיקה בשני יסודות משלימים אלה של , בישראל של שנות השמונים

ות לפלס לעצמו דרך משלו מעמדו של היחיד כבעל זכ :יבורי הדמוקרטי ותרבותומסורת הדיון הצ

והעדפת ערכם של תכנים המתגבשים , תם ובשיפוטם של התכנים שבמרכז הדיון הציבורי מזהכרבהע

העבודות . זהים המונחים כנתונים לפני החיפוש מני ערכם של תכנפ-תף עלושמצאים של חיפוש מכמ

שבישראל של היום נראים , בשני צדדים אלה של תרבות אזרחית דמוקרטיהשהשאיר אמיל עוסקות 

אם באותה עבודה סמינריונית שהגיש ימים ספורים לפני הירצחו עסק באידיאל השכנוע . פגיעים

יד אחרים בנושא -בכתבי, כדי שלא נזדקק לכידונים –בדמוקרטיה וניסה להגן על כוחן של מילים 

: של תרבות אזרחית דמוקרטית, המשלים, הוא עסק בצד השני, יוהחינוך לאזרחות שהשאיר אחר

- כשופט מוסרי המשתתף בעיצוב סביבתו החברתית, ביסוס וטיפוח מעמדו העצמאי והפעיל של היחיד
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כי הספקנות הניכרת בציבור הישראלי לגבי , היה אמיל שותף לדעה, בעניין הראשון. 1פוליטית

. ים ופוליטיים ניזונה בחלקה ממשבר עמוק בתרבות המערבאפשרויותיו של שכנוע בנושאים חברתי

שידע ואמת מדעית אינם , אחר מסימניו העיקריים של משבר זה הוא התפשטות התפיסה, כידוע

חברתיים -מוצרים היסטוריים –לפחות בחלקם  –אלא , גילויים של קלסתר העולם בשפת בני אדם

ואתו של בלם את העולם בלי לשקף גם את באין שפת המדע יכולה לצ, לפי תפיסה זו. משתנים

אם  :ראייה זו ערערה את מעמדו של הדיון המדעי כדגם לאפשרותו של ויכוח פוליטי רציונאלי. הצלם

, אלא שהתפתחות זו. בתחום הפוליטיקה לא כל שכן, היא בעיה תבתחום הדיון המדעי האובייקטיביו

ינה מובילה בהכרח לספקנות לגבי אפשרות א ,בעיקר בעקבות יורגן האברמס, אמילוכך סבר גם 

ניתן . ועמה לאלימות כטכניקה של ישוב מחלוקות בחברה –השכנוע הרציונאלי בתחום הדיון הציבורי 

מעגנים את אפשרות אם לא בזמינותן של אמיתות מובנות מאליהן , סבר, את הדיון הציבורי" להציל"

ההכרעה לקבל על עצמם כללים משותפים של : אלא בהכרעה ערכית של המשתתפים בדיון, השכנוע

- וודאות ובאי-ההכרה בקיומה ההכרחי של אי. המתחייבים מעצם הבחירה בדיון במקום אלימות, שיח

קיומה של שפה ניטראלית המתווכת בין עולם ואדם מבליטה כאן את אופייה המוסרי של המחויבות 

יסוד הדיון הציבורי המבסס את צורת  מחויבות זאת היא: לכללים משותפים של ברירה בין תכנים

היסוד והבסיס של הדמוקרטיה הוא עליונותם של כללי התנהגות , לפי גישה זו. המשטר הדמוקרטית

  ). טלוקרטיה(ולא עליונותם של יעדים ) נומוקרטיה(

חירות היחיד בבחינת  –תלותה של הדמוקרטיה בקיום האיזון בין שני מרכיבי המתח שבמהותה 

הן מצד היחידים  ,אותה לפגיעהחושפת  –ודרישות הקבוצה והסדר החברתי מזה , ערך מזה

והן מצד הקבוצה הנוטה לערער על , המערערים על דרישות הסדר ומטילים ספק באפשרות השכנוע

. כפי שנמצא בדברים שכתב, עניין זה הוא שהעסיק את אמיל המחנך. ערך מעמדו העצמאי של היחיד

הפרט אינו רק מופעל על ידי המציאות ש", טרה חינוכית את פיתוח התחושהבמקום אחד הוא מציג כמ

 זהות האישית של היחיד כנשוא שיפוטחשיבות פיתוח ה". הפיסית והחברתית אלא אף מעצב אותה

לאור התחזקות המגמה , מקבלת משקל מיוחד בישראל של היום, שאמיל מדגישה שוב ושוב, מוסרי

ידי הענקת מעמד הבכורה -על, רישות הסדר ובין דרישות החופשלהפר אותו איזון עדין שבין ד

שטמון בה , מגמה זו. לקבוצה ולאחדות הקיבוצית על חשבון ביטויי השוני והגיוון בין יחידים וקבוצות

האחת היא . לובשת אצלנו שתי צורות טיפוסיות, איום על תשתיתה של תרבות אזרחית דמוקרטית

הוגה הדעות . ער על מוסריותם של בעלי הדעה היריבה עצמםניסיונם של בעלי דעה אחת לער

פגיעותו "כי , "על החירות"במאמרו הנודע , הזהיר עוד במאה שעברה, והן סטיוארט מיל'ג, הליבראלי

הסימן השני לשחיקה ". פלוגתא שלו-הרעה ביותר של מתפלמס היא הטלת מום מוסרי בבר

ל הוא בנטייה לפגוע במעמדו ובערכו של היחיד ביסודותיה של תרבות אזרחית דמוקרטית בישרא

יתו של הפרט כביטוי של אגואיזם זו מתבטאת בניסיון להציג את הווינטייה . כישות מוסרית ורוחנית

יתו של הפרט ונקודת מבטו העצמאית יהעמידה על הוו: ני המיוחס לאומהוחלעומת הערך הר, חומרני

 –האישי והתמזגותו בקבוצה ' אני'שטוש הואילו ט ,רוח-אינטרסנטיות וגבהותנתפסת כגילוי של 

  . כאלטרואיזם נשגב

                                                 
   .ראה הקטעים בסוף חוברת זאת 1
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דמוקרטיות -נית שימשה מדינות לאוחכי העמדה השוללת מחיי הפרט כל איכות ר, ראוי לזכור

המציגה את שיא הגשמתו של תפיסה . מודרניות כיסוד להצדקת הקרבתו של הפרט למען הקבוצה

. עומדת בניגוד למסורת הדמוקרטית, המנציחו כקדוש, לפעולת הקרבה עצמית למען הכלהיחיד ב

המסורת הדמוקרטית . יבורים אלא מקידוש החייםהיא משטר הניזון לא מנפילתן של ג הדמוקרטיה

קשורה בטבורה במסורת התרבותית שהולידה את האוטוביוגרפיה של היחיד כצורה ספרותית 

, מסורת זאת עומדת על כך שלמגילת חייו של היחיד. פעמי שבחיי האדם-את הייחודי והחדהמבטאת 

מעבר לערך שהחברה מוכנה לייחס  –יש ערך ראשון במעלה כשלעצמה , על מאבקיו והתלבטויותיו

ה של על דרכ. לחיי הפרט רק ככל שחיים אלה נוטלים חלק במגילת חייה ההיסטוריים של האומה

מד ההבדל החותך שבין שותפות מעמד הבכורה של הפרט עו בית להבליט אתהדמוקרטיה המער

גוניות לבין אחדות הבנויה על ההנחה של אחידות נתונה שאינה דורשת -יה על גילויי ריבוי ורבהבנו

  . בירור

לעומת , בישראל היום יש קשיים גוברים והולכים בשמירת מעמדם של ערך הפרט וערך השוני

שהתלבטויותיו של היחיד אינן בעיניהם סייג ליכולת של הקבוצה להקריבו , ו רביםיש בינינ. האחידות

אחת . אלא ערעור פסול על עליונותה המוסרית והרוחנית של הקבוצה, למען יעדים קולקטיביים

שיר כאב והתלבטות , שבא לאחד הישובים לקרוא משיריו, המשורר ארז ביטון, הדוגמאות לכך

להפסיק לכתוב "קריאה זו !". ו למען העםתפסיק לכתוב שירים ותעשה משה": אהונתקל בקרי, אישית

היא פגיעה בעצם נפשה של הדמוקרטיה , הקריאה לטשטש את קולו של היחיד המתלבט, "שירים

של אופיינית בדמוקרטיות בנות זמננו דווקא המגמה , בניגוד למגמה זו. כשותפות של כל היחידים

או גאונים מעטים , יתר של יחידי סגולה-כותמיותו של אדם אינם זפע-לחדד את ההכרה שייחודו וחד

יתר על . תכונת כל אדם ואדםאלא , החיים בתוך אוקיינוס של העתקים סטנדרטיים של טיפוסי אנוש

אין המדינה מוסמכת לדבר , השוני הוא צידה השני של החירות וחלק בלתי נפרד מן האנושיות אם, כן

מגמה זו . גוני של רצונות -על המדינה לייצג פסיפס רב –וי מקשה אחת בשם הכלל כאילו היה עש

  . מעוררת בעולם היום צורות חדשות של השתתפות פוליטית ושל דמוקרטיה ישירה

עושות את קריאתה של המדינה הלאומית לאזרחיה , כדברי סימון ווייל, מגבלותיה של המדינה

". היא ישות מוגבלת שתביעותיה בלתי מוגבלות", יילה ווראמ, "המדינה. "להיות פטריוטים לפרדוקס

הדמוקרטיה היא משטר הבא לצמצם את הפער שבין הישות המוגבלת של המדינה לבין תביעותיה 

ידי הכפפת תביעות המדינה למה שמתיישב עם יסודותיה כאיגוד של אנשים -על, כלפי האזרחים

  .חופשיים

ידי ייחוס -מוגבלות של המדינה כלפי אזרחיה על-יבעוד שהדיקטטורה מצדיקה את תביעותיה הבלת

סמכותה המוסרית של המדינה ותוקף , בדמוקרטיה, איכות מוסרית עליונה למדינה כשלעצמה

הקובעת אף את גבולות תביעותיה , תביעותיה מן האזרחים יונקים מן ההסכמה החברתית

המדינה  –למשל , עת מלחמהבש –גם בשעה שהמדינה עצמה בסכנה , לכן. הלגיטימיות של המדינה

. אינה מוסמכת לפגוע בחופש הביטוי, שאין לה קיום נפרד מביטויי ההסכמה של אזרחיה, הדמוקרטית

כדי שתהיה לה הסמכות , על חופש הביטוי ןעל המדינה להג, בדמוקרטיה, גם להלכה וגם למעשה

  . המוסרית לתבוע קורבנות מאזרחיה

ביכולתם של היחידים להסכים על כללים מחייבים של דיון  תלוי, אמרנו, עתידה של הדמוקרטיה

עתידה של הדמוקרטיה תלוי גם . אך לא רק בזה. המאפשרים שכנוע והכרעות משותפות, ציבורי
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שהוא הוא מקור סמכותו של , קול האזרח המתלבט, ביכולתה של הקבוצה להקשיב לקולו של היחיד

קולו של . העתקה או שיחזור, יד אינה ניתנת לייצוגייחודיות קולו של היח. הקול החברתי המשותף

ואין , גם ההנצחה אינה יכולה לשמרו אלא כסמל או כקטגוריה חברתית. יחיד שנאלם דום אין לו תקנה

, זהו ניצחונה האירוני של החברה על היחיד. ת בשמוול עוד להתגונן מפני החברה המדברהוא יכ

  . ניצחון שהוא כישלונה של הדמוקרטיה

ששירתו היא ביטוי מובהק לערכי התרבות הדמוקרטית , משורר האמריקאי וולט וויטמןה

קל וחומר שאין שיחזור לקולו של אדם . אמר כי קשה לכתוב ביוגרפיה של אדם שמת, האמריקאית

. השתקת קולו של אמיל גרינצויג היא פגיעה ביסוד הדמוקרטיה בארץ. שנקטע בראשית דבריו

שבה לא יימצא מקום לאוטוביוגרפיה של היחיד המשמיע את קולו , ישראלהיסטוריה לאומית של 

   . לא תהיה היסטוריה של מדינה דמוקרטיה, הייחודי
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  :שני מושגים של אובייקטיביות

  ביקורת מושג האובייקטיביות הפוזיטיביסטי וראיית המדע כדגם לתחום הדיון הציבורי

  

  

  

  

  :עבודה במקום בחינה לסמינר

  ומסורות תרבותיות עולמות ידע

  

  

  

  י אמיל גרינצויג"מוגש ע

  06970227/13תלמיד ' מס

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ר ירון אזרחי"לד 7.2.83-עבודה זאת נמסרה ב

  ".עולמות ידע ומסורות תרבויות"במסגרת הסמינר 

  . קטעים מתוך העבודה הנוגעים ישירות לנושא הדיון,  כאן
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  אובייקטיביות ושפה עבור הפוזיטיביזם. 3
בבעיית ההכרעה בין טענות ותיאוריות ובין הבעיה , ר מכאן לקשר בין מושג האובייקטיביותאעבו

  . של מתן פשר לשפה

, כפי שתוארה קודם, תאובייקטיביועיית החיפוש אחר להעמיד את התפיסה המסורתית של בניתן 

כן ניתן . רתלות בדוב- ת ערכן וקבילותן ללאמידה להבנת טענות ולהערכ-על הבעיה של מציאת אמות

מידה -להעמיד את הבעיה המסורתית של החיפוש אחר הידע האובייקטיבי על החיפוש אחר אמות

  . תלות בידע עצמו-להערכת האמת או השקריות של אמונותיו וטענותיו של אדם ללא

שכן זהו משטר , פוליטי לבעיית החיפוש אחר אובייקטיביות-במשטר דמוקרטי קיים היבט חברתי

נסות להשפיע על טיבו של סדר זה הן ל, קיים תוך הבטחת זכותם של הפרטים בחברהשבו הסדר מת

זוהי הבעיה , במילים אחרות. והן להעמיד אלטרנטיבות שונות למבחן, צעות דיון חופשי אודותיומאב

כך שתובטח זכותו של כל פרט ללחום את מלחמותיו , של מציאת דרך להכרעה בין אלטרנטיבות

כלומר שתהיה דרך מוסכמת , בטח שמלחמות אלה תקיימנה או תשפרנה את הסדרגם יו ךא, במילים

שאינן שנויות , מידה מקובלות-ציבורי אמותאם קיימות בתחום הדיון ה, אפשרית דרך כזו. להכרעה

ודרך  םסובייקטיביי-אם תכני הדיון הם לפחות אינטר, כלומר, להבנתן ולקבלתן של טענות, במחלוקת

  . ה באינטרסים הפרטיים או הקבוצתיים של המשתתפים בדיוןההכרעה אינה תלוי

האמונה בקיומן של אמות מידה כאלה וביכולת להכריע בין טענות יריבות בכל תחום שהוא מנוסחת 

  :ידי פופר כך-על

מסורתו הגדולה של הרציונאליזם המערבי היא ללחום את מלחמותינו באמצעות המילים ולא " 

  ". באמצעות החרבות

מידה אוניברסאליות להכרעה רציונאלית בין -שללא קיומן של אמות, זה מבטא את האמונה משפט

והכרעה איננה אפשרית , טענותיו המידה היחידה לערך-עצמו הופך לאמתהדובר , טענות מתחרות

אין עבור פופר , הלוגיים םלפוזיטיביסטייבדומה . ידי חיסול בעל הטענה היריבה או השתקתו-אלא על

ולא די בכך שתהיה הסכמה בין שני דוברים או יותר , ל אם נאמר דוברים במקום דובר אחדשום הבד

מידה אלה תלויות בדובר או -כי כל עוד תהיינה אמות. על שיטת ההכרעה בין טענותיהם שלהם

ואין דבר אשר ימנע מקבוצה , אין בהן תוקף מעבר לקבוצת המסכימים עצמם, בקבוצה של דוברים

במצב זה תוכל להכריע בין שתי הקבוצות . מידה שונות-ם לקבל על עצמה אמותאחרת של דוברי

 – םסובייקטיביי-לא די לו בכך ששיטת ההכרעה ותכני הדיון יהיו אינטר, על כן. החרב או ההשתקה

בעיית האובייקטיביות היא , שבתחום הדיון הציבורי, יוצא מכאן. יות אובייקטיבים ממשעליהם לה

זוהי בעיית , או האובייקטיבי/בתחום הידע המדעי ו ואילו, רכה בין אלטרנטיביותבעיית עקרון ההע

הו עקרון הכופה את עצמו על הדוברים ז. עקרון הכרעת אמיתותן או שקריותן של אמונות או טענות

וכיוון שעל טענות וניגודים המנוסחים . תלוי בהם-בלתי, לפחות, באשר הוא חיצוני להכרעתם או

זהו עקרון ההכרעה בין מחלוקות אודות פשר השפה , וכרעים באמצעות מיליםבשפה להיות מ

עקרון שהוא בלתי תלוי , לפחות אודות הוראתם ומשמעותם של ביטויים לשוניים, או, ומרכיביה

  . בדוברים
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  . של אובייקטיביות ויחסם לשפה םפוזיטיביסטיי-מושגים לא. 4
ירור ערך האמת של טענות אודות העולם החיצוני אמנם מדעי הטבע הם הדגם לרציונאליות של ב

בתחומי דיון , שיח ציבורי. לכל פעולה רציונאלית שהיא אך אין הם הדגם, התיאורי של טענותותוכנן 

ולכן גם  –הוא סוג של קומוניקציה ושל פעולה שמעורבות בו שאלות של תקפות , ציבוריים-חברתיים

כדי לעמוד על מרכיבי הרציונאליות והאובייקטיביות . סוסןשהמדע אינו דגם לבי –של אובייקטיביות 

יש צורך לפתח את חקר התנאים האוניברסאליים והאובייקטיבים של כל סוגי , השונים והמובחנים

  .ביתיהפעולה הקומוניקט

אך עבור , או לפחות תלוי בו, מושג האובייקטיביות של האברמס עדין חופף למושג הרציונאליות

חשיפת , אלא להיפך, יאמדעיים פירושו איננו עוד אוטונומיה מכל קבוצות דוברים שה-ץתחומי דיון חו

שרק במסגרתם אפשרית אינטראקציה קומוניקטיבית הניתנת להבנה , כת הנורמטיבייםהיסוד והמער

אך תכני התשובות  –מערכת נורמטיבית זו נותנת תשובות לשאלות שתקפותן אוניברסאלית . הדדית

, הקובעים, תכנים נורמטיביים אלה, עם זאת. רבות ועל כן אינם אחידים ואוניברסאלייםת- הינם תלויי

, ומתי איננו נכון) ועל כן תקף(אישי הוא נכון -מתי אקט לשוני של אינטראקציה במישור הבין, למשל

ידי קבוצות -הוק ובצורה חופשית מאילוצים על-אין הן נקבעים אד. םסובייקטיביי- אינם רק אינטר

, ישנו, שהיא סוג הפעולה המאפיין את תחום הדיון הציבורי, לפעולה אינטראקטיבית. ברים מקריותדו

רציונאליות זו . השונה ממבנה הרציונאליות של מדעי הטבע, מבנה רציונאליות משל עצמו, אם כן

לתביעות לתקפות , על יסוד מערכת נורמטיביות, מבוססת על מתן תשובה או הצדקה אובייקטיבית

  .  הן שונות מן התביעות לתקפות של טענות מדעי הטבעש

קיומה של מערכת נורמטיבית שעליה מתבסס השיח הציבורי הוא , שעבור האברמס, מכאן עולה

עובדת קיומה של מערכת כזו ואופי התביעות לתקפות של . תנאי הכרחי ואוניברסאלי לקומוניקציה

אך . תנאי הכרחי של הלשון כאקט קומוניקטיביהם  –שפת הדיון הציבורי אינם תלויים בדוברים 

מה נחשב אקט לשוני אינטראקטיבי 'התשובה לשאלה , כלומר, תכונה של המערכת הנורמטיבית

 םקיי, מצד אחד. מושג האובייקטיביות העולה מכאן הוא מורכב. היסטורי-תלוי בהקשר הסוציו', תקף

ובדומה למושג האובייקטיביות , לוגיהמיוחד למדעי הטבע ולתחום הטכנו תאובייקטיביומושג 

 תאובייקטיביוקיים מושג , מצד שני. הפוזיטיביסטי הוא מבוסס על עקרון המציאות ועקרון הרציונאליות

אחד הקשור להיבטים האוניברסאליים והאוטונומיים : ולו שני מרכיבים, המיוחד לתחום הדיון הציבורי

-לשיטתם של הפילוסופים של המדע הלא, ותתרב-שהוא תלוי, ושני, של שפת הדיון הציבורי

  .שהוזכרו בתחילת פרק זה פוזיטיביסטיים

ידי העמדת מדעי הטבע מול תחום הדיון -של האברמס על תהאובייקטיביות מושג אניתן לסכם 

הקובעת כי  –הן על אוטונומיה של שפת המדע , האובייקטיביות של מדעי הטבע מבוססת. הציבורי

 –והן על האוטונומיה של המדע עצמו , תקפותן של טענות אודות הטבע מושג האמת הוא מושג

תלויים הקובעים אם וכיצד טענה -הקובעת כי המציאות והרציונאליות המדעית הם הגורמים הבלתי

  .היא תקפה או לא

על , מצד אחד, זאת מבוססת. מול מושג זה עומדת האובייקטיביות של תחום הדיון הציבורי

הקובעת מה מושג התקפות  –תנאים ההכרחיים לקיומה של שפת הדיון הציבורי האוטונומיה של ה

התרבות של תחום הדיון -על האופי הנורמטיבי ותלוי, ומצד שני, המצדיק אקטים לשוניים בתחום זה
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מערכת נורמטיבית היא הקובעת אם וכיצד אקט לשוני , שהרי כאן –עצמו ועל שיטות ההכרעה שלו 

  . ף או לאאינטראקטיבי הוא תק
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  שפה אחת ודוברים אחדים
  אביעזר רביצקי

  

: תני. תלמידי בית שמאי עמדו להן מלמטה והיו הורגין בתלמידי בית הלל: יהושע אונייא' תנא ר"

הקשה לישראל כיום  האותו היום הי" ;"יםחמעלו והשאר עמדו עליהם בחרבות וברששה מהם 

  )ד:ירושלמי שבת א" (שנעשה בו העגל

בית , כי לאחר שנים של מחלוקות ויריבות הלכתית בין שתי האסכולות, שלמי מספרהתלמוד הירו

, הנימוקים נדחו. קמו תלמידי בית שמאי על חבריהם והכריעו את הוויכוח בחרב, שמאי ובית הלל

יום , המספר מפליג ומדמה יום זה". עמדו עליהם בחרבות וברמחים: "הטענות נסתמו והמילים חדלו

וישמע : "ובתיום בו אמר הכ, יום שבירת הלוחות, ליום שנעשה בו העגל, ן והסייףבו נתערבו הדי

  ". קול מלחמה במחנה –יהושע את קול העם ברעה ויאמר אל משה 

היגיון אחר של , אולם המסורת התלמודית יודעת גם דגם אחר של הכרעה בין האסכולות היריבות

מידה להכרעה -הטיעונים ולא נמצאה אמת נסתתמו, בשעה שאזלו הנימוקים, ואף כאן –העדפה 

  :הלכתית רציונאלית

הללו אומרים הלכה כמותנו , שליש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל: אבא אמר שמואל' אמר ר"

. והלכה כבית הלל, אלו ואלו דברי אלהים חיים הן: יצאה בת קול ואמרה. והללו אומרים הלכה כמותנו

מפני שנוחין ? מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן, חיים הןוכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים 

" ולא עוד אלא שמקדימין דברי בית שמאי לדבריהן, ושונים דבריהם ודברי בית שמאי, ועלובין היו

  )ב"בבלי עירובין יג ע(

. לא עצמם של דברים ואיכותם של טיעונים הם שהכריעו את הכף, לא התוכן גופו, אף במקום זה

, מידה קוגניטיבית-בהעדרה של אמת. איש איש וטעמו עמו ואמיתו עמו, קים שקולים היוהנימו

: הדמות האישית ודרכה בוויכוח ובמחלוקת –מידה מוסרית - נגלתה ההלכה לאור אמת, הכרתית

לא בחרב ובחוזק יד . היו ומקדימים דברי בית שמאי לדבריהם) ואינם עלובין(ועלובין , שנוחין היו

  2.בתוקף מעלתם האישית ומידותיהם של המתדיינים םכי א, לדורות נקבעה הלכה

פי מקורות -על) דמוקרטיה, חופש הוויכוח(מן המפורסמות הוא כי כל דיון בשאלות מעין אלו 

בכיוונים נבדלים ובמגמות , ויש בידנו לחקור ולדרוש בהקשרים שונים, מגלה פנים לכאן ולכאן, ישראל

  .ו יסודות נטעים ונחלוץ מן הכתוביםבכוחנו לבחור אל. מתחלפות

, היסוד הראשון שיש להטעימו הוא כי ענייננו במסורת המשמרת ומקיימת את העמדות החלוקות

היא , הקונצנזוס, דעת הרוב, לא רק הדעה שנתקבלה לבסוף: במורשת המנציחה את הפלוגתא

טיבו . הסכמתם של הרביםדעת היחיד שלא זכתה ל, כי אם אף דעת המיעוט, הראויה להיזכר לדורות

הוא מתגלם . בהוראה האחרונה המחייבת, של תלמוד התורה איננו מתמצה בהלכה הפסוקה לבדה

ן של הדעות השונות שנשתמרו לאורך ונבניתוח הגי, ומתן עיוני המשחזר בכל פעם מחדש-במשא

אשונים ר –של הספרות ההלכתית , כך טיבה של הספרות התלמודית .הדורות ובפיתוחן המחודש

                                                 
אף : "מסורות תלמודיות אחרות מייחסות מידות כאלה לשתי האסכולות כאחד   2

לא נמנעו בית , ו פוסלין ואלו מכשיריןאל, על פי שאלו אוסרין ואלו מתירין
ללמדך שחיבה וריעות ... שמאי מלישא נשים מבית הלל ולא בית הלל מבית שמאי

 ;ד: משנה יבמות א" (לקיים מה שנאמר האמת והשלום אהבו, נוהגים זה בזה
  )ב"בבלי יבמות יד ע
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אחרי רבים להטות וכך נפסוק , ההנחה העקרונית המובלעת מאחורי הדברים היא כי אכן. ואחרונים

כי אם את , בלעדית, שלימה, אך אין הפסיקה החתוכה מייצגת אמת טוטאלית, הלכה למעשה

וכל , ציה אפשרית אחרתלעולם נותרה הפתיחות כלפי סיטוא. הסיטואציה המשפטית הנוכחית

הן מבחינת , דעת היחיד מתקיימת ועומדת לדורות. עמה צד של אמת ראויה להישמר השקפה שיש

שמא תגבר  –האמת העיונית הטמונה בה והן מבחינת ההוראה המעשית של במצבים מתחדשים 

 :סברת היחיד בעתיד לבוא

דין  שאם יראה בית? ולמה מזכירין דברי היחיד בין המרובין הואיל ואין הלכה אלא כדברי המרובין"

שאין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו עד שיהיה גדול  ;את דברי היחיד ויסמוך עליו] בעתיד[

  )ה:משנה עדיות א" (ממנו בחכמה ובמנין

היא נדרשת . בלעדית, ההכרעה האנושית המשפטית בשעתה איננה מייצגת אמת אקסקלוסיבית

אמרו עליו . זאת נותרת על כנה –לוגתא אך איננה נוטלת את משמעותה של הפ, במציאות הריאלית

מפני שלא יכלו חבריו לעמוד "אולם לא נפסקה ההלכה כמותו , מאיר שלא היה בדורו שכמותו' על ר

ובכפיפה ". על טהור טמא ומראה לו פנים, שהיא אומר על טמא טהור ומראה לו פנים –על סוף דעתו 

בבלי עירובין יג " (מאיר עיני חכמים בהלכהשהוא ? מאיר' ולמה נקרא שמו ר: "אחת אנו למדים שם

את סמכותה המחייבת של ההכרעה , וחזרו והטעימו, אף במקום שבו הטעימו, יתר על כן). ב"ע

הקפידו היטב שלא להעניק לתוקפם , הכרעה הדוחה דעת יחיד מפני דעת הרבים, ההלכתית

משפטית נוטה בהכרח -תיתאף כי ההכרעה ההלכ. מוחלט, המשפטי של דברי הרבים תוקף מטאפיזי

להתגלות , אמיתה הראשונית של תורה, "שמימית"ה, עשויה האמת המופשטת, אחרי דעת הרבים

  "). תנור של עכנאי: "ב"בבלי בבא מציע אנט ע(ולהתגלם דווקא בדעתו של יחיד 

משהתפתחה בתקופה מאוחרת יותר הנטייה לקודיפיקאציה לחיבורם של ספרי הלכה וספרי פסקים 

היא נחשפה לביקורת עקב . למרות יעילותה הגלויה לעין, קמו לה מתנגדים לאורך הדרך, כיםחתו

הביקורת טענה . עקב נטילת חיוניותו של הוויכוח, השקלא וטריא, ומתן התלמודי-השמטת המשא

את יכולת ההכרעה האישית בכל , כי ספרות הפסק שוללת מהדיין את שיקול דעתו העצמאי, בעיקר

-ת תורה איןשענ, ידי הפסיקה החתוכה-כי על, ענההביקורת המאוחרת אף הגדילה וט. מצב פרטי

- הפתוחה לסיטואציות מתחדשת לאין, סופית בכוח-תורה אין ;סופית לתורה סופית מוגבלת וקצרה

  . נעשת תורה סופית וחתומה בפועל, גבול-שיעור וללא

נותר בעינו האידיאל של תלמיד  ,גם לאחר פריחתם של ספרי ההלכה וספרי הפסקים, יתר על כן

ולא בפסיקה האחרונה , בשקלא וטריא ההלכתית במלוא היקפה, חכם החריף ובקי בים התלמוד

את הדעת , עצם התופעה של דת המדגישה ומחשיבה הרבה את היסוד האינטלקטואלי. לבדה

. הסמכותיתמחשבה ביקורתי בלבה של המסורת -מחייבת פיתוחו של הלוך, ]תלמוד תורה[העיונית 

או , מעלה יתרה נמצאה בו בתלמיד חכם בישראל דווקא בשעה שעלה בידו להקשות על דברי הגמרא

ואף כשהתשובה , יש שההנחה המובלעת מאחורי הקושיה היא כי תירוצה בצדה. על דברי רבותיו

י ערכה הסגולי של הקושיה מתמצה בתהליך העיונ: אין לשאלה כוח מערער וסותר, נעלמת מעינינו

כל הדברים שאינן : "לסתירה ולבניין חדש, אולם יש שהקושיה מובילה לערעור. ובהעמקה הביקורתית

סנהדרין , ש"פסקי הרא" (אפילו לחלוק על דברי גאונים, תאדם יכול לסתור ולבנו...ס"מבוארים בש

הרבה מקומות נחלקו עליו ב] עם זאת[ו ,ל שהאיר עיני הגולה בפירושיו"י זצ"ומי לנו גדול כרש" ;)ו:ד

ת "שו" (כי תורת אמת היא ואין מחניפין לשום אדם, וסתרו דבריו, ל"יצחק ז' רבינו תם ור, יוצאי ירכיו
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לקבל  לו לתלמיד אסור"כי , בלבה של המסורת הסמכותית, ויש מי שהפליג והורה). ט:ש נה"הרא

, רוח חיים, ין'ם מוולוזחיי' ר" (ולפעמים יהיה האמת עם התלמיד, דברי רבו כשיש לו קושיות עליהם

  ). יז

המחלוקת , כי הוויכוח היה אמור להיערך במסגרתם של כללי יסוד ואמונות יסוד, יש לזכור, אכן

שבתוכה ולאורה הדעות מתפלגות , ענייננו בשפה דתית אחת. נתקיימה פנימה למערכת מוסכמת

בבירור מה טיבה של  בשעה שנעשו ניסיונות להגדיר: ראוי להטעים, עם זאת. והפולמוס ניטש

כשעלתה המגמה לתחום את השפה האחת שחריגה אל מעבר , על זו בענייני אמונות ודעות-מערכת

בא . לא על הדברים יפה, לגדור מהם עיקרי האמונה המחייבים, לגבולותיה הריהי פריצה והריסה

עמידם עם השמיט והוסיף וה, חסדאי קרשקש' ובא ר, עשר עיקריים-ם והעמידם על שלושה"הרמב

, יצחק אברבנאל והעמידם על אחד' ובא ר, יוסף אלבו והעמידום על שלושה' ץ ור"באו הרשב. שישה

לפי שכולה אמת : "מה לניסוח עיקרים בתורהלא נחה דעתו כלל מעצם המג, של דבראף שלאמיתו 

הפרשנים אף נחלקו ). ראש אמנה כג" (יותר עיקריות אלה מאלה, ואין בה אמונות עיקריות שורשיות

תולדות ניסיונם של הוגים סמכותיים , אכן. בדבר טיבו וגבולו של כל עיקר ועיקר שניסחו קודמיהם

הם במידה , בתחום האמונות והדעות, הכוללת והמחייבת, לקבוע בבירור מה היא המסגרת האחת

ספק מה היה , ם בתחום ההלכה"ואילולא מעמדו של הרמב(רבה תולדותיו של כשלון היסטורי 

היא הנושאת , לאחידות מנוסחת ירההחתהתברר כי דווקא . )מעמדם של עיקריו בתחום האמונה

ללא דוגמות גודרות , בעוד שניתן לחיות בתוך גבולות ותחומים ידועים, בחובה גם את שורש הפילוג

  . ללא דברים אחדים, בשפה אחת –ומנוסחות 

 –ונחשבו , ו מן המערכת המקיפהבמהלך הדורות נודעו קבוצות וכיתות שנבדלו או הורחק

הניבו אף תופעות אלה פעמים רבות פרי , עם זאת. כפרוצות פרץ –בדורותיהם או בדורות אחרים 

ידועה ניתן לראות במדרש היענות לאתגר שהציבו  במידה: לדוגמא. בונה ביהדות פנימהביקורתי 

  . לאתגר שהציבו הקראיםהביניים היענות - כשם שניתן לראות בפרשנות המקרא בימי, הצדוקים

הביניים מיוחסת האימרה כי אין סוגיה שאין בה -לאחד מחכמי ימי: על דרך החידוד, סיכומו של דבר

  "...גם בכך יש מחלוקת: "ל"דוד כהן ז' ר, העיר על דברים אלה הנזיר הירושלמי. מחלוקת

  

אין : לוגטיקה יתרהראוי לו להימנע מאפו, הבא לדון בשאלת הדמוקרטיה בזיקה למקורות ישראל

רעיון הדמוקרטי כהגשמת רצונו של הרוב לבין תפיסה דתית הלטשטש את ההבדל העמוק שבין 

בין דמוקרטיה הנסמכת על רעיון זכויות אדם לבין תפיסה דתית העומדת  ;'המבקשת להיענות לרצון ה

מחד . קרטי גופואולם בתחומים אלה מתקיים מתח פנימי בתוך הרעיון הדמו. על תודעת חובות האדם

כשלטון המבטיח את הגשמת , המשטר הדמוקרטי נגדר כמשטר המממש את רצונו של הרוב, גיסא

על , המשטר הדמוקרטי נגדר כמשטר המגן על זכותו של המיעוט, מאידך גיסא. האינטרסים של הרוב

ון יש צורך בריס: כשלטון הערב לאפשרותה של מחלוקת המעטים על הרבים, זכותם של יחידים

, שלטון הרוב מוגבל לאורם של ערכי יסוד ;האבסולוטיות של רצון הרוב אל מול מעמדם של היחידים

לאורם של עקרונות המבטאים את ייחודו הסגולי , שתוקפם גובר על תוקפה של כל הסכמה עראית

  . את מעמדו של הפרט הנברא בצלם, של האדם באשר הוא אדם

וכאן גם סמכותה , מציעה רלאטיביזציה של שלטון האדםה, כאן מקומה וכוחה של תפיסה דתית

, בכך שיש בידה להעניק תוקף לריסונם של הרבים מקומה וכוחה. תורפתה האפשרית-ונקודת
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נטול , אנושי הוא, הקונצנזוס ארעי הוא: כלפי היחיד, להגבלת עוצמתה של החברה כלפי המיעוט

סכנתה כאן גם , אך מן הכיוון השני". ים עליהםוגבוה, גבוה מעל גבוה שומר: "ולעולם, מעמד מוחלט
כאילו קול אלוהים  נקודת התורפה של אותה גישה דתית שתניח לכל יחיד לראות עצמו, החמורה

והדברים . יחיד וחברה –מכל אדם , נהוג כאילו בידו אמת מוחלטת הנעלה מכל ספקל, מדבר מגרונו

  . ידועים

האיש המכיר בשלטונו הלגיטימי של , החוזה ,ידי הנביא רים בדמות המיוצגת עלבהקשר זה אנו נזכ

אנו זוכרים גם את , לעומתו. אך קם ומתריס כנגדו ועושה רלאטיביזציה של כל שלטון אנושי, המלך

  : כנגד הנביא עמוס, האיש המייצג את הקונצנזוס המדיני, דבריו של אמציה כהן בית אל

כי , ובית אל לא תוסיף עוד להנבא, ושם תנבאחוזה לך ברח לך אל ארץ יהודה ואכל שם לחם "

  )ב:עמוס ז" (לך הוא ובית ממלכה הואממקדש 

אמציה הכהן . אלוהי ואישי –והיא דוחה מפניה כל חזון , הממלכתיות היא חזות הכל, בעיני אמציה

אך אין בכוחו להשתיק את קולו של . דתית הנתונה למרותו של השלטון-חפץ במנהיגות רוחנית

ניתן להעמיד . כפי שלא עלה בידי אחרים להסות את מחאתו של ירמיהו העצור בחצר המטרה, הנביא

אל מול , בור אל מול החברהכנציגיה של חירות הדי –ולו באנכרוניזם מסוים  –את הנביאים בישראל 

" ובכל שערי ירושלים, הלוך ועמדת בשער בני עם אשר יבוא בו מלכי יהודה ואשר יצאו בו" :השלטון

  ). כ:רמיהו יזי(

ידי -כאשר המותקפים על: לימוד דבריהם של הנביאים עלול לפעול גם בכיוון ההפוך, אולם שוב

עם , עם הטובים, כאשר הכל מזהים עצמם עם הנביאים, הנביאים אינם רואים עצמם מותקפים

ן הנבואי כשנותר רק הסגנו, כשאיש אינו יודע עצמו כנשואה וכתובתה של הביקורת, הזכאים והצודקים

לא החזון , לא הביקורת -הריגשה והגעשה, אז גוברים הפאתוס -, לא המחאה, לא התוכן –לבדו 

  . והתוכחה

  

  

  :בוני מגדל בבל, ין בדבר חטאם של בני דור הפלגה'ב מוולוז"נסיים בדבריו של הנצי

ה "בהתעורר הק] שדיברו[הדברים ] עצם[לא משום ...ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים"

באשר אין דעות בני אדם שוים חששו שמא יצאו ...יהיו מה שיהיו, כי אם בשביל שהיו אחדים, ]כנגדם[

העמק דבר " (החליטו להרוג את מי שלא יחשוב כדעתם...בני אדם מדעה זו ויהיו במחשבה אחרת

  )א:יא

  

להקים השאיפה  –מפרשים רבים העמידו את חטאו של דור הפלגה על דברים שבין אדם למקום 

העמיד את חטאם של , לעומתם, ב"הנצי. מרד קולקטיבי נגד בורא עולם, מגדל שראשו מגיע השמימה

השאיפה להקים חברה הדוברת שפה אחת ודברים  –בני דור הפלגה על דברים שבין אדם לחברו 

  " שהחליטו להרוג את מי שלא יחשוב כדעתם"עד , הכפויים על הכל, אחדים

  

  )ח:דברים כא". (ואל תתן דם נקי בקרב עמך ישראל' פדית ה פר לעמך ישראל אשרכ"
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  3מושג המחויבות
  אמיל גרינצויג

אנו מתכוונים בפשטות לנכונותו של אדם לעשייה ' מחויבות'ור ביותר במנוח גנראה לי בשימוש הש

  :זו תכשנכונו, שלא למען עצמו בלבד

  . אלא היא אחד מאפיוניו של האיש, פעמית-אינה חד  .א

 . פי חוק-מצמת לחובותיו המוגדרים עלטאינה מצ  .ב

  

  :מכמה גורמים, מבחינתי, מורכבות הדיון שלנו נובעת

אלא חשוב לי אופי המוטיבציה הכרוכה , אינני מסתפק בנכונות זו לעשייה או בעשייה עצמה .1

  . במחויבות זו

 . המתי נתייחס אל התנהגות מסוימת כאל עשייה ומתי נחליט שהיא איננה עשיי, לא ברור לי .2

יה למען ימתי מתייחס אליה כאל עש, מתי נתייחס אל עשייה מסוימת כאל עשייה למען הכלל .3

חוץ מאשר במקרים מאד , כיוון שלא ברור לי אם אבחנה כזו ניתנת להיעשות. הפרט בלבד

 .יכול להיות שהניסיון לתחום פה גבולות אינו פורה, טריוויאליים

אינני , המידה העיקרית למחויבות-ווה את אמתשלא למען הפרט עצמו מהכלשהי אם עשייה  .4

ובאופן בלתי תלוי בתכני , רק משום שהיא מחויבות, מסכים להתייחס אל כל מחויבות בחיוב

 .העשייה

  

הם אינו קשור אלא לסוגי יאשר המבדיל בינ, אני מציע להבחין בין מושגים של מחויבות, לפיכך

או רצון /נקיטת עמדה ו –' תאכפתיו'לכך אקרא  .תחילה לגבי מושג המעורבות. המוטיבציה לעשייה

, מילים אחרותב. קרונית אפשרות ויכולת לעשות כןכשזה נלווה בתחושה שיש לי ע, לנקוט עמדה

כאשר למעורבות במובן זה . כפתיות עם בטחון ביכולת לנקוט עמדה ורצון לכךמערובות היא א

  . ם לסוג מסוים של מחויבותאנו מגיעי', X'לו בשלב זה  אנקר, מתווסף אלמנט נוסף

שלעתים תכופות אנו מתייחסים אל סוגים שונים של עשייה כאל , כפי שציינתי קודם, ברור לי

או שאין כל קשר נראה , גם אם אין בצידם כל נקיטת עמדה או אפילו תביעה לנקיטת עמדה, מחויבות

   ).או תהליך נקיטת העמדה(לעין בין העשייה עצמה ובין נקיטת העמדה 

כפי שעשה , לא על סמך העשייה, לפיכך אני מציע להבחין בין מחויבות פעילה ובין מחויבות סבילה

לגבי (ה נקיטת עמדה מחויבות פעילה תהיה מחויבות הכוללת בתוכ: אלא באופן הבא, זאת עזיז

. ומחויבות סבילה תהיה מחויבות אשר אינה כורכת את העשייה בנקיטת עמדה ,)העשייה עצמה

או בעקבות פתק על  ךאדם שילך לתרום דם משום שקבוצת חברים שאיתם הוא נמצא עושה כ ,למשל

מבלי שינקוט עמדה או מבלי שישאל את עצמו שאלה כלשהי לגבי המעשה , מודעות בקיבוץ-לוח

אדם שיתרום דם מתוך כך שהוא מייחס חשיבות , לעומתו. עושה זאת מתוך מחויבות פאסיבית, עצמו

  . פועל מתוך מחויבות פעילה, מתוך כך ששוכנע שעליו לעשות כך או/למעשהו זה ו

  

  
                                                 

ת מקראה למשתלם בעריכ, משמעותה של מחויבות: ב, "מחויבות מה היא"מתוך  3
 .93-96' עמ. 1983אוקטובר , יםלליר בירוש-מוסד ון. רמי הוכמן
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אין מנוס , כדי לאפיין אותה? אשר הופכת אותה למחויבות פעילה, מה היא אותה התוספת למעורבות

, לפי דעתי. ודיון זה לא נראה לי קל יותר מן הדיון במושג המחויבות, מכניסה לדיון במושג העשייה

היא נכונות , למחויבות פעילה, כמאופיינת כאן, להפיכת מעורבות –ספק אך לא מ –תנאי הכרחי 

נכונות לשלם מחיר היא המבחינה בין עמדה שאדם שומר . לשלם מחיר כלשהו עבור העמדה הנקוטה

הנכונות לשלם מחיר עבור . ובין עמדה שהוא נוקט ומוכן גם לעשות משהו עבורה" בבטן"לעצמו 

היא תלויה בשיקולי , למשל. בגורמים רבים והיא בוודאי תלוית הקשרקידום או מימוש עמדה כרוכה 

הערכת היחס בין גודל המחיר ובין , כלומר: כדאיות והסתברות שאדם עושה באופן סובייקטיבי

  . בתנאים נתונים, או משקל כלשהו, הסיכויים שתהיה לכך תוצאה כלשהי
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ל בעקבות מחנות הקיץ "שכתב אמיל גרינצויג ז, "ח מחנות הקיץ לנוער יהודי ולנוער ערבי"דו"מתוך 

  .1982בקיץ , ליר בירושלים-לנוער יהודי וערבי שהתקיימו מטען מוסד ון

  

  תכנים והיבטים דידאקטיים. 2
  מטרות. א

או בעלי עניין , המחנה נועד לאפשר לנערים ולנערות בעלי נכונות ייחודית ויכולת לפעילות חברתית

לממש את נכונותם , מדעי החברה לבין בעיות האדם בחברה בבעיות חברתיות ובקשר בין

לבחור בתהליך המיון נערים ונערות שלהם אנו , כמו בשנה שעברה, על כן הוסכם בצוות. והתעניינותם

  :נוטים לייחס

  .יכולת לדרכי חשיבה שיטתיים .1

 . כפתיות ורגישות לבעיות ולתהליכים חברתייםא .2

כפתיות ות החברתית של המעורבים ומידת האהיקף הפעיליסוד -ניסנו להבחין בתכונות אלה על

כפתיות זו התבטאה בעיקר ברמת המודעות א. החברתית הקרובה ולמבנה החברתישלהם לסביבתם 

  . שלהם ובגישתם הביקורתית

  :על בסיס תכונות ונתונים אלה ניסנו לפתח אצל חניך המחנה

  .תו החברתיתאת היכולת לקשור את אשר קורה לו עם מה שמתרחש בסביב  .א

 . את מידת רצונו לשלוט במה שקורה לו   .ב

 .כפתיות שלו למה שמתרחש בסביבתו החברתיתאת מידת הא  .ג

 . תוך הכרת הקשיים והמחירים הכרוכים בכך, את אמונתו בכוחותיו לנקוט עמדה  .ד

אם רוצים במימושה או , את המודעות לכך שקיימים מחירים ורווחים לנקיטת עמדה  .ה

 . בקידומה

ל תוך טיפוח יכולות העמידה ע, החברהת להשתמש בידע ובשיטות מתוך מדעי את היכול  .ו

מורכבות התופעות והמשתנים החברתיים וגיבוש ההכרה בהיעדרן של תשובות מוחלטות 

 .  בתחום החברתי

על אף ידיעת מורכבות , ם של תהליכים חברתייםאת האמונה ביכולת להתערב במהלכ  .ז

 .המודעות לאפשרות הכישלוןומוגבלות השינוי האפשרי ועל אך 

את ההתמודדות עם הבעיה של גישור בין ניתוח תיאורטי של תופעה והבנתה לבין התערבות   .ח

  . מעשית לשינויה

     

 


