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לתת עומק
לערכים שלנו

אחר שנים רבות של מאבק קיומי ,הישראלים מתפנים לברר מהי
הדרך לחברה אזרחית משגשגת .נוכל לצעוד להישגים רבים אם
נכיר בערכים השמרניים המובילים לטוב ,ואם נבסס אותם מבחינה
אינטלקטואלית

עמיעד כהן
מנכ"ל קרן תקווה בישראל

ישראלים הם אנשים שמרנים .בתקופה שבה בעולם המערבי
מצויות מדינות בודדות שלהן שיעורי ילודה חיוביים,
המשפחה הישראלית מונה שלושה ילדים בממוצע .באופן
דומה ,שניים מתוך חמישה ילדים במדינות ה־ OECDנולדים
מחוץ למסגרת הנישואין ,אך בישראל רק שישה ילדים מתוך
מאה נולדים מחוץ למסגרת המשפחתית המסורתית; חמישה
מתוך שישה ישראלים שומרים על המסורת במידה מסוימת,
וזהו נתון ייחודי ביחס לתקופתנו; ורובנו המוחלט ,ארבעה
מתוך כל חמישה ישראלים ,יעדיף לבלות את השבתות
והחגים עם המשפחה.

הישראלים גם אוהבים את החברה והמדינה שלהם .משנה
לשנה ,מתחילת העשור הנוכחי ,הופכים הישראלים – יהודים וערבים כאחד – לפטריוטיים
יותר .רק  3%מהיהודים בארץ אינם גאים בעובדת היותם ישראלים ,והאוכלוסייה הערבית
מעריכה את הישגי המדינה בחינוך ומדע ,בבריאות ויציבות כלכלית עוד יותר מרעוּתה
היהודית .מעל חצי מהישראלים נותנים צדקה על בסיס חודשי וכרבע מהם מתנדבים באופן
קבוע – נתון הגבוה במידה משמעותית מהממוצע העולמי .דו"ח האושר העולמי מראה כי
דירוגה הגבוה של המדינה (מקום  13בעולם בשנה האחרונה) נובע ,בין השאר ,מתחושתם
החזקה של הישראלים כי בעת צרה יהיה להם על מי לסמוך.
אפשר שהביטחון במקום שממנו הם באים הוא המוביל לכך שהישראלים מרגישים נוח יותר
לאזור אומץ ,ליזום ולפרוץ גבולות .מדינת ישראל מושכת השקעות הון־סיכון לנפש יותר מכל
מקום אחר בעולם; היא נחשבת למרכז היזמות הטכנולוגית השני בחשיבותו בעולם .צעירים
בוגרי יחידות טכנולוגיות – או סתם משוגעים לדבר – יוצרים תעשיית היי־טק תוססת ששלחה
עד כה יותר חברות להיסחר בנסדא"ק מאשר כל מדינה אחרת בעולם ,למעט ארה"ב וסין.
זה לא נגמר בכך .יכולות האלתור ,החידוש והגמישות המחשבתית של הישראלים יצרו הובלה
ישראלית גם בטכנולוגיות חקלאיות .חברות ישראליות מצילות כיום מאות מיליוני אנשים
בעולם מצמא ,על ידי שלל פתרונות למצוקת המים – החל מהתפלה ,דרך טפטפות ועד
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ונלש םיכרעל קמוע תתל

לתוכנות היודעות לחזות תקלות במערכות הצינורות המפלצתית של המטרופולינים הגדולים.
סביר להניח שמתבונן חסר פניות על עולמנו יגיע לשלוש מסקנות מתבקשות באשר
לישראל :בתוך המערב ,מדובר באומה הדתית ,היצירתית והקהילתית ביותר .ניתן גם להרהיב
עוז ולהניח כי במידה שיוכל אותו מתבונן לאמוד זאת בכלי מדידה מתקדמים ,הוא ימצא כי
תרומתו השולית של הישראלי הממוצע לרווחתה של האנושות ופיתוחה היא הגבוהה בעולם.
למרבה הפלא נקודת המבט הסבירה והמתבקשת הזו אינה שכיחה בשיח האינטלקטואלי,
הפוליטי והתקשורתי בישראל .הלה מעדיף לרוב לתאר את החברה הישראלית כחברה
הסובלת מפיגור ערכי ,תרבותי ואנושי .קשה ליישב בין מה שהנתונים משקפים לבין מה
שחלק גדול מהאליטה חושבת.
בחירוּת הפרט – מכשולים שיש
אותה אליטה רואה במסורת ,בלאומיות ובדת – ואפילו ֵ
להתגבר עליהם .את הקשר הבריא של הישראלים למורשתם ,ליצירתם ולמשפחותיהם
מעבר עגום
הקדמה – מין כוח טבע האמור להוביל את האנושות ָ
היא רואה כמכשול בפני ִ
לאוטופיה סוציאליסטית וקוסמופוליטית – מעין זו שדמיין ג'ון לנון – חלולה מזהויות
ומהויות ,נטולת מעגלי שייכות ומנוהלת בידי מנגנון גדול ועל־לאומי.
הפער הזה – בין העובדות לבין השיח ,בין האינטואיציה של החברה לבין פרשנותם של
האינטלקטואלים – יצר את החלל שאותו הולכת וממלאת תנועה רעיונית חדשה־ישנה,
התנועה השמרנית.
מהי אותה שמרנות? מהי שמרנות ישראלית? בגיליון שבו אתם אוחזים כעת ,כותבים
מן השורה הראשונה – חוקרים ,אנשי הגות ,מנהיגים פוליטיים ואנשי תקשורת – דנים
בשאלות חשובות אלו ופותחים את הפתח ליציקת תוכן ישראלי מקורי ומעניין להגות ותיקה.
בתמצית אציין כי השמרנות מבקשת לפרש את המסגרות הטבעיות שיצרו ,שימרו וחיזקו
עמים וקהילות אלפי שנים :המשפחה ,הקהילה ,המסורת והלאומיות; היא מבקשת לפתח
מסגרות אלו ולהגן עליהן .היא מלמדת את ערכם של החסד ,הקניין הפרטי ,הפרדת הרשויות
והריאליזם המדיני .היא מתבססת על לקחי ההיסטוריה ,שנלמדו בדם ,באשר ליכולתן של
תיאוריות ואוטופיות המבקשות להפוך את המציאות על ראשה להביא ברכה ואושר .היא
גישה המאמינה בענווה ובפיכחון.
מדינת ישראל היא תוצר של מהפכה .לאחר אלפיים שנות גלות שבנו לארצנו כנגד כל
הסיכויים וכנגד חוקיה של ההיסטוריה עצמה .המהפכה לא באה בקלות :היא עלתה בדם,
יזע ודמעות .אולם היא גבתה גם מחיר כבד נוסף :ירושת אבותינו .נטשנו את העושר של
המסורת ,וזנחנו את עוצמתו של רצף רב־דורי ואת חוכמת הזקנים ופיכחונם.
קרן תקווה הוקמה כדי לסייע ביצירת שיח ישראלי חדש ,מחבר ומתקן; שיח המבקש
להתחבר לאינסטינקטים הבריאים של הישראלים ולמלל אותם ,לתת להם שפה וכלים
אינטלקטואליים ,וכמובן להציע מתוכם סדר יום ,פתרונות ורעיונות שיסייעו לנו להפוך את
ישראל למדינת מופת.
לכבוד הוא לי שבחרתם לצעוד איתנו במסע המרתק ,האופטימי והמופלא הזה ,שמטרתו
ביסוס כוחה וחוסנה של מדינת היהודים.
שמרנות#
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אני ואתה נשפר
את העולם

האתוס היהודי והציוני מושתת על חתירה מתמדת לתיקון .שמרנות
כמסורת פוליטית היא מימוש נטייה זו בדרך של ענווה

צור ארליך

בעברית הישראליתַ ,ש ְמ ָרן הוא מונח שלילי .לא משום
שהישראלים אינם שמרנים ,אפילו לאו דווקא משום
שהישראלים הלא־שמרנים הם קובעי השיח ,אלא פשוט
מפני שהמונח הזה תפוס .הוא החל לשמש לציון תכונת
אישיות וצורת התנהגות מסוימת בתקופה שבה "שמרנות"
שימשה כמונח פוליטי רק אצל כתבי חוץ או חוקרים שעסקו
בהגות מדינית .בארץ הסתפקו אז במונחים המגדירים את
השמרנות הפוליטית באופן חלקי ,כגון ליברליות ,קפיטליזם,
ימניות ,לאומיות ,מסורתיות או ניציות.

שמרן ,בעברית ישראלית ,הוא אדם נוקשה ,שבוי במוסכמות ,מקדש את הישן ,אטום למציאות
המשתנה ,מעדיף את המסגרת על פני מה ומי שבתוכה ובעיקר מה ומי שמחוצה לה .השמרן
הוא עקשן וחסר סקרנות .אפילו בתוך מגזרים שמרניים במהותם ,כגון הציבור הדתי־לאומי,
מציינים בדרך כלל כ״שמרנים״ את האגף המחמיר ,הריאקציונרי והנוטה לפונדמנטליות.
רכיבי יסוד בשמרנות הפוליטית־אידאולוגית ,כגון הליברליות הכלכלית והמהותית ,שאיפת
החופש ,נשיאת העיניים אל התרבות הגבוהה ,וההתחשבות המיוחדת בטבעו המוגבל של
האדם – כל אלה לא יעלו על דעתו של הישראלי המצוי בשומעו ״שמרנות״.
"שמרן" בישראלית היא מילת גנאי לא פוליטית .זוהי עובדה לשונית־תרבותית נתונה .שמרנים
(במובן האידאולוגי־פוליטי) הם אנשים המכירים בעובדות .בייחוד בעובדות שהן הרגלים
חברתיים .השמרנים יכולים לעשות אחת מן השתיים :להמשיך לקרוא לעצמם שמרנים ,ולנסות
בסבלנות להנחיל לכלל את השוני בין ״שמרנות״ במובנה העממי ,כתכונה המנוגדת לאתוס
הישראלי ,לבין שמרנות פוליטית המבטאת אתוס זה להפליא; או להחליף את הכינוי ״שמרנות״.
מהי השמרנות הפוליטית? היא הנחת־עבודה ,וגם נטיית נפש .מסקנותיה עשויות לפעמים
להיראות מנוגדות זו לזו :לאומיוּת – והתנגדות להלאמה ולריכוזיות שלטונית .מסורתיוּת –
וליברליות .אך כולן נגזרות ישירות מההנחה השמרנית; מן הדרך הזאת ,מוּטת־הניסיון ,לראות
את העולם .מן הסיבה הזו בדיוק דרוש למכלול המסקנות הזה מונח מאחד :״שמרנות״ ,או מה
שלא יהיה.
צור ארליך הוא עיתונאי ,מתרגם ומשורר .עורך משנה של 'השילוח'.
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םלועה תא רפשנ התאו ינא

אולי המונח הנכון הוא ״ענווה״ .ענווה פילוסופית ,ענווה פוליטית .ענווה כשביל זהב בין
השפלה עצמית לרהבתנות; כאיזון בין האמונה בסגולתנו האנושית לבין ההכרה במוגבלותנו,
ביחסיות הצנועה של מעמדנו במרחב ובזמן .זוהי ענווה כלפי המציאות ,כלפי טבע האדם ,כלפי
מסורת הדורות ,כלפי הדורות הבאים .השמרן ירא להפוך את העולם .הוא מרכין ראש בפני
חוכמתם של קודמיו .כשהוא ניגש לשפר את המציאות הוא מתייעץ בדמיונו עם סבו ועם נכדו.
המונח ״שמרנות״ מתמקד בהיבט מסוים של העניין :בסוגיית הישן לעומת החדש ,השימור
לעומת השינוי .מונח זה כוללני מדי מחד גיסא ,ומצמצם מדי מאידך גיסא .כוללני מדי ,מפני
שבשם ההיצמדות אל הישן ואל הבדוק־ומנוסה אפשר להצדיק כמעט כל עמדה ,שמרנית
ואנטי־שמרנית כאחת .החזרתה של ישראל לסוציאליזם ,לדוגמה .מצמצם מדי ,מפני
שהענווה הנדרשת אינה רק כלפי הישן; ומפני שהחתירה אל הטוב ,גם מתוך ענווה ,ואפילו
החתירה אל השבת־ימינו־כקדם ,דורשות לא פעם חדשנות ויוזמה .היוזמה ,למרבה הפרדוקס,
היא אבן יסוד בשמרנות.
על מהותו של רכיב השימור בתפיסה הפוליטית השמרנית עומד ההוגה האמריקני ראסל
קירק בשישי מבין ״עשרת העקרונות של השמרנות״ שניסח ,״עקרון האי־מושלמות״ .״בטבע
האדם יש כמה כשלים שאין להם מרפא ,והשמרן יודע זאת״ ,פירט .״היות שהאדם אינו
מושלם ,גם אי אפשר ליצור סדר חברתי מושלם״ .המרב שאפשר לצפות לו ,המשיך קירק,
מהרעוֹת החולות בחיינו ימשיכו
הוא ״חברה חופשית ,צודקת ומאורגנת באורח נסבל״ ,שחלק ָ
בעל כורחנו להתקיים בה .את הסדר הזה ,הוסיף ,״we may preserve and improve״
באמצעות רפורמות זהירות .העברית בחסדה מציעה לנו כאן משחק מילים טוב אף מזה
שבאנגלית :״אנו יכולים לשמר ולשפר״.
״לשמר ולשפר״ .למרות הקשר הלשוני בין ״לשמר״ לבין ״שמרנות״ ,הוא קשור לשמרנות
הפוליטית באותה מידה ש״לשפר״ קשור אליה .השימור והשיפור הם שני מרכיביה
ההכרחיים של השאיפה להיטיב על בסיס המציאות ,על בסיס מסגרות ההשתייכות הטבעיות,
על בסיס טבע האדם ,על בסיס המורשת .אותה שאיפה שקוראים לה ״שמרנות״ .כך בהיבט
הפוליטי־משטרי ,וכך בשאר היבטי החיים :בתרבות ,בדת ,בטכנולוגיה ,במסגרות ההשתייכות
הזהותיות ,ומבחינה מסוימת גם בחיי המשק.
כך אצל קירק האמריקני ,חוליה בשלשלת הגותית ופוליטית שראשיתה במהפכה דמוקרטית,
וכך על אחת כמה וכמה אצלנו בישראל .אצלנו ,שמורשתנו שאנו משמרים היא מורשת של
תיקון עולם ,של מחאה נגד סדרי עולם דכאניים ,מימי אברהם אבינו ויציאת מצרים עד ימי
הציונות ושבירת כלי־הגולה ,מורשת של שיפור מתמיד על יסוד מורשת עשירה קיימת.
אין שימור בלי שיפור ,שכן שיני הזמן ושינויי הזמן נוגסים בקיים ,ואם ישומר כחנוט יתנוון ויאבד
תוקף .מנגד ,אין שיפור בלי שימור ,כי מהותו של השיפור היא שהוא נעשה על בסיס הקיים.
״שמרנות״ יכולה אפוא באותה מידה ,ובלי המטען הלשוני־תרבותי השלילי ,להיקרא ״שפרנות״.
שפרנות ,וגם ַמ ֲא ָרגִ ּיוּת או פשוט לאומיות־ליברלית :שמות אלה עלו בשיחות שקיימנו חבריי
בקרן תקווה ואני .סביר ששמרנותנו הבסיסית תותיר אותנו עם הכינוי הקיים; אך אם נצליח
ליידע את הרבים בכך ש״שמרנות״ היא כל אלה ,עשינו את שלנו.
שמרנות#

ניסן תשע"ט

אפריל 11 2019

על ציונות שמרנית

התנועה הציונית יצרה שינויים גדולים בחיי העם היהודי; כעת הגיעה
השעה לשמר ולטפח את הישגיה

א
לכל אורך ההיסטוריה האנושית דנו הפילוסופים הפוליטיים
בשאלות על אודות הטוב והרע ,הצדק והעוול ,ועמדו
על ליקויים יסודיים בסדרי החברה הפוליטית ועל דרכים
לתקנם 1.הוגים כאפלטון ,אריסטו ,מקיאוולי ,הובס ומרקס
הציגו תפיסות מקיפות ומקוריות באשר לחיים החברתיים
המאורגנים במסגרת פוליטית ,ואף ניסחו עקרונות שכוחם
יפה מעבר לגבולות הזמן והמקום שבהם נאמרו.
אדמונד ברק ,הוגה הדעות הבולט ביותר בזרם השמרני ,שייך
בנימין שוורץ
אף הוא לרשימת הפילוסופים הפוליטיים הגדולים הללו.
ברק ניתח את העקרונות שעמדו ביסוד התופעות הפוליטיות הגדולות של זמנו ומקומו ,לב
האימפריה הבריטית של המאה ה־ ,18ועשה זאת בדרכים עקרוניות החורגות מעבר לזמנו
ומקומו .ברק ראה במהפכנות ליקוי חברתי חמור ,וכרפואה למכה זו ניסח את הגיון העמדה
בחירוּת ובשגשוג חייבות לאמץ היגיון זה.
השמרנית; לדעתו ,חברות אנושיות החפצות ֵ
לפי ברק ,המדינאות היא חוכמה מעשית המבוססת על ניסיון" :חכמת הממשל כשלעצמה
מעשית כל כך ,ויעודה לצרכים מעשיים כאלה – עניין המצריך ניסיון ,ואפילו ניסיון רב מזה
שיוכל אדם כלשהו לרכוש בכל ימי חלדו ,ככל שיהיה חריף ובקי ובעל טביעת עין" 2.לדידו,
מוכרחים אנו להכיר בכך שאין בידינו כי אם ידע מועט מזה הדרוש לניהול בטוח של העניינים
הפוליטיים .הפוליטיקה אליבא דברק אינה מציאות המוארת בעוצמת אור התבונה אלא דומה
היא לחדר השרוי באפלה כבדה :על האדם הצועד בו להיזהר שבעתיים לבל יפגע בקיר ולבל
ייתקל במכשול .על כן הזהירות היא עקרון יסוד בגישתו האנטי־מהפכנית של ברק .לדבריו,
כל אדם נדרש "לזהירות עד בלי די בטרם ירהיב עוז בנפשו להרוס בניין ,אשר במשך דורות
מילא פחות או יותר את צרכיה המשותפים של חברה ,או לשוב ולבנותו ,בלי שיהיו לנגד עיניו
3
דגמים ודפוסים שתועלתם בדוקה".
מסיבה זו התנגד ברק להרס המלוכה העוברת בירושה; ומאותה סיבה התנגד גם להרס
המסורת הדתית וסירב להתרשם מהחלטתם של כמה פילוסופים (שהוא מכנה בזלזול
'סופיסטים') 4שהחליטו כי אין במסורת הדתית אלא אמונות תפלות .כך השיב להם" :חשים
אנו בתוכנו פנימה כי הדת היא בסיס החברה האזרחית ,והמקור לכל הטוב והמעודד ...תשעים
בנימין שוורץ הוא עמית מחקר בפורום קהלת ודוקטורנט בחוג למדע המדינה באוניברסיטה העברית.
12
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ותשעה למאה מבני עמנו [האנגלי] יעדיפו כל קורטוב של אמונות תפלות ,שהצטברו במאגר
5
התפלות שבנפש האדם במרוצה הדורות – על פני האפיקורסות.״
אכן ברק סבר כי יש טעם בביקורת פנימית על המסורת ובביצוע שינויים זהירים והדרגתיים
המבוססים על ניסיון מעשי 6,אך הוא התנגד להפיכה ולהרס המסורת לאור עקרונות תבוניים
כלשהם .לכן כתב:
אם עיקרי הדת שלנו יהיו זקוקים פעם להבהרה נוספת ,לא נפנה לאתיאיזם שיבוא להסבירם...
יודעים אנו ,וגאים אנו לדעת ,שהאדם מטבעו הוא יצור דתי ...אם [ ...נשליך] מעל גוונו את הדת
הנוצרית שעד כה הייתה גאוותנו ונחמתנו ...חוששים אנו (שהרי היטב אנו יודעים כי השכל לא
7
יסבול חלל ריק) שתבוא על מקומה איזו אמונת הבל גסה ,נפסדת ומשפילה.

בעיני ברק ,אף שהדת ראויה לפעמים לביקורת ולשיפורים יש לה ערך ותרומה לחיינו
ּ
להחליפה אמונות הבל מסוכנות
הציבוריים; לא זו בלבד אלא שאם נעזוב אותה – עשויות
לחברה .כמה מן האידאולוגיות הגדולות של המאה ה־ 20יכולות לשמש דוגמאות מייצגות
לאמונות הבל גסות ,נפסדות ומשפילות שהחליפו את הדת מכוח התבונה.

ב
הוגים ומנהיגים בני זמננו הדוגלים בשמרנות צועדים בעקבות ברק ,מאמצים את המסורת
ומתנגדים לשינויים פזיזים ומרחיקי לכת המערערים את יסודות חיינו החברתיים והפוליטיים.
ברם ,יש להודות כי מלאכת ניסוחה של עמדה שמרנית־קוהרנטית איננה קלה כלל ועיקר.
בשנת  2018פרסם ריצ'רד ברק התקפה חריפה על פרויקט השמרנות כולו בכתב העת
האירופי לתאוריה פוליטית; 8ביקורתו נעשתה הן מן הזווית ההיסטורית הן מן הזווית
העקרונית־אנליטית .מבחינה היסטורית תקף ריצ'רד ברק את ההנחה שאדמונד ברק היה
הוגה דעות שמרני .כפי שהראה ,מלבד העובדה שאדמונד ברק היה חבר המפלגה הוויגית הוא
9
נודע כרפורמטור שתמך במרד מהפכני ואלים של המתיישבים באמריקה נגד הכתר הבריטי.
באופן דומה ,על בסיס עקרון הזכויות הטבעיות והמקודשות של כל בני האדם דרש ברק
לבצע רפורמה דרסטית בדרכי השלטון הבריטי בהודו ,וניהל חקירה ארוכת שנים נגד השליט
הבריטי בהודו כדי להדיחו מתפקידו 10.מלבד זאת ,הוא לא נתפס בימי חייו כהוגה שמרן – לא
בבריטניה ,ולא בגרמניה ובצרפת .את מחשבותיו על המהפכה בצרפת פרסם בשנת ,1790
אולם הביטוי 'שמרנות' הופיע לראשונה רק בשנת  1818על ידי הוגי דעות צרפתים אנטי־
מהפכניים.
יתר על כן ,קובע ריצ'רד ברק ,העמדה השמרנית היא פרדוקסלית מבחינה אנליטית ,שכן
התוכן שהשמרן מבקש לשמר הוא לעיתים תוכנה של מהפכת האתמול .בלשונו של רוברט
מיכלס" :הבולשביקים של היום הם שמרנים כמו הצאריסטים של אתמול" 11.אם יריבים
פוליטיים מובהקים כאלה ראויים לשם 'שמרנים' ,הרי שהשמרנות אינה אלא עמדת
התייחסות חיוורת וחסרת תוכן רעיוני ואידאולוגי 12.לפי גישה סקפטית זו ,האידאולוגיה
השמרנית המשוכללת המוצגת כיום על ידי אינטלקטואלים מערביים אינה אלא יצירה
חדשנית של הוגים מן המאה העשרים.
שמרנות#

אייר תשע"ט

מאי 13 2019

ץרווש ןימינב

תקצר היריעה כאן מלהכיל תשובה מלאה ומפורטת לביקורתו של ריצ'רד ברק; ברם נראה
שאדמונד ברק עצמו הכיר את הגישה הסקפטית ביחס להיסטוריה של השמרנות ,ואף נתן לה
מענה .ברק לא ראה עצמו כמפתח גישה חדשה להבנת הפוליטיקה אלא כיורש של מסורת
עתיקת יומין .לטענתו ,כל המשפטנים האנגלים הגדולים – מאז אדוארד קוק ועד ויליאם
בלקסטון – סברו כי חירויותיהם של האנגלים לא באו לעולם כרעיונות חדשניים ומהפכניים
אלא התפתחו ממקור עתיק .כלשונו" :משתדלים הם להוכיח שהמגילה העתיקה ,המגנה
כרטה של המלך ג'ון ,קשורה הייתה לעוד מגילה מפורשת מאת הנרי ה־ ,1וכי שתיהן כאחת
לא היו אלא אישור מחודש לחוק הממלכה הקיים והעתיק עוד יותר" 13.כאן ברק עצמו מבטא
את הגישה הסקפטית שלפיה "אולי לא תמיד הדין עם המחברים האלה"; והוא גם משיב לה:
"אבל אם טועים חכמי הדין בכמה פרטים ,הרי הדבר מוכיח ביתר שאת את צדקתי ,שכן זו
14
הראיה לנטייה האדירה לימי קדם".
אומנם התיאור ההיסטורי השמרני עלול להפריז בטענתו כאילו החירויות נובעות תמיד
מחוקים עתיקים; אולם מה שחשוב מבחינת הגישה השמרנית הוא עצם קיומה של נטייה
בקרב המחוקקים ,המשפטנים והציבור לקשור את תפיסותיהם הפוליטיות הנוהגות עם
המסורת ולראות בעקרונות הפוליטיים המקודשים ירושה מן הדורות הקודמים.

ג
ניסוחה של עמדה שמרנית ישראלית קוהרנטית הוא מעשה מורכב המעורר מבוכה ומחלוקת.
האם התנועה הציונית יכולה להיחשב שמרנית? יש הרואים בציונות תנועה מהפכנית
ששינתה מן היסוד את סדרי החיים של היהודים כפי שהתפתחו במשך מאות שנים בארצות
העולם; ויש הרואים בה תנועה ריאקציונרית שהשיבה את העם היהודי למדינתו העצמאית
במולדתו ההיסטורית .בין כך ובין כך ,אין הציונות תנועה משמרת ,שהרי היא לא נזהרה מפני
שינויים פוליטיים־חברתיים כבירים ומהירים בחייה של האומה היהודית; להפך ,תמורות אלו
15
היו עיקר משאת נפשה.
ברם ,האם החברה הישראלית כיום מתאפיינת במהפכנות? לדת היהודית תפקיד מרכזי בחיים
הציבוריים והפרטיים במדינת ישראל; אפילו המגדירים עצמם חילונים אינם רואים עצמם
ברובם חסרי דת ,ורבים מהם מכבדים את המסורת הדתית ,נוטים אליה חיבה ,ומעוניינים
לשמר אותה ולא להתנכר אליה .רוב החילונים הישראלים שובתים ממלאכתם ביום השביעי;
חוגגים את מועדי ישראל; נימולים ,נישאים ,מתגרשים ונקברים לפי דרישות הלכתיות
 ומתגייסים לצבא כדי להגן על מדינה שלה זהות לאומית ודתית ייחודית .בקרב היהודיםבישראל ובקרב נציגיהם בכנסת – בין אם הם חרדים לא־ציוניים ,דתיים־לאומיים ,מסורתיים
או חילוניים – רווחת ההסכמה שיש לשמר את הישגיה הכבירים של התנועה הציונית.
קביעתו של אדמונד ברק כי האמנה החברתית כוללת לא רק את החיים אלא גם את המתים
ואף את אלה העתידים להיוולד – 16מובנת מאליה לישראלים .אנו ,היהודים הישראלים,
רואים את עצמנו כחוליה בשרשרת היסטורית ,טבועה בנו אותה "הנטייה האדירה לימי קדם",
סיגלנו את היכולת לשפר ,ואנו מחויבים לאבותינו ִואמותינו כשם שאנו מחויבים לבנינו
ובנותינו 17.לכן החברה הישראלית היא ביסודה חברה משמרת ולא חברה מהפכנית; מדינת
14
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ישראל קמה אומנם בקול רעש גדול ,אך החברה בה משמרת היטב את זהותה הלאומית
והדתית.
הקמת מדינה תוך יצירת שינויים כבירים בחיי אומה – אין פירושה בהכרח דחיית השמרנות.
השיטה השמרנית מכירה בקיומם של מצבים חברתיים חמורים המחייבים תיקונים
מהפכניים .בהתייחסותו החיובית למהפכה האנגלית המהוללת של  1688קבע אדמונד ברק כי
"מהפכה תהיה מפלטם האחרון של החושבים והטובים" 18.ברק אף סבר שרפורמות דרסטיות
דרושות במושבות באמריקה ובשלטון הבריטי בהודו 19.בעיני רבים ממנהיגי הציונות אכן היה
מצבו של העם היהודי כה חמור עד שלא נותרה לו כל ברירה אלא לשוב למולדתו ההיסטורית
ולהקים בה את מדינתו .הציונות ראתה בהקמת המדינה אמצעי הישרדותי ראשון במעלה
שאין ממנו מפלט .האנטישמיות ,הפוגרומים ,הפשיזם ,הנאציזם ,ומעל לכול השואה הוכיחו
כי הצדק היה עימהם.
ב־ 5באוגוסט  1934טען בנציון נתניהו כי:
הצה"ר [ארגון הציונות הרוויזיוניסטית] חי בתוקף הרביזיה ...הצה"ר פתח ברביזיה כלפי המדיניות
הפשרנית של וייצמן וסיים ברביזיה כלפי כל המסורת וההשקפות הגלותיות כולן ...הצה"ר
[העמיק] את רעיון הממלכתיות העברית ועשה אותה לתפיסת עולם ,מהפכנית במהותה בשביל
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המהפכנות גלויה כאן בכל עוצמתה ,אך ניכר גם כי מקורה בתובנה שהמהפכה הציונית היא
הכרח והיא המפלט האחרון להצלת העם היהודי.
ראש הממשלה בנימין נתניהו ,הרואה עצמו תלמיד מובהק של אביו ,מתבלט בתמיכתו
במערכת של שוק חופשי ,בתמיכתו בסטטוס־קוו ביחסי דת ומדינה ,בהתנגדותו להרפתקאות
צבאיות ,בהתנגדותו לוויתורים מדיניים נאיביים ,ובפעילותו לחיזוק בריתות עם מדינות זרות
(מתוך הבנה ש'שלום עושים עם חזקים') .אלה הם עקרונות יסוד במדיניותו הזהירה של
נתניהו הנוקט צעדים הדרגתיים לשם יישומם של שיפורים ותיקונים הדרושים לשימורם של
הישגי התנועה הציונית ולטיפוחם.
המעבר מהאב לבן ,מבנציון נתניהו לבנימין נתניהו ,יכול אפוא לסמל את המעבר ממהפכנות
ציונית לשמרנות ציונית :מן הכורח להקים את המדינה היהודית אל הצורך לשמר את
הישגיה.
1 .1ליאו שטראוס" ,מהי פילוסופיה פוליטית?" ,ירושלים
ואתונה :מבחר כתבים ,מאנגלית :אברהם הוס ודוד זינגר,
ירושלים :מוסד ביאליק ומכון ליאו בק ,תשס"א ,עמ'
.123–89
2 .2אדמונד ברק ,מחשבות על המהפכה בצרפת ,מאנגלית :אהרן
אמיר ,ירושלים :שלם ,1999 ,עמ'  .74השוו :אריסטו ,אתיקה
מהדורת ניקומאכוס ,מיוונית :יוסף ליבס (הוצאת שוקן:
ירושלים ותל אביב ,)1985 ,עמודים .]1094b.20[ 17-16
Eugène Thionville, La théorie des lieux
communs dans les Topiques d'Aristote et

des principales modifications quelle a subie
jusqu'a nos jours (Paris: 1855), p. 23; Chaim
Tyteca, The־Perelman and Lucie Olbrechts
new rhetoric: a treatise on argumentation

(Notre Dame, Ind.: University of Notre Dame
Press, 1969), p. 62.
3 .3ברק ,מחשבות על המהפכה בצרפת ,עמ'  .74נקודה זו זוכה
לניתוח אנליטי אצל אלון שלו ,״על השמרנות :הדרך לטוב
האפשרי״ ,השילוח  :)2019( 14עמודים .42–33
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4 .4לשימושים שונים של ברק בביטוי "סופיסטים" ,ראו
Edmund Burke, Reflections on the Revolution in
France: A Critical Edition, Stanford: Stanford
University Press, 2001, pp. 176, 185, 238, 328,
 .398אהרן אמיר תרגם בדרך כלל את המילה "סופיסטים"
ל"פלפלנים".

1212ראו גם פרידריך האייק" ,מדוע אינני שמרן" ,חוקת החירות,
מאנגלית :אהרן אמיר ,ירושלים :שלם ,2013 ,עמ' " :386אני
מסופק אם ייתכן דבר הקרוי פילוסופיה פוליטית שמרנית.
לעתים קרובות תוכל השמרנות להיות כלל מעשי מועיל ,אך
אין היא נותנת לנו שום עקרונות מנחים שיוכלו להשפיע על
ההתפתחות לטווח ארוך".

5 .5ברק ,מחשבות על המהפכה בצרפת ,עמ' .98–97

 1313ברק ,מחשבות על המהפכה בצרפת ,עמ' .49

6 .6להלן ציטוטים אחדים לדוגמה" :מדינה החסרה את
האמצעים לשנות משהו ,אין אלה אמצעים לשמר את
עצמה" (שם ,עמ' " ;)41בני עמה של אנגליה יודעים היטב כי
רעיון הירושה ממציא להם עיקרון בטוח של שימור ,ועיקרון
בטוח של מסירה ,בלי להוציא כלל עיקרון של שיפור"
(שם ,עמ' " ;)50לעולם אין אנו חדשנים גמורים בשיפורינו,
ולעולם אין אנו עוברי בטל גמורים במה שאנו משמרים"
(שם ,עמ' .)51

 1414שם.

7 .7שם ,עמ'  ,98וראו גם שם ,עמ' .152 ,147

Jonathan Rynhold, "In Search of Israeli1515
Conservatism", Journal of Political Ideologies, 7
(2002), pp. 199–220.
1616כלשונו של ברק ,מחשבות על המהפכה בצרפת ,עמ' :103
"שותפות לא בין החיים בלבד אלא בין החי ,המת והעתיד
עוד להיוולד".
1717כלשונו של ברק ,שם ,עמ'  .49ראו גם דבריו ,שם ,עמ' :151
"אני אראה את קנה המידה למדינאי בצירוף של נטייה לשמר
ויכולת לשפר".

Richard Bourke, "What is Conservatism?8 .8
History, Ideology and Party", European Journal
of Political Theory, 17 (2018), pp. 449–475.

1818שם ,עמ' .48

Edmund Burke, "Speech on Conciliation9 .9
with America", On Empire, Liberty, and
Reform: Speeches and Letters, New Haven: Yale
University Press, 2000, pp. 62–134.

Peter Berkowitz, Constitutional Conservatism:1919
Government and Political Moderation,־Liberty, Self
Stanford California: Hoover Institution Press,
2013, pp. 32–33.

Burke, "Speech on Fox's East India Bill", On1010
.Empire, Liberty, and Reform, pp. 282–370

2020בנציון נתניהו" ,כלפי עצמנו" ,הירדן ,5.8.1934 ,עמ' .1

"the Bolsheviks of today are as conservative1111
" –as the czarists of yesterdayמצוטט אצל ריצ'רד
ברק (הערת שוליים  ,)8עמוד .452
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שמרנות נוסח
ישראל

קווים לדמותה של תנועת־נגד אינטלקטואלית ששמה לה למטרה
לבלום את השפעת השמאל הישראלי החדש על הציבור הרחב
בשנים האחרונות אנו עדים לעלייתה של השמרנות
הישראלית החדשה ,תנועת־נגד אינטלקטואלית אשר מציבה
חזון חברתי חלופי לחזון המקודם על ידי השמאל הישראלי
החדש מזו תקופה ארוכה .כדי לעמוד על טיבו של חזונה
נדרש אפוא להבין לעומק את השקפת העולם של אותו
שמאל חדש ואת חורבות אידאולוגיית השמאל הישן שעל
גביהן צמחה.
ככלל ניתן לומר כי לזכותו של השמאל הישראלי הישן
שגיא ברמק
נזקפת הגשמת הרעיון הציוני .במידה רבה ,שלטונו של
השמאלי הישראלי הישן הוא שהקים את מדינת ישראל; הוא שהציב את גבולותיה הפיזיים
של המדינה עת ניצח על מלחמותיה הגדולות של ישראל ,ואף השפיע על הרכבה הדמוגרפי
– בשעה שגירש אלפים רבים של ערבים משטחה של ארץ ישראל וכאשר קלט גלים עצומים
של עלייה יהודית; והוא זה שקיבע את מוסדות המשטר הדמוקרטיים של מדינת ישראל.
נוסף על כך ,השמאל הישראלי הישן היה סוציאליסטי ובעל תודעה מעמדית; בעיניו ,את
מפעל התחייה הלאומי צריך היה להוביל הפועל הישראלי שעל כתפיו הוטל כינונה של
חברת מופת סוציאליסטית־שיתופית .הבה נזכור כי בן־גוריון – המגלם יותר מכול את שלטון
השמאל הציוני – עמד בראש מפלגת פועלי ארץ ישראל (מפא"י) וכי הסתדרות העובדים
הייתה לזרוע המבצעת של הממשלה בקידום יעדים לאומיים וחברתיים כאחד.
למן שנות השמונים ועד לימינו־אנו השמאל הישראלי הישן מאבד מכוחו ומחיוניותו ,בדומה
למתחולל במערב אירופה ובארצות הברית ,ומפנה את מקומו לתפיסת שמאלית חדשה
הזוכה לדומיננטיות רבה בקרב האליטה האינטלקטואלית היהודית בעולם (ובפרט בקרב
האליטה האינטלקטואלית הישראלית) .תמורה זו באה לידי ביטוי בשלושה צירים ראשיים:
תחילה ,ביחס למפעל הציוני .השמאל הישראלי החדש מגלה אי־נחת כלפי המפעל הציוני:
בין אם מדובר בגישות פוסט־ציוניות או אנטי־ציוניות ,או בקריאות להקמתה של מדינה דו־
לאומית ,לדידו מדינת ישראל נולדה בחטא – שטרם כּ ו ּ ַּפר – ותוך גרימת עוול כלפי בני העם
הפלסטיני ,יליד הארץ ובעליה המקוריים .בעיני השמאל החדש ,הציונות אינה נתפסת עוד
כשיבתו הצודקת של העם היהודי לנחלתו ,שממנה גורש בכוח הזרוע ,אלא כמפעל מעין־
שגיא ברמק הוא דוקטורנט להיסטוריה אמריקנית באוניברסיטה העברית ועמית מחקר בקרן תקווה.
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קולוניאליסטי של נישול ששיאו ב'נכבה'.
שנית ,המעתק מתודעה מעמדית לפוליטיקת זהויות .התודעה המעמדית שהייתה אבן יסוד
בתפיסת עולמו של השמאל הישן פינתה את מקומה לפוליטיקת זהויות; ואת מקומו של
הפועל הישראלי ,האוונגרד של השמאל הישן ,תפסו קטגוריות חברתיות מופשטות הכוללות
'מדוכאים'' ,מקופחים' ו'מנושלים' למיניהם – החל במזרחים ,עבור דרך נשים וכלה בערביי
ישראל – שיש לעשות עימם צדק היסטורי .המפעל הציוני ,כך נטען לא־אחת על ידי השמאל
הישראלי החדש ,אינו אלא מפעלו של הגבר היהודי האשכנזי ההגמוני .כמו כן ,את מקומה
של הסתדרות העובדים תפסו הפקולטות למדעי הרוח ,שהפכו ממוסדות להשכלה גבוהה
למרכזים של כינון תודעה פוליטית ושינוי חברתי.
המאפיין השלישי המבחין את השמאל החדש מרעהו הישן הוא הדרישה לשוויון בין־
קבוצתי –בהכרה ,בייצוג ובגישה לכוח – בכל תחומי החיים .נאמן לראייתו הרב־תרבותית
ולפוליטיקת הזהויות ,השמאל החדש אינו מסתפק בחקיקת מגן סוציאלית ובכוח בלתי־
מוגבל הנתון לארגוני עובדים אימתניים ,והוא דורש גם סוציאליזם כלכלי ,תרבותי ,מגדרי,
אתני ולאומי.
לסיכום ,השמאל הישן השתוקק לחברת מופת ציונית וסוציאליסטית (ולחילופין לסוציאל־
דמוקרטיה ציונית) ,ואילו בחזונו של השמאל החדש מדינת ישראל היא מדינה פוסט־ציונית
(או דו־לאומית) המבוססת על רב־תרבותיות ושוויון בין־קבוצתי בכל תחומי החיים.
כפי שציינתי בראשית דבריי ,השמרנות הישראלית מציבה חזון חברתי שונה שנועד לבלום
את השפעתו של השמאל הישראלי החדש על הציבור הרחב .תנועת־נגד אינטלקטואלית
זו אינה שואבת את כוחה ורעיונותיה ממקורות ישראליים ויהודיים בלבד; השמרנים
הישראלים מבינים כי אין די במקורות אלה כדי להתמודד עם רעיונותיו של השמאל הישראלי
החדש ,והם יונקים גם מהמסורת השמרנית האנגלו־אמריקנית המתמודדת עם אתגרים
איטלקטואליים דומים; לא עוד אלא שעיתים מקורות אלה הם מקור יניקתם העיקרי של
השמרנים הישראלים .השמרנות הישראלית מבקשת להתאים בין עיקרי המחשבה השמרנית
האנגלו־אמריקנית לבין המציאות הישראלית הייחודית – ולפיכך היא ראויה להתכנות בשם
'שמרנות ישראלית'.
מהו החזון החברתי שמציבה השמרנות הישראלית? מהם קווי היסוד של חזונה? במסגרת
מאמר קצר יריעה זה אצביע על חמישה מאפיינים עיקריים אשר חזונה של השמרנות
הישראלית חייב לכלול.
ראשית ,השמרנות הישראלית היא מיזם אינטלקטואלי שמטרתו שימור המפעל הציוני
והישגיו .השמרנות הישראלית מבקשת לשמר את ההישג ,הלאומי והאנושי כאחד ,ששמו
מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי שמשטרה דמוקרטי .במילים אחרות:
השמרנות הישראלית מבקשת לשמר את המציאות הפוליטית שבמסגרתה הציבור היהודי
נהנה משלטון עצמי המאפשר לו לחיות כעם חופשי בארצו.
שנית ,השמרנות הישראלית מבקשת לשמר את עקרון 'כלל ישראל'; בהתאם לכך היא
דוחה את הראייה הרב־תרבותית המחלקת את הגוף הלאומי למקפחים ומקופחים ,מנשלים
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ומנושלים ,פריבילגים ונטולי פריבילגיות .בעיני השמרנות הישראלית ,חלוקות עדתיוֹ ת,
מגדריות ,מגזריות ואחרות משולות לגטואיזציה קורבנית; ולפיכך הן הרסניות למרקם
החברתי ואינן מולידות אלא טינה שסופה פרימת הסולידריות הלאומית .תחת זאת ,השמרנות
הישראלית מעלה על נס את ה'אנחנו' הלאומי שלפיו "כל ישראלים ערבים זה בזה".
שלישית ,השמרנות הישראלית דוגלת בשוק חופשי ודוחה את הסוציאליזם כשיטה כלכלית,
משום שלדידה שגשוג כלכלי הוא תנאי הכרחי הן לביטחון הלאומי הן לחוסן החברתי
הישראלי .השמרנים הישראלים מבקשים לתת דרור לכוחות היצירה והיזמוּת הישראליים
על ידי הקטנת מעורבותה של המדינה בכלכלה .השמרנות הישראלית מבקשת לבצר את
מעמדה של זכות הקניין בישראל ,להחליש את כוחם של ארגוני העובדים ,ולהקטין עד
למינימום האפשרי את אינספור המגבלות הרגולטוריות המצויות במשק הישראלי וחונקות
אותו .בהתאם לרוח זו ,סיוגה של מדיניות הרווחה בישראל היא יעד שמרני מרכזי; עם זאת,
השמרנות הישראלית אינה מתנגדת לקיומה של רשת ביטחון כלכלית שתסייע למי שאינם
יכולים לעמוד ברשות עצמם ,ופיתוחה של רשת ביטחון הנשענת על אדנים שמרניים הינו
יעד מרכזי.
רביעית ,השמרנות הישראלית סבורה כי יש להעצים את החברה האזרחית – החל במשפחה
הגרעינית ,עבור דרך התארגנויות אזרחיות וולונטריות וקהילות מקומיות ,וכלה בשלטון
המקומי – באמצעות הגבלת כוחו של השלטון המרכזי (על רשויותיו השונות) .בעיני
השמרנות הישראלית ,על השלטון המרכזי להיות אנרגטי ,אך גם מוגבל .ככלל ,עליו לעסוק
אך ורק בשאלות כלל־לאומיות והוא נדרש להותיר לחברה האזרחית את החירות לעצב
בעצמה את אופי החיים המשותף הרצוי בעיניה – וזאת על ידי הותרת סמכויות בידי השלטון
המקומי .המעבר מפוליטיקה לאומית לפוליטיקה מקומית הוא תנאי גם לרוח אזרחית בריאה
ולסולידריות חברתית – ולא רק לחירות.
לבסוף ,השמרנות הישראלית החדשה ,בדומה למקבילתה בעולם דובר האנגלית ,איננה
ניטרלית מבחינה ערכית .חברה חופשית ,על מנת שתאריך ימים ,מוכרחה להיות גם חברה
טובה ,כזו שאזרחיה הינם בעלי מידות טובות וחדורים ברוח אזרחית .על כן השמרנות
הישראלית מעלה על נס מידות כגון הסתמכות עצמית ,חריצות ,נדיבות ,רגש חובה ,אהבת
המולדת ופטריוטיות ,מה שניתן לכנות באופן כללי כאתיקה הבורגנית.
מכלל הן אתה שומע לאו; מן הדברים דלעיל מתברר גם מהם גבולותיה של השמרנות
הישראלית במסגרת המאבק על דמותה של החברה הישראלית .בראש ובראשונה מתברר
כי השמרנות הישראלית אינה זהה לשמאל הציוני הישן אך גם לא לימין הישראלי הישן –
זה שמעולם לא הציב (וגם אם הציב ,מעולם לא יישם) משנה פוליטית ,כלכלית וחברתית
סדורה ,ורק רעיון ארץ ישראל השלמה (בדגש על מפעל ההתנחלויות) ומדיניות ביטחון
ניצית היו עיקריו – לפחות להלכה .השמרנות הישראלית ,לעומת זאת ,אינה רואה בסוגיות
הללו את עיקר מאבקה ,הגם שהיא אינה דוחה את מפעל ההתנחלויות ואינה מתנגדת בהכרח
למדיניות־חוץ ניצית .המעבר מה"ימין" ל"שמרנות" כרוך ,כך אני סבור ,בדחיקת הסוגיות
הללו לשוליים.
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יזמיים ,מפוכחים
וקהילתיים

אומת הסטארט־אפ נשענת על יזמות וחדשנות ,אך בה במידה גם
על מציאותיות ,היענות לצורכי השוק וקהילתיות .לא־במקרה היא
צומחת מתוך חברה שמרנית
מקובל לומר שהציבור בישראל שמרני בדעותיו; כלומר
מרבית הישראלים רואים במשפחה וילדים ערך מרכזי
בחברה ,מעדיפים גישה זהירה וחשדנית בכל הנוגע להסדרים
מדיניים ,ומתייחסים בכבוד ובמידה של מחויבות למסורת
היהודית .לאור זאת ,ולאור הזיהוי בין שמרנות לבין קיבעון
וחשש מן החדש ,קשה שלא לתהות כיצד הפכה החברה
הישראלית לאומת הסטארט־אפ.

כיצד הפכה דווקא ישראל השמרנית למדינה הממוקמת
ליאת נטוביץ-
במקום השני בעולם בקטגוריית החדשנות (על פי מדד ארגון
קושיצקי
הפורום הכלכלי העולמי)? 1על מה ולמה בשנת  2018לבדה
הושקעו בחברות ההייטק הישראליות  6מיליארד דולר ,שהם  674$לנפש (יותר מפי שניים
מארה״ב שם היחס באותה שנה עמד על  303$לנפש)? 2אחזור שוב :בתחום ההייטק בישראל
הושקעו בשנה האחרונה פי שניים יותר דולרים לנפש מאשר בארה״ב; והדגשה זו חשובה שכן
נראה שהתיוג המחמיא ׳סטארט־אפ ניישן׳ כבר אינו מלהיב אותנו ,ואנו ממהרים לנפנף אותו
מעלינו בהצטנעות בעייתית :״סטארט־אפ שמארט־אפ ,מערכת הבריאות בקריסה ,הרכבת
תקועה והמחייה יקרה״.
על כל פנים ,התמיהה ברורה :תפיסת החברה הישראלית כאומת הסטארט־אפ ,שמיזמים
חדשניים – חלקם דמיוניים – מניעים את קטרי הצמיחה של כלכלתה ,נדמית כעומדת
בסתירה לערכים משמעותיים שעליהם מיוסדת חברתנו.
ייתכן כמובן שהנחת המוצא עצמה שגויה לחלוטין; כלומר שאילו הפוליטיקאים הסכסכנים
היו מפסיקים כבר עם הפחדותיהם ואיומיהם ,היו הישראלים נחשפים כליברלים מושבעים.
עוד ייתכן כי אף שמרבית הציבור הוא שמרן ,הרי שמיעוטו אינו כזה ואותו מיעוט בדיוק
הוא אשר יוזם ,מחדש ,ועושה אקזיטים במיליארדים .מדינת תל־אביב אינה רק מדינת
השמאל המדיני־חילוני אלא גם זו המאפשרת – בפתיחותה ורעננותה – את שפע הרעיונות
והטכנולוגיה פורצת הדרך של חברות ההזנק הישראליות.
ליאת נטוביץ׳-קושיצקי היא עיתונאית ועורכת גיליון זה של 'השילוח'.
20

םייתליהקו םיחכופמ ,םיימזי

ייתכן ,אך קלוש .הכמות הבלתי־נתפסת של חברות ההזנק הישראליות (כ־ 4000במספר)
ומספרן הגדול של חברות ההייטק הישראליות המבוססות מוציאות אפשרות זו מכלל היגיון.
ראשית קיימות דמויות רבות בענף שהן ימניות או מסורתיות במוצהר (נפתלי בנט מייסד
סאיוטה ,ושלמה קאליש מנהל קרן הון־סיכון ג׳רוזלם גלובל הם הבולטים שבהן) .מעבר לכך,
אף שמרבית חברות ההזנק הישראליות אכן מרוכזות בין תל־אביב להרצליה ,הרי שהחברות
שגדלו והפכו רווחיות או אלו שבחרו להקים כאן מרכזי מחקר ופיתוח כגון :אינטל ,אורבוטק,
אפלייד מטיריאלס ומובילאיי – כולן עברו לפריפריה המקיפה את גוש דן או ירושלים
ומתוחזקות על ידי עובדים מכל הסביבה.
התשובה ,בעיניי ,נעוצה במקום פשוט יותר :אין סתירה בין הגישה השמרנית לגישה יזמית
וחדשנית; ליתר דיוק ,ניתן ורצוי לשלב בין הגישות .מאחורי כל סטארט־אפ מצליח ,חדשני
עומדת השקפת עולם שמרנית שלוחשת כל העת :״המציאות! אל תשכח את המציאות!״
ליבן של היזמות והחדשנות עצמו אינו סותר גישה שמרנית מפוכחת .יזם טוב ומצליח מזהה
צורך בחברה; זהו הבסיס לכול .אכן ,כל חברת סטארט־אפ מצליחה טוענת בלהט שהיא עתידה
להפוך את העולם למקום טוב יותר – בין אם היא עוסקת בחיתוכים יעילים יותר של מוליכים־
למחצה ,ובין אם היא בונה פלטפורמה נוחה למכירת ביטוחים .קלישאה זו הפכה מזמן לבדיחה
בסדרות כגון ׳סיליקון ואלי׳ המשקפות היטב את הפוזות המופרכות־לעיתים של עולם
הסטארט־אפ .בסופו של דבר ,כמו כל עסק ,גם חברות הסטארט־אפ מזהות צורך ונותנות לו
מענה; לעיתים מדובר בצורך אצילי כמו מחסור במים או במערכת מהירה לבדיקת מלריה,
ופעמים שמדובר בצורך טיפשי כמו עיטור תמונות הפנים שלנו באוזני חתול וקרניים ורודות.
מי שהעולם הטוב־יותר הופך בשבילו לחזות הכול ,מי שמתנתק מהמציאות ומתאהב בחזון
שלו – סופו להתכופף ,להתפתל ,לגדול יותר מדי ומהר מדי ואז ליפול לשלולית שממנה
צמח .אחת הדוגמאות הטובות ביותר להמחשת נקודה זו היא דווקא סטראט־אפ ישראלי
שכשל עד כדי קריסה טוטאלית ,מהגדולות והמהדהדות שנשמעו במחוזותינו.
בטר פלייס – ׳מקום טוב יותר׳ בתרגום חופשי – נועדה להיות החברה שתשים את ישראל
על מפת הרכבים החשמליים העולמית .בהקדמה למהדורה העברית של רב־המכר ׳מדינת
הסטרט־אפ׳ כתבו מחבריו ,דן סינור ושאול זינגר ,בהתלהבות כי ״בשנת  2011תהפוך ישראל
למדינה הראשונה שתתחיל להפחית את תלותה בנפט על ידי החלפת המכונית צורכת הדלק
– ולא רק בנישה שלה ,אלא בכל העולם .זוהי דוגמה לאופן שבו מדינה קטנה יכולה להפוך
ל׳מדינת בטא׳ לפתרון בעיות גלובליות רחבות״ 3.שנתיים לאחר מכן פשטה בטר פלייס את
הרגל ו־ 800מיליון דולר שהושקעו בה ירדו לטמיון .בטר פלייס שמכרה בסופו של דבר כמה
מאות מכוניות חשמליות בלבד הותירה אחריה גם  1800עמדות הטענה ו־ 33מרכזי החלפת
סוללה הפזורים ברחבי הארץ מקצרין ועד אילת; הללו ניצבים כפילים לבנים ,דוממים
ועצובים ,עד עצם היום הזה.
הוויכוח על אודות הסיבות האמיתיות לקריסתה של בטר פלייס עוד לא תם; אך לצד טענות
מרומזות על מלחמות אגו ,קרבות ניהול ורגולציה בעייתית ,קשה להתעלם מהעובדות
הקשות :בטר פלייס גדלה מהר מדי ולא הייתה מחוברת לשטח.
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יקצישוק-ץיבוטנ תאיל

הרעיון שעליו התבססה בטר פלייס היה גאוני־לכאורה :טווח הנסיעה של רכבים חשמליים
באותה עת היה קצר מאוד ועמד על כ־ 150ק״מ לנסיעה (מיכל דלק ממוצע מספיק לפחות
ל־ 500ק״מ); הטענת הסוללות ארכה זמן רב ונוסף על כך הסוללה ייקרה מאוד את מחירו
של הרכב .לכן ,נראה היה שקשה להפוך רכב מוטען־סוללות לשימושי ונוח .הפתרון המבריק
היה הותרת הסוללה בבעלות החברה והחלפתה בעמדות אוטומטיות לחלוטין .כך נפתרו
שלוש הבעיות :הלקוח היה רוכש את הרכב בסכום סביר; הוא הוסיף עליו דמי מינוי חודשי
וכך נפרשׂ התשלום על הסוללה למשך כמה שנים (בדומה לתשלומים לחברות הפלאפון על
המכשירים עצמם הזכורים־לרע מתחילת העשור); והחלפת הסוללה האוטומטית הפכה את
הליך ה׳תדלוק׳ למהיר ונוח.
אך מדוע יחליטו נהגים לרכוש רכב שמחייב אותם לעצור בתחנת החלפה (לעיתים יותר
מפעם אחת) בכל נסיעה בין־עירונית? נוסף על כך ,אף שתקנות המיסוי קבעו מס נמוך
להפליא של  10%בלבד על מכונית חשמלית ,מחירה לא היה נמוך ממכוניות מקבילות .בטר
פלייס השקיעה סכומי עתק בתחנות ההחלפה שהתחייבה לבנות במהירות והסתמכה על
כך שהנהגים יצטרפו למהפכה הירוקה וירצו לסייע לה בתיקון העולם; אך זה לא קרה .כפי
שהודיע דירקטוריון החברה ביום ההכרזה על פשיטת הרגל :״זהו יום עצוב; מאמצינו לממש
חזון אוניברסלי אשר שאף לנתק את התלות באנרגיה המזהמת לא צלח״ 4.אכן חזון אוניברסלי
מלהיב; אך כזה אשר מנותק מהמציאות הישראלית המקומית.
כשקוראים את סיפור הקמתה של החברה אפשר להבין עד כמה הייתה מבוססת בעיקר על
חזון מנותק .נשיא מדינת ישראל דאז ,שמעון פרס ,איש החלומות הנצחי ,סייע למייסד שי
אגסי בקידום הרעיון וארגן בעבורו פגישות עם מנכ״לי חברות המכוניות הגדולות בעולם –
והכול כדי לקדם את הרעיון האוטופי בדבר שימוש גלובלי ברכב חשמלי .הרעיון צמח בחממת
הפורום למנהיגים צעירים בדאבוס ,שבה השתתף אגסי ,ובמהלכה הוטל על המשתתפים
לחשוב על דרכים שיהפכו את העולם למקום טוב יותר עד  .2030המטרה האוטופית־משהו –
הפיכתה של ישראל למובילה בתחום המכוניות החשמליות תוך שנים ספורות – היא שהובילה
את החברה ,ולא הצורך של הקהל הישראלי .גישה שמרנית יותר המביטה במציאות נכוחה
הייתה מבינה שהצורך העיקרי של הנהגים בישראל הוא עלות זולה יותר של מכוניות ודלק.
באופן דומה הבחין הפילוסוף קרל פופר בין ה׳מהנדס החברתי׳ ל׳מהנדס הקמעונאי׳; פופר
צידד באחרון הפועל ל״חיפוש הקלקלות החברתיות הגדולות והדוחקות ביותר ומלחמה בהן,
ולא דווקא חיפוש אחר הטוב הסופי הגדול ביותר ומלחמה למענו״ 5.פופר התייחס למדינאים
ופוליטיקאים כמובן ,אך הדברים נכונים אף ליזמים ומהנדסים אמיתיים.
אין בדברים הללו כדי להפחית מחשיבותה של החדשנות הישראלית .הנטייה הישראלית
לאלתורים וחשיבה מחוץ לקופסה היא אכן אחד מן היתרונות היחסיים החשובים שלנו.
בספרם ׳מדינת הסטארט אפ׳ מנתחים המחברים יפה את הסיבות לכך ,הנעוצות לדעתם
באתוס החלוציות הישראלית ,באתגרים המזומנים למדינה קטנה מוקפת אויבים ,וכן באופייה
הבלתי־פורמלי של החברה הישראלית .חברה שבה יש כבוד מועט להיררכיות (באופן לא
שמרני בעליל); עובדים זוטרים ישראליים סותרים את דברי מנהליהם בלא חשש ,כמו שבצבא
הישראלי ,מעוז המשמעת לכאורה ,חיילים פשוטים יכולים להחליף את מפקדם בשעת הצורך.
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ובכל זאת ,ועם כל הכבוד לצדדיה החיוביים של החוצפה הישראלית ,סטארט־אפים ישראליים
כושלים ,רבים ככל שיהיו ,לא היו מבססים את מעמדה כמעצמה בעולם הטכנולוגי .חשוב
לחזור על המובן מאליו שלעיתים נשכח בצלצולי האקזיטים :אין לבלבל חוצפה ,תעוזה
והשטחת היררכיות עם מרדנות ופסילה של היגיון בריא וניסיון מצטבר .בהכנות לקרב עשוי
החייל להתווכח עם מפקדו ,אך בשדה הקרב הוא ירוץ אחריו בנאמנות .החברות שהצליחו
לבסס את עצמן ,שידעו כיצד להתנהל באופן אחראי עם הכסף המושקע בהן ולהבין את
הצורך של הקהל – ולמכור לו מוצר ולא חזון – הן אלו המושכות ארצה את המשקיעים
הגדולים ואת החברות הטכנולוגיות המובילות ומרכזי הפיתוח שלהן.
נקודה נוספת המסבירה את ההצלחה הישראלית היא ההיבט הקהילתי .קהילות טכנולוגיות
צומחות בכל העולם אך אין ספק שהחברה הישראלית ,המשפחתית והקהילתית ,מקילה
בהרבה הן על היחסים הבלתי־היררכיים האמורים ,הן על יצירת רשתות חברתיות המסייעות
להתפתחותן של יוזמות טכנולוגיות בארץ ובחו״ל .לפני כשנה למשל החליטו כמה צעירים
ירושלמים להקים קהילה טכנולוגית הממוקדת בתעשיית הבינה המלאכותית; הרעיון קרם
עור וגידים במהירות מסחררת ,ומפגש אחד הוביל לשני ,עד שכיום קהילת  jerusMLמונה
כ־ 1200חברים מכל קצוות האוכלוסייה הירושלמית ונפגשת בקביעות אחת לחודש לסדרת
הרצאות בנושאים הקרובים לליבה .קבוצה מעין זו מקילה על חיבורים בין חברות ,מתכנתים
ומהנדסים הפועלים בתחום ,מאפשרת זיהוי צרכים של מקומות העבודה ומשמשת כחממה
קהילתית להעברת רעיונות וידע שימושי.
קהילות מעין אלו מוקמות בישראל במהירות וביעילות וההיענות אליהן גבוהה .גם בעמק
הסיליקון בארה״ב הקהילה הישראלית הטכנולוגית משגשגת ,וחבריה תומכים זה בזה – הן
במובנים הבסיסיים ביותר של עזרה טכנית ופיזית ,הן בהיבטים מקצועיים .לאחווה הלאומית
ישנו בהקשר זה תפקיד משמעותי ,וכמעט בכל סיפור על סטארט־אפ מתחיל ניתן לשמוע
על אנשי קשר מנוסים שהעניקו מהידע שלהם בהתנדבות ,הציעו לבצע חיבורים ,או סתם
להעניק מקום במשרדיהם – בחינם – לחברה שהאמינו בה.
בהקשר זה מעניין לשים לב לכך שלא בכדי שמו הלועזי של רב־המכר הנזכר הוא start-up
 nationולא  .start-up stateעל אף תרגומו העברי הלא־מדויק של שם הספר ,׳מדינת
הסטארט־אפ׳ ,הביטוי שהפך שגור על הלשון – ״אומת הסטארט אפ״ – קרוב יותר לכוונת
המחברים שראו במארג החברתי בישראל ,שבה ׳כולם מכירים את כולם׳ דרך המשפחה
המורחבת ,השכונה או הצבא ,אחד ממחוללי ההצלחה .או במילים אחרות :הסולידריות
הקהילתית והלאומית ,המאפיינת חברות שמרניות ,היא אחד מעמודי התווך של הצלחת
החדשנות הישראלית.
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נאו־שמרנות
ישראלית :קווי
היסוד

מאז קריסת השמאל הציוני ,זקוקה החברה הישראלית להשראה
ולתקווה .את אלה ניתן למצוא בנאו־שמרנות ישראלית המתבססת על
הצלחת המפעל הציוני .בתשתיתה צריכים לעמוד אופטימיות ,חזון
לאומי מסורתי וגם מקום של כבוד למהפכנות יהודית
מאז שנות התשעים של המאה העשרים החליף השמאל
הישראלי את ליבת הזהות שלו :האמונה בהגשמת החזון
הסוציאליסטי דרך הערוץ הלאומי של תקומת ישראל
התחלפה בתמיכה בלתי־מסויגת בתהליך שלום עם מדינות
ערב – גם במחיר נסיגות נרחבות מחבלי מולדת ובדמות
מחוות פייסניות כלפי ארגוני טרור .לתמורה זו נלוותה
הסתייגות־למחצה מאופייה היהודי של מדינת ישראל,
ואימוץ רעיון ׳הדמוקרטיה המהותית׳ התומך בשוויון מלא
בין ערבים ויהודים אזרחי המדינה – לא רק במה שנוגע
אסף מלאך
לזכויות הפרט אלא גם לגבי זכויות קבוצתיות ויכולתם של
כלל הפרטים להזדהות עם צביונה של המדינה.
במקביל ,אכזבתו של הציבור הישראלי מעמדות הערבים־הפלסטינים ,ומדרכי פעולתם
לאורך שלביו השונים של תהליך אוסלו ,יצרו גל של מאוכזבי שמאל המתבטא בהצבעות
המוניות – חוזרות ונשנות – למפלגות מרכז חסרות סדר יום בהיר ,ובקריסה האלקטורלית
של מחנה השמאל המוצהר בבחירות  .2019הגל הנזכר מסתייג מן הרדיקליות הגוברת של
השמאל הקיצוני המבוצר היטב באקדמיה ובמעוזי התרבות ,ומגלה פתיחות מחודשת לחיזוק
זהותה של ישראל כמדינה יהודית.
תופעות אלו מציבות בפנינו אתגר :על איזה בסיס ניתן ללכד מחדש קבוצות גדולות בחברה
הישראלית ,להבקיע את חומות הציניות ולעורר שוב את ההשראה ,התקווה והחלומות שהיו
מקור הכוח והמפתח להישגיה המרשימים של החברה הישראלית עד היום?
במובן ידוע ,התהליך שתואר מזכיר את היווצרותה של האסכולה הנאו־שמרנית האמריקנית
בקרב קבוצות של אינטלקטואלים סוציאליסטיים (רובם יהודים) שהתאכזבו מקיצוניותו
ד"ר אסף מלאך הוא יו"ר המכללה למדינאות ומרצה במרכז האקדמי שלם.
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של השמאל האמריקני בשנות השישים של המאה העשרים ,ומיחסו הלא־הוגן כלפי מדינת
ישראל .מנוע מרכזי בהתחזקות הימין האמריקאי בתקופת רייגן ובתקופת בוש־הבן התבסס
על הנאו־שמרנים הללו ,שבין הבולטים שבהם היו ארווין קריסטול ,נורמן פודהורץ ,סימור
ליפסט ,נתן גלייזר ודניאל בל ,שיצרו סדר יום שמרני־ימני חדש ההולם את תנאיה של החברה
האמריקנית.
בדברים הבאים אתווה קווי יסוד אפשריים לחשיבה נאו־שמרנית ישראלית בהשראת הנאו־
שמרנות האמריקנית .לשם כך אתאר בקצרה את מאפייניה של האחרונה על רקע השמרנות
הקלאסית והשמרנות הליברלית; ולאחר מכן אדון בנאו־שמרנות בהקשר הישראלי .בדיון זה
הפנים :כלכלה וצדק חברתי ,דת ומדינה ,לאומיות וחזון משותף .העיסוק
אתמקד בסוגיות ּ ְ
במדיניות חוץ קובע ברכה לעצמו ולא ייעשה במסגרת זו.

נאו־שמרנות על רקע השמרנות הקלאסית והשמרנות הליברלית
מאז ראשית ימיה ,מאופיינת השמרנות המודרנית בריחוק מניסוחים תאורטיים בהירים,
וכמותה גם נכדתה הנאו־שמרנות .למרות אפיון כללי־עקרוני זה ,אמנה להלן – בקצרה
ובהכללה – את עקרונות היסוד של הנאו־שמרנות האמריקנית ,המבחינים אותה מזרמים
שמרניים אחרים:
 .אהנאו־שמרנות צופה אל העתיד ואיננה מסתפקת בשמירת העבר .בכך היא רואה את
עצמה הולמת את המזג האמריקני ,הספוג בתקווה וביוזמה ורחוק מן החשדנות וההיסוס
האופפים את השמרנות הקלאסית מבית מדרשו של אדמנד ברק .הנאו־שמרנות איננה
נרתעת משינויים ,הגם שהיא אינה נלהבת מכאלה המבוססים על תאוריות כוללניות
ומקיפות.
 .בהנאו־שמרנות נבדלת מן השמרנות הליברלית (של פרידריך האייק ודומיו) המאופיינת
באנטי־אטטיזם מובהק; והיא איננה מתנגדת באופן עקרוני למעורבות המדינה בכלכלה.
מובן מאליו כי הנאו־שמרנות רחוקה מתמיכה בקומוניזם או במשק ריכוזי ,אך היא איננה
מזהה עוד את מדינת הרווחה עם ׳הדרך לשעבוד׳ ואיננה מסתייגת מבחינה עקרונית
ממאמצים מדינתיים להטבת מצבם של המעמדות הנמוכים .בשונה מן התפיסה
הסוציאליסטית ,היא איננה מדגישה את ערכי הצדק והשוויון כמחייבים התערבות
זו ,אך היא רואה בצמצום הפערים צעד נכון לשם ביסוס יציבות וסולידריות חברתית.
הנאו־שמרנים חותרים להשיג תוצאות טובות יותר למשק עם התערבות ממשלתית
פחותה ,אך מעמידים את היעד של תועלת החברה בראש סדר יומם וסוברים שהיא
תושג באמצעות איזון נכון בין חירות ושוויון ולא על ידי הצבה בלעדית של חירות
האינדיבידואל בראש הפירמידה.
 .גגם בנושאי דת ומדינה וחינוך נבדלת הנאו־שמרנות מן השמרנות הליברלית .תפיסתם
של הנאו־שמרנים את תפקיד המדינה איננה מינימליסטית כמו זו של השמרן הליברל,
ולפיכך נכונים הנאו־שמרנים החילוניים בארה״ב לשיתוף פעולה עם שמרנים דתיים
בנושאי יחסי דת ומדינה ובנושאי חינוך ,כל עוד אין הם פוגעים בצורה נרחבת בחירותו
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ךאלמ ףסא

של היחיד .מתוך ביטחון בדמוקרטיה האמריקנית רואים הנאו־שמרנים בהסדרים
המתקבלים באופן דמוקרטי ביטוי לגיטימי לרצון העם גם כשהסדרים אלה חותרים
לעיצובה של הפרהסיה הציבורית בהתאם למסורת המקומית.
 .דמה ניתן לומר על תפיסת הנאו־שמרנות ביחס לטבע האדם? דומה שכדאי להדגיש
בהקשר זה את צמיחתה של אסכולה זו מתוך ההצלחה האמריקנית כמעצמה עולמית
משגשגת .השמרן הקלאסי החשדן מעדיף את הסדר הקיים כיוון שקשה לצפות מן
החברה האנושית ליותר מזה; השמרנות הליברלית מזהה במצב הקיים סכנה מתמדת של
התדרדרות לרודנות קומוניסטית ,אך היא אופטימית בחתירה לשינוי בהתאם לתוכנית
הליברלית הגדולה; לעומתן ,הנאו־שמרנות איננה רואה במצב הקיים הסתפקות במועט
אלא הישג גדול שיש לשמרו .מובן כי לא הכול מושלם לדידה ,אך נקודת הפתיחה של
הדיון היא החוויה האמריקנית המצליחה והבטוחה־בעצמה.

נאו־שמרנות בהקשר הישראלי
כאשר אנו מנסים לחשוב על עיקרי השמרנות בהקשר ישראלי אנו נתקלים בבעיה יסודית.
ישראל כבר אומנם איננה מן המדינות הצעירות (כיום חברות באו״ם  193מדינות; ישראל
הצטרפה לאו״ם כמדינה ה־ 58במספר ,)...אך לעומת המדינות שבהן נתגבשה המחשבה
השמרנית היא מדינה צעירה מאוד :היא נעדרת מסורת מדינית רציפה מן העבר המשמשת
כדגם יעיל ומוכח להתנהלות חברתית ראויה; היא דוגמה ייחודית של פזורה דתית־לאומית
שנתכנסה לארץ אבות עתיקה מכל רחבי העולםֵ ,והשיבה לתחייה שפה עתיקה־רדומה;
לבסוף ,כמעט כל אשר נמצא בישראל מצוי בתהליך של דיון והתהוות .האומנם אפוא
שמרנות ישראלית היא מן האפשר? את מה בדיוק משמר השמרן הישראלי?
בהשראת הנאו־שמרנות האמריקנית ,אציע להלן שלושה עקרונות יסוד לנאו־שמרנות
ישראלית העשויה לשמש מנוע מושגִ י רענן שיניע את הקונצנזוס הישראלי והיהודי־עולמי
אל עבר אתגריו המתחדשים:
 .1המשכיות ורציפות מסורות היהודים לעומת שלילת הגולה
אנו רוצים להעניק ליהודים מולדת ,אבל לא בכך שנתלוש אותם בכוח מקרקע צמיחתם .לא ,אלא
בכך שנעקור אותם בזהירות ,עם רקמת שורשיהם ונשתול אותם באדמה טובה יותר .כשם שאנו
רוצים ליצור תנאים חדשים בתחום הכלכלי והמדיני ,כך בדעתנו לשמור בחרדת קודש את הישן,
1
בתחום הרגשי־נפשי.

רבים בתוך התנועה הציונית צידדו בשלילת הגולה ובהעלאה על נס את דגם ׳היהודי החדש׳;
ומנקודת המבט שלנו קשה להכחיש שהיהודי החדש אכן קם והיה למציאות .עם זאת ,רבים
מבינים כיום את המחיר הגבוה ששילמה – ועודנה משלמת – החברה הישראלית על סגנון
מהפכני זה .ברוך קורצוויל תיאר כיצד ״הציונות נבהלת מפני התגשמות חלומה״ ,כאשר דור
המגשימים מגלה שבארץ גדלים עמי־הארצות ולא אפיקורסים .מי שכלל את שלילת הגולה
בתוך הנוסחה של הציונות איננו יכול להתפלא כאשר החלום מתגשם; אך הנזק התרבותי
הנלווה לחברה המנותקת משורשיה ניכר וגלוי לעין.
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נתן שרנסקי חידד היבט נוסף של סוגיה זו כאשר העמיד את מדיניות ׳כור ההיתוך׳ של בן־
גוריון כמדיניות מהפכנית המנוגדת לחזונו השמרני של הרצל 2.בעוד בן־גוריון דגל ב״מיזוג
הגלויות לחטיבה עברית אחידה״ – שתתבטא בדפוסי תרבות וחג חדשים ,בדיבור בעברית,
בשמות עבריים ובחיזוק לימוד המקרא כתחליף להזדהות עם היהודי של הגלות – הרצל
העדיף ״שכל אחד יחזיק בשפתו ,שהיא המולדת היקרה של מחשבותיו״ ,שכן ״לא נחדל
3
לאהוב מתוך צער וגעגועים את ארצות המולדת שמהן גורשנו״.
ברומן האוטופי ׳אלטנוילנד׳ ,מתאר הרצל את נוכחות מגוון התרבויות של ארצות המוצא
של היהודים כפי שישתקף באדריכלות ,במבנה המוסדות ובטכנולוגיה של החברה החדשה
שעתידה לקום בארץ ישראל .באחד המשפטים בספר מנסח גיבור הרומן ,דוד ליטוואק,
עיקרון זה במילים הבאות:
אין הישן צריך לצלול בבת אחת ,בשביל שהחדש יקום .לא כל בן הוא בן שנולד אחרי מות אביו...
על פי רוב חיים ההורים יחד עם בניהם ,ואין עוד חברה ישנה בטלה מפני שחדשה באה ...אין אני
מאמין עוד לא בחורבן גמור ולא בהתחדשות גמורה .מאמין אני בתקון החברה לאט .גם מאמין אני
כי אין זה נעשה בכונה אך במקרה ...כן אני יכול לתאר בדמיוני גם את המדינה שתתקיים ,אע״פ
4
שתתחדש...

הכרה בחשיבותו של העבר היהודי על כל תקופותיו ,הכרה בחשיבותה של תודעת הרציפות
הלאומית המתמשכת של בני הארץ ,ועידוד הקהילות השונות לשמר את המיטב שבסגנונן
המיוחד – כל אלו שייכים לצד השמרני של המטבע הציוני .מובן כי למדיניות ׳כור ההיתוך׳
היו גם היו הישגים חשובים ,והחייאת השפה העברית היא הבולטת שבהם ,אך החברה
הישראלית ּב ֵשלה כיום להכיר גם במחיריה של מדיניות זו ושל האופן – האלים־לעיתים –
שבו בוצעה.
 .2אופטימית הנובעת מהכרה בערכו של ההישג הציוני
עתה הנה כמדומה שהגיעו כבר ימים אשר שום איש לא יוכל לכחש שבאר התחיה החלה לזרום
מים ...לא נכחיש את החוש ,לא נאמר שכבר כל הזרם של מי הבאר אשר חפרנו מים צלולים הם
גם כעת .אבל בשום אופן לא יקשיב ישראל לקול מיאשיו ,לקול מהירי הלב ,הבאים כעת להחליש
5
ידים רפות...

את הלך הנפש השמרני ,שיש בו מן הקדרות ,חומרת־הסבר והפסימיות בנוגע לטבעו של
האדם ולאפשרות הטבת מצבו ,לא יכלה הנאו־שמרנות לאמץ .אירווינג קריסטול מתאר
באופן ציורי כיצד כעורך כתב העת האמריקאי  ,Encounterלא ִאפשר לו ליבו לקבל מאמר
של ההוגה השמרני הבריטי מייקל אוקשוט .הנטייה השמרנית שאותה תיאר אוקשוט סתרה
את תחושת ההצלחה של המעצמה האמריקנית ,מלאת היוזמה ,החדשנות ,התעוזה והתסיסה.
גם חרדתו של פרידריך האייק – שראה בכלכלת החירום הריכוזית בבריטניה בזמן מלחמת
העולם את ׳הדרך לשעבוד׳ (כשם ספרו שראה אור ב־ – )1944רחוקה מליבם של האמריקנים
בני זמננו .את כוחה רכשה הנאו־שמרנות האמריקנית בזכות ההכרה באמריקה כסיפור הצלחה
של האדם וחירותו.
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ישראל של המאה ה־ 21שותפה עד לאחת לסיפור ההצלחה הזה .תוחלת החיים בישראל
היא מהגבוהות בעולם; כמות ההמצאות לנפש בישראל היא הגבוהה בעולם; הטכנולוגיה
הישראלית מובילה בעולם בתחומים רבים; הכלכלה הישראלית שורדת את המשברים
העולמיים והמקומיים בצורה מרשימה; הדמוקרטיה הישראלית יציבה וחזקה כבר קרוב ל־70
שנה ושותפה למועדון של פחות מ־ 25מדינות השומרות על רצף דמוקרטי במשך תקופה
כה ארוכה; ולבסוף ,צה״ל הוא צבא חזק המגובה בתעשיות ביטחוניות משוכללות ובארגוני
מודיעין מתקדמים .אומנם כן ,בקרב חלקים באליטה האקדמית־תרבותית־תקשורתית
בישראל רווח שיח מלנכולי המונה דרך קבע את חולשותיהן של ההנהגה והחברה בישראל
וכישלונותיהן ,אך שיח זה איננו מבוסס על השוואה אובייקטיבית לנעשה במדינות אחרות.
מקורותיה של מלנכוליה זו דורשים דיון נפרד ,אך עובדה ברורה היא שבקרב רבות ממדינות
העולם שוררת הערצה למדינת ישראל ולאופן שבו היא מתמודדות עם מכלול בעיות העומק
הניצבות בפניה.
נאו־שמרנות בהקשר הישראלי מבוססת על דחיית האווירה המלנכולית הנזכרת ועל
דחייתה של התביעה לשנות הכול כאן ועכשיו .עם הבעיות יש להתמודד באומץ ובמרץ ,אך
מתוך ביטחון בכוחותיה של החברה ,בעוצמה הטמונה במסורת היהודית והציונית ,ומתוך
אופטימיות בסיסית הראויה לחברה שסיפור כינונה והתעצמותה אומנם איננו סיפור של
שלמות אך הוא סיפור של כבוד ותהילה.
זאת ועוד :המהפכה הטכנולוגית שאנו מצויים בתוכה הופכת חלק מניסוחי השמרנות
הקלאסית לזרים ומוזרים .ההתרפקות היתרה על העבר והחשש משינוי הם בלתי־מתקבלים־
על־הדעת בעידן שבו מדי שלוש שנים מתחלף דור טכנולוגי .כחלק מאומה המצויה בראש
הקדמה הטכנולוגית והכלכלית הפנימה הנאו־שמרנות האמריקנית הלך רוח זה.
החץ של ִ
מדינת ישראל כאומת סטארט־אפ שותפה אף היא למזג החדשני והתוסס הזה ואין כל סיבה
אפוא – וגם אין אפשרות – לבלום אותו .נאו־שמרנות ישראלית מחויבת לחבק את רוח
הקדמה תוך שהיא מצמידה לה את מידת הזהירות ,את הכבוד העמוק לערכי העבר ,ואת
תשומת הלב לכך שכל רפורמה תהיה מבוססת על עובדות קשיחות ולא על משאלות לב .רק
כך יכול להיראות אתוס נאו־שמרני בעידן שבו השינוי הפך לתופעה היציבה ביותר.
 .3אימוץ החזון המשיחי היהודי והפרשנות הריאלית שלו
״את סבורה כנראה״ ,אומר אני ,״ברצינות גמורה שהמשיח הולך ובא כבר!״
״המשיח״ ,אומרים כולם כאחד ,״כבר בא״.
״מזל טוב לכם!״ ,אומר אני ,״מתי הוא בא אליכם?״
״למן אותו הרגע״ ,אומרים הם ,״שכולנו כאחד קיבלנו את הרעיון של יישוב ארץ ישראל ,בא
6
המשיח!״.

ההוויה הישראלית חסרה מסורת פוליטית ארוכת ימים להישען עליה; במובן זה ,התנועה
הציונית הייתה מהפכנית־לעילא והתיימרה לעצב את תנאי החיים של היהודים לאורו של
חזון רדיקלי .עם זאת ,מראשיתה ,חפפה התוכנית החדשנית לתקווה ארוכת הימים לשיבת
היהודים לארץ ישראל ,שהתמידה בחלומותיהם של היהודים .דווקא תקווה זו ,שהלכה
28
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ואיבדה את כוחה עם תהליכי החילון והאמנציפציה ,התגלתה כמקור כוחה השמרני־מהפכני
של הציונות .במובן זה הייתה הציונות שיבה אל המסורת ואל תקוותיה לחידושה־כקדם של
היהדות כאומה פוליטית תוססת .הבנת הצלחת הציונות כנסמכת על כוחה של המסורת
לעורר לפעולה ולהצית את ההזדהות ואת הדמיון היא תובנה שמרנית.
אך זהו רק ראשיתו של העניין .השיבה לארץ ישראל נתפסה במסורת היהודית כחלק בלתי־
נפרד מחזון משיחי כולל ,שבתהליך של אלפי שנים צבר מאות תיאורים ,גרסאות ,צבעים
וטעמים .תומכי הציונות התפלגו לסיעות מגוונות סביב הבנת הזיקה שבין מפעלם לחזון
משיחי זה – תוך שהם מעניקים לו פירושים מוסריים ,חברתיים ,תרבותיים וטכנולוגיים.
רבים מן האינטלקטואלים ,בפרט מחוגי ׳ברית שלום׳ ,התנגדו בחריפות לשיח המשיחי;
גרשֹם שלום למשל קבע :״אני מכחיש בהחלט שהציונות תנועה משיחית היא ,ושיש לה
הזכות להשתמש בשפה הדתית לשם מטרותיה המדיניות״ .על אף האזהרות הללו לא נמנע
בן־גוריון מלהכריז ללא כחל וללא שרק כי –
הציונות היא תנועה משיחית .העם היהודי טיפח בימי סבלו הארוכים והאיומים שאין משלם
בהיסטוריה האנושית ,חזון גדול ונשגב ,חזון אוניברסאלי ועולמי ,חזון אחרית הימים ,חזון הגאולה
האנושית ...הציונות הטילה על עצמה את השליחות הנועזה להפוך את החלום העתיק למציאות
7
חיה ,ודורנו זכה לראות את ראשית התגשמותו.

בעקבותיו ,מונחים דוגמת ׳הגשמת חזון הנביאים׳ ,׳אור לגויים׳ ,׳מדינת מופת׳ ,או ׳ייעוד
היסטורי׳ הפכו לנכסי צאן ברזל של השיח הציוני והישראלי .ההכרה בנכסים אלה כגורמים
בעלי עוצמה בקידום החברה הישראלית לכיוונים של צמיחה ,שגשוג ותיקון – במובן
החומרי והחברתי ,ובמובן המוסרי והרוחני – היא אבן יסוד בתפיסת עולם נאו־שמרנית־
ישראלית .אומנם כן ,האוטופיה היא ליבה של המחשבה הפרוגרסיבית ,ומבחינה זו רחוקה
הנאו־שמרנות הישראלית מן השמרנות הקלאסית ,אך היא אין רחוקה מרוחה של הנאו־
שמרנות האמריקנית! זוהי הבחירה הסבירה של השמרן הציוני ,הפועל ללא מסורת פוליטית
מתמשכת ,כשהחלום המשיחי־אוטופי־מהפכני משמש לו – אכן באופן פרדוקסלי –
כמסורת.
לכך יש להציב סייג והבהרה .בתוך המסורת היהודית לדורותיה נחלקו הדעות באשר לאופיו
של העידן המשיחי .הרמב״ם תיאר עידן זה במונחים פוליטיים וארציים ,ובהסתמך על דברי
התלמוד (סנהדרין צט ע״א) קבע ש״אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד מלכויות
בלבד״ (משנה תורה ,הלכות מלכים ,פרק יב ,הלכה ב); לדעתו ,עם תקומתה המחודשת של
מלכות ישראל ,ימשיך העולם לנהוג כמנהגו .בעיני הרמב״ם הגאולה היא המיצוי המיטבי של
הטבע וכוחותיו ,והיא איננה חלופה אפוקליפטית לאדם ולחברה שאנו מכירים.
שילוב החזון המשיחי בנאו־שמרנות ישראלית מותנה באימוץ הפרשנות הריאלית של הגאולה
בנוסח הרמב״ם ,ובהעדפתה על פני גישת חכמים שעטפו את הגאולה במחלצות של ניסים,
פלאים ושידוד מערכות הטבע .רק כך משמש החזון המשיחי ככוח העשוי להניע את החברה
בכל עת צעד קטן קדימה מן המקום שבו היא מצויה .לעומת זאת ,אימוץ גרסה אפוקליפטית
או אסכטולוגית של החזון המשיחי הופכת אותו לקרש הקפיצה אל ׳העולם שמעבר׳; זהו קו
שמרנות#
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פרשת המים העובר בין חזון לאומי־היסטורי מכונן־זהות ומניע־לפעולה לבין כוח מהפכני־
מתסיס שלעולם איננו מקבל את ההווה כבעל ערך עצמי אלא רואה בו אמצעי־מעבר בלבד
למציאות שונה בתכלית מזו המוכרת לנו.
קיצורם של דברים :הדגשת המשכיות המסורות אל מול שלילת הגולה ,עמדה אופטימית
המבוססת על הכרת ההישג הציוני ,וביסוס החזון הלאומי על המשיחיות כשילוב פרדוקסלי
של מסורת ומהפכה – אלו הן אבני היסוד לנאו־שמרנות ישראלית.

הלכה למעשה :כיוונים ראשוניים
לעקרונות שנמנו לעיל ניתן לתת ביטוי בצורות שונות .עיקרם הוא איזון נכון בין העבר ,ההווה
והעתיד ,והתנגדות לפרוגרסיביות מרחיקת לכת המאפיינת בעשורים האחרונים חלקים
בשמאל הישראלי .על אף הסל האפשרי הרחב של היישומים בתחומים ספציפיים אציע להלן
כמה כיוונים אפשריים וראשוניים.
כלכלה וחברה – כפי שהראיתי לעיל ,הנאו־שמרנות איננה חותרת בדבקות אידאולוגית
ל׳מדינת שומר הלילה' ,ואיננה רואה בדאגת המדינה לסעד או לרווחה חריגה מן המנדט
הלגיטימי של המדינה .תמיכתה של הנאו־שמרנות בשוק חופשי ובצמצום המעורבות
הממשלתית במשק מבוססת על הנזק שגורמת מעורבת־יתר לכלכלה ,או על אי־היעילות
של חלק מתשלומי ההעברה ומנגנוני הרגולציה .לכן היא מרכזת מאמץ בקידום מודלים
אלטרנטיביים לסיוע מדינתי יעיל יותר לשכבות הנמוכות :לחלוקת חכות במקום דגים,
ליצירת תמריצים לעסקים קטנים ותמריצים לרכישת השכלה ,ולביסוס רגולציה הממוקדת
במניעת מונופולים ובמניעת מינוף כוחם של בעלי ההון לניצול פרוטקציוניסטי של משאבי
המדינה.
לדעתי ,נאו־שמרנות ישראלית צריכה להמשיך את הקו האחרון .פרויקט מדינת הרווחה
נחל הישגים משמעותיים ולצידם יש לו חסרונות כבדים .עם זאת ,עצם העניין – היינו
התעניינותה של המדינה המודרנית ,ככוח שאין לו תחליף ,במצבם של החלשים והנחשלים
– עומד בתשתית חזונה המשותף של מדינת ישראל כמדינה של צדק או של חברת מופת
המגשימה את חזון הנביאים .לגבי כל הסדר ספציפי יש לשקול האם הוא יעיל והאם תועלתו
מרובה מנזקו ,אך עצם הגדרת העניין המדינתי בתחומים אלה צריך להיות חלק אינטגרלי מן
התפיסה הנאו־שמרנית הישראלית.
פרהסיה ציבורית וסמלים – הרצון לביטוי ציבורי לאומי של ההיסטוריה היהודית ואף של
דת ישראל בפרהסיה הציבורית הוא לגיטימי ,ואף יש לראות בביטויים כאלה דבר רצוי
כעוגן להשרשת ערכים מוסריים־חברתיים .בעצם קיומם ,כל עוד הם כפופים להחלטות
דמוקרטיות ,אין בהם כדי פגיעה מוגזמת בחופש הפרט .אדרבה ,הם מבטאים את הרצון
הלגיטימי של הציבור לבטא את מסורתו הלאומית־דתית ואת עברו – במבנה המשטר,
בסמליו ובפרהסיה הציבורית שלו .הדיאלוג המתמשך בין מרכיבי החברה הוא שקובע את
גבולותיה של החקיקה בנושא ,אך באופן עקרוני פרהסיה שכזו היא דבר רצוי וביטוי חשוב
של השותפות בזיכרון ובחזון – שהם עצמם ערובות לקיומו של חופש הפרט .יפים לעניין זה
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דבריו של אדמונד ברק על מקומה של הכנסייה הרשמית באנגליה:
״קידוש המדינה על ידי ממסד דתי של מדינה נחוץ גם כדי להשרות חרדת קודש בריאה על
אזרחים בני חורין ,שהרי כדי שתהיה חירותם מובטחת ,הכרח הוא לזכותם באיזו מנת שררה
מוגדרת .בשבילם אפוא דת הקשורה במדינה ובחובתם כלפיה ,נעשית נחוצה עוד יותר מאשר
בחברות שבהן תנאי שעבודם של הבריות כופים אותם להצטמצם ברגשות אישיים ובניהול
ענייניהם המשפחתיים .כל אלה שזכו במנת שררה כלשהי ,יש להחדיר בהם רעיון חזק ומעורר
כבוד שפיקדון הוא בידם ,ושעתידים הם לתת דין וחשבון על מנהגם בפיקדון הזה לאדון
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הגדול האחד ,שהוא מחולל החברה ומייסדה״.
דברים אלו הולמים את זמנם ומקומם ,אך גם בזמננו הנכחת מושגים יהודיים כמו שבת,
פסח ותשעה באב בפרהסיה הציבורית ,ושילוב מרכיבים מן המסורת בהסדרת המעמד
האישי ובסמלי המדינה ,צריכים להיבחן מתוך אותה נקודת מבט כל עוד הם כפופים למנגנון
הדמוקרטי ,וכל עוד הם מצמצמים למינימום את ההתערבות במרחב הפרטי.
חינוך – הדברים האמורים בנוגע לפרהסיה הציבורית וההסמלה יפים גם לתחום החינוך,
שהטריד את הפילוסופים הפוליטיים מאז ראשיתה של המחשבה המדינית .אפלטון ואריסטו,
שפינוזה ורוסו ,תרו אחר המתכון לחינוך אזרחים נאמנים ומסורים שיגלו עניין בהצלחת
החברה והמדינה ויירתמו לפעילות פוליטית מתוך הזדהות עם הצלחת הכלל .אם בתחום
הכלכלה ,התמריץ האישי הוא מניע מספק ואנו סומכים על ׳היד הנעלמה׳ שתכוון את
התוצאה לטובת הכלל .במה שנוגע לפעילות הציבורית־פוליטית ,אין תחליף למתכון הבטוח
של החינוך .לימוד ההיסטוריה והתרבות המקומית מרחיב את אופקיהם של המתלמדים
ואת מרחב ההזדהות שלהם ,ומייצר בקרבם רצון ליטול חלק במפעל התרבותי העל־דורי .גם
בתחום זה ,ניתן לחשוב על מודלים טובים יותר מניהול מדינתי כולל של מערכת החינוך ,אך
הגדרת לימודי ליבה שיכללו תרבות יהודית והיסטוריה של הציונות היא חשובה ולגיטימית
לשימור היסודות המסורתיים המלכדים בחברה פלורליסטית ומשתנה.
טיפוח חזון לאומי – בפתיחת ספרו קפיטליזם וחירות קבע מילטון פרידמן את המוטו של
השמרן הליברל בנוגע לחזון לאומי:
בעיני בן חורין ,המדינה היא אוסף של בני אדם המרכיבים אותה ,ולא ישות שמעל ומעבר להם...
הוא רואה את השלטון כאמצעי ,כמכשיר ,ולא כמי שיש להעריצו ולשרתו בצורה עיוורת .אין
הוא מכיר בשאיפה לאומית כלשהי ,אלא באשר היא ההסכמה בין השאיפות שלהגשמתן פועלים
האזרחים כל אחד לחוד .אין הוא מכיר במטרה לאומית כלשהי ,אלא באשר היא ההסכמה לגבי
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המטרות שלמענן נאבקים האזרחים כל אחד לחוד.

תפיסה ליברלית (או שמרנית־ליברלית) זו ,שונה בצורה קוטבית מתפיסות שמרניות־
קלאסיות הרואות באומה מפעל רוחני רב־דורי ומן התקווה המשיחית כפי שהתבטאה אצל
רבים מהוגי הציונות .באחד הניסוחים שבהכרזת העצמאות של ישראל ישנה התייחסות אל
המדינה כאל ״הגשמת שאיפת הדורות לגאולת ישראל״ .נאו־שמרנות ישראלית צריכה לאמץ
את המטרה הלאומית המשותפת ככלי מלכד שאין לו תחליף .אמונה בליבה ערכית משותפת,
במטרות לאומיות ,ואפילו בבשורה עולמית שיכולה לצאת מהן – היא סוד כוחן של חברות
שמרנות#
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ךאלמ ףסא

מצליחות ,ובכללן של החברה הישראלית.
הרצון לשילוב מסורות העבר מתפוצות ישראל השונות ,יחד עם המסורת המשיחית מחד־
גיסא ,ועם החזונות המהפכניים של אבות הציונות מאידך־גיסא – כמוהו כרצון לאחוז בכל
קצות החבלים של פקעת צמר סבוכה .אף על פי כן ,רצון זה הוא כפי הנראה מצוות השעה
ובכוחו להפוך לכוח מניע ,פורה ומאגד־כוחות בחברה הישראלית בת זמננו.
1 .1בנימין זאב הרצל ,מדינת היהודים ,ירושלים :הספרייה,
תשמ״ו ,עמ׳ .55

7 .7דוד בן גוריון ,תנועת הפועלים והרוויזיוניסמוס ,ת״א,1933 ,
עמ׳ .133

2 .2נתן שרנסקי ,״הפסיפס של הרצל״ ,תכלת ,)2005( 20 ,עמ׳
.82–68

8 .8אדמונד ברק ,מחשבות על המהפכה בצרפת ,מאנגלית:
אהרן אמיר ,ירושלים :שלם ,תשנ״ט ,עמ׳ .100

4 .4בנימין זאב הרצל ,אלטנוילנד ,ספר חמישי ,פרק .1902 ,6

9 .9מילטון פרידמן ,קפיטליזם וחירות ,מאנגלית :מזל כהן,
ירושלים :שלם ,תשס״ב ,עמ׳ .3

3 .3הרצל ,מדינת היהודים ,עמ׳ .77
5 .5הראי״ה קוק ,״להוסיף אומץ״ ,היסוד ,א (תרצ״ב); מאמרי
הראיה ,ירושלים תשמ״ד ,עמ׳ .73
6 .6שלום עליכם ,׳משוגעים׳ ,פרק שישי .1901 ,מובא אצל רחל
אלבוים-דרור ,המחר של אתמול ,כרך שני :מבחר האוטופיה
הציונית ,ירושלים :יד יצחק בן צבי ,1993 ,תרגם מיידיש
אריה אהרוני ,עמ׳ .195
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שרי חינוך מימין ומשמאל מנסים להנחיל ערכים באמצעות המערכת
הריכוזית ,ונכשלים .המכינות הקדם–צבאיות מצליחות בכך ,מכוח
יוזמה חופשית ומקומית

אברום תומר

בשיח הציבורי רוֹוְחים שני טיעונים עיקריים בעד מחויבותה
הבסיסית של המדינה – ואף אחריותה – לחינוך ילדי אזרחיה.
הטיעון הראשון נאמר בשם השוויון :על המדינה להבטיח שקו
הזינוק של אזרחיה העתידיים יהיה אחיד ככל הניתן בטרם
יֵצאו אל מרוץ החיים; לשם כך היא נדרשת להקנות להם חינוך
איכותי ללא תלות ביכולת הוריהם ובסביבת בתי הגידול שלהם,
וממילא לאפשר מימוש תעסוקתי ונִיעוּת בין־דורית .הטיעון
השני רואה לנגד עיניו את החוסן החברתי וגורס כי על המדינה
לשמר (ואף לטפח) אתוס משותף הכולל ידע ,ערכים ,תפיסות
עולם ואמונות המקיימים את הלכידות החברתית ואת היציבות.

לכאורה ,הטיעון הראשון אמור היה לשמש בעיקר את חוגי השמאל שוחר השוויון ,אך בשיח על
מדיניות החינוך בימינו הוא הפך כמעט למושכל ראשון חוצה מחנות; וזאת הגם שבחינת פעילותה
של מדינת ישראל בתחום החינוך בעשורים האחרונים מציבה סימן שאלה גדול על עצם יכולתה
של המדינה לצמצם פערים באופן מהותי (בשונה למשל ממיסוי והעברה כספיים המצמצמים
פערים באופן טכני) .למעשה ,רוב המאמצים בגזרה זו מעלים חרס ,ולא רק בישראל .כאן לא
אעסוק בהרחבה בטיעון זה ,אלא אתרכז בטיעון השני שנדמה שגם הוא נהנה מתמיכה רחבה.
כמעט כל מי שכיהן כשר חינוך במדינת ישראל מאז נוסדה ראה את עצמו מופקד על כך שילדי
ישראל ילמדו תכנים שהיו לדידו הבסיס הנכון לשימור החברה וחיזוקה; וכדי להיווכח בכך די
להיזכר בבן־גוריון ו׳כור ההיתוך׳ שלו או בוויכוחים הבלתי־נלאים על אודות לימודי האזרחות
בימינו .בכל מקצוע ישנה ועדה המוסמכת לקבוע מה ראוי ללמוד וכיצד ,ומהו סל הידע הבסיסי
שצריך כל ילד בישראל לרכוש – ומובן שכל שר חינוך בתורו מנסה למשוך את השמיכה לכיוון
שבו הוא דוגל.
כתוצאה מהפערים האידאולוגיים והערכיים הקיימים בחברה הישראלית ,הוויכוחים על אודות
סדרי העדיפויות החינוכיים מתלהטים פעמים רבות ,אך בבסיס כל אותם ויכוחים מונחת האמונה
כי משרד החינוך אכן מסוגל ליצור מכנה משותף חינוכי .צידה האחר של אמונה זו הוא ההנחה כי
אברום תומר הוא חוקר בפורום קהלת בתחום מדיניות החינוך וממייסדי "הדור הבא – הורים למען בחירה בחינוך".
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רמות םורבא

אם לא ידאג לכך משרד החינוך ,עלולה להיווצר אנרכיה :כל זרם ותת־זרם יבחרו תכנים שונים
ואף סותרים; חוסר הבקרה יביא ללימוד של תוכן ירוד ומוטעה; השסעים בחברה יתרחבו מעבר
לרוחבם הנוכחי; והבּורוּת והקיצוניות ישגשגו .אומנם כל מחנה פוליטי מגדיר באופן שונה מהו
המכנה המשותף הראוי להילמד ,ממה ראוי להישמר ואת מה יש לצנזר ,וכל שר חינוך מנצל את
כהונתו על מנת להטות את התוכניות השונות על פי תפיסת עולמו; אך כפירה בעצם המחויבות
ליטול את המושכות ולהדהיר את הסוס לכיוון הנכון – אַיִן.
ניתן היה להתווכח באופן תאורטי אם הריכוזיות של משרד החינוך משרתת את מטרת שימור
האתוס המשותף ,אלמלא היה ברור כי מוסדות חינוכיים א־פורמליים עושים זאת טוב יותר,
ובראשם מוסד המכינות הקדם־צבאיות .תופעת המכינות התפתחה בין השאר על רקע התחושה
שמשרד החינוך מתקשה לעמוד דווקא ביצירת אתוס כזה :בבניית זהות כחלק מהמסגרת
החברתית והלאומית; בהיכרות בסיסית עם המסורת ועם הרעיונות הגדולים; ובעיצוב תפיסת
עולם והירתמות למשימות חברתיות שונות .עולם המכינות הוא מגוון – הן מבחינה דמוגרפית
הן מבחינת מטרותיו ,התכנים החינוכיים הנלמדים בו והתפיסות החברתיות הנוכחות בו – אך
ניתן להחיל על כולו מכנה משותף אחד :לאחר  12שנות לימוד במערכת החינוך שבהן התלמיד
עמד במרכז העשייה החינוכית ,באה המכינה ומפנה את תודעתו אל מה שמעבר לו – אל הספרים
הגדולים ,אל המסורות ,ואל הטעון תיקון בסביבתו .תהומות אידאולוגיות יכולות להפריד בין
מכינות שונות ,אך רובן ככולן ,כך נראה ,מטפחות נטיות פטריוטיות בקרב חניכיהן ויוצרות בקרב
בוגריהן תחושת שליחות חזקה .בכך ,הן קוראות תיגר – במודע ושלא במודע – על תפיסות
פוסט־מודרניות שפשו גם במחשבת החינוך בארץ וחלחלו למערכת החינוך; תפיסות המבכרות
את טיפוחו של האינדיבידואל הבלתי־תלוי בסביבתו ,בתרבותו ובמסורתו.
תפיסות פרוגרסיביות שחלחלו אל מערכת החינוך בעשורים האחרונים הדגישו את הצורך לאפשר
לתלמיד להתפתח באופן עצמאי ככל הניתן ,עם הכוונה מינימלית והדגשת היצירתיות הטבעית
כנובעת מתוך נפש התלמיד ללא מגע יד מחנך .הסקרנות הטבעית הועלתה על נס ,וההתערבות
החינוכית – לאור ערכים חיוביים ונכסי תרבות עליונים – הושמה ללעג ולקלס .לכן ,אף שמשרד
החינוך עודנו מגדיר בין מטרותיו את הנחלת המורשת לתלמידים ,בפועל מלבד ערך הסובלנות
וההזדהות עם האחר אין לו כל לגיטימציה להגדיר מטרות ערכיות נוספות מבלי להקים עליו
מתנגדים.
מדוע המכינות מצליחות היכן שמשרד החינוך לרוב נכשל? דווקא משום שהן תוצר של יוזמה
פרטית ,מקומית וחופשית ,המושתתת על תפיסת עולם מסוימת ושואפת לתיקון; תפיסה
הלוקחת נוער טעון באנרגיות ,מוציאה אותו מקונכייתו ופותחת את עיניו אל המעגלים הסובבים
אותו .זהו תהליך שאינו יכול להתרחש בתוך מערכת ריכוזית שבה מדכאים יזמוּת חופשית ואין
מאפשרים לפתח חזון ולהגשימו אלא במשׂ וּרה; זהו תהליך שאינו יכול להתרחש במערכת שבה
מטרת־העל היא הכנת הצעירים אל שוק התעסוקה העתידי ושערכי השוויון והאחידות בה גוברים
על ערך החירות.
אתוס צומח מלמטה ,מתוך חופש .אפשר לטפח אותו ,לחזקו או להחלישו ,ולהתחבר אליו
או להתנתק ממנו ,אך לעולם אי אפשר להנחילו באופן ריכוזי; זה לא עבד בשום מקום וגם
לא יעבוד .יטענו כלפיי כי אני מערבב בין חינוך פורמלי וא־פורמלי וכי לכל ענף המאפיינים
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והתפקידים המייחדים אותו .ובכן ,אין כאן קריאה להפוך את בתי הספר למכינות וישנם כמובן
הבדלים משמעותיים בגודל ,בגילים ,במטרות החינוכיות ובהרכב האנושי ,הן של התלמידים הן של
המלמדים ,בין המכינות ובין בתי הספר .ועדיין קשה שלא לחוש החמצה אדירה לנוכח הקושי ארוך
השנים של אנשי חינוך אידיאליסטים להקים מוסדות חינוך עצמאיים גם בגילי החינוך היסודי
והעל־יסודי .בשדה החינוך הפורמלי ישנם כמובן כוחות חיוביים רבים ,אנשי חזון ואנשי אשכולות
שהקימו מוסדות ייחודיים העושים נפלאות ,אולם מדובר בפרחים המצליחים להגיח מבעד חריצי
שכבת הבטון המכסה את השדה .המערכת פועלת ברובה הגדול כפס ייצור המנסה לעמוד במכסות
וביעדים הסטטיסטיים המוצבים לפתחה ,אולם על אף מכבש הלחצים השוויוני אין היא מצליחה
לצמצם פערים בהיבט האקדמי־תעסוקתי ,והיא גם אינה מסוגלת – מעצם הגדרתה – לדאוג
לשימור החוסן החברתי על ידי טיפוח אתוס משותף .ישנם כוחות כה רבים בשטח שהיו יכולים
לסייע לשתי המטרות ,אך לשם כך מן ההכרח להבין כי המדינה אינה יכולה לסייע למימושן באופן
ריכוזי ,ולשחרר.
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המהפכה המתונה

המסורת הכלכלית הסוציאליסטית עדיין מבוססת היטב בישראל.
אימוץ מודל המהפכה השמרנית הבריטית שהובילה מרגרט תאצ’ר
עשוי לשנות את פני הדברים

ריקי ממן

לישראל מסורת סוציאליסטית ארוכה שהתבססה עוד
טרם הוקמה המדינה .העליות האידאולוגיות היו בעלות
גוון סוציאליסטי מובהק ,שהושפע מהמהפכה הסובייטית
וניסה לייצר בישראל "חברת עובדים" מבוססת על רעיונות
השמאל .מסורת זאת מעוגנת בחלק ממוסדות המדינה עד
היום :הנטייה הממשלתית לתכנון הכלכלה ,כוחם העצום של
ארגוני העובדים ושאריות סובייטיות בעייתיות כגון מועצות
הייצור השונות.

כששמרנים מדברים על כבוד למסורת היסטורית ולתרבות מקומית ,הליברל המצוי תוהה
הא ַטטיסטית
עד כמה הדברים נכונים בישראל ,על המסורת הסוציאליסטית והתרבות ֵ
שהשתרשה בה .שמרנים ישראלים אוהבי חירות תוהים אם אמרתו הידועה של ויליאם פ.
באקלי" ,שמרן הוא מי שעומד לפני ההיסטוריה וצועק עצור" ,תוביל את ישראל אל עתיד
שמרני יותר או פחות .שמרנים אוהבים לצעוד לאט ,לפעול בשינויים הדרגתיים שאינם
כופים תפיסת עולם רדיקלית על החברה שאינה מחזיקה בה ,אבל בכל הנוגע להיבט הכלכלי,
ספק אם ישראל יכולה לצעוד במסלול זה אל כיוון עתיד שמרני באמת.
לנוכח המציאות הישראלית ,האם לא נכון יותר לדבר על "מהפכה שמרנית" ,אוקסימורון ככל
שיהיה? הרי בישראל גישה שמרנית לגבי נושאים רבים היא בהחלט שינוי רדיקלי מההתנהלות
הקיימת .בית המשפט העליון שלנו הפך בזכות מהפכה אחרת אקטיביסטי־קיצוני ,ולהובלת
קו שמרני בתוכו דרושה מיני־מהפכה .ובכל הנוגע לכלכלה ,הפוליטיקאים שלנו – מימין
ומשמאל – נושאים את הדגל הסוציאליסטי כבר עשורים רבים .רק משבר כלכלי חמור בשנות
ה־ 80אילץ את הממשלה להוביל רפורמות ליברליות .תוך גרירת רגליים ,מאמצים רבים ועל
סף קריסה ,הוצעדה ישראל אל תוך כלכלת שוק סמי־חופשית ,שאכן הובילה את ישראל
לשגשוג כלכלי ניכר.
על אף מרכזיותה של השמרנות האמריקאית בתוך המעגל הקטן של השמרנות הישראלית,
אני נוטה לחשוב כי בריטניה יכולה לשמש מודל טוב יותר לישראל מזה האמריקאי .המבנה
המשטרי והחוקי של ישראל מבוסס על המבנה הבריטי ,זכר לימים שבהם היינו תחת חסות
המנדט .שנית ,בריטניה סבלה מהחולאים הקשים של הסוציאליזם שמהם גם ישראל סובלת:
ועדי עובדים חזקים ,תכנון מרכזי של הכלכלה ובעלות ממשלתית על חלקים גדולים מהמשק,
ריקי ממן היא עמיתת מחקר בפורום קהלת וממייסדי התנועה לחירות בתעסוקה.
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באופן שארה"ב מעולם לא חוותה .ולבסוף ,בריטניה עצמה עברה "מהפכה שמרנית" ,והיא
מודל לכל מדינה המבקשת להחיל שינוי דרמטי בחברה ובכלכלה אל כיוון שמרני יותר.
המהפכנית הראשית הייתה כמובן מרגרט תאצ'ר .אחרי מלחמת העולם השנייה שרר
בבריטניה קונצנזוס ,שהיה משותף הן לשמאל (מפלגת הלייבור) והן לימין (המפלגה
השמרנית) ,שיש להרחיב את המעורבות הממשלתית בחיים הכלכליים והחברתיים .כלל
הממשלות אחרי המלחמה פעלו להלאמת חלקים ניכרים של התעשייה ולניהול ממשלתי של
הכלכלה .מדינת הרווחה הבריטית הורחבה עשרות מונים עם שירות בריאות ממלכתי ,התקנת
מוסד לביטוח לאומי ושמירה על תעסוקה מלאה .איגודי העובדים היו בעלי כוח עצום ,ושלטו
בחלקים נרחבים של הכלכלה.
כל זה החל לקרוס בשנות ה־ .70איגודי העובדים השביתו חלקים גדולים מהמדינה
בסדרת שביתות שהגיעו לשיאן בחורף  ,1978במה שכונה לאחר מכן "The winter of
 ."discontentהמשק הבריטי עלה על שרטון :ייצור וייצוא נמוכים ,ללא צמיחה ,חוב לאומי
הולך וגדל ,אבטלה גבוהה ואינפלציה מטפסת .בריטניה נאלצה ללוות סכום עתק מקרן
המטבע העולמית כאחרונת המדינות המתפתחות.
תאצ'ר הבינה שבריטניה חייבת לחזור למסלול כלכלי יציב המבוסס על יוזמה פרטית .זאת
אכן הייתה מהפכה ,כיוון שבריטניה מצאה את עצמה במסלול של סוציאליזם זוחל ,וכדי
לצאת ממנו היה דרוש שינוי קיצוני .אבל היא הייתה שמרנית ,כיוון שלפחות בעיני תאצ'ר
זאת הייתה המורשת הבריטית :המדינה שהביאה לעולם את רעיון החירות ,האינדיבידואליזם,
הכלכלה החופשית והיוזמה הפרטית.
מרגרט תאצ'ר התמנתה לראש ממשלת בריטניה ב־ ,1979והובילה קו כלכלי ליברלי מובהק.
היא התנגדה נחרצות למדיניות הסוציאליסטית ששלטה בבריטניה בעשורים שמאז מלחמת
העולם השנייה ,ועשתה מהפכה כוללת בכלכלה הבריטית :היא הורידה מיסים וקיצצה
בהוצאות הממשלה ללא רחם ,הפריטה עשרות חברות ממשלתיות שהיו כושלות ,לא
יעילות ועלו כסף רב למשלם המיסים הבריטי ,פתחה את השווקים שבהם פעלו לחופשיים
ותחרותיים ,וחוקקה חוקים שהגבילו את כוחם של איגודי העובדים ואת היכולת שלהם
לשתק את המשק באמצעות שביתות .המדיניות שלה החזירה את בריטניה להיות מדינה
משגשגת ומצליחה ,והביאה לרצף של שמונה שנות צמיחה גבוהה מאוד.
איך הובילה תאצ'ר מהפכה שמרנית? ובכן ,בשמרנות ובנחישות .היא הבינה שכדי לשנות את
הכלכלה צריך לשנות את התרבות .עשורים של סוציאליזם פגעו ברוח הבריטית החופשית,
היוזמת ,הדואגת־לעצמה .החזון שלה היה חזון של חברה של בעלי רכוש המנסים כל הזמן
לשפר את מצבם באמצעות יוזמה ורכישת נכסים .במילים אחרות ,היא רצתה להפוך את
האינדיבידואלים לקפיטליסטים ,ולשחרר אותם מההישענות על הממשלה כפי שהורגלו.
צעדי המדיניות שהובילה הוכתבו מהעקרונות הללו .אחד הצעדים הראשונים – והפופולריים
ביותר – היה מכירת הבתים הציבוריים לדייריהם .בבריטניה נהגה מאז  1947הגבלה על בניית
בתים פרטיים .המדינה בנתה בתים ,ומי שביקש להתגורר בהם פנה לשלטונות ,והמדינה
הקצתה לו בית .עד שנות ה־ 70גרו שליש מתושבי אנגליה בבתים ציבוריים .תאצ'ר החליטה
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למכור את הבתים לדייריהם לשתי מטרות :ראשית ,לצמצם את המעורבות הממשלתית
בחייהם הפרטיים ולהגדיל על ידי כך את הכנסות המדינה ,אבל חשוב מכך ,היא ביקשה לייצר
חברה קפיטליסטית של בעלי רכוש .היא טענה כי כאשר אדם חי בבית בבעלותו הוא הופך
לבעל אינטרס בחברה ובכלכלה ,ואינו נוהג עוד כפעוט המקבל את כל צרכיו מהאם־המדינה.
מתוך אותה מחשבה בחרה ממשלת תאצ'ר להפריט חברות ציבוריות על ידי מכירת
מניותיהן לציבור .בהפרטת חברות גדולות ,כמו בריטיש טלקום ,ניתנה עדיפות בקניית
מניות למשקיעים קטנים :כל מי שביקש פחות מ־ 400מניות קיבל  100%ממה שביקש ,וכל
מי שביקש יותר מ 100-אלף מניות לא קיבל דבר .הושקעה מחשבה רבה בשיווק לציבור
ובהנגשה של רכישת המניות .רוב האנשים לא ידעו איך קונים מניה ,והממשלה יצרה טופסי
בקשה פשוטים שפורסמו במודעות בעיתונים .מי שהיה מעוניין ברכישת מניות מילא
מספר פרטים ושלח את הבקשה בדואר .גם את עובדי החברות המופרטות עודדו לקנות
מניות בחברה ,מתוך הבנה שכאשר העובדים יהיו מושקעים בחברה הם יעבדו כדי לגרום לה
להתייעל ולהשתפר .למרות התנגדותם הנחרצת של נציגי איגודי העובדים ,המרו העובדים
את פיהם באופן מובהק וכ־ 95%מהעובדים רכשו מניות בחברה שבה עבדו.
להחלטה הזאת היו גם סיבות פוליטיות ,כמובן :אם הציבור ישתתף במכירה תהיה פחות
התנגדות אליה .אבל זו הייתה גם החלטה אידאולוגית :תאצ'ר רצתה שהציבור יהיה חלק
מהעולם הקפיטליסטי; כשאנשים יהיו חלק מחברה מצליחה הם יעריכו יותר את העולם
העסקי .המדיניות לייצור אותה "חברה של בעלי הון" הצליחה מעל למצופה .עד סוף כהונתה
של תאצ'ר החזיקו תשעה מיליון אזרחים בריטים במניות .הבדיחה אומרת שאם ב־ 1979היית
אומר למישהו שבבריטניה יהיו יותר מחזיקי מניות מחברי איגודי עובדים ,הוא היה צוחק
בפניך.
הצלחתה של תאצ'ר הייתה ביצירתו מחדש של מעמד הפועלים :עולם שלם של הזדמנויות
נפתח בפניו ,והוא החל ליטול יוזמה ,להשקיע ,להתפתח – ולהתעשר .אותם אנשים שחייהם
היו מוכתבים להם – לעבוד באותה עבודה גרועה שאביהם עבד בה ,לגור באותו בית גרוע
ולנסוע באותה מכונית גרועה – הפכו פתאום חלק ממעמד חדש – המעמד הנובורישי.
הביקורת על תאצ'ר התחלפה מ"יוצרת הדלות והאבטלה" ל"יוצרת תרבות העושר המהיר
מדי" .אגב ,הביקורת על המתעשרים החדשים הייתה משותפת לימין ולשמאל.
כל אלה יכולים לקרות גם בישראל .וכמו בבריטניה ,גם הם דורשים שינוי תרבותי ולא רק
שינוי פורמלי .ישראלים רבים נשענים על המדינה שתספק להם את צורכיהם פשוט מפני
שכך הם הורגלו במשך שנים רבות .כל ניסיון ליוזמה פרטית נאלץ להתמודד עם עשרות
גופים ממשלתיים ואלפי רגולציות מכבידות ,ורבים אפילו אינם מנסים .בסקר שפורסם
לאחרונה התברר כי יותר צעירים מעוניינים במשרה במגזר הציבורי – על תנאי העבודה
והשכר הנדיבים ,ובמיוחד הביטחון התעסוקתי שבה – על פני עבודה במגזר העסקי ,שהיא
עתירת סיכון אך גם עתירת רווח.
הניסיון להגן על ישראלים מפני הסיכונים הנפוצים בחיים – אובדן כושר עבודה ,אבטלה,
פנסיה – הפכו אותנו לאנשים שאינם נאלצים להתמודד עם סיכונים ,ומעדיפים להימנע מהם
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ולהישען על חסדי המדינה .זה אינו חלק אינהרנטי מהאופי הלאומי שלנו .כל מי שחי כאן הוא
אדם שבחר לעזוב חיים ולהתחיל חיים חדשים בארץ קטנה ועתירת סיכונים או צאצא שלו.
מדיניות נכונה תזכיר לנו את היסוד הבסיסי הזה ברוח הישראלית.
גם אם ישראלים אינם מורגלים בחופש בחירה ובאחריות המגיעה עימו בחלקים גדולים
מחייהם ,זהו בהחלט משהו שניתן לפתח מחדש .מערכת החינוך הישראלית ,לדוגמה ,היא
ציבורית וריכוזית כמעט מיומה הראשון .שמרן לעולם לא יציע כי יש להפריטה באופן מיידי
והכול יסתדר .גם ההורים המעורבים ביותר לא יוכלו להקים גני עירייה ובתי ספר בהתראה
קצרה ,ורובם המוחלט של ההורים אינו יודע כיצד להיות מעורב .אחרי עשורים רבים שבהם
נאלצו הורים למסור את ילדיהם בשערי בית הספר בלי שום השפעה על המידע הנלמד בו ועל
אנשי הצוות עימם מבלים הילדים את מרבית יומם ,לא יהיה פשוט לייצר את המעבר.
הצעד הראשון צריך להיות הענקת אפשרות בחירה בתוך המערכת הציבורית .הנגשה לציבור
של מידע רלוונטי לגבי גני העירייה ובתי הספר היסודיים והעל־יסודיים :החזון החינוכי
שלהם ,מספר אנשי הצוות ,הישגים לימודיים ועוד .עצם הבחירה תהפוך את ההורים להורים
מיודעים ,מעורבים ,וכאלה שלוקחים על עצמם מחדש את האחריות על חינוך ילדיהם .הם
יוכלו להקים מועצות חינוך עירוניות ,להיות מעורבים בתכנים הנלמדים ובהחלטות העסקה,
להקים בתי ספר חדשים ולעצבם כרצונם.
באותו אופן' ,הפרטה' כפשוטה לא תועיל בתחומי חיים רבים אחרים ,ותידרש תקופת מעבר
שבה יורגל הציבור אל המציאות החדשה .הנגשת מידע רלוונטי לציבור באשר לאפשרויות
ביטוח פרטיות ,לדוגמה ,היא דרך טובה להשתחרר ממודל הביטוח הלאומי .כל שדרוש לנו
הוא פוליטיקאים נחושים ושמרנים שיובילו את השינויים הללו בצורה נבונה.
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מלמטה למעלה

לנוכח תפיסות הרואות את המוסדות החברתיים כדכאניים ומסוכנים,
על השמרנות הישראלית להעמיד חזון מלהיב שבמרכזו המשפחה
והקהילה כמקור של חום ,זהות ושייכות

חיים נבון

ארווינג קריסטול היה עורכו של כתב־עת חשוב ו״הסנדק של
השמרנות החדשה״ .פעם הגיע לשולחנו מאמר מופתי של
השמרן הבריטי מייקל אוקשוט .קריסטול קרא את המאמר,
התענג עליו – ודחה אותו .השמרנות של אוקשוט הייתה
בריטית מדי בשבילו .נקודת המוצא של אוקשוט הייתה:
״שינוי הוא דבר מעייף״ 1.שמרנות בסגנון כזה הייתה מאוד לא
אמריקנית בעיני קריסטול :היא הייתה חילונית מדי והיא הייתה
פסימית מדי .ההגות השמרנית נולדה בבריטניה ,אך הייתה
צריכה להשתנות כדי שתהיה רלוונטית לאמריקנים .באותה
מידה ,גם שמרנות ישראלית תהיה שונה מזו האמריקנית.

הרובד הבסיסי ביותר של השמרנות משותף לכולם ,אך לעולם אינו מספיק .העמדה
השמרנית הבסיסית היא :״זהירות ,האטו ,זה מסוכן!״ .אם מסתפקים באמירה הזו ,מדובר
בשמרנות של דודות .כל הדודות בעולם מזהירות את האחיינים המשתוללים :״היזהרו ,זה
ייגמר בבכי״ .הן תמיד צודקות ,זה תמיד נגמר בבכי ,אבל מה עוזרת האזהרה? האחיינים
לעולם אינם מקשיבים לדודותיהם ,וככל הנראה לעולם גם לא יקשיבו.
שמרנות יכולה להפוך לכוח משמעותי רק כשהיא שוזרת את האזהרות הללו באמירה רחבה
יותר; רק כשהיא מעניקה לאנשים דגל ,ולא רק נזיפה .הוגה הדעות והפוליטיקאי האנגלי
אדמונד ברק לא הסתפק באזהרת המהפכנים בצרפת מההרס שהמהפכה עתידה לחולל
בארצם .הוא כתב על טבע האדם וטבע החברה ,והראה כיצד אדם תמיד שייך למרקם
חברתי נתון ומורכב ,וכיצד השייכות הזו מעניקה לנו את זהותנו .כשם שילד לומד לדבר
מתוך השיחות הטבעיות של המבוגרים סביבו ,ולא מתוך ספרי לימוד שכתבו בלשנים ,כך
גם חברות מתפתחות מתוך מרקם החיים הממשי שלהן ,ולא מתוך תאוריות מבריקות שהגו
פילוסופיםֶּ .ב ְרק לא רק הזהיר :הוא הסביר ,הוא יצר מוקדי הזדהות ,הוא הלהיב ,וכך אולי
חסך מהעולם מהפכה אנגלית מדממת.
שמרנות יכולה להיות כוח משמעותי ,כשהיא מעניקה לאדם חזון :מדוע ראוי לו להיות
שמרן? בארצות הברית החזון הזה הוא לעיתים קרובות חירות כלכלית .השמרנות הפכה לכוח
חברתי ופוליטי חזק באמריקה ,הרבה בזכות תמיכתה בשוק החופשי .כבר אדמונד ברק ,אבי
הרב חיים נבון מלמד תורה במדרשת לינדנבאום ובמקומות נוספים ,סופר ופובליציסט.
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השמרנות ,היה מקורב לאדם סמית ,אבי השוק החופשי ,והצירוף של שתי מערכות ההגות
הללו הוא טבעי למדי (אף שברמה התאורטית יש המערערים עליו) .כשם שברק סלד מכפייה
של תאוריות על המציאות החברתית החיה והחופשית ,כך סמית סלד מכפייה ריכוזית של
מדיניות ממשלתית על המציאות הכלכלית החופשית .עמדה זו היא כנראה מוקד הכוח
המרכזי של השמרנות האמריקנית.
לא בטוח שזהו החזון המתאים לשמרנות הישראלית .יש ישראלים רבים שמאמינים בשוק
חופשי ,אך בדרך כלל לא זה מה שמעיר אותם מוקדם בבוקר ,ולא עליו הם חולמים בלילה.
ארצות הברית היא מדינה שנוסדה מתוך זעם על גביית מיסים ללא ייצוג; ישראל היא מדינה
שנוסדה מתוך חזון לאומי ודתי עתיק ומקודש .בזמנים של רגיעה ביטחונית יחסית ושלווה
מדינית ,כמו לפני הבחירות האחרונות ,הישראלים מתפנים לעסוק בכלכלה .וטוב שכך ,כי
שאלות כלכליות הן חיוניות לקיומנו; אך הן לא תופסות בישראל את המקום המרכזי שיש
להן בנפש האמריקנית.
רוב המתפללים בבית הכנסת שלי הם יוצאי ארצות הברית .בליל פורים ,הסולידיים שבין
המתפללים ,ואני ביניהם ,מקיימים מניין נפרד של קריאת מגילה שקטה ומהירה ,בלי רעשנים
ופיצוצים .רק רעש אחד מחריד את שלוותו של המניין הזה .לקראת סיום המגילה מופיע
הפסוק הבא :״וישם המלך אחשוורוש מס על הארץ ואיי הים״ (אסתר י ,א) .לשמע המילה
״מס״ מתמלאים המתפללים יוצאי אמריקה חרון ,חורגים מגדרם וזועקים פה אחדּ :
״בוּווו!״.
אף אחד לא אוהב לשלם מיסים ,אך יחס אמוציונלי כזה לשאלות של מיסוי אינו נפוץ בקרב
ישראלים.
*
מה צריכה להיות נקודת המוקד של שמרנות ישראלית? נדמה לי שלא הכלכלה ,אלא
המשפחה .כבר בשנת  1999כתבה סוציולוגית ישראלית :״מדהים להיווכח כי בישראל
שעם השנים מיטלטלת המשפחה הישראלית בטלטלות שעוברת
נשמרת המשפחתיות״ 2.אף ִ
המשפחה בעולם המערבי ,היא עדיין הרבה יותר יציבה ממקבילותיה במערב .בתחום הילודה
הפער בולט במיוחד :מאז תחילת המאה העשרים ואחת קורס שיעור הילודה כמעט בכל
מדינות המערב ,בעוד שבישראל שיעור הילודה דווקא עולה .ערכי המשפחתיות הם מרכזיים
בהוויה הישראלית ,ומשתלבים באופייה הדתי־מסורתי של החברה הישראלית .לסעודות
שבת משפחתיות ולמפגשים משפחתיים בחגי ישראל יש מקום מרכזי ,כמעט מקודש,
במשפחות ישראליות רבות מאוד.
איך משתלבים ערכי המשפחה בחשיבה שמרנית? המחלוקות הרעיוניות הגדולות בעולמנו
היום נכרכות סביב שאלת המוסדות החברתיים .הפרוגרסיביים רואים בהם שורש כל רע.
הנאו־מרקסיזם מחלק את העולם למדכאים ולמדוכאים ,ושופט את כל מאורעות קיומנו
בסרגל שיודע למדוד רק כוח .בתמונת העולם הזו ,״האישי הוא הפוליטי״ :יחסי גברים ונשים
הם דיכוי פטריארכלי ,לאומיות היא דיכוי קולוניאליסטי ,וכן הלאה .אין טבע ,אין אהבה ,אין
מסורת ,אין תמימות .מוסדות החברה הם מכשירי הדיכוי הזה ,ולכן חייבים לפרק אותם.
גם השוק החופשי הוא רק מסווה לדיכוי כלכלי ערמומי .על כל אלה מנסים הפרוגרסיביים
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ןובנ םייח

להסתער ,בעזרת כוח ממשלתי ריכוזי .נשיא ארה״ב הפרוגרסיבי לינדון ג׳ונסון הסביר
שהממשל אולי נראה כפוגע בחירותם של האזרחים ,אך למעשה הוא דווקא משחרר אותם
3
מהעריצות של קהילתם.
החשיבה השמרנית היא הפוכה לגמרי .אכן ,יש בעולם עוולות וסבל .זה הוא לדאבוננו טבע
האדם וטבע העולם .מוסדות חברתיים אינם הסיבה לסבל הזה ,אלא המכשול האחרון מפני
שלטונו העריץ .הם אלה שמצמצמים את הסבל לממדים נסבלים .מחקרים לאין־ספור
מלמדים שאין מקום טוב יותר לילד לגדול בו מאשר בית משפחתו ,עם אביו ואמו .לאחר
המהפכה הקומוניסטית ברוסיה בשנת  1917החלו הקומוניסטים לפרק את מוסד המשפחה
המסורתית ״הדכאנית״ .חמש שנים לאחר מכן נמצאו ברוסיה שבעה מיליון ילדים חסרי בית.
התפיסה הפרוגרסיבית במאה העשרים ואחת מציגה את המשפחה המסורתית לא כמקור של
חום ,תמיכה וזהות ,אלא כאיום ,כזירה של התעללות וניצול .בשנת תשע״ה ( )2014הגישה
ממשלת ישראל את הצעת חוק ״הורים וילדיהם״ ,המיישרת קו עם התפיסות הפרוגרסיביות
בנוגע למבנה המשפחה .הצעת החוק דורשת שאם יש חילוקי דעות בין הילדים להוריהם ,יש
ליישב אותם ככל האפשר בהסכמה; מוצע להיעזר לצורך כך במגשר.
הפרוגרסיביים מדברים בשם החירות ,אך זוהי חירות מסוימת מאוד :שלילתה של כל זהות
קיבוצית ,תוך שימוש כוחני במוסדות ממשלתיים .בעולם שלהם יש רק יחידים בודדים,
ולעומתם מנגנונים ממשלתיים .הם שואפים לפרק את כל מעגלי הזהות שעוטפים את
היחיד .השמרנים ,לעומתם ,מצמצמים את כוחה של המדינה ,אך לא רק בשם חירותו של
היחיד ,אלא כדי לפנות מקום למעגלי הזהות הטבעיים שלו .פחות התערבות ממשלתית,
ויותר מקום למשפחה ,לקהילה ,למועצה המקומית ,להזדהות הלאומית .לאדם שלם יש כמה
מעגלי שייכות ,והם המכוננים את קיומו ואת זהותו.
כל זה מתקשר באופן טבעי גם למחלוקת הגדולה בין ימין לשמאל על הסכסוך היהודי־ערבי.
השמאל רואה אותו כסכסוך בין אינטרסים ,וסכסוך כזה קל לפתור בפשרה הגונה .הימין מבין
את עוצמתו של מעגל הזהות הלאומית ,ומבין שהעימות היהודי־ערבי הוא התנגשות בין
שתי זהויות לאומיות .סכסוכים כאלה קשה מאוד לפתור ,ודאי כל עוד הפלשתינים מגדירים
את זהותם הלאומית באמצעות התנגדותם למדינה היהודית .התובנה המעשית של הימין,
שלסכסוך אין פתרון בדורות הקרובים ,אינה נובעת רק מפיכחון מדיני .היא קשורה בהשקפה
השמרנית בנוגע לטבע האדם.
עם הקמת מדינת ישראל ,ההתלהבות הגדולה ממדינה יהודית לאחר אלפיים שנה הצטרפה
לנטיות הסוציאליסטיות שהיו באופנה באמצע המאה העשרים .התוצאה הייתה הגזמה גדולה
בערכם של מוסדות ממשלתיים .בחברה הדתית־לאומית עדיין רווח בלבול בין עם ישראל,
שהוא מוקד של זהות רוחנית וערגה נצחית ,לבין מדינת ישראל ,שהיא אחד המכשירים של
העם .אנשים דתיים רבים ,למשל ,מתעקשים שהפיקוח על הכשרות צריך להיות ״ממלכתי״,
היינו :מונופול ממשלתי .האינטואיציה שלהם אומרת שזו הדרך היחידה לקשור את הלכות
הכשרות המעשיות לרוחו של העם.
משימה שמרנית דחופה בישראל של היום היא להבהיר את הבלבול הזה .הדרך הטבעית שבה
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פועל ַעם היא מלמטה למעלה ,ולא להפך .יחידים שייכים למשפחות ,משפחות מתאגדות
לקהילות ,קהילות שייכות לעיר ,וכן הלאה .אין שום סיבה לנהל באופן ממשלתי־ריכוזי את
מערכת הכשרות ,כשם שאין סיבה לנהל כך את בתי הכנסת .כוחות החיים שלנו צומחים
מלמטה ,מתוך הקשרים הממשיים שלנו עם האנשים שאנו מכירים ואוהבים .דווקא דרך זו
תעצים את זהותה היהודית של מדינת ישראל ,כמדינת הלאום של העם היהודי.
לא כל מה שיצרו אבותינו בגלות ראוי לגנאי .היהודים שרדו את בגלות הארוכה גם בזכות
ההתארגנות המופתית שלהם בקהילות .ההיסטוריון הנודע שלום בארון העיד בספרו הגדול
על ההיסטוריה היהודית :״בכל תולדותינו ,כנראה מעולם לא גווע יהודי ברעב בעודו חי
בקהילה יהודית״ 4.הסופר עמוס עוז ציין בהתפעלות שבקהילות היהודיות של הגלות מעולם
לא היה איש שלא למד קרוא וכתוב ,ומעולם לא היה איש שגווע ברעב .ובזה ,הוסיף ,עלתה
״ממלכת הצללים״ היהודית הענייה של מזרח אירופה על המדינות המתוקנות של ימינו,
5
ובכללן ישראל.
לא טוב עשינו כאשר הקהילות שמטו את האחריות מעל כתפיהן ,והעבירו אותה אל ממסד
המדינה .כאשר החינוך היה משימה קהילתית – הצליחו אבותינו העניים ,בפינות הנידחות
של גלויותינו ,להפוך לעם המלומד ביותר בעולם .כאשר מדינת ישראל שללה מההורים
ומהקהילות כל מעורבות בחינוך ילדיהם ,והתעקשה על חינוך ממשלתי ריכוזי – צנחו
ההישגים הלימודיים של תלמידי ישראל ,והם מפגרים אחרי רוב מדינות המערב.
מלומד גדול ונשכח ,פרופ׳ דניאל אלעזר ,קבע בעצב כי המופת של הקהילות היהודיות נזנח
במדינת ישראל :״הגם שהחלוצים הציוֹנים נשענו על המסורת המדינית היהודית ,לפחות
במרומז ,הרי בעת כינון המדינה הם פנו לדגמים האירופיים המוכרים להם ...דפוס ריכוזי
6
ביורוקרטי ביותר״.
מתוך הציר המרכזי של ערכי המשפחה נבנית תמונת עולם שלמה .אדם אינו אטום בודד
שצף בחלל; הוא שייך למשפחה ,לקהילה ,לעם ולמסורת חיה .המוסדות החברתיים הללו
מספקים את מרקם החיים שלו .התערבות ממשלתית כוחנית אינה גואלת את היחיד ,אלא
מסכנת אותו ואת מעגלי קיומו .היהודים יודעים כל זאת כבר מזמן ,ולכן גם הישראלים כבר
בעצם יודעים זאת .השפה השמרנית אינה זרה לישראלים .כשמתרגמים אותה לישראלית,
ישראלים רבים מגלים שבעצם זה מה שהם חשבו תמיד.
1 .1ראו :ארווינג קריסטול ,מחשבות על השמרנות החדשה,
מאנגלית :אהרן אמיר ,ירושלים :שלם ,תשס״ה ,עמ׳ ;110
מייקל אוקשוט ,רציונליזם בפוליטיקה ,מאנגלית :ערן
שועלי ,ירושלים :שלם ,תשע״ב ,עמ׳ .155
2 .2סילביה פוגל־ביז׳אוי ,בתוך דפנה יזרעאלי ואחרים
(עורכים) ,מין מגדר ופוליטיקה ,תל־אביב :הקיבוץ המאוחד,
תשנ״ט ,עמ׳ .113
s Discontent, Cambridge3 .3׳M.J. Sandel, Democracy
.Massachusetts: 1996, p. 283
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.York 1952, p. 100
5 .5עמוס עוז ,באור התכלת העזה ,תל־אביב :כתר ,תשמ״ט,
עמ׳ .33
6 .6דניאל אלעזר ,עם ועדה :המסורת היהודית והשלכותיה
לימינו ,ירושלים :המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה,
תשנ״א עמ׳ .39-38
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יחידים בדורם

בחלוף הפוליטיקה הזמנית מתגלה כי הגותו של זאב ז׳בוטינסקי,
מייסד המחנה השמרני בישראל ,אינה כה שונה מזו של יריבו
האידיאולוגי ישעיה ברלין
"...ברור שהיה מבריק ,מוכשר להפליא ,יחיד בדורו ובאופן כללי ראוי
להנצחה בשלל דרכים".
ישעיה ברלין דן בזאב ז'בוטינסקי במכתב לדוד ויטל 27 ,בספטמבר 1989

1

למן הרגע שבו הניף אדמונד ברק את נס האידיאולוגיה
השמרנית לא פסק הוויכוח על הגדרתה .מאז ועד לימינו־
אנו מתפלג המחנה השמרני לערב־רב של זרמים ותת־
זרמים השוטפים את מפת הנטיות הפוליטיות מימין קיצוני
ועד שמאל קיצוני לא־פחות :החל במלוכנים ומסורתנים
יגאל ליברנט
הקוראים לשוב אל מין תור זהב ימי־ביניימי מדומיין; עבור
דרך ליברלים קלאסים יותר או פחות; וכלה בקומוניטריסטים למיניהם ,המתיימרים לשלב
עקרונות אריסטוטליים ומרקסיסטיים בכפיפה מסחררת אחת .רבים וטובים ביקשו לנסח
הגדרה ברורה וממצה שתציג את עקרונות השמרנות באורח סדוּר ,אולם עלינו להודות
בעובדה שהמילה האחרונה בפולמוס מפואר זה רחוקה עדיין מלהיאמר.
הגדרת השמרנות בישראל קשה כפליים ,משום שגם מי שנחשבים מבחינה היסטורית
לשמרנים ציונים ,דהיינו הרוויזיוניסטים ,לא ממש הציגו את סימני ההיכר המובהקים
הבודדים של השמרנות :להט דתי יוקד ,קידוש מסורת אבות ,דבקות בסטטוס־קוו וכיוצא
באלו .למעשה ,ז'בוטינסקי הגה את תנועתו כזרם מהפכני ,גמיש ונוקשה בעת ובעונה אחת,
שהכיל השקפות רבות – חלקן אף סותרות.
מבחינת יסודות מחשבתו הפוליטית ,ז'בוטינסקי היה חסיד של הליברליזם הקלאסי שאותו
אימץ בימי שהותו ברומא כסטודנט למשפטים .ב'סיפור ימיי' היטיב ז'בוטינסקי לתאר את
האווירה הכללית שמשלה בכיפה באיטליה בסוף המאה ה־:19
אם יש לי מולדת רוחנית ,הריהי איטליה יותר מאשר רוסיה .לא היתה ברומה כל ׳מושבה רוסית׳;
מיום בואי שמה נטמעתי בצבור הנוער האיטלקי ,ואת חייו חייתי עד יום עזבי את איטליה .כל יחסי
לבעיות הלאום ,המדינה והחברה נתגבש בשנים ההן תחת השפעה איטלקית ...ל ּו נדרשתי למצוא
מלה המתארת במלואו את היסוד המשותף לכל זרמי המחשבה המדינית המתחרים שם בקרב
הציבור ,הייתי בוחר באותו המונח הנושן ,שגם אז כבר היה ללעג בכל הפיות ,ועתה הריהו לזרא
ו׳טרפה׳ ממש בעיני הנוער האיטלקי וגם העולמי :׳ליבראליות׳ .מושג רחב ,מעורפל הודות לעצם
ֵ

יגאל ליברנט הוא דוקטורנט בפקולטה להיסטוריה באוניברסיטת תל אביב.
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םרודב םידיחי

רחבו :חלום של סדר וצדק בלי אונס ,חזון כלל־אנושי הרקום מרחמים ,סבלנות ,אמון בטיבו וישרו
2
היסודי של בן־אדם.

אם כן ,השמרן המשפיע ביותר בכל תולדות המחשבה המדינית בישראל אינו אלא הליברל
הקלאסי זאב ז'בוטינסקי – שמשנתו כוללת הטפה אינדיבידואליסטית יוקדת ותמיכה
במדינת רווחה מוגבלת .למזלנו ,כפי שציינתי בפתח המאמר ,רוחבו של המושג 'שמרנות'
והערפל האופף אותו אינם מדירים מתוכו את הליברליזם ,שאף הוא כלשון ז'בוטינסקי "מושג
רחב ,מעורפל הודות לעצם רוחבו" .אכן ,נכסי צאן ברזל רבים של הליברליזם – בייחוד קידוש
האוטונומיה של היחיד ורתיעה חריפה מפתרונות פוליטיים רדיקליים לסוגיות חברתיות
בוערות – בהחלט מצויים כיום בקטגוריה ההגותית המוגדרת 'שמרנית'.
כיצד אפוא קרה שבתודעה הישראלית עמדותיהם של שניים מן ההוגים היהודים־ציונים־
ליברלים החשובים של המאה העשרים ,זאב ז'בוטינסקי וישעיה ברלין ,נתפסות כה רחוקות
וכה קוטביות?
ברלין ,אחד ההוגים הליברלים הבולטים של המאה העשרים ,היה יקיר הממסד ששלט
בישראל עד למהפך  :'77ארכיונו גדוש מכתבים אישיים מצמרת מפא"י ומאנשי רוח שנתפסו
אז כהיום כפניו של השמאל הישראלי; והכול זוכרים כיצד סירב ללחוץ את ידו המושטת של
בגין במהלך פגישתם במלון המלך דוד ביוני .1977
על מעמדו של ז'בוטינסקי כאביו הרוחני של הימין הישראלי אין צורך להרחיב .אף שבעת
האחרונה נשמעים יותר ויותר קולות משמאל המבקשים להדגיש את ההבדלים בין משנתו
הפוליטית־החברתית לבין המדיניות שמוביל הימין כיום ,ברור כי ממשיכו הרשמי של
ז'בוטינסקי הוא הימין הישראלי בתצורתו הנוכחית .לשם כך די אם ניזכר כמה שטנה הופנתה
כלפי דמותו של ז'בוטינסקי ופועלו בימי חייו על ידי מחנה השמאל (עד שכונה על ידי בן־
גוריון "ולדימיר היטלר") וכי במשך זמן רב אחרי מותו –  14שנים ארוכות – סירבו בן־גוריון
וממשלתו להעלות ארצה את עצמותיו.
ראוי לציין שברלין עצמו ,חרף היכרותו הבלתי־אמצעית עם ז'בוטינסקי (בשנות השלושים
הוא האזין בהערצה לנאומיו ,החליף עימו מכתבים ואף פגש אותו בשתי הזדמנויות לכל
הפחות) ,הושפע ברבות השנים מדעת חוג מכריו משמאל בכל הנוגע לדעותיו של ז'בוטינסקי
והגותו .ברלין סבור היה באמת ובתמים כי ז'בוטינסקי ייצג קו מדיני בלתי־מתפשר ,אגרסיבי
ואף אלים ,וכי הוא "הסתדר היטב עם מוסוליני" ותמך בגירוש הערבים מן הארץ 3.למעשה,
די בהצצה מרפרפת בכתבי ז'בוטינסקי על־מנת להיווכח כי לא היה ולא נברא וכי ז'בוטינסקי
נרתע באופן קיצוני ממשטרים טוטליטריים ומ"פתרון הטרנספר" .כיצד אירע השינוי? אפשר
4
אולי לנחש שברלין ,שבשנות השלושים התרשם לחיוב מז'בוטינסקי ומכישרונו כנואם
בדורו ,אימץ את הרתיעה ממנו בעקבות חיים וייצמן שעימו קשר קשרי ידידות אמיצים
בשנות מלחמת העולם השנייה ואף הפך לעוזרו הלא־רשמי וחסידו.
לאמיתו של דבר ,המשותף בין שני ההוגים הליברלים הציונים הללו ,בין ז'בוטינסקי לבין
ברלין ,עולה לאין שיעור על המפריד; לראיה אבקש להדגים את היחס של שניהם כלפי
הפלורליזם התרבותי .ידוע היטב שמפעל חייו ההגותי של ברלין התמקד בשלילת מה שהוא
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טנרביל לאגי

הגדיר כ"תפיסה המרכזית" של ההגות המערבית לדורותיה :אחדותה של האמת וריבוי
הטעויות ,הסילופים והשקרים ("לכל שאלה אמיתית יש תשובה אמיתית אחד ויחידה").
תפיסה זו ,טען ברלין ,מלוּוה באמונה רווחת בכך שהתשובות 'האמיתיות' אינן יכולות לסתור
זו את זו .ברלין סבר שתפיסה זו יעילה למדי במדעי הטבע ,אולם בעת שמעתיקים אותה
אל מדעי האדם ומנסים להסביר באמצעותה את טבעו ,שאיפותיו ופעולותיו ,נוצרת סכנה
אמיתית הכרוכה בהפשטות הגותיות קיצוניות וברדיפה מעשית אחר אוטופיות רדיקליות.
5

ברלין כינה את דפוסי החשיבה הללו 'מוניזם' ויצא מגדרו בניסיון להוכיח שאפילו לאידיאלים
האנושיים הבסיסיים ביותר יש טבע סורר וסותר :החירות מתנגשת עם השוויון; מידת הצדק
קמה נגד מידת הרחמים; הספונטניות באה על חשבון התכנון וכך הלאה .לתחלואיו המסוכנים
של המוניזם הציע ברלין חיסון בצורת פלורליזם תרבותי :סובלנות כלפי ריבוי ההשקפות
ודחייה של חזון אחרית הימים שבו נזכה בכל האמת וניפטר אחת ולתמיד מכל הקונפליקטים
המייסרים אותנו מקדמת דנא.
גם בהגותו של ז'בוטינסקי מופיע ה'מוניזם' הגם שבהקשר אחר לגמרי ובסימן הפוך :זהו
ה'חד־נס' ,הדרישה מנאמני התנועה הרוויזיוניסטית להתרכז בכינון המדינה היהודית הריבונית
בארץ ישראל ולזנוח עד להשלמת יעד זה שאיפות ומטרות אחרות חשובות פחות .המוניזם
של ז'בוטינסקי כלל לא בא על חשבון אמונותיו הליברליות ,וב'סיפור ימיי' הוא נותן הסבר
ממצה לשילוב בין עקרון האינדיבידואליות לבין רעיון שירות האומה בידי האינדיבידואל –
שירות הנעשה בהתנדבות ולעולם לא בכפייה .ז'בוטינסקי הדגיש תמיד ש"כל יחיד הוא מלך"
וכי החברה האנושית נוצרה במטרה לשרת את היחיד ולא להפך .מיותר לציין שהשימוש
של שני ההוגים באותו מושג שונה לחלוטין ,אולם לענייננו חשובה דבקותו הלוהטת
של ז'בוטינסקי באותו פלורליזם תרבותי הקרוב כל כך לליבו של ברלין ודחייתו את החזון
הטוטליטרי שלמאבק בו הקדיש ברלין את מפעל חייו ההגותי.
לטעמי ,אחד הביטויים הנאים להשקפתו של ז'בוטינסקי בעניין זה מצוי במאמרו 'מרד
הזקנים' ( ,6)1937שבו הוא דן בהבדל החריף שבין רוח הזמן הליברלית והפלורליסטית,
והמשמוע המדיני שאפיין את השליש הראשון של
שאפיינה את המאה ה־ ,19לבין המשטור ִ
המאה ה־ .20ז'בוטינסקי ראה את עצמו כמי שאישיותו התעצבה ברוח המאה ה־ 19ומיקם
במרכז המאמר דיכוטומיה בין שני קטבים המבקשים להגדיר את "העיקר בחיים"" :המשחק"
המייצג את כל השאיפות האנושיות שמעבר ליום־יום ,או "עבודת הפרך" ,מאבק ההישרדות
הבסיסי:
...לא רק הפירמידות ,האקרופוליס ,הטרגדיה היוונית ,מסעות־הצלב ,הריפורמציה ותנועת־
התחיה ...גם המהפכות הגדולות כולן ,מסעיו של קולומבוס ,ביטול העבדות באמריקה ,שחרור
העבדים ברוסיה :בכל אלה היה קב אחד של צורך ,ועמו תשעה קבים של משחק חופשי...

"המשחק" של ז'בוטינסקי דומה להפליא לפלורליזם הברליני :זהו אותו עושרִ ,מגוון ,ריבוי
המטרות ,השאיפות והערכים האנושיים שיש לכבדם ,לטפחם או לכל הפחות להתייחס
אליהם בסובלנות – היות ש"המשחק" מייצג את כל הנאצל והנשגב שבמצב האנושי.
המאה ה־ ,19על כל גווני הקשת הפוליטית שלה (ובכללם אלה המרכסיסטיים
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והסוציאליסטיים) ייצגה לטענת ז'בוטינסקי את הרוח החופשית שביקשה לשחרר את האדם
מכבליו ,לשם השגת שלל המותרות התרבותיות ,וקידשה את ריבוי השאיפות והמטרות
האנושיות .המשטור המדיני והשאיפה לאחדות מחשבתית שאפיינו את הזמן שבו כתב
ז'בוטינסקי את מאמרו היו מנוגדים לחלוטין ,לטענתו ,לאידיאל המשילות המצומצמת של
המאה הקודמת:
מכאן אותה הערצת החופש המדיני ,שהיא אופיינית למאה התשע־עשרה... :תנו כבוד ומקום
המוסרות ,יש להסית את הנפחדים ,ללבות את
למשחק ,פנו דרך למשחקים; יש לנתק את
ֵ
האש בלבבות שנצטננו ,כדי שכל חשק של האדם ימצא לו בקעה להתגדר בה על־פי דרכו ...את
ה׳משמעת׳ נכונה היתה המאה התשע־עשרה לקבל ולהוקיר רק לצרכים מיוחדים ,ברגעים יוצאים
מכלל ,בשעת חירום ...משמעת בצורת אוירה של ההווי הציבורי והממלכתי ,אוירה תמידית
וחודרת לכל ,זו שכיום דורשים בשבחה בכל מקום – אפילו בחלום־בלהות לא היו בני המאה
התשע־עשרה יכולים לצייר לעצמם דבר כזה.

בהמשך המאמר מסביר ז'בוטינסקי שהטוטליטריזם המודרני וההדבקה־רבתי ב"מחלה
ממארת" כהגדרתו של פולחן המנהיגים אינם התרחשות אקראית ועוברת אלא גרסאות
איומות של הניסיון הנצחי "לעקור את הרעב והמחסור ,ויהי מה" – ניסיון שהסדר הדמוקרטי־
ליברלי כשל בו לכאורה .אולם ז'בוטינסקי מתייצב בנחישות לצד הסדר הזה; הוא אומנם מודה
בכנות כי זהו אינו סדר מושלם בשום צורה ,אולם לדעתו בו – ורק בו – טמון הפוטנציאל הן
למציאת כלים ראויים ל"עקירת המחסור" ,הן לשמירה על החירות האנושית והחופש לבחור.
הנה כי כן שני ההוגים היהודים שביטאו לכאורה השקפות כה שונות חלקו לאמיתו של דבר
הנחות יסוד עקרוניות משותפות .בסופו של יום קיוו שניהם לאותה תוצאה סופית של
המפעל הציוני :מדינה יהודית ריבונית ודמוקרטית בארץ ישראל שתושתת על עקרונות
ליברליים אגב פשרה מתקבלת על הדעת עם בני הארץ הערבים .לנו לא נותר אלא לקוות
שיום יבוא וחזונם אכן יתממש באורח שהיה מסב נחת לשניהם.
1 .1זאב ז׳בוטינסקי ״סיפור ימי״ .טקסט מקוון באתר ״פרויקט
בן יהודה״https://benyehuda.org/zhabotinsky/ :
sipur_yamay.html
2 .2בהתאמה :מתוך מכתביו של ברלין למקס פרוץ ()7/4/1983
ולוורה וייצמן ( .)22/9/1966ארכיון ישעיה ברלין בספריית
בודליאן שבאוניברסיטת אוקספורד.
3 .3ברלין מציין את רשמיו מנאומו של ז׳בוטינסקי במכתב שלו
לבעלה של דודתו ,יצחק סמונוב ( .)25/12/1934המכתב
מצוי בארכיון ברלין בספריית בודליאן שבאוקספורד.

4 .4טענות אלה עוברות כחוט השני במרבית מאמריו
התיאורטיים של ברלין ,לרבות ״שני מושגים של חירות״
המפורסם ,אולם זוכות להסבר המפורט מכל דווקא במאמר
על תפישת הפרט בהגות היוונית הקלאסית:
The Birth of Greek5 .5״ Isaiah Berlin
, in Liberty Henry Hardy ed.״Individualism
Oxford University Press: 2002. P. 290.
6 .6בתוך :זאב ז׳בוטינסקי ,אומה וחברה ,ערי ז׳בוטינסקי -
הוצאת ספרים ,ירושלים :תש״י.
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דרושה מסורת

חזרה לכתבי המסורת היהודית היא הדרך היחידה לביסוס השמרנות
בישראל  -ואת תכניה צריך לגבש מתוכה וברוחה ,בבית מדרש ישראלי
אין כיום שמרנות ישראלית.
שתי רגליים עקרוניות לשמרנות .הצורה והתוכן .הקנקן נוגע
לסגנון ולדרך ההתנהלות ,ותוכו נוגע לפילוסופיה פוליטית
שמיתרגמת למדיניות ציבורית; הקנקן מעולם לא תפס
בישראל ,והתוכן השמרני־הישראלי טרם התנסח.

רונן שובל

את הניסיון השיטתי המרכזי בדור התחייה לכונן סגנון ודרך
התנהלות שניתן לכנותם שמרניים ניתן לייחס לז׳בוטינסקי
ולערך ה׳הדר׳ שאותו עמל להחדיר ללב חניכיו:

הדר – כל המושגים של אצילות־נפש ,של אבירות ,של יופי נשגב – כלולים במילה זו ...כל אחד ואחד
חייב ״לעבד״ את עצמו ,לסנן ולזקק את כל הליכותיו .ה״הדר״ מורכב מאלף ״הבלים״ ,המהווים כולם
יחד את חיינו היומיים .אכול בשקט ובמתינות ...בלכתך ברחוב עם חבריך ,אל תכבוש את כל המדרכה;
בעלותך בלילה על מדרגות של בית אל תשמיע קולך ,לבל תעיר את השכנים; פנה דרך ברחוב לאישה,
לזקן ,לילד קטן ,לכל אדם בכלל; יהא הוא גס רוח ,אתה אל תהיה .עליך להיות רחב לבב ...מוטב
1
שתקריב אתה קרבן ולא תדרוש קרבן מאחר...

כל קורא יכול לשפוט בעין טובה יותר או פחות את ההתנהלות של הישראלים במרחב
הציבורי מנקודת מבטו .בכל אופן ,נראה שאפשר להסכים כי עידון וג׳נטלמניות הם לא דבר
שהישראליות נוטה להצטיין דווקא בו באופן מיוחד.
החלק המהותי של השמרנות הוא כמובן הפילוסופיה הפוליטית והמדיניות הנגזרת ממנה.
אבל יש לזכור כי אחת מאבני היסוד של ההגות השמרנית היא ההנחה כי לתרבות השפעה
מכרעת על עיצוב החברה ורעיונותיה .לכן השמרנות עצמה מניחה כי ישנה שונוּת במימושה
הנובעת מהמסגרת התרבותית שבמסגרתה היא צומחת ומתממשת.
אפשר לאפיין חמש אבני יסוד שמרניות ,בלתי ניתנות לניתוק זו מזו ,אשר באות לידי ביטוי
בצורה שונה בהקשר תרבותי קונקרטי .הראשונה היא ההנחה שלמסורת פוליטית היסטורית
קונקרטית של אומה ,ולחיבורים המשפטיים המכוננים שלה ,יש ערך מכריע בעיצוב סמכותו
של הממשל .תהליכי הניסוי והטעייה והלימוד ההיסטורי שהתחוללו בעברה של אומה הם
שמעניקים לה יציבות ,שגשוג וחירות .הנחה זו קשורה להנחה שנייה ,שלפיה לכל אומה יש
מסורת פוליטית והסדרים חוקתיים משל עצמה ,ולהיעדרו של חוק ״לוגי״ שתקף א־פריורית
ד״ר רונן שובל הוא ממייסדי "אם תרצו" ולשעבר יו"ר חוג הפרופסורים לחוסן מדיני.
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לאומות כולן .אבן היסוד השמרנית השלישית היא מקומו המרכזי של התנ״ך והמסורת
הפרשנית שלו מבחינת עיצוב דרכה מוסרית של החברה ,והאידיאל המוסרי שהיא שואפת
אליו .פרשנות זו למקרא מניחה את אבני היסוד הרביעית והחמישית של השמרנות ,שלפיהן
השליט עצמו מוגבל על־ידי החוק ,וחלק משמעותי מתכליות החוק הן שמירה על חירות
2
האזרחים.
חמש אבני יסוד הגותיות אלו זכו לניסוח וליטוש שיטתי על־ידי הוגים שמרנים בעיקר
בבריטניה ובארה״ב ,אשר מתאימים ומשקפים ,בהתאם להנחת היסוד השמרנית עצמה ,את
התרבות שבמסגרתה הם נוסחו.
השמרנות הישראלית נולדה לכאורה בשנים האחרונות ,עת רעיונותיהם של ברק ,טוקוויל,
האייק ואחרים תורגמו לעברית .אולם תרגומים חשובים אלו ,עד כמה שהם מפרים ומועילים
להתפתחות השיח ,ועד כמה שהם עצמם נשענים על מסורת פוליטית תנ״כית ,אינם מבטאים
שורש פנימי עברי אותנטי .הנחת היסוד השמרנית עצמה גורסת כי לתרבות יש תפקיד מפתח
בניסוחה ,ולכן אין לצפות כי שמרנים ישראלים ״ידברו ברק״ בתרגום לעברית; עלינו לנסח
בעברית ומתוך עולם התרבות היהודי את השמרנות הישראלית – דבר שטרם נעשה.
השמרנות הישראלית טרם נוסחה כיוון שהמסורת הפוליטית היהודית התעצבה במציאות
גלותית .שלחן ערוך ,הטקסט ההלכתי המכונן ,נפתח במילים :״יתגבר כארי לעמוד בבוקר
לעבודת בוראו״ 3.השלחן ערוך ,והמסורת היהודית איתו ,הניחו שאפשר לישון בלילה .שיש
מישהו אחר ששומר ,ולכן יהודים אינם נדרשים לעיסוק בהלכות מדינה 4.מבחינה כמותית
העיסוק בשאלת ׳מוך דחוק׳ גדול לעין שיעור מדיון בשאלת המיסוי .הרב קוק מתח ביקורת
עזה על מציאות זו וקרא לתורה זו תורת הגלות 5:תורה שעוסקת רק בהלכות פרט ,משפחה
וקהילה ,ואינה יודעת להיכנס לדיון מעמיק בהלכות מדינה .המסורת היהודית כמעט שאינה
עוסקת בשאלה מהי מדינה יהודית ,מהו משרד חוץ יהודי ,מהו צבא יהודי ומהו משרד אוצר
יהודי.
ז׳בוטינסקי למשל העלה את הטיעון שהמשטר הכלכלי של מדינת ישראל אינו צריך להיות
קפיטליסטי או סוציאליסטי ,שכן אלו שני מונחים שאינם אותנטיים לתרבות הפוליטית
6
היהודית .הוא הציע לחדש את רעיון היובל ,ולהתאים אותו למציאות הישראלית המודרנית.
אולם איך מממשים את תפיסת היובל בדורנו ,במציאות שאיננה אגררית? איך מקיימים בהיי־
טק ״לקט ,שכחה ופאה״? מה יש למסורת שלנו להציע לנו כשאנחנו חושבים על התמודדות
עם פקקים או עם אתגרי מערכת הבריאות?
סיבה קונספטואלית נוספת לכך שהשמרנות הישראלית טרם נוסחה נעוצה בפער האינהרנטי
שבין אידאה שמרנית רווחת לבין התפיסה הפוליטית התנ״כית כפי שרוב שהיהדות לדורותיה
ולזרמיה פירשוה .לדידן של התפיסות השמרניות המבוססות ,השמרנות היא מטרה בפני
עצמה .התפיסה השמרנית של ההיסטוריה היא אמפיריציסטית וכוללת בתוכה ספקנות
עמוקה לכל מערכת של טענות אוניברסליות מופשטות 7.הטענה השמרנית העמוקה ,הגורסת
כי טענות אמת אוניברסליות שפותחו ללא קשר לנסיבות היסטוריות־תרבותיות ונשענות רק
על הרציונל המזוקק דינן להיכשל ,הפכה לטענה שמרנית בעייתית בגנות כל ניסיון לכונן סדר
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אוניברסלי .על פי טענה זו ,גם כתבי הקודש אינם יכולים להתיימר להציע חוק אוניברסלי
8
המתאים לאומות העולם.
בעוד שההנמקה השמרנית שלפיה עניינים פוליטיים ומשפטיים צריכים להתבסס על מסורת
לאומית המביאה לדיון האקטואלי את הניסיון המצטבר של דורות העבר משגשגת בתוך
העולם היהודי ,הרי שהיעדר שאיפה ברורה להגדרת הטוב זרה למסורת היהודית .ההגות
השמרנית היהודית צריכה אפוא להבין את השמרנות כאמצעי ולא כמטרה .השמרנות בעיניה
היא אמצעי פרקטי למימוש אידיאל שהוא לאו דווקא שמרני בחזונו .זהו פער הכרחי ,אך לא
פשוט ,לגישור.
*
זוהי המשימה הניצבת לפנינו בבואנו לנסח שמרנות ישראלית .ראשית ,הערה על הדרך:
במסה ״חבלי לשון״ שפורסמה ב׳השילוח׳ המקורי ב־ 1908ודנה בקימומה של העברית,
שרטט ביאליק את הנתיב .את השפה העברית ,טען ביאליק ,צריך לכונן ״מתוכה ומגופה״;
זאת באמצעות החייאת המקורות הגנוזים ברבדים עמוקים בשלל רבדיה השונים של התרבות
העברית ,ורק לאחר מכן על ידי חידוש או תרגום 9.עיקרון זה נכון בעיניי לא רק לעברית –
אלא גם להגות המדינית הנדרשת.
לגופו של עניין ,על מנת לייצר שמרנות ישראלית ,נדרשת ,באופן פרדוקסלי ,רבולוציה
מחשבתית .עלינו לחזור לעקרונות יסוד של הטקסטים המכוננים שלנו ,ולחבר אותם מחדש
למציאות הפוליטית הנוכחית .עלינו להחזיר את מסגרת הדיון התלמודי לשיח על אודות
רעיונות .חזרנו אחרי אלפיים שנות גלות להיסטוריה ,עכשיו מוטל עלינו לכתוב את ״מסכת
הלכות מדינה״ .לכתוב תחילה את הפילוסופיה הפוליטית ,ואז לנסח אותה גם במונחים של
מדיניות.
התורה ,להבדיל מהפילוסופיה היוונית ,לא פיתחה תורת מדינה ,ואין בה עיון שיטתי בשיטות
משטר וממשל מופשטות .אולם יש בה עושר רב המהווה תשתית לפילוסופיה פוליטית
ולגישות למדיניות ציבורית .בעוד פיתוח המדינה ומוסדותיה תופסים מקום משני ,הרי
המסורת היהודית משקיעה משאבים רבים בפיתוח תאוריה חברתית שלמה הנוגעת למכלול
אופייה של החברה 10.המסורת היהודית לדורותיה רוויה בדיונים מפותלים ועמוסים על
אודות מהוּת הכוח והצדק 11.היא אינה דנה במשטר הטוב ביותר ,אלא בסוג היחסים הנאותים
בין השולט לנשלטים ,ביחסים שבין הצדק לכוח ,וביחסים שבין האדם לאלוהיו 12.התפיסה
הפוליטית הזו מניחה סוג מסוים של מערכת יחסים בין האדם לאל .היא תופסת את האדם
בצורה מסוימת .יש לה הנחות מורכבות לגבי משמעות הגאולה ,משמעותה של חברה ,מקורו
של החוק ,והדרך שבה יש לנהל ולעצב חברה .התורה אינה עוסקת במישרין בשאלת סוג
המשטר ,אבל מניחה עקרונות למדינה הפועלת על בסיס חוק שמחייב את העם.
בירור מערכת הערכים המצויים בליבה של המחשבה הפוליטית היהודית ,והרלוונטיות
שלהם לעת הזו ,הוא המפתח לפיתוחה של שמרנות יהודית .בירור זה צריך להיעשות לא
רק מתוך מקורות היהדות ,אלא גם במתודה היהודית ,קרי שימוש בכלים של בית המדרש,
ועליו להיעשות במונחים אקטואליים .מסכת הלכות מדינה – פילוסופיה פוליטית ומדיניות
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לגשת אל השמרנות
בשמרנות
תנועת המטוטלת המחשבתית ימינה היא מבורכת ,אך חשוב לשמור
על הימין הכלכלי בגבולות מעשיים ולא להופכו לאידיאה דתית
מנוכרת

מהי דמוקרטיה? מערכת הפעלה חוקתית שבמרכזה כללי
משחק הוגנים להכרעה במחלוקות ,או עמדה מוסרית
פוזיטיבית־אקטיבית שבמרכזה סט ערכים מוגנים כמו זכויות
פרט והגנה על המיעוט?
כידוע ,החברה הישראלית חלוקה בשאלה זו .מחנה הימין
מציע תפיסה מינימליסטית־פורמליסטית של הדמוקרטיה,
ולכן נאבק על העצמת משילות נבחרי הציבור בסוגיות זהות
או ביטחון ,גם כאשר הכרעת הרוב אינה עולה בקנה אחד עם
יהודה יפרח
יישום מלא של ערך השוויון .מחנה השמאל ,לעומתו ,דבק
בגישה מקסימליסטית־אידיאליסטית של הדמוקרטיה .הוא תובע מכוחה ביקורת חוקתית
רחבה על חקיקה והחלטות מנהליות ,זאת לאורם של ׳ערכים על־חוקתיים׳ כמו שוויון ,הוגנות
וצדק חלוקתי.
לימין יש טענה חזקה מאוד .הוא מצביע על כך שנקודת המוצא הליברלית־פרוגרסיבית היא
מופשטת לחלוטין .היא מתכחשת אל הגוף ואל מעגלי הזהות המסורתיים ומעדיפה תחתם את
הרצון החופשי .העובדה שנולדתי כיהודי אינה מחייבת אותי בהכרח לסולידריות עם היהודים;
גם מהעובדה שנולדתי כגבר או כאישה אין שום נגזרת רעיונית או התנהגותית .הזהות היא
תודעה א־גופנית מופשטת ,חופשית לחלוטין .היא מודולרית ,ניתן לכונן אותה או לפרק חלקים
ממנה מבלי להותיר עקבות ,ובמהותה היא נרטיב גמיש ,סיפור אלסטי בהתאמה אישית.
ברמה עמוקה יותר ,מדובר בתפיסה רוחנית־אוטופית הכוללת מרכיבים אלטרואיסטיים
מובהקים :העמדה הפרוגרסיבית תצדד בהענקת זכויות למסתננים למרות האיום על השגשוג
הכלכלי והסיכון בהעלאת שיעורי הפשיעה וירידת הביטחון האישי; היא תכיר ללא היסוס
בשלל צורות של תאים משפחתיים אלטרנטיביים למרות הפגיעה האפשרית בשיעורי הילודה
ובהתפתחותם הרגשית של הילדים שייוולדו במסגרות הללו; היא תתמוך בהגדלת ההוצאה
הממשלתית ובהגדלת הסיוע והקצבאות למרות הפגיעה הברורה בצמיחה ובתוצר.
בשם ערכי השוויון ,ההוגנות והצדק ,הליברליזם הפרוגרסיבי מוכן לוותר על הגנות חיוניות.
ד"ר יהודה יפרח הוא ראש הדסק המשפטי ב"מקור ראשון".
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הוא מסכן את עצמו למען האחר ,וגם כשהוא מתחבא מאחורי טיעונים פרגמטיים הוא נושא
בעומק חזון משיחי שחותר לקידום גאולי של ״וגר זאב עם כבש״ .העמדה זו לא רק מייצרת
סיכונים ,אלא גם גובה מחירים בפועל :דאגה לזכויות הפלשתינים הובילה ממשלות עבר
לוויתורים מדיניים שגרמו להתפרצויות אלימות של טרור רצחני; כניעה לארגוני עובדים
והגדלת ההוצאה הממשלתית פגעו בתוצר ובצמיחה; ניהול ריכוזי של מערכת ההשכלה
הגבוהה גרם לבריחת מוחות ,ועוד.
העמדה השמרנית ,לעומת זאת ,נשענת על חוכמת המסורת וניסיון העבר ,על כיבוד
המסגרות החברתיות המסורתיות ועל רתיעה משינויים חברתיים קיצוניים.
*
ניתוח יחסי הכוחות הפוליטיים בישראל ,בבריטניה ובארה״ב נותן את התחושה שימיו
הגדולים של השמאל נמצאים מאחוריו .הבוחרים מעדיפים גישות שמרניות ,אם בשל
היחשפותם למחירים הכבדים שגבתה המדיניות הפרוגרסיבית ואם בשל ניתוח רציונלי
של אתגרי המשק והחברה .דווקא בנקודה זו עולה הסכנה הגדולה ביותר של השמרנות –
הפיכתה מעמדה פרגמטית קשובה וגמישה לאידאולוגיה אוטופית בפני עצמה ,כזו שמחליפה
ערכים קשיחים מסוג אחד בערכים קשיחים מסוג אחר .בהקשר הישראלי הסכנה חריפה
יותר :אידאולוגיזציית־יתר היא נטייה יהודית עתיקת יומין ,עיינו ערך תולדות המשיחיות
ביהדות.
נפתח בדוגמה תיאורטית ונמשיך במעשית :הקפיטליזם הוא ללא ספק אחד מדגלי השמרנות.
מה קורה כשהקפיטליזם חורג מתפיסה תועלתנית המבקשת למרב את הישגי השוק,
ומתיימר להציע סט ערכים שלם? אסף שגיב הביא לאחרונה המחשה מאלפת מפרשנותה של
הגורו הקפיטליסטית איין ראנד לדילמת ״הקרש של קרניאדס״ (על שם ממציאו ,הפילוסוף
היווני קרניאדס מקירנה).
תמציתה :אונייה יורדת למצולות בלב ים ,ושניים ממלחיה מפרפרים במים על סף טביעה.
הם מבחינים בקרש הצף לו בין הגלים .דא עקא ,הקרש יכול לשאת את משקלו של אדם
אחד בלבד .השניים שוחים אליו בכוחותיהם האחרונים ,ומלח א׳ ,שהיה קרוב יותר לקרש,
מגיע אליו ראשון ונאחז בו .לאחר מכן מלח ב׳ מתקרב ,דוחף את חברו מן הקרש וגורם בכך
לטביעתו .האקט הזה מציל את חייו .שאלתו של קרניאדס :האם ראוי להעמיד את הניצול
לדין באשמת רצח ,בהתחשב בעובדה שפעל משיקולי הישרדות?
לדעת הרמב״ם ,דחיפת הניצול הראשון אל מותו אסורה בבחינת ׳יהרג ובל יעבור׳ מטעם
׳מאי חזית דדמא דידך סומק טפי?׳ [מניין לך שדמך אדום (בעיני האל) מזה של חברך?] .אך
למרות זאת אין לבית הדין להטיל עונש על המלח השני :״מפני שעבר באונס ,אין מלקין אותו
– ואין צריך לומר שאין ממיתין אותו״ (משנה תורה ,הלכות יסודי התורה פרק ה׳ ,הלכה ד).
כך גם לתפיסתו של עמנואל קאנט .מעשהו של המלח איננו מוסרי ,אולם הוא פטור
האיום ברעה
מעונש :״חוק עונשין מסוג זה לא ישיג את התוצאה המקווה ,מכיוון שמשקל ִ
שאיננה ודאית (גזר דין מיתה) לא יגבר על זה של רעה ודאית (מוות בטביעה)״ (הנחת יסוד
למטפיזיקה של המידות) .אגב ,גם עמדת המשפט הישראלי המודרני פוסעת בדרך זו.
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חרפי הדוהי

״הגנת הצורך״ הינה טענת הגנה בדין הפלילי ,אולם ממש לא כזו המהווה צל״ש .הצד השווה
שבכולם הוא שיש גבול לתביעה הנורמטיבית שניתן לתבוע מאדם סביר.
לשיטתה של איין ראנד ,לעומתם ,מלח ב׳ נהג בדיוק כמצופה ממנו .הוא עשה לא רק את
הדבר ההכרחי ,אלא גם את הדבר המוסרי .אנוכיות ,בעיני ראנד ,איננה ברירת המחדל
של המצב האנושי; היא האידיאל שעלינו לשאוף אליו .לכן ,מי שאינו נוהג באורח אנוכי
ומקריב את חייו לטובת אחרים – נוהג בעצם באורח לא־מוסרי .אם מלח ב׳ היה פועל
אחרת ,משיקולים אלטרואיסטיים ,ונמנע מדחיפת המלח השני אל מותו – או אז היה הוא
ראוי לגינוי .איך היא הגיעה לתפיסה המעוותת הזו? באמצעות מתיחת יתר של עקרונות
הקפיטליזם ,והמרתו מעמדה פרגמטית לאידיאה אתית ,שלא לומר דתית.
דוגמה מעשית מתחום מדיניות הרווחה .הדוגלים בתפיסת השוק יכולים לנסח אותה בשני
היגדים שונים .הראשון :״קידום עקרונות השוק החופשי״; השני :״הגנה על חירויות הפרט״.
גם כאן ,תפיסת השוק החופשי היא פרגמטית – מעדיפה להגדיל את העוגה במקום לריב
על החלוקה שלה ,ומניחה שמדיניות סוציאליסטית תשיג תוצאות הפוכות מהמקווה :תהפוך
את המדינה לטוטליטרית ותפגע ברווחתם של המעמדות החלשים .מדיניות שוק חופשי
בוחנת אפוא כל פעולה של מדינת הרווחה לגופה .כך ,למשל ,היא עשויה להתנגד להבטחת
הכנסה מאחר שזו מעודדת בטלנות ,אך לתמוך במס הכנסה שלילי לבעלי הכנסות נמוכות
מאחר שהוא מעודד את הגדלת ההשתתפות בשוק העבודה .ככלל ,הדוגלים בשוק החופשי
ישאפו לצמצם את מדינת הרווחה אך לא לבטלה כליל ,במיוחד לא במקרים שבהם התמיכה
הממשלתית ניתנת לאלו שבאמת אינם מסוגלים לעזור לעצמם ,כמו נכים קשים או תשושי
נפש.
לעומת תפיסה זו ,״חירות הפרט״ מבטאת ערך אידאולוגי קשיח ,דתי כמעט .הליברטריאנים
האוחזים בו רואים בתשלומי העברה של הביטוח הלאומי גזל בחסות שלטונית הפוגע בזכות
הקניין ,ואינם מקבלים הבחנה בין קצבה לגיטימית לקצבה פסולה .טענתם היא שמדינת
הרווחה אינה מצמצמת פערים ואינה מקטינה אי־שוויון ,היא צוברת לעצמה כוח וסמכויות
ולבסוף בהכרח פוגעת בזכויות האזרחיות והפוליטיות של האזרחים ,לכן אין לה מקום.
תפיסת "חירות הפרט" אינה מבחינה בין שירותים שהקהילה יכולה להחליפם באמצעים
וולונטריים לכאלה שלא ,כי היא אינה מקדמת שגשוג מצרפי אלא ערך קשוח .הדוגמאות
הללו ממחישות כיצד השמרנות עלולה ליהפך לחזירות נטולת אמפתיה.
*
אם השמרנות הישראלית תקפיד להתפתח על בסיס ״חוכמת המסורת וניסיון העבר״ הרי
שבהקשר הישראלי יש לה כלים אפקטיביים לפיתוח איזונים ובלמים .הכלים הללו נמצאים
בהלכה היהודית.
במאמר מכונן בשם ״במוצאי שנת השמיטה״ טען הרב ח״ד הלוי כי ליהדות אין הכרעה באשר
לאופיים של המשטרים המדיניים והכלכליים ,והם ניתנים לעיצוב ההנהגה בהתאם לנסיבות
המשתנות מדור לדור .יחד עם זאת ,ההלכה מציבה גבולות גזרה במטרה ״למנוע את השלילי
שבכל משטר אפשרי״ .לטענתו ,הלכות כמו איסור על הלוואה בריבית ושמיטת חובות נועדו
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להגנה על אוכלוסייה ספציפית מאוד — עניים מרודים פושטי רגל אשר החברה מבקשת
להעניק להם אשראי לצורך שיקום כלכלי.
עיון ב'שולחן ערוך' מציף דוגמאות לאיזון בין ערכים מתנגשים :ההלכה מעניקה הגנה חזקה
על הקניין הפרטי ,החל מאיסור הגזל וכלה באיסור על מלך להפקיע רכוש כעונש ,אולם לא
מדובר בערך מוחלט ובלעדי .כך למשל ׳כופין על הצדקה׳ :האדם רשאי לבחור למי לתת
את כספי הצדקה שלו ,אולם כבר במשנה במסכת פאה מופיעה תקנה להקמת קופת צדקה
עירונית המבוססת על גביית כספים וחלוקתם לנזקקים לפי קריטריונים עבור סעיפי הוצאה
בסיסיים כמו מזון ,מלבוש וקבורה .זהו מודל קדום למערכת רווחה המממשת את ערך
הערבות ההדדית.
תפיסת החינוך היהודית הבסיסית דורשת אחריות של ההורים לחינוך ילדיהם ,אולם כבר בימי
בית שני נקבעה תקנת יהושע בן גמלא המחייבת הקמת חינוך ציבורי .הפוסקים אומנם נחלקו
האם מדובר במענה לבני עניים בלבד או במערכת ממלכתית ,אולם עצם קיומה הממוסד של
מסגרת כזו אינו שנוי במחלוקת.
אין אומנם בהלכה זכר לעמדות המיקוח המופרזות שמקבלים גופים כמו ארגוני עובדים
ולזכויות כמו זכות השביתה ,אולם הפוסקים קבעו שורה של דיני מגן בעבודה הנגזרים מדיני
עבד עברי :איסור עבודה בפרך ,מגבלה על שעות העבודה ,הזכות להתפטר אף באמצע היום,
מגבלות על משך השכירות ,איסור הלנת שכר ועוד.
במאמר ״גבולות גזרה לכלכלה חופשית״ הדגים הרב עדו רכניץ כיצד ההלכה מאפשרת חופש
בקביעת מדיניות ,אך מקפידה על איזון בין ערכים מתנגשים .במתח שבין חירות לערבות,
התפיסה הקולקטיבית היהודית אומנם מכבדת את קניין הפרט אולם תובעת ערבות הדדית,
גם במחיר פגיעה מסוימת בחירות .מדובר אפוא באיזון שמוכן לשלם מחירים מסוימים ואינו
מוכן לשלם מחירים אחרים .הבסיס החופשי של הכלכלה נשמר ,אבל אין הוא נתפס כאחד
מיסודות האמונה אלא כערך אחד מתוך רבים וחשובים.
*
מדינת הרווחה נתפסת בדרך כלל כפשרה בעייתית בוויכוח בין הימין והשמאל הכלכלי.
השמאל אינו מרוצה בגלל היעדר השוויון ,והימין אינו מרוצה בגלל הפגיעה בחירות ובצמיחה.
בפועל ,כל עוד גובה ההשקעה ברווחה נשמר על ידי פקידי האוצר ,הפגיעה בצמיחה נסבלת.
האם מהמתח הזה נגזרת הכרעה ׳יהודית׳ בין מודלים שונים של מדינת רווחה? התשובה
שלילית .מבחינת ההלכה אין עדיפות למודל השוודי הרחב על פני האמריקני הרזה ,ושיקול
הדעת מסור בידי הציבור.
בהיסטוריה הישראלית הקצרה – כמו התפיסה הפרוגרסיבית ,כך גם התפיסה השמרנית
מהווה ׳רוחות חדשות׳ בשיח הציבורי שלנו ,וצריך להיזהר מסמיות עיניים מול האור הבוהק.
השמרנות אוצרת בכנפיה בשורה מרעננת וברכה רבה למשק ולחברה הישראלית ,אולם
מומלץ לגשת אל השמרנות בשמרנות ,קרי לאזן אותה עם ערכי המשפט העברי העתיק
ששמר על עמנו לא רע במשך שנים רבות מאוד.
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הפטיש הממלכתי
ּ
הגדול

השקפת העולם הציונית הממלכתית רידדה את השיח השמרני בארץ.
הגיע הזמן לשדרוג
את המונח ״שמרנות״ אבקש להגדיר לפי שלושה רכיבים:
העדפה לערכים מסורתיים וחשדנות כלפי שינויים
מהפכניים; תמיכה בחירות הפרט והתנגדות לקולקטיביזם
כפוי; הזדהות ודאגה לביטחונן של מסגרות קהילתיות,
ובראשן משפחה ולאום .השמרנות מבוססת ,בהתאמה ,על
שלוש תובנות יסוד :שמסורות שרדו משום שעבדו לא רע,
ולכן כדאי לשקול לאמץ אותן גם כאשר תועלתן לא לחלוטין
מובנת; שחירות מטיבה עם יחידים ועם הכלל כל עוד קיימים
מוסדות המבטיחים שהחירות של אחד אינה (יותר מדי)
משה קופל
על חשבון השני; וששיתוף פעולה מתחיל בבית ,עובר דרך
הקהילה והאומה ,ומתפשט רק כשיש לו שורשים חזקים.
כששמרנות באה לידי ביטוי פוליטי ,היא מתמקדת בעיקר בתפקידים הראויים – והבלתי
ראויים – של המדינה .כך ,למשל ,תנועות שמרניות פוליטיות תקדמנה מעורבות של
המדינה בקידום ערכים מוסריים מסוימים ,תתנגדנה למעורבות יתר של המדינה בתפקוד
השוק ,ותתמוכנה במדיניות קשוחה בענייני הגירה וביטחון .הביטויים הקונקרטיים להעדפות
אלו משתנים ממדינה למדינה לפי הנסיבות של כל אחת .בארצות הברית ,למשל ,שמרנים
מעדיפים שהמדינה תחמיר בנושאים כגון הפלות ,המתות חסד ונזילוּת מגדרית; הם מעדיפים
שהמדינה תמזער מיסוי ,חלוקה מחדש של העושר ורגולציה; והם מעדיפים שהמדינה תפעיל
יד קשה נגד הסתננות לתוך גבולותיה ונגד איומים ביטחוניים עליה.
שימו לב שבעמדה השמרנית הפוליטית ,כפי שתיארתי אותה ,ישנו מתח אינהרנטי .אם
אנחנו מתנגדים לניסיונות של המדינה להסדיר את השוק מפני חשש להשלכות בלתי צפויות
ולהגבלת חירות הפרט ,למה שנסמוך על המדינה בתחום רגיש עוד יותר של ערכים מוסריים?
השאלה אכן מאתגרת ,וההליכה בין הטיפות בעניין זה כלל אינה פשוטה .אם המדינה ממילא
עוסקת בהגנה על הזכות לחיים או בהבחנות בין גברים לנשים ,השמרן יעדיף שתעשה זאת
בדרך שמכבדת הגדרות מסורתיות של מושגים אלה; אולם השמרן לא בהכרח יכניס את
המדינה בכוח לנושאים מוסריים ללא סיבה טובה (והגדרת ״סיבה טובה״ בהקשר זה מבחינה
בין ליברטריאנים לשמרנים).
משה קופל הוא פרופסור למדעי המחשב באוניברסיטת בר־אילן ,חוקר תלמוד ויושב ראש פורום קהלת.
56

לוגה יתכלממה שיטּפה
ד

אז מה מצב השמרנות בארץ? לגבי הרכיב השלישי בהגדרת השמרנות הפוליטית – מדיניות
הגירה וביטחון – הקווים המוכרים בין שמרנים לפרוגרסיביים בכל העולם מתקיימים גם כאן,
והשמרנים מיוצגים היטב .אבל בשני הממדים הנוספים ,ערכים מוסריים וחירות כלכלית,
הקווים בין הניצים בארץ מתוחים בזווית שאינה סטנדרטית .כלומר ,המחלוקת הציבורית
אינה בין שמרנים ופרוגרסיביים ,ועמדה שמרנית אותנטית כמעט שאינה מיוצגת.
תנו דעתכם לדיון הסוער בארץ בעד ונגד הפלות .זוכרים? גם אני לא .המתות חסד? כנ״ל.
רפורמת בתי הסוהר? טרנסג׳נדרים? קצת תמוה שבמדינה של וכחנים אובססיביים כמעט שאין
שיח רציני על נושאים שמסעירים מדינות דמוקרטיות ברחבי תבל.
בתחום הכלכלי המצב די דומה .כמעט אין פוליטיקאי שאינו מגדיר את עצמו ״חברתי״.
כך ,במפלגת הליכוד ,שרואה את עצמה כמפלגת הדגל של הליברליות הכלכלית ,אלמלא
מאמצים כבירים של כמה קבוצות התנדבותיות איכותיות וקטנות ,הדגל היה נשאר בחצי
תורן ,במקרה הטוב .בציבור הדתי־לאומי ,שלכאורה צריך היה להיות אביר השמרנות ,בשֹורת
החירות הכלכלית עדיין מתמהמהת.
הסיבה לכך היא תפיסת הציונות הממלכתית .הציונות שאפה לגאול את העם היהודי מחוסר
האונים שנבע ממצב של היעדר מדינה .הפתרון המוצע היה ,כמובן ,להקים מדינה ,וזה נעשה
בהצלחה יוצאת דופן .אלא שאז ,בהינתן פטיש גדול ,חסידי הציונות הממלכתיים הפכו כל
בעיה למסמר .המדינה תטפל במחסור באמצעות משטר הצנע ,בעלייה ההמונית באמצעות
הצבא ,ובמחלוקות הדתיות באמצעות מיסוד הדת כעוד רשות מרשויות המדינה.
קווי החזית בין דתיים לחילונים בוהקים הרבה יותר מהקווים בין שמרנים לפרוגרסיביים,
והתוצאה היא שדיון מעמיק בנושאים ערכיים המבחינים בדרך כלל בין שמרנים
לפרוגרסיביים אינו אפשרי .כל התחלה של דיון כזה נופלת לבור של מלחמות הדת .ציונים
דתיים ,שמרנים מטבעם ,הזניחו נושאים הקשורים להגדרת החיים ומתירנות מינית וערכי
משפחה ,ובחרו להתמקד בסמכויות הרבנות הממלכתית ומימון מוסדות דת על ידי המדינה.
במקביל ,שמרנים חילונים נרתעו ממאבקים על ערכים כדי לא להיתפס כתומכים ברבנות
ממוסדת וכפייה דתית.
במישור הכלכלי המצב דומה .בהתאם לאידאולוגיה הציונית הממלכתית ,ישראלים מצפים
מהמדינה לפתור מצוקות כלכליות .ציוני ממלכתי מצוי אינו שש להודות שחופש כלכלי
יוביל לשגשוג ושקידום אקטיבי של ״צדק חלוקתי״ על ידי מיסוי ,תמיכות ורגולציה יובילו
להסתאבות ,כי הוא מעדיף לדבוק במיתוס שמדינה יהודית תוכל לרפא את כל המחלות
שמהן סבלו היהודים בגולה.
הבשורה של כתב העת שאתם מחזיקים בידיכם היא שכדי לקדם סדר יום שמרני אין צורך לזנוח
את הציונות ,למרות הכול .צריך רק לעבור לפאזה הבאה של הציונות ,נקרא לה ציונות .2.0
ציונות זו בנויה על ההכרה שתפקידה של מדינה יהודית אינו להכתיב פתרונות לבעיות ערכיות
וכלכליות ,אלא ליצור מרחב של חופש ואוטונומיה לאומית ותרבותית שבתוכו יוכלו היהודים
לפתח את מסורתם מתוך תחושה של ביטחון עצמי וחירות .בטוחני שבמסגרת ציונית בריאה
כזאת ,השמרנות תבוא לידי ביטוי מלא ותתרום את חלקה המשמעותי לשוק הרעיונות בישראל.
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שרשרת הדורות

השקפת העולם השמרנית גורסת כי לעבר ישנו משקל נכבד הן ביחס
להווה הן ביחס לעתיד .דיון במשמעות המחקר ההיסטורי בעקבות
אדמונד ברק ,וינסטון צ’רצ’יל וז’ק ברז’ון
הרומן 'ארבעים הימים של מוסה דאג' ( ,)1933פרי עטו של
הסופר היהודי־גרמני פרנץ ורפל ,מתאר את מאבקה הנואש
של קבוצה מבני העם הארמני בטורקים שביקשו להשמידם
בימי מלחמת העולם הראשונה .פנים רבות ליצירה זו,
מהחשובות בתולדות הספרות ,אך נדמה שאת עיקר תשומת
הלב של הקורא מושך הגיבור הראשי גבריאל באגראדיאן.
הלה נולד למשפחה ארמנית עשירה ,אך בנעוריו היגר לפריז,
נשא שם אישה צרפתייה וממנה נולד לו בן .עושר המשפחה
עשהאל אבלמן
ִאפשר לגבריאל חיי נוחות במקום מושבו החדש; הוא הקדיש
1
את חייו להגות ולאומנות והפך ל"הוגה דעות"" ,אדם החי במופשט ,אדם כשלעצמו".
כאשר פרצה מלחמת העולם שבו גבריאל ,רעייתו ובנו אל כפר אבותיו על מנת לחמוק
מאימת הגרמנים; אולם שם נלכדו ברשת המזימה הטורקית הרצחנית .במהלך פרקי הספר
שב גבריאל ומגלה את זהותו הארמנית עד שהוא הופך לחלוץ ומנהיג לבני עמו במאבק.
המערכה הלאומית שמנהיג גבריאל מובילה אותו לבירור זהותו הפנימית; במקביל הוא הולך
ומעמיק את קשרו הנפשי עם בנו ,שחונך כצרפתי וכאזרח העולם .ככל שמחריף מצבם של
הארמנים ,הולך הבן ונעשה חלק מאחיו הארמנים מבחינה חיצונית ונפשית.
באחד מרגעי המפגש המחודשים בין האב לבן ,שבמהלכו הם מתבוננים עמוקות זה בזה,
מבהיר הסופר כי על פי התרבות הארמנית העתיקה ,מבטו של הבן אל הדורות הקודמים
משול לראיית פני אלוהים ,משום שהדורות הקודמים אינם אלא "החוליה האחרונה בשרשרת
הדורות הבלתי ניתקת הקושרת אותנו עם אדם הראשון ,ועל כן – עם יסוד הבריאה" .מצד
שני ,גם מבטו של האב אל הדורות הבאים הוא ראיית פני אלוהים ,שהרי זוהי "החוליה הבאה,
2
הקושרת את האדם עם יום הדין ,עם קץ כל הדברים ועם הגאולה".
*
הדברים הללו ,על הקשר בין הדורות ועל הצורך לחיות מתוך יחס עמוק להיסטוריה כדי
להתמודד עם ההווה ולהיות נכון לעתיד ,הם אבני היסוד בהגותו של המלומד אדמונד ברק.
למעשה ניתן לטעון שיסוד כל המחלוקות שבין ברק ליריבו הגדול תומס פיין ,המחלוקות
ד"ר עשהאל אבלמן הוא ראש החוג להיסטוריה במכללת הרצוג.
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שהולידו את מלחמת הדעות בין ה'ימין' ו'השמאל'" ,נובעות כולן מאי־הסכמה על סמכותו
של העבר בחיים הפוליטיים" 3.ברק טען כי לעבר ישנו משקל נכבד בחיי ההווה ,וטענה זו היא
שעיצבה את יחסו העוין לשכלתנות התאורטית של ה'פילוסופים' ,אלה שלדעתו הולידו את
המהפכה הצרפתית.
על פי המלומד האנגלי הרברט בטרפילד ,ברק הבין כי
לאנגלים היה ניסיון של מהפכה ,כשהוציאו להורג את מלכם במאה ה ,17-אך מאז חזרו בתשובה,
ובעשורים האחרונים של אותה מאה עצמה נתגלו להם המידות הטובות של רציפות ,הסכנות
שבמיגור שלטון חוזר ונשנה ,היתרונות שבקדמה מודרגת והחכמה שבמדיניות של פשרה.
ההשקפות ההיסטוריות ,שהיו קשורות ב'משפט המקובל' ,יצרו בקרב האנגלים יחס של כבוד
לתקדים ושאיפה חזקה לקדם את עניין החירות מתוך שמירה על קשר לעבר .הניגוד בין מושגי
4
החירות של האנגלים והצרפתים אחר  1789עורר שאלות יסודיות בנוגע למהותה של ההיסטוריה.

להבנתו ,תפיסת הרציפות ההיסטורית שבה דגל ברק הובילה לריאקציה מחשבתית ושמרנות
מדינית מצד אחד ,ומצד שני הייתה הבסיס לתנועה ההיסטורית הידועה בשם 'רומנטיקה'.
לעבר
לתנועה הרומנטית פנים רבות ,שונות ומשונות .אחת החשובות שבהן היא הפנִ ייה ָ
והרצון לדון בו כסיפור חי; זהו אידיאל השונה במובנים רבים מן האידיאל שלפיו המחקר
ההיסטורי הוא ייעוד נעלה העומד כתכלית בפני עצמה .העבר ,סוברים בעלי הלך הנפש
הרומנטי ,הוא דבר שניתן להחיותו ואף ללמוד ממנו מסקנות מועילות.
גישה זו הייתה נחלתו של וינסטון צ'רצי'ל ,שלצד היותו מדינאי ,איש צבא ועיתונאי ,עסק
בכתיבה היסטורית (ובעקבותיה אף זכה בפרס נובל לספרות) .כך כתב עליו ישעיהו ברלין:
"אב המושג השליט אצל צ'רצ'יל ,העיקרון המארגן ,המרכזי והיחיד של עולמו המוסרי
אוצר את ההווה כולו ואת
והאינטלקטואלי ,הוא דמיון היסטורי עז ומקיף עד כדי כך שהוא ֵ
5
העתיד וכולו במסגרת של עבר עשיר וססגוני".
הנה הדברים המאלפים שכתב צ'רצי'ל בהקדמתו ל'היסטוריה של העמים דוברי האנגלית',
החיבור שפרסם אחר מלחמת העולם השנייה:
רק עתה ,כיוון ששקטו הדברים ,מביא אני לפני הציבור 'היסטוריה של העמים דוברי האנגלית'.
אם לפנים היה בה צורך ,ודאי שלא עבר צורך זה ולא נתבטל .בפעם השנייה בתוך מאת שנים זו
עמדו הקיסרות הבריטית וארצות הברית יחדיו נוכח אימיה של מלחמה בקנה המידה הגדול ביותר
שנודע בקרב בני האדם ,ומאז חדלו ירי התותחים ונפץ הפצצות עומדים אנו יותר ויותר על חובתנו
המשותפת כלפי המין האנושי .הלשון ,החוק ,והתהליכים שהביאונו לעולם כבר היה בהם משום
יסוד יחיד במינו לליכוד השורות ולהתוויית מתואמת .בתחילה סבור הייתי שאחדות כזאת אפשר
מאוד שתשפיע השפעה ניכרת על גורל העולם .ודאי הדבר כי איני חש שהצורך בכך נתמעט באיזו
מידה שהיא בעשרים השנים שעברו מאז...
אין ספר זה מבקש להתחרות ביצירותיהם של היסטוריונים שמלאכתם בכך .יותר מכך הוא מתכוון
להעלות השקפה אישית על ההתפתחות שהודות לה הגיעו העמים דוברי-אנגלית ברחבי העולם
כולו אל המיוחד שבמעמדם ובאופיים .כותב אני על אותם הדברים בעברנו הנראים לי בעלי
חשיבות ואני עושה זאת כאיש משולל ניסיון מה במאורעות היסטוריים מסעירים בימינו אנו...
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ןמלבא לאהשע

לס ּפרו .ידיעת המסות והלבטים צורך היא
כל אומה או קבוצת אומות ,יש לה סיפור מעשה משלה ַ
לכל החפצים להבין את הבעיות ,הסכנות ,המבחנים והאפשרויות העומדים בפנינו כיום ...מתוך
התקווה שהעיון במסות ובמצוקות של אבות אבותינו עשוי לא רק לחזק ולבצר את העמים דוברי
האנגלית של ימינו ,אלא גם למלא איזה תפקיד קטן באיחוד העולם כולו ,הריני מגיש את פרשת
6
הקורות הזאת...

באופן עקרוני ביקש צ'רצ'יל לכתוב היסטוריה מקיפה ומשובחת של העמים דוברי האנגלית,
אך נוסף על כך מעשה הכתיבה שירת בעבורו השקפה אישית שבהטמעתה ראה חשיבות
מוסרית – לאומית ועולמית.
במהלך מאות השנים שחלפו מזמנו של ברק עד ימיו של צ'רצ'יל פעלו דמויות נוספות ורבות
בעולם המעשה והמחשבה שביטאו את אותה נטייה :ראיית העבר כדבר־מה אהוב העשוי
לשמש מורה דרך בהווה ,והתבוננות באירועי העבר – ביצירות ,אישים ומעשים בעלי חשיבות
קיומית שניתן להפיק מהם לקח מעשי ועמוק בעבור ההווה.
*
'משחר לדקדנס' – זהו השם שהעניק ההיסטוריון ז'ק ברז'ון לספרו רחב היריעה המתאר את
תולדות התרבות המערבית משנת  1500ועד דורנו; ואכן ,על פי תפיסתו של מלומד דגול זה,
התרבות המערבית בת זמננו סובלת מכמה חוליים עמוקים העשויים להוליך אותה לשקיעה
ולאבדון 7.מרכיבים רבים הקיימים בתוככי התרבות המערבית בת זמננו מובילים לשקיעה זו;
נזכיר כאן כמה מהבולטים שבהם.
 .אתרבות־הנגד שכשמה כן היא :עמידה נגד המבנה החברתי והתרבותי שממנו הגיחה
לאוויר העולם .תרבות זו הגיעה לשיא בשלוּתה בשנות השישים ,וכאז כן היום היא
הבסיס התרבותי של המגמה הפוליטית המתאמצת לגלות צורות חדשות של קהילה,
דפוסים חדשים של משפחה ,מוסכמות מיניות חדשות ,צורות חדשות של מחיה ,מבנים
אסתטיים חדשים וזהויות אישיות חדשות.
 .בהביקורת והלעג לערכי הבורגנות שבעבר נקראו 'סגולות' או 'מידות טובות' :עבודה,
חסכנות ,מתינות ,יכולת הבלגה ומשמעת עצמית .תחת כל הערכים הללו ,שהביאו בעבר
יציבות ומוסר לחברה ,מורגשים כיום (במיוחד בארצות הברית) 'ערכים' כגון :התמוטטות
המשפחה ,אובדן הסמכות ההורית ,וסדקים וקרעים במרקם החברתי.
 .גפעילותם של אינטלקטואלים 'חתרניים' או צעירים רדיקליים התומכים ב'מרחבים
בטוחים' ומקצינים את תחומו של שיח ה'פוליטיקלי קורקט' .הללו חותרים תחת קיומה
של תרבות חופשית המאפשרת את עצם העברת הביקורת שאותה הם משמיעים.
 .דהמדיום והמסר של תוכניות הריאליטי ,שכביכול מטיפים לאינדיבידואליזם ספונטני
אך למעשה בנויים – מהמסד עד הטפחות – מרוח של קונפורמיות מובהקת ומהממד
הטוטליטרי שבמציצנות.
 .המסרים שתמציתם' :החיים קצרים; אין מאיתנו כל ציפייה; אנו ציניים ומפוכחים; והכול
ממילא רב־תרבותי ,נרטיבי ,יחסי ,שלא לומר שקרי .הבה לא נזיק זה לזה ונבלה ככל
הניתן בטרם נחדל'.
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האם אבחנתו של ז'אק ברזון נכונה? האם התרבות המערבית אכן צועדת ישירות אלֵ י
שקיעתה? האם יש מורה דרך כלשהו שביכולתו להציע דרכים אחרות? ברז'ון עצמו הציע
תשובה; בעמודים האחרונים של ספרו הוא הביע תקווה שיום יבוא ושלל המגמות המובילות
לשקיעה יטילו שעמום ואי נחת כה כבדים על הבריות ,עד שלפחות חלקם יתחילו להתעניין
בעבר ולשאול את עצמם :מהיכן צמחה תרבותם? מה העניק לה את כוחה? אילו ממדים
חיוביים ,מרשימים ומעוררי השראה היו בה? כדי לענות על שאלות אלו ,קיווה ההיסטוריון,
יפנו השואלים אל ההיסטוריה שתהיה בעבורם מורת דרך; או אז יתברר שהעיסוק בהיסטוריה
אינו רק ייעוד מדעי אלא עבודה חינוכית הרת גורל.
השקפה מעין זו גורסת אפוא שבכוחה של ההיסטוריה לתאר את צורות החיים ,המסורות,
ההוגים והספרים שעיצבו את פני החברה ,ומתוך כך לעודד את המתעניינים בהיסטוריה להכיר
ולהבין – ולא־פעם גם להעריך – את כל מה ששיפר אי־פעם את מצבו של המין האנושי.
ההיסטוריה מציעה גלריה עצומה של הוגים ,סופרים ,משוררים ופילוסופים – ולעיתים
גם מנהיגים פוליטיים – שהותירו לדורות אחריהם מורשת בדמות צורות חיים מוסריות;
ההיסטוריה מלמדת על דמויות הוד שהפנו את תשומת הלב לתחושת ייעוד ,לאפשרות של
התנהגות אצילית ,והורו את הצורך בדבר פיתוח רגש של חובה אצל היחיד בכל הנוגע ליחסו
לעצמו ,לחברה שבה הוא חי ואף לעם שאליו הוא משתייך .לא עוד אלא שההיסטוריה עשויה
לשמש גם כמעין שופט המחייב את מי שבחרו ברע ומצדיק את מי שבחרו בטוב.
ועוד תרומה אפשרית אחת יש להיסטוריה .בזכות יכולתה להראות עד כמה מורכב הוא
העולם ועד כמה סבוך הוא הקיום האנושי ,בכוחה לנפץ את היומרה האנושית לבנות מערכות
רעיוניות יודעות כול; רב כוחה בהרחקת האדם מהשקפות אידאולוגיות צרות אופקים,
נוקשות ,דוגמטיות ונטולות הומור .אכן ,ההיסטוריה אינה מאפשרת לדעת בדיוק כיצד לפעול
בהווה ,אך היא בהחלט עשויה לפתוח פתח להבנת כשלי העבר.
*
התחלנו את דברינו במבט ההדדי שבין אבות ובנים ,הקושר בין יסוד הבריאה לבין אחרית כל
הדברים; המשכנו בחשיבות שהעניקו הוגים להיסטוריה ועמדנו על הממד הרומנטי שבחקר
ההיסטוריה ,ממד החורג לחלוטין מראיית חקר ההיסטוריה כייעוד מדעי גרידא; לבסוף ראינו
כיצד יכולה ההיסטוריה לתפקד כמורת דרך בעבור תרבות השרויה במשבר .כל אלו מצטרפים
יחד לנקודת מבט המשמשת מרכיב מרכזי ב'חשיבה שמרנית'.
1 .1פרנץ ורפל ,ארבעים הימים של מוסה דאג ,מגרמנית :צבי
ארד ,תל אביב :עם עובד ,תשס"ג ,עמ' .9

5 .5ישעיהו ברלין ,רשמים אישיים ,תל אביב :עם עובד ,תשנ"ג,
עמ' .38

2 .2שם ,עמ' .15

6 .6וינסטון צ'רצ'יל ,היסטוריה של העמים דוברי האנגלית,
א–ד ,מאנגלית :אהרן אמיר ,תל אביב :עם הספר ,תשכ"ג;
א ,עמ' .23–13

3 .3יובל לוין ,הפולמוס הגדול :כיצד החלה מלחמת הרעיונות
בין הימין לשמאל ,מאנגלית :אביעד שטיר ,ירושלים :שלם,
תשע"ח ,עמ' .8
4 .4הרברט בטרפילד' ,היסטוריוגרפיה' ,אנציקלופדיה עברית,
יד ,טורים .298–296
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נאמנות כערך
מוביל

מעגלי הזהות המותקפים כיום כאויבי החירות הם המעניקים לאדם
משמעות .כדי לבסס אותם מחדש עלינו לקדם בשיח הציבורי את
ערך הנאמנות

לאה ויזל

אחת הטענות הפופולריות נגד השקפת העולם השמרנית
היא שהשקפה זו שלילית ביסודה ,כלומר נטולת תוכן
מצד עצמה ומכוּונת בעיקר למיתון שינויים חברתיים
חפוזים ולמניעת מהפכות .ובכן ,האומנם השמרנות נטולת
בשורה ערכית? במאמר זה אבקש להתייחס לאחד הערכים
המרכזיים המכוננים בעיניי את השקפת העולם השמרנית –
(ולמצער נשחק),
הנאמנות .ערך זה נשכח בשנים האחרונות ִ
אך השמרנות הישראלית המתחדשת תרוויח אם תשכיל
להשיבו ללב השיח הציבורי.

בעידן שבו הערך העיקרי המועלה על נס בתרבות הכללית הוא חופש הבחירה של הפרט,
הגיעה העת להתייחס ביתר כבוד לערך הנאמנות ,ערך כה בסיסי בחיי משפחה וקהילה.
אדם לא נולד לחלל ריק ,אלא להקשר משפחתי ,קהילתי ולאומי; מעגלי הזהות הבסיסיים
הללו הם המעניקים לו משמעות .אולם למרבה הצער מעגלים אלה מסומנים כיום במחוזות
ליברליים רבים כאויבי החירות וכדכאניים .למשל ,בתפיסת העולם של הפמיניזם הרדיקלי,
שהפכה למיינסטרים בעת האחרונה ,מתואר הצורך בשבירת המחיצות בין הפרטי לציבורי
כדי למנוע עוולות בתוך המשפחה – מה שמפרק במידה רבה את המסגרת המשפחתית
כיוצרת זהות; במדעי הרוח מסתמנת גישה המתייחסת ללאומיות כהמצאה מאוחרת;
ותאוריות קוויריות קוראות תיגר על הזהויות המגדריות הקלסיות .הנאמנות היחידה השלטת
בעולם הפוסט־מודרני היא הנאמנות לעצמי ולרצונותיי .אך מי הוא אותו עצמי שאליו אני
מחויב? הנאמנות לבית ההורים ,לקהילה וללאום היא שיוצרת זהות ושייכות ובלעדיה אין
משמעות לחירות הפעולה.
בדבריי אתמקד במעגל הזהות הראשוני והבסיסי ביותר ,המשפחה ,ואציע לראות בזוגיות
ובמערך המשפחתי ברית המושתתת על נאמנות – בשונה מתפיסה ליברלית רווחת הרואה
בקשר הנישואין הסכם חוזי (לכל היותר) שניתן לצאת ממנו בכל רגע נתון ללא הנמקה נוספת
מעבר לעצם הבחירה בצעד כזה.
במקורות חז"ל העוסקים בסיבות העומק שהובילו לחורבן הבית השני מצוי סיפור מרתק על
ד״ר לאה ויזל היא דיקנית במכללת "אורות ישראל" ,מרצה למשפטים וליהדות.
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ליבומ ךרעכ תונמאנ

'שוליית הנגר' (בבלי ,גיטין נח ע"א):
מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשת רבו [=הנגר] ,ושוליא דנגרי הוה [=שוליה של נגר היה] .פעם
אחת הוצרך רבו ללוות .אמר לוַ ׁ :ש ֵ ּגר אשתך אצלי ואלוונה .שיגר אשתו אצלו ,שהה עמה שלשה
ימים; קדם ובא אצלו .אמר לו :אשתי ששיגרתי לך היכן היא? אמר לו :אני פטרתיה לאלתר,
ושמעתי שהתינוקות נתעללו בה בדרך .אמר לו :מה אעשה? אמר לו :אם אתה שומע לעצתי –
גַ ּ
רשה .אמר לו :כתובתה מרובה ,אמר לו :אני אלווך ותן לה כתובתה .עמד זה וגֵ רשה ,הלך הוא
ונשאה .כיון שהגיע זמנו ולא היה לו לפורעו ,אמר לו :בא ועשה עמי בחובך .והיו הם יושבים
ואוכלים ושותין והוא היה עומד ומשקה עליהן ,והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בכוסיהן ,ועל
אותה שעה נתחתם גזר דין .ואמרי לה [=ויש שאומרים] :על שתי פתילות בנר אחד.

סיפור נורא זה מעיד על קלקול שחלחל לכל שדרות החברה :אין מתוארים כאן פגמיהם של
מנהיגי הציבור (כפי שמצוי בסיפורי קמצא ובר קמצא ודומיהם); זהו סיפורם של אנשים מן
היישוב .מקריאה חפוזה נראה שהשוליה הוא האיש הרע בסיפור; אולם מקריאה מעמיקה
יותר עולה שכל הצדדים בעייתיים וכי היחסים ביניהם מבטאים נכות רגשית ואטימות לב
קשה :האישה דוממת; הנגר אדיש להתעכבותה; והשוליה מנצל את הסיטואציה באופן
ציני .הנאמנות הבסיסית נעדרת .זאת ועוד ,ההסבר החלופי החותם את המקור הנזכר מציין
שהסיבה שבגינה נחרב הבית היא ״שתי פתילות בנר אחד״ ,היינו קיום יחסים אסורים בין איש
ּ
אישה.
ואשת רעהו – אולי אף בהסכמת
לנוכח מציאות עכשווית שבה אין מניעה לפרסם כנס בנושא פוליאמורה ,ולנוכח העובדה
שאין פוצה פה ומצפצף על בגידה במערכות יחסים כל זמן שמדובר ביחסים בהסכמה (למשל
בין ידוענים או אנשי ציבור) ,סיפור שוליית הנגר מהדהד את קולו ומזכיר כי אובדן הנאמנות
הוא חורבן – של יסודות החברה המתוקנת המושתתת על בתים בריאים ומוסריים.
המושג ׳נאמנות׳ נושא מטען חיובי יותר מהמושג ׳מחויבות׳ .הרב עמיטל הקדיש מאמר שלם
לערך הנאמנות להלכה; 1ובהקשר זה הזכיר את סיפור החולדה והבור 2.הסיפור מתאר נערה
שנפלה לבור וניצלה על ידי נער לאחר שהבטיחה להינשא לו; הנער והנערה נשבעו זה לזו
אמונים ,העמידו את הבור וכן חולדה שעברה שם כעדים להבטחתם ההדדית ,ונפרדו איש
לדרכו; הנערה שמרה את הבטחתה בקנאות ואילו הבחור נישא לאישה אחרת; רק לאחר
שילדיו מתו במיתה משונה ,על ידי בור וחולדה ,שמע הלה בקול אשתו ,התגרש ממנה ושב
אל אותה נערה.
הרב עמיטל רואה בסיפור זה מסר ברור שלפיו תכונת הנאמנות היא תכונה אנושית עמוקה
וטבעית ,ולהערכתו אף שבשנים האחרונות היא נשחקה מאוד ,עתידה לקום תנועת־נגד
שתשיב אותה אל מקומה הראשון; לא ייתכן אחרת .דומה שהוא הדין ביחס לנאמנות של אדם
למשפחתו ולעמו :התפיסות הליברליות הקיצוניות הביאו את החברה למקום קיצוני ביותר
שבו אין ערך אלא ל׳התחברות׳ אישית; ולפיכך סביר להניח כי כוחה של התנועה הנגדית,
השמרנית ,ילך ויתחזק כתנועת מטוטלת .תאוריות שמרניות רואות ערך בכל מה שנצבר
במסורת – במנהגים ,במוסכמות החברתיות ובחוקים – הרבה יותר ממה שבכוחו של הפרט
להשיג בכוח תבונתו לבדה; לכן נאמנות למסורת ,להקשר המשפחתי ,הקהילתי והזוגי היא
ערך פוזיטיבי וחיוני.
שמרנות#

אייר תשע"ט

מאי 63 2019

לזיו האל

אין להכחיש כי ישנם צדדים חיוביים בהתעצמותה של הבחירה החופשית ,צלם האלוקים
שבאדם ,כחלק מצמיחתן של התאוריות הליברליות; אין ספק כי המעבר מעולם שבו הכול
היה שאלה של ׳סטטוס׳ (כולל מקום עבודה ותנאיה ,בחירת בן זוג ועוד) לעולם שבו החיים
מאפשרים בחירה הוא תמורה מבורכת המעצימה את מערכות היחסים הקרובות – מעצם
היותן פרי בחירה מודעת .אולם ,יש להיזהר שלא ללכת רחוק מדי – שלא לומר ללכת שולל
– אחר אוטונומיית הפרט וזכותו לבחור בכל עת כיצד לחיות את חייו.
הבחירה האנושית מקבלת משמעות אך ורק לאור ֶהקשר – של משפחה ,עם ומסורת .הרב
סולובייצ׳יק היטיב לתאר את יחסי הנישואין והמשפחה כברית; היינו כהתרחשות בין שני
אנשים אוטונומיים הנעשית מרצון ומבחירה אך עמוקה בהרבה מהסכם חוזי .בין חוזה הסכמי
לברית ישנם שני הבדלים והם קשורים גם לנושא הנאמנות :האחד ,בעוד שחוזה מתייחס
לרוב לנושאי קניין ורכוש ,ברית קושרת את כל צדדי החיים והאישיות; השני ,בברית קיים
מוטיב ההתמדה ,המחויבות והנאמנות הטוטלית ,ומוטיב זה נעדר מחוזה הסכמי .זוג הבא
בברית נישואין עושה זאת מתוך הקשר של חיים ונאמנות לעבר; בני הזוג קושרים את גורלם
הקשר הזוגי
זה בזה וכן בדור העתיד שכלפיו הם מחויבים בחינוך ובהעברת המסורת .עומק ֶ
מושתת על רכיב הנאמנות וכך גם הקשר של אדם להוריו ,לילדיו ,למדינתו ולמסורת אבותיו.
ישנה חשיבות עליונה להצבת הנאמנות כערך מרכזי לצד ערך הבחירה הזוכה כיום לבלעדיות.
אדם ללא ֶהקשר וללא מחויבות ונאמנות הוא אדם אומלל ובודד .אדם מאושר שייך לבת זוגו,
להוריו ,לילדיו ולקהילתו .רק מתוך הקשר יכול האדם לפעול בעולם.
1 .1הרב יהודה עמיטל" ,בין התחברות למחויבות" ,חמש
שיחות על תורה ,נוער וחינוך ,אלון־שבות :ישיבת הר־עציון,
תשס״ג ,עמ׳ .42–36
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2 .2הסיפור הוזכר ברמז בבבלי ,תענית ח ע"א ,והובא בהרחבה
מסוימת בפירוש רש״י ותוספות על אתר .נוסח מורחב של
הסיפור מובא בספרו של ר׳ נתן מרומי ,הערוך ,ערך ׳חלד׳.

ערפל עדיין

שינויים בתורת הלחימה הם הכרחיים ,אך כללי הלחימה הבסיסים
עדיין בתוקף .הטכנולוגיה לעולם לא תחליף את האסטרטגיה
לצבאות יש תדמית ,לפעמים מוצדקת ,של מערכות
שמרניות במובן הרע של המילה .השמרנות הצבאית על פי
תפיסה זו היא לעולם שלילית ,ומייצגת קפיאה על השמרים
ֵוראקציונריוּת .תדמית של ניתוק מהשטח כשל אותם קצינים
פרוסים בעלי המונוקל שאינם מסוגלים לדמיין מכונות ירייה;
של קולונל בלימפ הבריטי ,או אפילו לפניו של המייג'ור
ג'נרל של גילברט וסאליבן הבקיא בכל דבר למעט מקצועו
הצבאי; של שר ההגנה הצרפתי שהתנגד להחלפת המדים
הצרפתיים הבולטים במדים הנטמעים בשטח בטענו כי
יגיל הנקין
"המכנסיים האדומים הם צרפת!" ,או של הפרשים הפולנים
המסתערים עם סוסיהם על הטנקים הגרמניים וספינות הקרב הענקיות היוצאות למלחמה
ימית ומוטבעות בידי להק של מטוסים המזמזמים סביב מפלצות הענק .זאת למרות העובדה
שהסיפור על הפרשים הפולנים ,כמו גם רוב הדמויות הסטריאוטיפיות הנזכרות לעיל ,הם
1
בעיקר אגדה.
מה שזוכה לפחות תשומת לב הוא העובדה שצבאות נוטים לא פעם לקיצוניות שנייה :היגררות
אחרי פתרונות ורעיונות מהפכניים ובלתי בדוקים ,תוך התעלמות ממגבלותיהם .הדוגמאות
כוללות כלי נשק שונים ומשונים שהבטיחו הרבה וסיפקו מעט (או כלל לא) ,תאוריות מרחיקות
לכת לגבי שינוי פני המלחמה ,אמונה בתורה שפותחה למצב מסוים כאילו היא תתאים
לכל מצב ולו רק בשל היותה שונה מן הנהוג בעבר ועוד .לאמיתו של דבר ,אחד הכישלונות
המפורסמים ביותר בהיסטוריה המודרנית המיוחס למהפכנות הצבאית של האויב – תבוסת
צרפת במלחמת העולם השנייה – נבע מחשיבה מהפכנית לא פחות .הצרפתים האמינו בכוחה
של ההמצאה החדשה שטרם נוסתה – הנשק נגד־הטנקים (שמטבע הדברים התפתח לאחר
הופעת הטנק בזירה) – יותר מאשר בכוחם של הטנקים .בעיניהם ,יריביהם היו השמרנים :הם
לא הבינו שהסתערות עם טנקים על תותחים נגד־טנקים משולה להסתערות החיילים הרגליים
מול מכונות הירייה במלחמת העולם הראשונה .ההפך לא יכול היה להיות נכון יותר.
הסיבות לחיבת־המהפכנות ברורות :ראשית ,כל מפקד שפוי רוצה יתרון על האויב ,ולעיתים
קרובות מוכן להיאחז בכל מה שנדמה שיבטיח לו יתרון .שנית ,מפקדים רבים מעוניינים
לחסוך ככל האפשר בחיי חייליהם ,ולפיכך יקדמו בברכה כל מה שנדמה שיבטיח להם
בקדמה ,אשר רבים
אפשרות לניצחון תוך פחות (או ללא) לחימה .שלישית ,ישנה אמונה עזה ִ
ד"ר יגיל הנקין הוא עמית במכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון.
שמרנות#

אייר תשע"ט

מאי 65 2019

ןיקנה ליגי

מן הציבור בדמוקרטיה שותפים לה ,וכך גם רבים מהקצינים .זו האמונה שלכל בעיה יימצא
פתרון ,אם לא עכשיו ,אזי בקרוב .לתאוריות חדשות ומבטיחות־הרבה ,כמו גם לאופנות
אינטלקטואליות ,יש כוח משיכה רב עבור הללו .לבסוף ,כישלונות עבר ,הנצרבים היטב
בזיכרונם של צבאות ,מיוחסים לעיתים קרובות באופן אינסטינקטיבי לקפיאה על השמרים,
גם אם לא תמיד בצדק ,ומייצרים תמריץ גדול מאוד להתחדש על מנת להתכונן למלחמה
הבאה ,שאיש איננו יודע כיצד תיראה ,אולם רבים מתפתים להניח שהיא תיראה בדיוק־לא־
כמו־הקודמת .לעיתים קרובות נוספת לכך אי הכרת העבר ,המולידה אמונה שכל דבר שאינו
זהה בדיוק למצב המוכר הינו מצב חדש הדורש להמציא את הגלגל – גם אם זה הומצא מזמן.
בין הדוגמאות המפורסמות ניתן למנות את הניסיונות החוזרים ונשנים להכריע מלחמות
מן האוויר ,הגם שברוב המקרים הדבר כשל 2.או לאחרונה ,הפיכתה של תפיסה אמריקאית
ללחימה מול כוחות לא־סדירים ,שהצליחה במידה מסוימת בעיראק ,לחזוּת הכול ,רק כדי
לגלות בתוך זמן קצר כי איננה פועלת באותה צורה באפגניסטן .דוגמה אחרת ,שנבלמה
במהירות אך לא לפני שהשפיעה רבות הן על צבא ארצות הברית והן על צה"ל ,הייתה
האמונה כי מערכות ִמחשוב חדשות תבטלנה את "ערפל הקרב" ותאפשרנה למפקד להגיע
לוודאות מלאה בלחימה.
התמודדות של צבאות אירופה המערבית עם האפשרות של איום רוסי היא דוגמה נוספת
המתרחשת לנגד עינינו כיום .כ־ 25שנה לאחר תום המלחמה הקרה" ,קץ ההיסטוריה"
והאמונה כי צבאות ממוכנים כבדים כבר אינם רלוונטיים ,צבאות אירופה מוצאים עצמם
במצב שבו ברור להם כי אם יריביהם חושבים שצבאות כאלו דווקא כן רלוונטיים ,הם יתקשו
לעצור אותם.
גם לישראל ,בצד הצלחות רבות ופריצות דרך טכנולוגיות ותאורטיות ,יש דוגמאות של
הליכה אחר הבטחות לפריצות דרך ומהפכות המנתקות קשר עם העבר .אחת הדוגמאות
הבולטות ביותר בהקשר הישראלי היא השנים שקדמו למלחמת לבנון השנייה.
הגם שמקובל להאשים את "תסמונת הבט"ש" במוכנות הלקויה של צה"ל למלחמה,
לאמיתו של דבר מדובר לא רק בכורח ואילוצים אלא גם בבחירה ואידיאולוגיה .צה"ל
הושפע מתפיסות בנוגע ל"מהפכות בעניינים צבאיים" ,גם אם אלה צומצמו לנושא
עדיפותו של נשק מדויק .הוא העתיק תפיסות מהאמריקאים ,או פיתח כאלו בעצמו,
שהבטיחו לבטל את ערפל הקרב ,להקנות לצה"ל דומיננטיות מוחלטת ,להבין אחרת את
המלחמה ולאפשר לו לעשות את כל זה בלי הצורך המעצבן ורב הנפגעים בכיבוש שטח.
בשנים שלפני מלחמת לבנון השנייה שררה התפיסה כי עידן המלחמות הגדולות תם ,ובהתאם
– שאין צורך בהכשרה ובאימונים הנדרשים לכך ,ואפילו לא בציוד .הדבר היחיד ,כנראה,
שהציל את חטיבה  401של השריון מקיצוץ נרחב בכוחה היה העובדה שהמלחמה פרצה בטרם
הספיק הקיצוץ להתבצע ,קיצוץ שנבע לא רק מסיבות כלכליות אלא מאמונה שאין צורך בכל
כך הרבה טנקים ,ושהרלוונטיות של חיל השריון נמוכה מול איום של לוחמה לא סדורה 3.לכך
הצטרפו תאוריות תוצרת בית וחוץ על השינוי המוחלט באופי המלחמה ואי־הרלוונטיות של
ניסיון העבר כולו (למעט העבר המסונן היטב השימושי לטובת "הוכחת" תאוריות מסוימות).
האופנה הייתה להאמין כי לוחמה מבוזרת של יחידות קטנות ועצמאיות איננה רק כלי
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שימושי מאוד בארסנל כלים של מפקד ,אלא צורת לחימה מהפכנית תואמת־כול שתותיר
את האויב חסר אונים ,ושעליונות במודיעין ובכוח אש תשמיד אותו בלי שיוכל לעשות דבר.
מונחי כיבוש השטח יצאו מהאופנה ב"עידן הטילים".
לא נדרש יותר ממלחמת לבנון השנייה ,סכסוך בינוני עם ארגון שנוקט גם בטקטיקות צבאיות
"רגילות" מסוימות וגם בלחימת גרילה ,כדי להזכיר לצה"ל שדווקא יש טעם בחלק ממנהגי
העבר.
אם כן ,מה עושה השמרן הצבאי? תפקידו להזכיר כי אומנם שינויים בתורת הלחימה הכרחיים,
אבל העבר הוא עדיין פתח־דבר .כל זמן שבני אדם מעורבים בלחימה ,וכל זמן שהאדם לא לגמרי
השתנה – ואין סיבה להאמין שהוא השתנה לגמרי – עדיין הכללים הבסיסיים ביחס למלחמה
נותרו .היא עדיין ,כפי שהורה ההוגה הדגול קרל פון קלאוזביץ" ,ממלכת אי־הוודאות" ,שבה
שום פעולה אינה מתרחשת כמתוכנן ,שבה האויב מנסה לפגוע בנו לא פחות משאנחנו מנסים
לפגוע בו ,ועדיין ה"חיכוך" שבמלחמה יבטיח ששום דבר לא יקרה כמתוכנן .הסיבות למלחמה,
כפי שכתב תוקידידס לפני קרוב לאלפיים וחמש מאות שנה ,עדיין מתחלקות בדרך כלל
ל"פחד ,כבוד ואינטרסים"; במלחמה עדיין שולטת לא רק הרציונליות כי אם גם אי־הרציונליות,
הפחד ,השנאה והזעם; ובמלחמה עדיין יהיה כנראה צורך להרוג את האויב ,ולא רק להובילו
במהלך מבריק לכניעה בלי שיילחם ,אם כי מהלך כזה יתקבל כמובן בברכה אם הוא אפשרי.
השמרן מזכיר כי חלק מהרעיונות החדשים אינם חדשים ,וכי נוסו בעבר; ואם נוסו כבר ונכשלו
– יש להסביר מדוע הפעם התוצאה תהיה שונה .השמרן מזכיר כי טכנולוגיה איננה מחליפה
4
אסטרטגיה ,וכי ִקדמה טכנולוגית ללא הבנה כיצד יש להשתמש בה איננה מבטיחה דבר.
השמרן גם מחפש בכל תאוריה את ההתייחסות לאויב כגורם חכם ובעל תושייה ,שכן לאויב יש
אמירה ,ואי אפשר לבסס תורת לחימה על ההנחה שיש רק שחקן משמעותי אחד.
בקצרה ,השמרנות הצבאית היא הידיעה כי יש לאזן בין האמונה ש"הפיתוח החדש /
ההתפתחות החדשה משנה הכול" לבין האמונה ש"הפיתוח החדש  /ההתפתחות החדשה אינה
משנה כלום"; והידיעה כי אם מישהו מאמין כי סוג סכסוך או צורת לחימה מסוימת איננה
רלוונטית ,משמעות הדבר היא פשוטה – שהוא יגיע לא מוכן לאותו סוג סכסוך או צורת
לחימה ,כאשר יתרחש.
1 .1דוגמה המובאת לעיתים קרובות לשמרנות במובן הרע
של קפיאה על השמרים בצה"ל ,היא התנגדות צמרת
צה"ל ל"כיפת ברזל" .טענה זו היא בלתי מוצדקת בעליל.
המחלוקת סביב "כיפת ברזל" לא הייתה על אודות
הטכנולוגיה ,אלא על אודות השפעותיה ,ובייחוד העובדה
שככל שיכולות המגננה משתכללות ומתחזקות הצבא
הופך באופן טבעי לפחות התקפי ,והפוליטיקאים מעוניינים
פחות לנצל את יכולתו ההתקפית גם אם האלטרנטיבה היא
ספיגה .שני הצדדים הציגו טיעונים הגיוניים ,והמחלוקת
לקדמה.
נגעה לאסטרטגיה ,וכלל לא ִ
2 .2ראוי לציין שג'וליו דואה ,נביא הכוח האווירי וההפצצה
האסטרטגית ,הלך הרבה מעבר להדגשת המהפכניות

שבזרוע האווירית .הלה האמין כי פגיעה בעורף האויב
ובאזרחיו תהיה הדרך היחידה להכריע מלחמות מעתה ,וכי
שאר הזרועות תהפוכנה לא-רלוונטיות בגלל הכוח האווירי.
3 .3בדומה לקיצוץ המתוכנן בצי הבריטי בשנות השמונים,
שהעובדה שטרם הספיק להתבצע ִאפשרה לבריטים לכבוש
חזרה מהארגנטינאים את איי פוקלנד.
4 .4כפי שהוכיחה מפלתה של צרפת ב ,1940-למרות העובדה
שלצרפתים היו יותר טנקים שברוב המובנים היו עדיפים
על הגרמניים .לרוע מזלם של הצרפתים התברר שבנקודת
הזמן של  1940הגרמנים הבינו טוב הרבה יותר מהם כיצד
להשתמש בטנקים.

שמרנות#

אייר תשע"ט

מאי 67 2019

להציל את
הפמיניזם מעצמו

הפמיניזם הפוסט־מודרני נלחם בברית בין איש לאישה ומוביל
לאבסורד מוסרי אשר פוגע בסופו של דבר בנשים

ייחודה של השמרנות בישראל ,ששורשיה במסורת העברית־
יהודית ,טמון בחיזוק מעגלי השייכות הטבעיים־אורגניים של
האדם :זוגיות בין איש לאישה ,המשפחה המורחבת ,הקהילה
והאומה .דרך חשיבה זו ,הבונה נדבך על נדבך של מעגלי
שייכות וזהות ,נפרשה במלוא יופייה בהגותו של אהרן דוד
גורדון 1.הגותו נכתבה ,במידה רבה ,כפולמוס עם הקומוניזם
וכל תוצריו (הפמיניזם ,האתאיזם ,הקוסמופוליטיות ,העלאת
המעמד הכלכלי כחלופה לעם ועוד) ,ועל כן יש בה רכיב
שמרני מובהק .גורדון שאף בכתביו לנסח מכנה משותף
עינת רמון
פילוסופי ,תאולוגי ואידאולוגי רחב ככל הניתן ,על יסוד
תורת החיים היהודית ,שיעצב תודעה לאומית־יהודית מודרנית לכל הציבורים השותפים
2
לבניין ארצנו.
אחד ההיבטים המרתקים ,המייחדים את גורדון ביחס להוגי דעות אחרים בני זמנו – שאף
הם שאפו לאותה "שמרנות יהודית" המאחדת אורתודוקסים ולא אורתודוקסים ,ימנים
ושמאלנים תחת חופת הציונות (לדוגמה ,אחד העם מחד גיסא והרב קוק מאידך גיסא) – היה
המקום המרכזי שייחד גורדון לערך הברית של שותפות אמיתית ,עמוקה וטהורה בין האיש
לבין האישה .הגבר והאישה ההופכים לאב ואם ביחד ,ומקיימים משפחה שהקדושה קודמת
בה לאהבה ,הם הם לשיטתו התשתית לחברה האנושית ,על כל מעגלי הזהות המשמרים
אותה .בהקשר זה סבר גורדון כי לאימהות כוח נשי יוצר וייחודי שהתרבות האנושית ,בעיקר
3
זו המודרנית – ואוסיף :קל וחומר הפוסט־מודרנית – מתעלמת ממנו ומבטלת את ערכו.
האדם הפוסט־מודרני מורד בדורנו במוסכמה כלל־אנושית זו ,משום שיש בידיו טכנולוגיות
מתוחכמות המאפשרות ניתוק מהגוף ,שינוי מלאכותי שלו ,ואף רבייה ללא הזדקקות של
איש לאישה ואישה לאיש .מרד זה נובע מחרדה קיומית מוגזמת מן המוות ורצון להיות "כא־
לוהים" ,בוראי סדרי בראשית ,במקומו.
המהפכה של התנ"ך – מפרשת הבריאה ועד לפרשת העריות – היא האמונה ביכולת
ההתקדשות והנאמנות של האיש והאישה זה לזו וזו לזה (המשפחות הפוליגמיות שמופיעות
ד"ר עינת רמון היא מרצה בכירה וחוקרת בתחומי האישה ביהדות ,מחשבת ישראל וליווי רוחני.
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בתנ"ך אינן מוצגות כאידיאל; ומכל מקום ,משפחות אלה לא ערערו את הקשר של אדם
עם אביו מולידו ועם אימו יולדתו) .עתידה של האנושות על פי התנ"ך ,מבחינת המבנה
"והיָ ה בַ ּיוֹ ם ַההוּא נְ ֻאם ה' ִּת ְק ְר ִאי
המשפחתי ,הוא זיווג של ברית ושל נאמנות בין איש ואישהָ :
ישי וְ לֹא ִת ְק ְר ִאי לִ י עוֹ ד ַּב ְעלִ י" (הושע ב׳ ,יח).
ִא ׁ ִ
הערכים של התנ"ך הם יסוד לחשיבה השמרנית ביהדות ובמערב .אבל אין צורך להיות "דתי"
כדי לראות בערך הברית בין איש ואישה תנאי הכרחי לקיומה של הציביליזציה האנושית,
ולראות בניסיון היהיר למרוד בה סכנה לאנושות .ילדים שלא ידעו מי אביהם ומי אימם ,מי
אחיהם ומי משפחתם ,הם ילדים שהחברה האנושית שוללת מהם את הזכות שלהם לזהותם.
לעת עתה מתעלמים מן המחיר הכבד שמצב זה גורם להם ולחברה .תמוה הדבר שאותו עולם
פרוגרסיבי הנאבק על שימורו של כל חרק בעולם מוכן להשמיד את הטבע האנושי כיצור
הנוצר ומתחנך על ידי הברית בין איש ואישה .גם דפוסים של התנהגות מינית שמחללת
את ערך הנאמנות והברית בין גבר לאישה נתפסים בתנ"ך כאלילות מסוכנת ,ואכן בכל פעם
שהאנושות עשתה ניסויים בסדרי חיים כה בסיסיים של התרבויות האנושיות ,הדבר היה כרוך
בהסוואתם – וגם בפשעים נגד האנושות.
הפילוסופיה הפוסט־מודרנית הפוסט־אנושית מכשירה בסמוי עיוותים אלו ומסווה את
המחירים שהחברה האנושית משלמת ותשלם על אובדן ערך הנישואין .היא בוחלת במצב
האנושי המוגבל על ידי הגוף :לידה מאב ואם ,חינוך על ידיהם במשותף ,ומוות בסוף החיים.
תחת אלה ,שאיפתה של החברה הפוסט־מודרנית היא לסרס ולעקר את האדם ולהופכו ליצור
א־מיני אלקטרוני שיחיה חיי נצח 4.המרד הפוסט־מגדרי הפוסט־מודרני הוא מרד במצב
האנושי הבסיסי ובתרבויות האדם לגווניהן .רק מי שמאמין באדם ,קל וחומר מי שמאמין בא־
לוהים ,חשוב לו לשמור על הברית בין איש לאישה ולשמר אותה.
הצעתי היא ,על כן ,שהשמרנות היהודית־ישראלית תאמץ את דגל שיקום ערכי המשפחה
באהבה ותפיץ אותו בקרב העם היהודי ובין אומות העולם שהתייאשו מכך .הנישואין בין
אישה לגבר (או ברית של הורות ביניהם ,למי שאינו מסוגל לחיות חיי נישואין) הם מסגרת
5
טובה שאין לה חלופה.
*
גם במבט לאחור ,אל אימהות הפמיניזם ,מסתבר שהללו לא נטשו את החינוך למערכת
יחסים אוהבת ומחויבת שיש בה הפריה הדדית בין איש ואישה .ראוי בהקשר זה להזכיר את
מי שנחשבת לאם הפילוסופיה הפמיניסטית ,העיתונאית ,המחנכת והסופרת הבריטית מארי
וולסטונקרפט ( 6.)1797–1759ספרה הגנה על זכויות האישה חידד רבות מן הדעות הקדומות
נגד נשים ,וביקש לתקן את העיוותים ביחסים בין גברים ונשים תוך הטלת אחריות עקרונית
לכשלים על שני המינים (אם כי יותר על הגברים ,בהיותם חזקים ממסדית וחברתית) .ואולם
וולסטונקרפט האשימה את המתירנות המינית כהשחתה מוסרית של גברים ונשים גם יחד,
וראתה באימהוּת את אחת המטרות הנעלות של קיומן של נשים ,שאינה יכולה להתממש
במלואה בשל החלשת החברה אותן .השורה התחתונה של דבריה של וולסטונקרפט הייתה כי
"רק חברה המאלצת נשים וגברים למלא את החובות המוטלות עליהם ,כדרך היחידה לזכות
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ןומר תניע

בהוקרת הזולת ,שכל בן אנוש רוצה להשיגה בדרך כלשהי ,היא חברה מאורגנת כהלכה".
"האושר האמיתי" ,כתבה" ,נובע בהכרח מרגשות מוסדרים כהלכה" ,וכדוגמה לכך הביאה את
ההתרגשות שגבר הגון יחוש למראה אשתו המיניקה את בנו או בתו .בכך חידדה למעשה את
ערך הקשר הפנימי האינטואיטיבי בין גבר לאשתו ,ובעקיפין גם חיזקה את הצורך בנישואין
בין איש לאישה ,מוסד המסדיר את החובות ביניהם 7.דברים אלו ,על כן ,קרובים עד מאוד
ליסוד הפילוסופי של היהדות ההלכתית 8.אף על פי שפרצה בחייה רבים מגבולות המוסכמות
החברתיות הבריטיות ,וולסטונקרפט מתייחסת ברצינות לגוף האישה ,לשוני הגופני בין
גברים ובין נשים ,לתפקידים האימהיים וכן לחזון הקשר הטוב בין גברים לנשים בנישואין ,כל
זאת במידה שיינתנו לנשים הכלים המחשבתיים שיאפשרו את עצמאותן.
ואולם היום ,חשיבה כזו נחשבת פרימיטיבית ובלתי הגיונית .התאוריה החדשה ,ה"קווירית",
שהשתלטה על הפמיניזם ,נושאת את התובנות הבאות:
אין שום מגדר "נאות" ,מגדר שהוא נאות למין אחד ולא לשני ,שהוא כביכול רכושו התרבותי של
אותו מין [ ]...ההטרוסקסואליות היא חזרה כפייתית וכפויה שיכולה רק לייצר את האפקט של
מקוריותה שלה :במילים אחרות ,הזהויות ההטרוסקסואליות הכפויות "גבר" ו"אשה" ,אותם יצירי
דמיון שרכשו מוצקות אונטולוגית ,הן אפקטים תיאטרליים שמתחזים לקרקע ,למקור ולאמת
9
המידה הנורמטיבית של הממשי.

מנקודת המבט של הפילוסופיה הפמיניסטית הרווחת כיום במחלקות ללימודי מגדר בכל
העולם ,נשיות או גבריות הן "מופע"; תחפושת ותו לא .התובנה הפשוטה שהמין האנושי
מחולק ביולוגית לגברים ונשים ,וכי טבעי ואחראי לחנך לנישואין של גבר ואישה זה לזו וזו
לזה ,נחשבת "גזענית".
אומנם ,כיוון שלא ניתן להחשיב תופעות אנושיות כגון היריון ,לידה ,הנקה ,או לחילופין מסת
שריר גדולה יותר של הגבר ל"מופעים" – כלומר ,תחפושת ,תאוריות המגדר הללו מובילות
מהר מאוד לאבסורד מוסרי .הנה כך נחשפנו לתופעה חדשה בספורט העולמי שבה גברים
המחשיבים עצמם נשים מתחרים כנשים בתחרויות אופניים או היאבקות ,וגורפים בקלות
רבה את המקומות הראשונים 10.למעשה ,בחסות ה"פילוסופיה הקווירית" כל המקומות
הבטוחים לנשים (מלתחות ,שירותים ,תאים נפרדים בבתי כלא וכו') נפתחים עתה לגברים
המחשיבים עצמם נשים.
ה"קדמה" לא רק את הגוף הנשי אלא גם את הישגיו הגדולים
הפמיניזם של ימינו מפורר בצו ִ
של הפמיניזם ,ויוצא שהוא בוגד במושא פעולתו לכתחילה :בנשים עצמן.
דוגמה לכך היא "מסמך היוהל"ם" שהכתיב בצה"ל מדיניות בעייתית ומסוכנת וטרמינולוגיה
שלפיה "נשים" זו קטגוריה "בעייתית" 11.מסמך זה מלמד כי צעדי הביניים ש"הנאורים"
מציעים בדרך לעיצוב האדם הפוסט־אנושי הם טשטוש הזהויות של גבר ואישה בכל הזירות:
בקרב ,בחדר הלידה ,בשירותים וכו' .רק כך ניתן להבין את הבלתי נתפס :ששדולת הנשים
מצטרפת להפגנות הדורשות ,למעשה ,הנגשת רחם ,כלומר "אישה פונדקאית" ,לכל גבר
שאינו חפץ באם לילדיו בשם ערך "השוויון המגדרי" ומעדיפה אותו על פני ערך היסוד
12
האנושי־הפמיניסטי שנשים לא תתפרנסנה מסחר בגופן (!).
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בישראל ,שבה למרבה המזל אין הפרדה מוחלטת בין דת ומדינה (יסוד שמרני חיוני שאבותינו
ממפא"י הורישו לנו) ,קיים כוח פוליטי חזק אשר מאמין בטובו של העולם הנברא .אין זה כוחן
של הפמיניסטיות המובילות ,המשלבות בדורנו ידיים עם התנועה המבקשת בסמוי לחסל
את התופעה הביולוגית־חברתית הנקראת "אישה" .מי שיגן על הנשים ,בסופו של דבר ,יהיו
המשתייכים לפלגים האורתודוקסיים השמרניים.
לצורך שמירה על האדם ,ובכלל זה לצורך הצלת הפמיניזם מידי עצמו ,אנו זקוקים לשמרנים
ולשמרניות אמיצים אשר יפעלו לחינוך האדם לברית של קדושה ואהבה בין איש ואישה .כך
נקומם מחדש את המסר הפמיניסטי המקורי של העצמת האישה ,עצמאותה ויחסיה הטובים
עם אבי ילדיה ,שגם הוא יעלה מעלה ויצמח וישגה מתוך השותפות הברוכה הזו.
1 .1ראו אהרן דוד גורדון ,״לבירור ההבדל בין היהדות והנצרות״,
כתבי א״ד גורדון ,כרך שלישי ,תל־אביב :הועד המרכזי של
מפלגת ״הפועל הצעיר״ ,תרפ״ז ,עמ׳ .213–207
2 .2ראו עינת רמון ,״לא מלחמת דעות ,כי אם עבודה משותפת״,
מוסף שבת ,מקור ראשון ,ערב שבת פרשת במדבר ,א׳
בסיוון תש״ע ,14.05.2010 ,עמ׳ .19–18
3 .3ראו עינת רמון ,חיים חדשים :דת ,אימהות ואהבה עליונה
בהגותו של אהרן דוד גורדון ,ירושלים :כרמל.2007 ,
4 .4יובל נח הררי בפורום הכלכלי העולמי בדאבוס ,2018
https://www.youtube.com/
מתוך:
נדלה
 ,watch?v=ZlLSu9pU2LUוכן :אסף רונאל ,״רק
הטכנולוגיה תציל אותנו ,אך היא גם הדבר שעלול לחסל
אותנו״ ,מוסף הארץ ,7.12.18 ,עמ׳ .36
5 .5לקישורים למחקרים על יתרונות הנישואין מבחינה
בריאותית ,כלכלית ,רגשית ועוד ראוhttps://www. :
.c4m.org.uk/marriage-works-women
6 .6מארי וולסטונקרפט ,הגנה על זכויות האשה ובה הערות על
סוגיות פוליטיות ומוסריות ,מבוא :שרון הלוי ,תרגום :ליה
נירגד ,ירושלים :שלם ,תשע״ה.
7 .7שם ,עמ׳ .162–158
8 .8הרי״ד סולובייצ׳יק מעלה על נס בהגותו את הממד
הפילוסופי של ההלכה .על פילוסופיית האהבה של ההלכה
לשיטתו ראו :הרב יוסף דב הלוי סולובייצ׳יק ,אדם וביתו:
שש מסות על חיי המשפחה ,עריכה :דוד שץ ויואל ב׳
וולוולסקי; תרגום :אביגדור שנאן ,ירושלים :עמותת תורת

הרב ,תשס״ב; הרב חיים נבון ,שיעורי בית :הרב סולובייצ׳יק
על זוגיות ,מיניות ומשפחה בימינו ,ראשון־לציון :משכל,
 ;2016עינת רמון ,״אני ואתה או שמחת מצווה? ביקורתו
המוסרית והרגשית של הרב סולובייצ׳יק על מ׳ בובר״,
בתוך יובלי אהבה ,קובץ זכרון ליובל הימן הי״ד ,עריכה:
יוסף יובל טובי ,שמואל גליק ורינה מלמד ,ירושלים :הוצאת
המשפחה ,תשע״ז ,עמ׳ .349–339
9 .9יאיר קדר ,עמליה זיו ואורן קנר (עורכים) ,מעבר למיניות:
מבחר מאמרים בלימודים הומו־לסביים ותיאוריה קווירית,
תל־אביב :הקיבוץ המאוחד ,2003 ,עמ׳ .330
1010אמיר ענבר" ,אלופת העולם הטרנסג'נדרית הראשונה .ארבע
מילים שיצרו מהומה" ,הארץ ( .)22.10.18זמין במרשתת.
1111ראו עינת רמון ,״צבא העם בוטל ,יחי צבא המגדר״,
מוסף שבת ,מקור ראשון ,ט׳ בניסן תשע״ח.25.3.2018 ,
נדלה מתוךhttps://www.makorrishon.co.il/ :
/judaism/31819
1212יו״ר השדולה ,מיכל גרא מרגליות ,פרסמה כי היא ״מתנגדת
לפונדקאות מסחרית ככלל ,אבל תומכת בשביתה המרגשת
שקורית היום״ .על פי מרגליות אין בכך סתירה שכן
המחאה חצתה מזמן את גבול החוק הקונקרטי .אפולוגטיות
מסוג זה הינה מצויה במקרים הרבים שבהם הדאגה
לנשים מתחלפת בדאגה לשוויון .וראה גם :גלית דיסטל
אטבריאן ,״פונדקאות :מה עם זכויות נשים?״ ,ישראל היום,
.24.7.2018
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המלחמה על הכוח

טיפוח תחושת הדיכוי מאפיין את שיח הזהויות הפרוגרסיבי ונועד
לצבירת כוח .החברה הישראלית אופטימית מכדי שתקנה זאת

ההתנגשות שמייצרת החזית הפרוגרסיבית בתפיסה
השמרנית אינה נובעת ממלחמה על ערכים .הערכים
רוקנו מתוכנם זה מכבר והפכו לכלי נשק במלחמה אחרת
לחלוטין :מלחמה על כוח ,במובן הרחב של המילה :כסף,
שליטה במרחב הציבורי וניכוס פוליטי.

גלית דיסטל-
אטבריאן

זוהי מלחמה כוללת שחולשת על כל תחום בחברה
המערבית ,וככזאת עליה לגייס את כל המשאבים
האפשריים .והיא אכן מגייסת .חופש הדיבור ,חופש
המחשבה ,חופש הפרט – כל אלה נפלו שבי במתקני
הכליאה של משטרת התקינות הפוליטית.

אבל הכלא הזה ערמומי יותר .בניגוד למשטרים בעלי
מאפיינים טוטליטריים שבהם היה הגולאג מקום מוחשי והסורגים ניתנו למישוש – הכלא
הפרוגרסיבי הוא וירטואלי ,תרתי משמע :קיים ולא קיים ,מורגש ונסתר ,מאיים ,מעניש,
משתק ,לעיתים ממוטט קריירות ,משפחות ,חיים שלמים ,וכל זאת תחת מעטה תמים של
חופש ושוויון.
הרודנות של המאות הקודמות הצדיקה את שלילת החופש של הפרט; הרודנות החדשה,
לעומת זאת ,מדברת על חופש תוך שלילתו ,על שוויון תוך הנצחת הפערים ועל מלחמה נגד
גזענות תוך שימוש בנרטיב גזעני קלסי.
לפני שאפנה לאופן שהמגמות האלה באות בו לידי ביטוי בישראל ,אולי כדאי לבחון את
המתרחש בארץ המולדת ...שהביאה את הפרוגרסיביזם לעולם :ארצות הברית .למרטין לותר
קינג היה חלום שבו אף אדם לא יימדד עוד על פי צבע עורו ,מינו או דתו .בחלומו של קינג
האדם החופשי נמדד אך ורק על סמך יכולותיו האינדיבידואליות ,על סמך כישוריו ועל סמך
דעותיו .כך נראה החופש בעיניו של הדוקטור המהפכני ההוא.
וכיצד הוא נראה על פי יורשיו הפרוגרסיבים? בדיוק הפוך :אדם נמדד אך ורק על פי צבע
עורו ,מינו או דתו .האישה צודקת יותר מהגבר ,השחור צודק יותר מהלבן ,והמוסלמי צודק
יותר מהיהודי ולבטח יותר מהנוצרי הקולוניאליסט .המפתח לצדק לא ניתן עוד על סמך
הישגיו של האינדיבידואל ,אלא על פי קבוצת השייכות שלו .מפתחות הצדק ניתנים תמיד
לחלש ,או שמא עליי לכתוב ל״מוחלש״ הפסיבי שכבר אינו שולט בחייו .כך ,הפרוגרסיביזם
גלית דיסטל-אטבראין היא פובליציסטית וסופרת.
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מעודד אי לקיחת אחריות אישית דווקא בקרב האוכלוסיות שזקוקות לאחריות הזאת יותר
מכול .הפועל היוצא הוא דיכוי סמוי וגדיעת הרוח האנושית.
דוגמה עגומה לכך היא מצבם של האפרו־אמריקאים בארה״ב .ארה״ב הרבה פחות גזענית
מכפי שהייתה לפני ארבעה או חמישה עשורים; דברים שנעשו או נאמרו אז לא יעלו על
הדעת בתקופה הנוכחית .וראו זה פלא – בכל הפרמטרים האפשריים מצבם של השחורים
גרוע יותר מכפי שהיה בתקופות החשוכות ההן :האלימות גדלה ,המשפחות החד־הוריות
התרבו ביחס לאוכלוסייה ,העוני גבר והפשע נמצא במגמת עלייה.
כיצד זה ייתכן? איך יכול להיות שדווקא כשהתנאים האובייקטיביים שופרו ,מצבה של
האוכלוסייה הזאת הפך רע יותר? התשובה העיקרית נעוצה בדוקטרינה הפרוגרסיבית
שמטיפה לשחורים שהם אינם צריכים להשתפר ,ללמוד ,להילחם ,להשכיל ,להפשיל
שרוולים ולקחת אחריות .במקום זה הם מדגישים את הדיכוי (שעדיין קיים) והופכים אותו
לחזות הכול .וכשיש מדכא יש קורבן ,והקורבנוּת הזאת ממכרת .אומנם היא גובה מחיר בטווח
הארוך ,אבל לטווח הרגעי היא מספקת מאוד :״מישהו אשם במצבי ,מישהו שהוא לא אני״.
בארץ המגמה זהה ,ורוח הקורבנוּת נושבת בכל התחומים שהפרוגרסיבים תפסו בהם אחיזה.
מאבק הנשים למשל ,מאבק שאולי מזוהה יותר מכול עם הפמיניזם הפרוגרסיבי .במאבק הזה
מגולמות כל הרעות החולות שצוינו בתחילת המאמר.
ראשית ,טיפוח תחושת הקורבנוּת :מייצגות הפמיניזם הפרוגרסיבי בישראל מטפחות
בנחישות את השקר שלפיו קיים פער של  30%בין משכורתו של גבר ומשכורתה של אישה
שעושים אותה עבודה.
השקר הזה מגוחך וניתן להפרכה בקלות של לחיצה אחת במנוע הגוגל ,כי האמת היא
שכ־ 25%מהנשים בישראל בוחרות לעבוד בחצי משרה .הטענה הפמיניסטית היא בעצם
כזאת :מדוע אישה שעובדת בחצי משרה לא מרוויחה בדיוק כמו גבר שעובד במשרה מלאה?
את השקר הזה (שהפך לאמת מוחלטת שאין עליה עוררין) מפמפמות חברות כנסת ,נשות
תקשורת ומובילות דעת קהל .לכולן יש גישה ישירה אל האמת ,ובכל זאת הן בוחרות לשקר.
מדוע? כדי לטפח את תחושת הדיכוי והקורבנוּת בקרב כלל הנשים בישראל.
על פי ד״ר ג׳ורדן פיטרסון ,התופעה שמתקיימת בישראל מתקיימת גם בכל העולם המערבי
– ניפוח פערי השכר בין גברים לנשים הוא מניפולציה שאינה לוקחת בחשבון  16משתנים
רלוונטיים ,כמו רמת הסיכון בעבודה ,בחירת המקצוע וכאמור היקף המשרה .נשים למשל
בוחרות באופן מסורתי במקצועות כמו רווחה ,רפואה וחינוך ,ואף על פי שהמקצועות
האלה מתגמלים פחות מבחינה כלכלית הן עושות בהם חיל .הטענה שנשים ״הוסללו״
לבחירת המקצועות האלה מתגלה כלא נכונה ,בעיקר אם בודקים את המדינות הסקנדינביות
הפרוגרסיביות שאימצו את כללי השוויון הפמיניסטי באופן הבולט ביותר בעולם .שיעור
הנשים הבוחרות במקצועות ״הנשיים״ האלה לא ירד שם במאומה ,עובדה שמובילה למסקנה
שאין כאן ״הסללה״ או אילוץ אלא בחירה חופשית לחלוטין.
צריך להתמקד בבחירה הזאת .מדוע היא כל כך נלעגת ונלוזה בעיני הפמיניזם המתקדם?
מדוע המודל הגברי שתובע את ההשקעה של כל משאבי הרוח ,הנפש והגוף בדבר אחד
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אינטליגנטי יותר מהמודל הנשי שבוחר באופן מסורתי לחלק את המשאבים בין קריירה,
ילדים ,פנאי ועיסוקי חיים רחבים יותר? מדוע הגבר ,שמכפיף את כל חייו לתלוש המשכורת,
עדיף על אישה שבוחרת לחלק את משאביה באופן מאוזן בין שלל תחומי החיים? או אולי
צריך לנסח את השאלה הזאת באופן מדויק יותר :מדוע על פי הפמיניזם המודרני האישה
המוצלחת ביותר היא בעצם גבר?
בשלב זה אבקש לומר מילה אישית :אני מכירה את הנשים האלה שבוחרות לחלק את
משאביהן בין שלל תחומי החיים ,אותן נשים שמביאות תלוש משכורת הביתה ,מטפחות
קריירה ,מסיימות את התזה ,מכינות שניצלים בצוהריים ומניידות את הילדים לחוגים עד
שעות הערב .הנשים האלה מרבעות את המעגל על בסיס יומיומי ,והבחירה שלהן קשה פי
אלף מזו של הגברים .חלוקת הקשב שלהן ,תחומי האחריות שלהן והחלישה שלהן על כל־כך
הרבה מטלות מורכבות היו מביישות כל מנכ״ל של קונצרן מצליח שדואג רק לתחום אחד.
מדוע לזלזל בהן? מדוע להקטין אותן? מדוע לדכא את רוחן? הנשים האלה צריכות לקבל פרס
על בסיס יומיומי במקום מטח הדיכוי הבלתי פוסק הזה שמבהיר להן עד כמה הן חלשות או
מוחלשות .הן לא קורבן של אף אחד; הן אמזונות מעוררות הערצה.
מניפולציה זהה התרחשה גם במאבק הפמיניסטי נגד רצח נשים בתוך המשפחה בישראל.
כאשר מבודדים את מקרי הרצח ב־ 2018מגלים דבר מדהים – סטטיסטית ,הגבר הישראלי־
יהודי יליד הארץ הוא הגבר הכי פחות אלים בעולם ( 4מקרי רצח בתוך המשפחה מתוך 28
שהתרחשו בשנה החולפת) .יש שני מגזרים שאחראים באופן עיקרי לתופעת הרצח הדומסטי
בישראל :המגזר הערבי והמגזר האריתראי .את הראשון הפמיניסטיות מסרבות לסמן ,את
השני הן התעקשו להשאיר בארץ תוך יציאה למלחמה חזיתית בנשים היהודיות של דרום תל
אביב החיות בגללם בפחד .אם יש שני מאבקים בולטים בקרב הפרוגרסיביזם בישראל של
 2018הרי הם אלה :המאבק נגד רצח נשים והמאבק לשמור על הגברים שאחראים לתופעה
המזעזעת מכל משמר .דבר והיפוכו.
גם במקרה הזה ,כמו במקרה פערי השכר המנופחים ,המגמה הפרוגרסיבית הכללית היא
טיפוח תחושת הדיכוי ,האפליה ,״מצב החירום״ וההיסטריה בקרב הנשים שחיות בישראל.
הרי האויב הגדול ביותר שלו הוא המודל השמרני־בורגני שמציג תא משפחתי מסופק
ומתפקד .כדי לערער על המודל השמרני הזה הפמיניזם הפרוגרסיבי מאדיר את הקיפוח מצד
אחד ,ומשמר אותו מהצד שני תוך עידוד מקומי למלחמה בין המינים .ובכן ,בשורה התחתונה,
אותן נשים שכביכול פועלות נגד השמרנות הנוראה ומביאות את בשורת השחרור הפמיניסטי
בעצם משרישות את הדיכוי ומנציחות את העוול.
הפמיניזם הפרוגרסיבי הזה הוא רק חלק קטן מתנועה כוללת שהולכת וצוברת כוח ומכתיבה
את סדר היום של העולם המערבי .במידה שאתה מתנגד למאבק הזה אתה לא מסומן עוד
כ״אדם עם דעות שליליות״ אלא כ״אדם שלילי״ .המתקפה איננה עוד על חילופי רעיונות
אלא על בני אדם ,והנשק שלהם הוא חמלה מדומה.
התנועה הזאת ,שבאה לערער את סדר היום של העולם המודרני כפי שאנחנו מכירים אותו,
הפכה את חופש האינדיבידואל ,החתירה להישגים ולמצוינות ,האחריות האישית ואחוות
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המינים ״לשמרנות דכאנית״ ,ואת קווי המחשבה הטוטליטריים שמאפיינים אותה לסמל של
חופש וקִדמה.
*
אלא שבישראל קורה דבר מפתיע – בניגוד לאירופה או לארה״ב למשל ,שבהן השפעת
הפרוגרס באה לידי ביטוי בסטטיסטיקה נחרצת כמו אחוזי ילודה שליליים ,כאן התא השמרני
הביתי איננו מושפע כלל.
ישראל החילונית ,כמו גם ישראל הדתית ,מאמינה עדיין בבורגנות השמרנית ,ובעיקר מאמינה
בהבאת ילדים לעולם ,והרבה מהם .בעוד שמדינות מערביות רבות מציגות אחוזי ילודה
שליליים (תופעה שההשפעה שלה לטווח ארוך היא לא פחות מהרסנית) – הרי שבישראל
אחוזי הילודה הולכים וגדלים גם במשפחות חילוניות ממעמד חברתי־כלכלי גבוה.
משפחה בעלת ארבעה ילדים ויותר הפכה לסמל סטטוס לא רק בהתנחלויות או בערים
חרדיות ,אלא גם ביישובים חילוניים ומבוססים .כ־ 25אחוז מהנשים הישראליות בוחרות
לעבוד בחצי משרה ובחירתן מעידה על סדר עדיפות ברור מאוד – הגשמה עצמית לצד
המשפחה ולא במקומה.
מהבחינה הזאת החברה הישראלית היא דוגמה מוצלחת של שילוב נכון בין ערכי השוויון
המגדרי לבין תפיסת עולם שמרנית ובריאה.
אולי זאת השמש הישראלית ,אולי זה ההרכב האנושי ,ואולי בכלל מדובר בריאקציה ל־DNA
יהודי שידע  2000שנות רדיפה .כך או כך ,במבחן התוצאה – החברה הישראלית של 2019
בוחרת שוב ושוב במודל המשפחה הבורגני והשמרני ,בקהילתיות ,במתינות ובחיבור עמוק
ומושרש לקרקע המציאות.
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תולדות הימין
הכלכלי החרדי

שינויים בחברה החרדית הפנימית והקצנתו של השיח הסוציאליסטי
עתידים לערער את שילוב האינטרסים הקיים בין השמאל החברתי
לחרדים
השמרנות כתפיסת עולם מגובשת קיימת כבר מאות בשנים,
אך היא חדשה יחסית בנוף הישראלי .אולי משום כך קל
יותר למצוא ישראלים התומכים רק בחלק מהרעיונות שהיא
נושאת בכנפיה .דוגמה טובה לכך היא התנועה הליברלית
החדשה ,שתומכת בעמדות כלכליות שמרניות מסורתיות
אבל המצע החברתי והמדיני שלה אינו תואם בהכרח את
עמדות השמרנים החברתיים.
מעיין דויד (מאיר) החברה החרדית היא בעלת ברית חלקית נוספת של תפיסת
העולם השמרנית בישראל ,וכנראה הגדולה ביותר מבחינה
מספרית .הציבור החרדי יכול להיות מוגדר כשמרן מבחינות מסוימות ,וכהפך הגמור מזה
מבחינות אחרות .עמדות שמרניות מסורתיות מאמינות בחיזוק המסגרת המשפחתית
והקהילתית ,ביניקה ממסורת העבר ובשימור הקיים ,וכמו גם בנקיטת זהירות בכל מה
שקשור לשינויים חברתיים מהירים וקיצוניים .כל אלה הם אבני יסוד של תפיסת העולם
החרדית .בארה״ב ,אכן ,אפשר למצוא את הקהילות החרדיות מצדדות בעמדות שמרניות
רבות ביחד עם שמרנים נוצרים וחילונים ,ובניגוד לדעתם של יהודים לא אורתודוקסים.
ארגונים יהודיים שאינם אורתודוקסיים ,למשל ,התנגדו באופן מסורתי לשיטת השוברים
בחינוך .לעומת זאת ,ארגונים אורתודוקסיים ואולטרה־אורתודוקסיים (כמו ה־ OUואגודת
ישראל) ,עשו הכול כדי לקדם את השיטה .הנטייה השמרנית מתבטאת גם בקלפי :בארצות
הברית ,המפלגה הרפובליקנית היא כיום הבית הבלעדי של השמרנים (לפחות של אלה מהם
שלא נטשו אותה לטובת חוסר־הזדהות מפלגתי בעקבות בחירתו של טראמפ) .מנתוני סקר
מכון  Pewעל יהדות ארה״ב בשנת  2013עולה כי  58%מהיהודים החרדים בארה״ב הגדירו
עצמם כרפובליקנים (וכמותם שיעור דומה בקרב האורתודוקסים־המודרנים  ,)56%בניגוד
מוחלט לרוב יהדות ארצות הברית הליברלית .כשהחברה השמרנית האמריקאית הזדעזעה
בתחילת  2019בעקבות חוק שעבר במדינת ניו־יורק והסיר שורה של מגבלות על הפלות ,שני
ארגונים אורתודוקסיים פרסמו הודעות גינוי חריפות :המועצה הרבנית של אמריקה (,)RCA
שרוב הרבנים החברים בה משתייכים לזרם האורתודוקסי־מודרני ,ואגודת ישראל ,החרדית
מעיין דויד (מאיר) היא עיתונאית ופובליציסטית חרדית.
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במובהק.
ככל שמדובר בשמרנות חברתית ,הציבור החרדי יהיה תמיד בעל ברית לעמדה השמרנית
המקובלת .חרדים גדלים על אמירת ׳חדש אסור מן מהתורה׳ ,ביטוי תלמודי שהחת״ם סופר,
מגדולי הפוסקים בדורות האחרונים ,גייס לצורכי הבעת התנגדות לעריכת שינויים באורח
החיים היהודי המסורתי .גם בתחום המדיני ,החרדים הם שמרנים בתפיסתם .בהתחשב בכך
שהציבור החרדי בארץ נבנה במידה רבה על תפיסת עולם שדוחה את הציונות ואת גישת
׳ראשית צמיחת גאולתנו׳ ,מעניין לראות עד כמה נטו החרדים ימינה בעשורים האחרונים.
חלק מכך ללא ספק הגיע מתחושת שותפות־גורל עם הימין כמנודים על ידי אליטות השמאל,
ומשיתופי הפעולה הפוליטיים בשורה של קואליציות .אבל חלק אחר נשען על רכיב פשוט
יותר :לאדם חרדי יש ,בהכרח ,קשר רגשי עמוק לארץ ישראל ואמונה בקדושתה .כתוצאה
מכך ,החרדים מזדהים יותר עם העמדה המדינית הזהירה של השמרנים ואינם מתלהבים
מיוזמות מדיניות סוחפות.
הקרבה של הציבור החרדי לתפיסת העולם השמרנית ,עם זאת ,מתחילה להתמוסס כשנוגעים
ִ
בתחום הכלכלי .בתחום זה ,בעלי הברית הטבעיים של הציבור החרדי נמצאים כיום בשמאל.
שלי יחימוביץ היא דמות פופולרית שזוכה לכיסוי אוהד בעיתונים חרדיים .כשהחרדים נשארו
מחוץ לקואליציית נתניהו ,ב־ ,2013בעלת הברית שמצא משה גפני ,יו״ר דגל התורה ,כדי
להציג ׳תוכנית כלכלית אלטרנטיבית׳ לתקציב הראשון של יאיר לפיד ,הייתה יו״ר מרצ
דאז ,זהבה גלאון .וזה לא היה מקרי .״שנינו הרבה שנים בכנסת ,ואנחנו רואים עין בעין את
הנושאים הכלכליים״ ,הוא הצהיר אז.
גפני אינו יוצא דופן בדעותיו .בנימין נתניהו זוכה ברחוב החרדי לאהדה חסרת תקדים
בהתחשב בכך שהוא עצמו איננו אדם דתי .אבל כל האהדה שצבר נתניהו לא סייעה לו כאשר
בתחילת שנות האלפיים ,בשבתו כשר אוצר בממשלת שרון ,קיצץ בחדות בקצבאות הילדים.
נתניהו יישם אז החלטות שמרניות רבות ,כשהוא משתמש בדימוי ׳האיש הרזה הסוחב את
האיש השמן׳ כדי להסביר את הצורך לחזק את המגזר הפרטי על חשבון המגזר הציבורי .אולם
הציבור החרדי ,ציבור עני באופן מסורתי ,הוכה מכה קשה במיוחד מקיצוצי קצבאות הילדים.
׳גזירות נתניהו׳ היה הכינוי שהעניקה התקשורת החרדית לקיצוצים הללו ,משל היה מדובר
בפריץ פולני ולא ב׳ביבי מלך ישראל׳ של תמול־שלשום .אילולא התפטר נתניהו מהממשלה
ערב ההתנתקות ונדרש לבלות עוד חמש שנים באופוזיציה בטרם הקים שוב ממשלה ,ייתכן
שהטינה בציבור החרדי לא הייתה מספיקה להישכח ומקשה על המפלגות החרדיות לשתף
איתו פעולה.
בתקשורת נהוג לכסות בהרחבה את יוזמות דת־ומדינה שהמפלגות החרדיות מקדמות :חוק
השבת ,ההתכתשות בעניין מתווה הכותל ,הניסיון למצוא פתרון לסוגיית הגיוס .אבל אלה
אינם נושאים שמדירים שינה מעיניהם של החרדים הממוצעים; לא משום שאין הם חשובים
להם ,אלא כי הם סומכים על המנהיגות הרבנית ועל המפלגות שכבר תעשינה את שלהן
בעניין ,גם ללא לחץ ציבורי .מה שגורם לחרדי הממוצע להטריד את נציגיו בכנסת הוא החור
בכיס :צהרונים יקרים מדי ,היעדר מקום במעונות תמ״ת ,שכר הגננות ,קצבאות הילדים
הנמוכות ,מחירי הדיור הגבוהים .בתחומים כאלה ,החרדי הימני בטבעו ישמח לשתף פעולה
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)ריאמ( דיוד ןייעמ

גם עם אנשים רחוקים מעולמו כמו זהבה גלאון.
כל מי שרוצה להביא את בשורת השמרנות הכלכלית לציבור החרדי ,צריך להתחיל מהבנה
כי החברה החרדית היא חברה הנמצאת באורח קבע בעמדה כלכלית מתגוננת .למרות כל
הכסף הממשלתי שהוזרם למימון לימודים אקדמיים והכשרות מקצועיות ,חרדים הם עדיין
עניים יותר באופן משמעותי .על פי נתוני הלמ״ס ,שיעור העוני בקרב כלל הציבור בישראל
עמד ב־ 2016על  21.9אחוזים ,אולם בחברה היהודית שאינה חרדית עמד שיעור העוני על
 8.7אחוזים בלבד – בניגוד חד ל־ 52.6אחוזים בחברה החרדית .העוני הזה לא היה תופעה
נקודתית לתקופה מסוימת :כבר ב־ 1998עמד העוני בחברה החרדית על  38אחוזים ,וב־2008
הוא אף הגיע ל־ 63אחוזים.
העוני הנפוץ הזה ,כשמצטרפים אליו נישואים מוקדמים יחסית וילודה גבוהה ,מציב
את הסוציאליזם כחבל הצלה בפני רוב החרדים .העלאת שכר המינימום הופכת להיות
משמעותית יותר כשמשכורת כזו היא מקור הכנסה כמעט יחיד של המשפחה (כפי שנפוץ,
למשל ,במשפחות של אברכי כולל) .נסיקת מחירי הדיור אינה משפיעה רק על היכולת
לקנות דירה ברחוב רוטשילד בתל־אביב ,אלא גם על היכולת לרכוש דירה ישנה וזעירה עמוק
בפריפריה .העלאת קצבאות הזקנה היא נושא אקוטי עבור ציבור שלרבים מהקשישים שבו
אין פנסיה ,וטיפולי שיניים לילדים יכולים להביא משפחה חרדית בגודל ממוצע לסף של
קריסה כלכלית – זו הסיבה לכך שיעקב ליצמן ,בכהונתו כשר הבריאות ,התעקש מאוד על
טיפולי שיניים חינם לילדים.
האם משמעות הדברים היא שאין סיכוי לשמרנות כלכלית להתקבל על לב חרדי? לא בהכרח.
אבל כדי לעשות נפשות חרדיות לתפיסה הזו נדרשת הבנה מעמיקה של הדאגות החרדיות,
ובחינה של גבולות הגזרה של התמיכה בסוציאליזם הרווחת בציבור החרדי .ח״כ מרב מיכאלי
המחישה היטב את הגבולות הללו :כשהגישה מיכאלי בסוף  2017הצעת חוק להפיכת
מעונות ילדים לחינמיים החל מגיל שלושה חודשים ,אף גורם בציבור החרדי לא התלהב –
משום שבאותם ימים ממש הח״כית גם הצהירה בריאיון בחו״ל שהמשפחה הגרעינית היא
המקום המסוכן ביותר לילדים ,ושהמדינה צריכה להיות מעורבת לא רק בטיפול ובחינוך של
ילדים אלא גם בבחירת אפוטרופוסים בעבורם .כשהיא טענה שילדים ׳הם לא עניין פרטי׳
ולכן המדינה צריכה להשקיע בהם ,מתברר ,היא התכוונה בדיוק לזה :שלילת הפרטיות
והאוטונומיה מהמשפחה הגרעינית.
בנסיבות תקרית מיכאלי ,החברה החרדית לא יכלה שלא לראות בבירור את צבעיה האמיתיים
של הדאגה הסוציאליסטית .הסיפור הזה ,לפיכך ,מדגים את התהליך הרעיוני הנדרש כדי
שהחברה החרדית תתנער מפטרונות סוציאליסטית .כמובן ,לא די בהצבעה על פגמים
אידיאולוגיים במדיניות כלכלית סוציאליסטית :כל עוד זו מספקת הטבה באיכות חייהן של
משפחות חרדיות ואינה מגיעה עם הצהרות בוטות נוסח זו של מיכאלי ,מרבית החרדים יחיו
איתה בשלום .אולם שילוב בין הסרת הלוט מעל מה שעומד בבסיס הסוציאליזם המעניק את
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ההטבות שהציבור החרדי אוהב לראות ובין הצגת פתרונות יעילים בגישה השמרנית – יכול
בהחלט להביא לתוצאות.
שתי תופעות עכשוויות בציבור החרדי יכולות לעודד נטיות שמרניות בתחום הכלכלי .האחת
היא מצוקת הדיור .במדורי מכתבים למערכת של עיתונים חרדיים ,למשל ,אפשר לראות
מכתב אחר מכתב של קוראים המתלוננים מדוע הח״כים החרדים מתמקדים בהטבה כזו או
אחרת בשווי זניח יחסית בעוד שמשפחות חרדיות כה רבות חיות בתנאי מצוקה של ממש
ואינן יכולות לרכוש דירה .מאחר שתוכניות בלתי שמרניות בעליל ,כמו ׳מחיר למשתכן׳ ,נחלו
הצלחה כה מעטה ,בציבור החרדי יטו אוזן קשבת למי שמציע פתרונות שמרניים למצוקת
הדיור ,כמו פירוק ִמנהל מקרקעי ישראל וצמצום החסמים לבנייה .נושא הדיור הוא הדאגה
המובילה של החרדי הממוצע כיום ,וטיפול יעיל בו מזוהה בכל הספקטרום החרדי כאינטרס
עליון.
התופעה השנייה היא צמיחתו של מעמד ביניים בציבור החרדי ,בעקבות מגמת הכניסה לשוק
העבודה .נשים חרדיות עובדות לא פחות מנשים שאינן חרדיות ,אבל בשנים האחרונות,
בחסות התוכניות האקדמיות ותוכניות ההכשרה התעסוקתית הרבות המכוונות לציבור
החרדי ,יותר ויותר גברים חרדים מצטרפים גם הם למעגל העבודה – ויותר ויותר נשים
מקבלות הזדמנות להגדיל את כושר ההשתכרות שלהן .ככל ששיעור ׳העניים מבחירה׳
בציבור החרדי יצטמצם ,יהיו חרדים רבים יותר שרעיונות שמרניים ,כמו הקלת הרגולציה
על עסקים קטנים וביטול מכסים ,ידברו אליהם יותר מעוד מאה שקלים לקצבת הילדים או
העלאה של שכר המינימום.
כמובן ,הציבור החרדי לעולם לא יהפוך את השמרנות לאידיאולוגיה העליונה שלו .לפסיקה
ההלכתית תמיד תינתן המילה האחרונה .אבל בעולם שבו גפני וגלאון משתפים פעולה,
אין ספק שחרדים יכולים להפוך ,מבחינות רבות ,לתומכים אמיתיים של מרבית התוכניות
המעשיות של השמרנות הישראלית.
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האומנם פוליטיקה
של זהויות?

הפוליטיקה החרדית ,הדואגת למגזר כמין תת-מדינה ,רחוקה במהותה
מפוליטיקת-זהויות .היא מבקשת לקדם ערכים קהילתיים משלה
אחר שדונלד טראמפ זכה בניצחונו
לפני כשנתיים ,מעט ַ
הסנסציוני בבחירות לנשיאות ארה"ב ,התארחו בביתי שני
כמרים אמריקניים פרוטסטנטיים ,אוהבי ישראל נלהבים,
שהצטרפו למסע כמורה מאורגן בארץ הקודש.

יהושע פפר

שיחתנו נסבה – איך לא – על הפוליטיקה האמריקנית בכלל
ועל ענייני דת ומדינה בפרט ,כשאורחיי מפגינים שביעות
רצון עמוקה מבחירתו של טראמפ מתוך תקווה לארבע
שנות התאוששות (לפחות) מרדיפות הדת שהנהיג קודמו.
לשאלתי ,האם כל הכמרים שבקבוצה תמכו בטראמפ ,ענו
אורחיי שהרוב המכריע אכן תמך בו אך שני כמרים שחורים
בחרו בקלינטון – מתוך נאמנות לנשיא אובמה ומורשתו.

כמובן תמהתי על הדברים :וכי נאמנות לנשיא בשר ודם קודמת לנאמנות ל'מלך מלכי
המלכים'? ממתי אחוות הגזע גוברת על האינטרס הדתי המובהק? אורחיי ,גברים לבנים
בשנות הארבעים לחייהם ,החליפו מבטים נבוכים .לאחר כמה שניות השיב אחד מהם" :אילו
היית איתנו ,אפשר שהיית יכול לשאול את שאלותיך; היינו שמחים לשמוע את התשובות.
אנחנו (סתם לבנים) מנועים משאילת שאלות כאלו".
קוראים לזה  ,identity politicsפוליטיקה של זהויות :שחור מצביע שחור; "מזרחי",
בניסוח קמפיין ש"ס של " ,2014מצביע מזרחי" .באותו הרגע נחשפתי למלוא עוצמתה.
כעסו של הקולקטיב – הזוכה למעמד מיוחד במסגרת הרב־תרבותית כמקובל בדמוקרטיות
רבות בעולם – כה איחד את הקבוצה השחורה בארה"ב ,עד שהזהות השחורה גברה על
הדת; במאבק בין השתיים ,ידה של הזהות הקבוצתית על העליונה .לא זו אף זו :בפוליטיקת
הזהויות אם אינך חבר בקבוצה ,אתה מנוע מלשאול עליה שאלות.
ואז עלתה בי מחשבה נוספת :האם גם 'אנחנו' – החברה החרדית – שותפים לחגיגת הרב־
תרבותיות ופוליטיקת הזהויות? הלוא ההצבעה בקלפי החרדית נעשית אף היא ,כך לכאורה,
על פי זהות קבוצתית? "הערך החשוב ביותר בעיניי הוא השייכות" ,כתב אברהם קרויזר
(אסטרטג פוליטי ותיק ויועצו של ניר ברקת) לפני בחירות " ;2019בפועל יש פתק אחד"
הרב יהושע פפר ,עורך דין ומוסמך לדיינות ,הוא ראש המחלקה החרדית בקרן תקווה.
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הוסיף" ,שעליו האדם כותב :אני חרדי" .ובכן האומנם גם אנו חלק מהתרבות האופנתית שבה
ההשתייכות הקבוצתית זוכה למעמד עליון?
במאמר קצר זה אבקש לטעון שאלו אינם פני הדברים וכי ההשוואה אינה מדויקת.
מבקרי הרב־תרבותיות ופוליטיקת הזהויות – קולות המושמעים בעיקר מהאגף הימני־שמרני
של השדה הפוליטי – מזכירים כמה בעיות הכרוכות עימן :הן נוטות לאנטי־ליברליות ,שכן
האדם מוגדר בהן לפי קבוצתו (ולא כאדם באשר הוא אדם) ,ואף זכויותיו נגזרות משייכותו
הקבוצתית; הן עשויות להיות אנטי־אינטלקטואלית ,משום שכאמור מי שאינו חלק מהקבוצה
אינו יכול (ואינו רשאי) לדון על ענייניה; הן גם כופרות בקיומה של אמת אחת ,שכן לכל
קבוצה בה שפה משלה ואמת משלה; ובעיקר ,הן אנטי־לאומיות ,כי תחת הרעיון הרב־תרבותי
נוטה החברה להתפצל לשבטים ולקבוצות מתחרות .זאת ועוד ,בפוליטיקת הזהויות היריב
הפוליטי אף נחשב אויב מוסרי ואדם רע.
במאמר זה אטען כי חששות אלה אינם נחלתה של החברה החרדית (לפחות לא במידה
רבה) ,וכי בוודאי שהם אינם מוכרחים ומחויבי המציאות .כפי שאראה ,העובדה שמדובר
בחברה סקטוריאלית אינה משיתה עליה את פגמיה של הרב־תרבותיות ופוליטיקת הזהויות.
השמרנות הישראלית המתחדשת חוששת ,ובצדק מבחינתה ,ממגמות רב־תרבותיות
הבולטות בציבוריות הישראלית .לפוליטיקה החרדית מגרעות שונות ,אז זו אינה אחת מהן.
*
תפיסה מקובלת ,הן במחקר הן בספרות פופולרית ,גורסת שהציבור החרדי הוא חלק
מהפסיפס הרב־תרבותי המתקיים במדינת ישראל .לדוגמה ,כאשר הקליניקה ללימודי רב־
ומגוון באוניברסיטה העברית ביקשה לדון על אודות 'הניסוי הרב־תרבותי' של
תרבותיות ִ
מדינת ישראל היא ציינה את הקבוצות הרלבנטיות לדידה :ערבים ,חרדים ,אתיופים ,רוסים
ולהט"בים .כמו הילידים בקנדה והערבים בישראל ,החרדים מוצגים תדיר בתור קבוצת מיעוט
קלאסית :שונים במהותם מקבוצת הרוב; לא ליברליים ולא לאומיים.
לדעת רבים ,קיומן של קבוצות מיעוט אלו מצדיק משטר רב־תרבותי ואף את פוליטיקת
הזהויות ,למרות החריגה מהתפיסה הליברלית הקלאסית הכרוכה בגישה זו .בגרסתו
הטהורה ,הליברליזם עשוי להגדיל את שליטתם של בעלי הכוח ולדכא את החלשים ,תוך
פגיעה בזכותם של מיעוטים לתרבות משלהם; ולפיכך ,כפי שכתב אלון שוורץ ,מוצדקת היא
פוליטיקת הזהויות שהרי "לכל תרבות ...מגיעה תמיכה של המדינה על מנת שתשגשג" ,ו"יש
צורך בתמיכה ביצירה של המגוון התרבותי בישראל :מהכולל החרדי בבני ברק ועד לתיאטרון
הלאומי בנצרת".
לפי תומכי גישה זו ,ראוי לשלול (במידה מסוימת) את גישת 'עיוורון הצבעים' המקובלת
ּ
ולהחליפה בקידוש השונוּת הגזעית ,האתנית והמגדרית .שינוי זה ראוי
במשטרים ליברליים,
לדעתם שייעשה במישורים רבים – במישור התרבותי ,במישור החינוכי ,ובמישור הלשוני־
שפתי והייצוגי – ועליהם מנצח המישור הפוליטי ,המגרש המרכזי של מאבקי הכוח ,שהופך
מזירת תחרות בין תפיסות של טוב חברתי לזירת התנגשות בין תרבויות וזהויות.
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רפפ עשוהי

אלא שהגישה הרב־תרבותית – ביחוד בגרסה המרחיבה אותה לכדי פוליטיקה של זהויות
המרקם החברתי־לאומי .במצבי קיצון ,היריבוּת בין הקבוצות הופכת לגרסה
– פורמת את ִ
ממוסדת של מלחמת הכול בכול הובסיאנית .אם נתייחס למקרה של ארצות הברית ,הרי
ששחורים ,היספנים ,חד־מיניים ,נשים ,אסייאתים ,מוסלמים ,ומי לא – כולם מוכנים לחרף
ולגדף את ארצם ומולדתם השומרת את הזכויות על 'החלום האמריקני' לגברים לבנים
וסטרייטים בלבד (וגם ליהודים ,כנראה) .כפי שצוין בסרטון ידוע של  ,MTVהמציג שורת
החלטות לקראת שנת  2017ש"הגיע הזמן" שגברים לבנים יקבלו על עצמם (אחרי ה"טרגדיה"
של בחירת טראמפ ב־ ,)2016ובכללן ההכרה בכך להכיר בכך ש־ "America was never
."great for anyone who wasn’t a white guy
בעיני קבוצות המיעוט ותומכיהן ,הדרך לתיקון כרוכה בשבירת ההגמוניה התרבותית,
האינטלקטואלית ,וכמובן הפוליטית של הגבר הלבן (בהשאלה מפוֹ ק ּו וחבריו) על ידי העצמת
כוחן של זהויות מיעוט .במלחמה כמו במלחמה ,גם הדת נופלת לפעמים קורבן.
*
כיצד החברה החרדית רואה את עצמה? האם בתודעתה העצמית היא חלק מן הפסיפס הרב־
תרבותי של מדינת ישראל ,או שמא היא תופסת עצמה באופן אחר? האומנם משחקת החברה
החרדית במוּדע במגרשה של פוליטיקת הזהויות ,או שמא רעיונות אלה רחוקים ממנה?
תפיסות רב־תרבותיות בכלל ,ופוליטיקת הזהויות בפרט ,נולדו מתוך רגשי אכזבה מהבטחות
הליברליזם – הבטחות שלא התממשו במידה שווה ביחס לקבוצות שונות – ולפיכך תפקידן
הוא ללחום את מלחמתן של קבוצות המיעוט .כאמור ,אסטרטגיית הלוחמה היא פירוק
הגמוניית הרוב ושינוי תרבותי לטובת קבוצות המיעוט; זירתה היא הספרות ,המוזיקה,
האקדמיה ,השפה ,וכמובן הפוליטיקה ,ולמעשה היא חובקת כול .האוחזים בתפיסות אלו
סבורים שעל המדינה להכיר בקיומן של קבוצות מיעוט ,להעניק להן תמיכה ,ולהתאים את
עצמה לצורכיהן הלאומיים ,לרגישותן התרבותית ,ולבחירתן החינוכית והשׂ פתית.
התפיסה הקהילתית החרדית ,וכמותה גם הפוליטיקה החרדית ,רחוקות מתפיסות אלו.
בהכללה ניתן לומר שקבוצות מיעוט אחרות לוחמות את מלחמתו של האדם הפרטי המשתייך
אליהן ,בעוד הקבוצה החרדית לוחמת את מלחמתה כחברה.
כיוון שהליברליזם הניטרלי אינו משיג חלוקה שוויונית של טוב חברתי ,קבוצות המיעוט
מתחרות על אותו טוב אל מול ההגמוניה השלטת והן משתמשות באסטרטגיה הקבוצתית כדי
להשיג את מבוקשן .הזירה העקרונית של משחק הרב־תרבותיות היא אפוא המגרש הליברלי
של התביעה לזכויות אישיות; חריגה מסוימת מעקרונותיו הטהורים של משחק זה מוצדקת
ברצון לממש את זכויותיו המקודשות של הליברליזם עצמו.
החברה החרדית לעומת זאת משחקת במגרש אחר .הציבור החרדי ,שלא הפנים אל תרבותו
החברתית את יסודות הליברליזם (בוודאי לא במידה המקבילה לחברה הכללית) ,מדגיש
דווקא את הכלל והקהילה .מנהיגות ריכוזית ,שבראשה עומדים גדולי התורה של העולם
החרדי ,היא הקובעת את הסדר הציבורי :את סדרי הלימוד בישיבות ,את תוכנית הלימודים
בבתי הספר (ואיזה מקצועות יילמדו במוסדות על־תיכוניים) ,את המבנה ההיררכי של
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החברה ,ואת צביונה של הפרהסיה החרדית־ציבורית.
מבוקשה של החברה החרדית אינו אפוא מימושן של זכויות שהמשטר הליברלי השליט
לא העניק לה ,ולפיכך אין לה כל אינטרס לפרק את הזהות ההגמונית ולהילחם בה; אף אין
לה שאיפה עמוקה להשפיע באופן כללי על התרבות ,החינוך והשפה של המדינה על מנת
שהללו לא 'ידירו' את הקבוצה החרדית – בוודאי לא תוך תיקון 'עוול היסטורי' כלשהו.
החברה החרדית אומנם מקווה להביא את בשורתה אף מעבר לגבולותיה הצרים ,אך אמרתה
העקרונית הייתה ועודנה "תנו לי יבנה וחכמיה" .לשון אחרת :החברה החרדית מבקשת
בעיקר לקדם ערכים פנים־קהילתיים ,והללו בדרך כלל אינם עומדים בסתירה למתרחש מחוץ
לגבולות הקהילה ואינם תובעים את שינוי התרבות הלאומית כדי שזו תכיל אותם.
במסגרת פוליטיקה של זהויות ,ההצבעה בקלפי היא הצבעת־נגד ,והזהות הפרטיקולרית
הופכת בה לכלי התקפי המנגח את זהות הרוב ההגמונית ,המדכאת והלא־מוסרית .בניגוד
לכך ,ההצבעה החרדית אינה נעשית מתוך תודעת לוחמה ומרד בקבוצת הרוב ,אלא מתוך
אמונה שהפוליטיקה הארצית היא כלי ראוי לקידום מטרותיה של החברה החרדית וערכיה.
ישאל השואל :האם זה באמת משנה? החרדים הלוא משתמשים במנגנון הפוליטי כדי להשיג
את החשוב להם :דחייה משירות צבאי לצעירי הקהילה; תקצוב לישיבות ולבתי כנסת;
פתרונות דיור מותאמים לערים חרדיות; שליטה בבתי הדין הרבניים ובאתרים המקודשים
ליהדות; וכן הלאה .האומנם כה משנה האם הם עושים זאת בשם הרב־תרבותיות ובמסגרת
פוליטיקה של זהויות או שמא עושים הם זאת מכוחה של תפיסה אחרת?
לדעתי מדובר בשאלה עקרונית וחשובה .מעורבותה של החברה החרדית במוסדות המדינה
ובחברה הכללית הולכת וגוברת ,בהתאם לגידולה המתמיד באוכלוסייה ולמידת חשיפה
משמעותית למתרחש מחוץ לגבולותיה; ולפיכך ניסוח אחר של שאלתנו הנזכרת הוא :האם
מעורבות זו עתידה להתממש במסגרת של קבוצת מיעוט הדורשת (כמקובל במודל הרב־
תרבותי) את זכויותיה מתוך חוסר הזדהות עם קבוצת הרוב ,או שמא מעורבות זו עתידה
להתרחש מתוך הזדהות עם קבוצת הרוב ולצד הקפדה על נורמות פנים־קהילתיות?
התשובה לכך מורכבת כמובן .מצד אחד ,קיים מתח בין התפיסה החרדית לבין הלאומיות
הישראלית ,ואף בין אורחות החיים החרדיים לבין התרבות הליברלית .המתח והשוני מביאים
חלקים מן החברה החרדית להעתיק את אופי מאבקן של קבוצות מיעוט אחרות ולדבר
בשפתה של פוליטיקת הזהויות ,תוך דגש מתמיד על "הם" ו"אנחנו" .אך מהצד השני ,ולאור
שינויים שהתרחשו (ועודם מתרחשים) הן בחברה החרדית הן בחברה הכללית ,רבים בחברה
החרדית מאמצים תודעה של מעגלי זהות שונים ,מבלי שאחת תסתור את חברתה או תבוא על
חשבונה .הם דוחים את שיח הזכויות הבלעדי ,המנוכר והמפלג ,ומדגישים דווקא את האחריות
שמעגלי הזהות מטילים עליהם :אחריות קהילתית ,אחריות יהודית ,ואחריות אזרחית.
כולנו – חרדים ,יהודים ,ישראלים – זקוקים לנטילת אחריות זו.
1 .1אברהם קרויזר ,״ברגע האמת ,למרות האמת!״ ,כיכר השבת,
 .8.4.2019זמין במרשתת.
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מפוליטיקה
ימנית לפוליטיקה
שמרנית

מנקודת המבט של השיטה ,מפלגות גדולות ייטיבו לממש
את האינטרס הציבורי ולקדם אחריות ממלכתית ומתינות
החיוניים לנו כאוויר לנשימה .הרהורי עומק אחרי בחירות

רן ברץ

למלטו מן המאסר
כשביקש קריטון ,ידידו של סוקרטסַ ,
ולהצילו מהוצאה להורג ,דיבר סוקרטס בשבח חוקיה של
אתונה – שלדבריו הולידו את אזרחי העיר ,גידלו אותם
וחינכו אותם – וסירב לצאת נגדם במעשה הבריחה מגזר
הדין .אפלטון הרחיב את הדיון בקשר שבין מאפייני האזרחים
למשטר שהם חיים בו בספרים  8ו־ 9של ׳המדינה׳ ,שם
טען ״שגם סוגי האופי של בני האדם ...ייוולדו ...מהמידות
הרווחות במדינות״ ,וכי יש קשר מובהק בין ״מידותיהן של
המדינות״ ,המבוטאות בשיטת משטריהן ,לבין ״מערכי
נשמתם של הפרטים״.

שמרנים שוחרי חירות מזניחים לעיתים תובנה עתיקה זו משום שהם סבורים כי התהליכים
החשובים ביותר מתרחשים ברמת החברה האזרחית לבדה או מלמטה למעלה ,כלומר
מהחברה לפוליטיקה .ובכל זאת ,סוקרטס ואפלטון צדקו .האופן שבו בנויה המדינה משקף
אמונות והכרעות ערכיות מסוימות ,המונחלות לאזרחים דרך חינוך והרגל; כך ,לאורך זמן,
נוצר קשר בין מבנה המשטר לבין האמונות הפוליטיות והערכים הרוֹ וְ חים במדינה.
שיטת הבחירות ושיטת הממשל במדינת ישראל מבוססות על מרכזיותו של רעיון הייצוגיות.
ואכן ,במהלך רוב שנות המדינה לא היה בה אחוז חסימה אמיתי :לאחר עליות קטנות מאז
 ,1992עלה ב־ 2014אחוז החסימה ל־( 3.25%כלומר ארבעה מנדטים הפכו למינימום הנדרש
כדי להיכנס כמפלגה לכנסת) .אולם עדיין מדובר באחוז נמוך למדי; באופן תיאורטי ,כנסת
ישראל יכולה להיות מורכבת משלושים מפלגות שונות .תוצאתה המיידית של הייצוגיות
הגבוהה היא ריבוי מפלגות בוטיק; בבחירות האחרונות ,למשל ,השתתפו כמעט חמישים
רשימות ,שמתוכן רק שתיים התיימרו לשאת את כתר מפלגת השלטון.
ד״ר רן ברץ הוא מייסד אתר ׳מידה' ,ולשעבר ראש מערך ההסברה הלאומי .הוא מרצה על מדיניות לאומית בתחומים שונים ,בדגש
על ביטחון ,כלכלה ומשטר.
84

תינרמש הקיטילופל תינמי הקיטילופמ

יש הרבה מה לומר בזכות הייצוגיות :היא מעלה את אחוזי ההצבעה; היא מקטינה את מספר
הקולות המבוזבזים; היא נותנת לבוחרים את היכולת להצביע בעבור סט ערכים ואינטרסים
המבטא את משאלותיהם ורצונותיהם הפרטניים; והיא מאפשרת לקבוצות קטנות ,שבדרכים
אחרות אולי לא היו מקבלות ביטוי פרלמנטרי ,להשיג כוח פוליטי.
אלא שלייצוגיות גדולה מדי יש גם חסרונות ברורים .כאן אתמקד בחיסרון מהותי אחד העומד
בלב השיטה הפרלמנטרית :עודף הייצוגיות פוגע באחדות הלאומית ,הנובעת בישראל בעיקר
מהקונצנזוס הרחב שיש לרעיון הציוני ,על ידי פירורה של הסכמה זו לעימותים ולתחרות על
משאבי הכלל בין סיעות ומגזרים .במדינה למודת סכנות ואתגרים כישראל ,זהו אינו עניין של
מה־בכך.
האחדות הלאומית האמורה איננה עניין אוטופי או אידילי; הציונות מבוססת על ההבנה
שגורלו של העם היהודי חייב להיות נתון בידיו ,בכוח קיומה של מדינה ריבונית מודרנית
בארץ־ישראל .מימושה של הבנה זו בפועל נשען על תחושת שותפוּת גורל היסטורי ורגשות
שייכוּת וקרבה; הללו מביאים אותנו לנכונוּת להקריב חלק מטובתנו האישית לטובת הכלל.
מרכזיותו של הרעיון הציוני בישראל מתבטאת במישור הרעיוני־ערכי ,במישור הפוליטי
ובמישור החברתי :במישור הערכי מדובר במחויבות להדגיש את ערכי היסוד הציוניים על פני
ערכים אחרים; במישור הפוליטי מתבטאת מחויבות זו בנכונות לפשרה מתוך ערבות הדדית
ושיקולים לאומיים; ובמישור החברתי והבינאישי ,רבים מאיתנו מעוניינים להכיר ,לכבד
ולאהוד איש את רעהו – גם כשמדובר בבני מגזרים וזרמים אחרים של החברה הישראלית.
הייצוגיות המוגברת פוגעת בכל אלה.
נפתח ברמה הרעיונית־ערכית .גם אילו מפלגת בוטיק כלשהי רואה עצמה חלק מהבסיס
המשותף והרחב ,הרי שהיא חייבת – מכוח אילוץ פוליטי שאין עליו עוררין – להבליט
דווקא את הערכים השונים הייחודיים לה .מדוע לבחור בסיעה קטנה אך נבדלת? משום,
כך תטען המפלגה ,שהמכנה המשותף הרחב אינו מספיק .ישנה מערכת ערכים מיוחדת
ונבדלת ,המשותפת לבוחר המסוים ולמפלגה הקטנה ,שאותו רק היא תממש; מערכת זו
חשובה יותר בעיני הבוחר ומכוחה הוא אינו מצביע למפלגה לאומית אלא למפלגה הקטנה.
תוצאתה הישירה של נבדלות זו היא שהאינטרס הפוליטי של המפלגות הסיעתיות מתנגש
עם האינטרס הלאומי הכללי.
מובן מאליו שהרטוריקה של המפלגות הקטנות קובעת כי הן גם לאומיות וגם סיעתיות; אלא
שתוקפו של ה׳גם וגם׳ הזה קלוש למדי .הוא מזכיר אדם הטוען שהוא בדיאטה בשעה שהוא
אוכל מזון עתיר קלוריות – משום שלצידו הוא אוכל גם מזון דיאטטי .ובכן ,לאורך זמן באים
הדגשים הסקטוריאליים על חשבון ההצדקה הלאומית הרחבה .הפוליטיקה מזמנת אינספור
רגעי אמת המאתגרים את הממד המגזרי והסיעתי עם רעהו הלאומי; אלה רגעים שבהם ה׳גם
וגם׳ הופך בהכרח לבחירה בצד אחד.
ברובד הפוליטי נזקי הייצוגיות המוגברת רבים וקשים .בעשייתה הפוליטית ,מחויבת
המפלגה הקטנה להישגים בתחומי ההתעניינות הייחודיים של מצביעיה; כך נדרש גם מבחינה
נורמטיבית ,מצד מחויבותה לבוחריה ,וגם מבחינה תועלתנית ,כדי להצדיק את הבחירה בה.
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ץרב ןר

האינטרס של המפלגה הקטנה הוא אפוא להגיע להישגים ניכרים בתחומים צרים ,לטובת
קהל בוחריה המצומצם – הישגים הכוללים תקציבים וְ תיקים רלבנטיים שבהם תוכל להרעיף
על המעטים מטובת הרבים.
הבעיה הפוליטית מעמיקה כאשר מתחשבים בכך שבישראל אין הפרדת רשויות משמעותית
בין הרשות המחוקקת למבצעת .בעוד בכנסת ,המפלגה הקטנה מוגבלת באילוצי השגת רוב
לחוקים שהיא יוזמת ,כאשר מפלגה מצליחה להביא למינוי שר מטעמה ,הוא יפעיל משרד
לאומי שלם ואוטונומי בשירות קבוצת אוכלוסייה מסוימת .כך מגיע עודף הייצוגיות לכדי
סתירה עצמית :בעוד בכנסת ,הגיוון מועיל להשגת פשרות והסכמים לאומיים ורחבים
יותר ,כחברת ממשלה יהיה למפלגה הקטנה תחום שבו יועמדו לרשות המיעוט משאבים
לאומיים .במילים אחרות :עודף הייצוגיות יוצר מצב שבו חבר מפלגה קטנה מגיע לעמדת
שררה שממנה הוא מכתיב מדיניות בתחום לאומי שלם – בעיקר כדי לשאת חן בעיני בוחריו
שאינם אלא מיעוט מכלל הציבור .כל מי שמתנגד לאקטיביזם השיפוטי מן הטעם שמדובר
בשלטון מיעוט צריך להבין את הבעיה הגלומה במפלגות סיעתיות; כל מי שסבור שהוויכוח
בין ימין לשמאל ,או בין שמרנים לפרוגרסיבים ,צריך להתמקד במדיניות הלאומית שתקדם
את טובת הכלל – ולא את טובתה של תת־קבוצה באוכלוסייה – צריך להיות מוטרד מריבוין
של מפלגות בוטיק.
*
במפלגות סיעתיות כרוכה בעיה נוספת העשויה לעניין בעיקר את המחזיקים בגישה שמרנית,
המעריכים מתינות ומוצאים את עקרון הפשרה־בפוליטיקה כעיקרון שיש לכבדו .כשמדובר
בנושאים שלשמם נשלחו לכנסת ,מפלגות קטנות נוטות שלא לוותר על אף ַש ַעל ,גם כאשר
יש בכך כדי פגיעה במדיניות הרצויה מבחינה לאומית .בנושאי הליבה הסיעתיים הללו,
פשרות נחשבות לתבוסה; וכך במקום מתינות ופשרה – כפי שראוי ורצוי – נוטות המפלגות
הקטנות להציג קנאות ,מאבק וכפייה .לא־אחת ,כתגובת־נגד להצלחתה של מפלגה קטנה,
קמה מפלגה קטנה אחרת שמבקשת להיאבק באותה הצלחה; שני הצדדים עשויים להציג
הנמקות לאומיות ,אולם בפועל מדובר במאבק מיותר בין סיעות מיעוט ותוצאתו קיטוב
ואיבה חברתית.
השמרנות המודרנית הוסיפה למתינות גם חיבה יתרה לחופש הפרט ,המתבטאת ברצון
להקטין את הממשלה והשפעתה; גם מבחינה זו רב נזקן של המפלגות הקטנות .בפועל,
המפלגות הקטנות תלויות בלגיטימציה של העברת תקציבים נרחבת ומוטת כנפיים
ממשלתית רחבה ,שתחתיהן הן חוסות ושבהיעדרן תתקשינה לספק לבוחריהן את הסחורה.
המפלגות הקטנות רוצות ממשלה גדולה ,מפני שבממשלה כזו פעולותיהן לטובת בוחריהן
טובעות בנחשול התקציבים השונים ,המשרדים הגדולים ואינספור התקנות .הוא הדין בנוגע
לחסידי המפלגות הקטנות שגם כשהם טוענים לטובת צמצום תחומי הממשלה והוצאותיה
באופן כללי ,כמעט תמיד עונים הם לטענות נגד העברות תקציביות וחקיקה שמיטיבה איתם
על חשבון אחרים בטענה כי הממשלה ממילא מעבירה כספים רבים והטבות ייחודיות ,ורק
לגיטימי שגם הם ינצלו את השיטה .הנקודה כאן איננה הצביעות או האגואיזם ,אלא ההכרה
בכך שהסיכוי שמתוך שיקול לאומי יצומצמו הוצאות במידה ניכרת ,ויקטנו תחומי אחריותה
86

תינרמש הקיטילופל תינמי הקיטילופמ

של הממשלה ,טמון בעיקר במפלגות הגדולות.
עד כאן מן הזווית הפוליטית; עתה ניגש להיבט החברתי שהוא אולי החשוב ביותר בענייננו
ולו מאפיינים ייחודיים לישראל .אין צורך להסביר מדוע ההוויה החברתית היא היסוד
הלאומי המשמעותי ביותר :לאום מורכב מאוסף של פרטים המקיימים זה עם זה יחסי גומלין
חברתיים מכל הסוגים ,החל ביחסי שכנות ועד צריכת תרבות .חיי היומיום הלאומיים שלנו
משפיעים על תודעתנו ,השקפותינו ,ערכינו ומעשינו.
אחת ההצלחות הגדולות של הסיעות הקטנות בפוליטיקה הישראלית היא תרגום יעיל מאוד
של הייצוגיות הנבדלת בפוליטיקה להסתגרות חברתית .הדברים מגיעים עד כדי כך שבני
מגזרים שלמים בישראל יכולים להעביר את חייהם מבלי לקיים קשרים משמעותיים עם
אזרחים שאינם חלק מקבוצת ההתייחסות המיידית שלהם :הם חיים בינם לבין עצמם החל
ממערכת הגנים ובתי הספר ,דרך הצבא (אם בכלל משרתים בו) ,המשך בלימודים האקדמיים,
העבודה ,היישוב ,ועד לבית הקברות – ממש מהעריסה ועד הקבר .הסיעות הפוליטיות
בישראל עושות הכול ,ובהצלחה לא־מבוטלת ,כדי שהאדם יהיה ׳מוגן׳ מפני מגע ושותפות
עם מי שאינו בדיוק כמותו .ככל שהמפלגות מצליחות יותר להטמיע את הבידוד ,כך החשש
מפני המגע החברתי עם האחרים נראה מפחיד יותר ומגביר את התלות הפסיכולוגית
והסוציולוגית בהסתגרות; זהו מעגל קסמים המזין את עצמו ,ותוצאתו הקצנה תחת מתינות.
הלאומיות המודרנית בכלל – ובפרט הציונות הנשענת על לאומיות יהודית – דורשת אחווה
לאומית ,קרי ביטול המעמד הנפרד של סיעות חברתיות ,מעמדות ומגזרים .מבחינה לאומית
כולנו שווים :לא רק באופן פורמלי־משפטי ,כי אם גם במובן יסודי ועקרוני יותר שלפיו ״כל
ישראל אחים״ .הצלחתה של הפוליטיקה הסיעתית בישראל גרמה לכך שבעולם המעשה
נשחקה האידאה של ׳כלל ישראל׳; וכך בה במידה שמצליחה שמירת כל מגזר על חומותיו ,כך
ַעם ישראל אינו מתערבב עם עצמו ובניו אינם מכירים איש את רעהו .שכרו של המגזר יוצא
בהפסד לאומי ניכר.
העניינים שהוזכרו כאן דורשים הרחבה ניכרת ,ומאליו ברור כי הוצגו באופן תמציתי ולא־
מספק; ובכל זאת דומני שהנקודה הכללית הובהרה .השפעתה של סיעתיות פוליטית רחבה
הרבה יותר מאשר הצלחה בהעברת תקציב מגזרי או מאשר קיומו של מוסד נבדל כלשהו;
הפוליטיקה הסיעתית משליכה לאורך זמן על ההוויה הלאומית ומשפיעה על עיצוב ערכים
והרעות הבין־מגזרית.
רחב הרבה יותר – הנוגד את האחווה הלאומית ֵ
*
חשוב להדגיש שאין כאן ביקורת כלפי המפלגות הקטנות .האשמה כולה נעוצה בשיטה; זהו
האופן הרציונלי שבו שחקן קטן ממקסם את תועלתו בשיטת המשטר הישראלי .כך יעשה כל
אחד; אחרת ,ייעלם מהמפה .מפלגת בוטיק שתנסה להציג את עצמה כ׳מפלגת כלבו׳ תשגה
מבחינה פוליטית ,משום ש׳מצביעי הבוטיק׳ לא יבינו במה היא משרתת אותם – ושירותם
הוא הרי התכלית העיקרית לקיומה – ומצביעי המפלגות הגדולות לא יבינו מה הצורך בה,
הלוא מפלגה לאומית כבר ישנה.
מהיכן ירשנו את שיטת המשטר הזו? כולנו רגילים לשיטה הפוליטית הישראלית ,עד שבעיני
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ץרב ןר

חלקנו בלתי־מתקבל־על־הדעת שנציגינו ,התפורים לפי מידתנו המדויקת ,ייטמעו בתוך
מפלגה לאומית רחבה (מה גם שלמדנו לנצל היטב את יתרונותיה של השיטה) .משום כך
רבים ,גם בימין השמרני ,סבורים שיש לשמר את השיטה ולהצדיקה.
אבל למען האמת ,זוהי שמרנות במובנה השלילי ,של שימור מלאכותי בכל מחיר .רוברט
קונקווסט אמר בציניות כי ״כל אחד הוא שמרן במה שהוא מכיר הכי טוב״; דומה שבכל הנוגע
לשיטה הפוליטית הישראלית – הדברים נכונים בהחלט.
אנו רגילים לדרישת הייצוגיות המופרזת ורגילים לתמוך בה ולהצדיקה; אבל כשאנו בוחנים
אותה ,אפשר בנקל לזהות שהולדתה בקום המדינה הגיעה כתוצאה מהנחות יסוד רדיקליות
ופרוגרסיביות שאפיינו את השמאל הפוליטי .הרעיון שלפיו בחירה במפלגה שמבטאת פשרה
חברתית רחבה ולא סט ערכים אידיאולוגיים נוקשה ומדויק הוא עול חמור שקשה לעמוד בו,
הוא תוצאה של הערכה רבה לאדיקות וקנאות אידיאולוגית ,שהשמרן הפוליטי אמור להירתע
ממנה .כבתובנת אפלטון שפתחנו בה ,השלכותיה של ייצוגיות זו פועלות במעגל שמזין את
עצמו ,ומחוללות עוד הקצנה ודבקות אידיאולוגית נוקשה ,הנוגדות את הרעיון השמרני,
המשלב ריאליזם מעשי ,מתינות ופשרה.
מדובר בפרדוקס פוליטי ישראלי בעל שני היבטים :האחד ,הצד הימני של המפה הפוליטית
בישראל ,זה השמרני והלאומי יותר ,תומך בשיטה שנבנתה על הנחות יסוד פרוגרסיביות
ואידיאולוגיות נלהבות ,המעצבות בתורן שיח ונורמות המנוגדות לדרכו של הימין השמרני.
השני ,רבים בימין סבורים שהשיטה מועילה להם ולמגזריהם ,אך בפועל הימין הוא הנפגע
המרכזי ממנה .ברמה המעשית ,השיטה הישראלית תורמת לפיצול המחנה הלאומי ,והשמאל
מנצל נקודה זו עד תום בכל פעם שהוא מצליח להשיג בכורה פוליטית .ברמה הערכית ,הימין
נפגע מכך שבמקום להתהדר בקידומם של חיי צוותא לאומיים מלאי תוכן משותף ,מתינות
ופשרה ,הוא נגרר לסיעתיות ומגזריות ,שגם אם הן נדמות כמועילות למגזרים המשתתפים
בהן ,הן שומטות את הקרקע מתחת לקונצנזוס הציוני.
החלופה לשיטה הקיימת ברורה מאליה :התכנסות למפלגה אחת ,על בסיס ערכי משותף
ורחב ,שבתוכה ייערכו הפשרות הנחוצות בין הזרמים השונים .לאורך זמן תוצאתה של פשרה
כזו תהיה עדיפה בהרבה על פני הדבקות הנלהבת באידיאולוגיות סיעתיוֹ ת ובהתבדלות
פוליטית וחברתית.
אתן לכך דוגמה .בסמינר שהעברתי לקבוצה חרדית לפני זמן־מה בח ּנו יחד את השאלה מה
היה קורה ל ּו ההצבעה החרדית הייתה מתכנסת למפלגת הליכוד כמפלגת שלטון .מסקנתנו
הייתה כי תוצאתו של מהלך כזה הייתה בסופו של דבר מיטבית יותר – לא רק משום
שבעקבותיה היה מתקיים ממילא ייצוגי חרדי רחב למדי בממשלה ובכנסת ,ולא רק מפני
שהשרים (או סגני השרים) החרדיים היו מקדישים תשומת לב רבה יותר לצרכים לאומיים,
כי אם גם משום שהפתרונות לבעיות קונקרטיות היו הופכים שמרניים הרבה יותר .למשל,
בחינוך :במקום זרם חרדי נפרד שנדרש שוב ושוב – למורת רוחם של החרדים ,אך במידה
רבה של צדק בתנאים הקיימים – להיכנס לפיקוח מדינתי ,כדי למתן מתחים ולהגיע לפשרות
מעשיות ,מפלגה גדולה אחת תקדם הקמת בתי ספר פרטיים לכל החפץ בכך ,ושיטה זו תרבה
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ומגוון ,ותהיה באופן מצרפי טובה יותר גם לחרדים וגם לכלל ישראל .כך יבוא
חירות ,יעילות ִ
לידי ביטוי מובהק יתרונה של הפוליטיקה השמרנית .מובן כי אינני טוען שבשיטה זו אין
ּ
תועלתה עולה על הנזק שהיא עלולה לגרום.
מפסידים (בעיקר עסקנים רבים למיניהם) אך
מדינת ישראל היא עובדה קיימת ,והצלחתו של הפרויקט הציוני איננה עומדת בספק; אולם
פניה של החברה הישראלית ,צביונה ואופייה הם עניין התלוי לא־מעט בבחירותינו האישיות
והציבוריות .חלק משמעותי מהאופן שבו החברה הישראלית תתפתח תלוי במשטר הפוליטי
הישראלי ובמערכת התמריצים שייצר .השיטה הנוכחית ,שירשנו מדור המקימים ,מאופיינת
בלהט מהפכני ואידיאולוגי נוקשה; אחרי יותר משבעים שנות ניסיון ,הגיע העת לבחון
חלופות מתונות יותר.
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רוח השמרנות
היהודית

יש לנו סיבות מצוינות להישאר יהודים ,אנו זקוקים גם להשקפה
מדינית שתסייע לנו לעשות זאת באופן הטוב ביותר
א
בשנת  1962נשא הפילוסוף המדיני היהודי ליאו שטראוס
ב״בית הלל״ בשיקגו הרצאה ששומעיה זכרוה עוד זמן
רב .כותרתה הייתה ״מדוע אנחנו נשארים יהודים״ .לא
ההתבוללות השקטה ,מתוך בורות או אדישות ,היא
שהדאיגה אותו .הימים היו אחרים; חמישים שנה יעברו
עד שדו״ח ּ ְ׳פיוּ׳ על הדמוגרפיה של יהדות ארה״ב יזעזע
את אמות הסיפים .הוא היה מוטרד דווקא מכך שהיהודים
אריק כהן
מתויגים תמיד בידי אחרים כיהודים ,יהיו אשר יהיו מעשיהם
ואורחותיהם ומאמצי ההשתלבות החברתית שלהם .ושאלתו הייתה :האם אלה מאיתנו
שהמגן־דוד חרות בנשמתם – או תפור בכפייה אל חולצותיהם – מבינים מדוע היות־יהודי
היא דבר אצילי ,נעלה והרואי? אויבינו ,עתיקים כחדשים ,מבינים כי לא באנו מאשפתות.
ידידינו ,מהנשיא השני של ארה״ב ג׳ון אדמס עד הסופרת ג׳ורג׳ אליוט ,הבינו כמה חשובה
החריגוּת היהודית בעיצוב הציוויליזציה האנושית .אבל ,האם ליהודים המודרניים עצמם יש
הביטחון העצמי המוסרי והרוחני הדרוש להגנה על מורשתו המפוארת של עם ישראל? אסור
לנו להיכשל בכך ,אמר.
אני מאמין ששימור העם היהודי ,מדינת היהודים ואורח החיים היהודי הוא אחריות מקודשת,
ושאכן אסור לנו להיכשל .חילונים ודתיים ,רפורמים וחרדים ,חסידים ואורתודוקסים
מודרניים ,אמריקנים וישראלים – דומני שלכולנו ,כל חלקי העולם היהודי ,יש תשובה ברורה
לשאלתו של שטראוס למה להישאר יהודים:
אנחנו נשארים יהודים מפני שאנו מאמינים שהתפיסה היהודית לגבי חיי האדם נכונה; שבני
האדם ובנות האדם הם הברואים הנעלים ביותר; שבידנו לבחור בטוב; שאנו יכולים להנחיל
אמיתות מוסריות אלו מדור לדור; ושיש משמעות לדרמה של חיינו .אנו מאמינים ,כיהודים,
שההיסטוריה היא סיפור שיש לו תכלית; ושלנו היהודים מזומן תפקיד מיוחד בסיפור הזה.
אנחנו נשארים יהודים כי אנחנו מכבדים את עמידת הגבורה של אבותינו ,נגד כל הסיכויים.
אריק כהן הוא מנכ״ל קרן תקווה ארה״ב.
מתוך הרצאת הפתיחה שנשא בכנס מנהיגות יהודית שנערך בניו־יורק בשנת  .2017תרגם :צור ארליך
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כפי שניסח זאת שטראוס עצמו :״עברנו ,מורשתנו ,שורשינו אינם מקרה־ביש ...אבל זהו אכן
סבל ,סבל הרואי ,סבל הנובע ממעשה הגבורה של התקדשות אומה שלמה למה שהיה בעיניה
נעלה לאין שיעור ממנה־עצמה – נעלה לאין־סוף בעצם״ .כיוון שרבים כל כך בהיסטוריה ניסו
להכחידנו ,או הסכימו לסבול אותנו רק אם נחדל להיות מה שאנו ,אנו מתמרדים ,בצדק ,נגד
האפשרות שנפנה עורף לעבר ונאפס את נס ההישרדות היהודית שהושג בדי דם ודמע.
אנחנו נשארים יהודים כי אנחנו מאמינים בגדולתה התרבותית של הציוויליזציה היהודית.
עומק הכיסופים האנושיים המפעפע במזמוריו של דוד ,נפתולי האיש והאישה התמציתיים
ומעמיקים כאחד אשר תוארו בסיפור אדם וחוה ,הכנות המדויקת של הערגה השוקקת לילד
בתפילת חנה ,הגילום המלא של אתגרי ההתבססות המדינית שהעמידה דמותו של יהושע –
האם רשאים אנו ,יורשיה החיים של המורשת העברית המרשימה הזאת ,להשתמט ממשא
אלונקת החוכמה היהודית הלאה בנתיבי הזמן?
ולבסוף ,אנחנו נשארים יהודים כי אנחנו מבינים שכינונה המחודש של מדינת היהודים בשנת
תש״ח הוא אחד ההישגים המדיניים הכבירים בתולדות האדם .אנשי ברזל ונשות פלדה בנו
את ישראל; אנשים ונשים אשר רוח בהם הנשימו יום יום את החלום; ואנחנו ,עכשיו ,חיים
בתוך התחייה הזאת ויודעים כי היא לא תשתמר מאליה.
מרק טוויין השתומם על תעלומת היהודים זמן רב לפני השואה ולפני תקומת ישראל .אך
דבריו נותרו אקטואליים :״אם הסטטיסטיקה נכונה ,היהודים הם רבע אחוז מהמין האנושי...
אך חשיבותם חורגת לאין שיעור משיעורם הכמותי ...המצרים ,הבבלים והפרסים קמו ,מילאו
את כדור הארץ בהוד והדר ,ואז התפוגגו אל השכחה; היוונים והרומים באו בעקבותיהם
והקימו רעש גדול ,אך גם הם היו כלא היו; עמים אחים צצו ונשאו את לפידם אל על – עד
שכבה ,והם יושבים עתה בדמדומים של טרום חשכה .היהודי ראה את כל אלה ,האריך ימים
אחריהם ,ועודנו מי שהיה תמיד ,לא נס לחו ,לא נקמט עורו ,לא נחלשו איבריו ,לא דעך מרצו
ולא קהתה דעתו .כל הדברים בני תפוגה לבד מן היהודים .כל הכוחות האחרים מתרופפים ,אך
לא כן כוחו .מהו סוד האלמוות היהודי?״
גם מאמרי זה לא יפתור ,לצערי ,את התעלומה .הוא ינסה להתקרב אל התשובה לשאלה
צנועה יותר ,ובכל זאת חשובה מאוד :מהי ההשקפה המדינית המבטאת את הערכים היהודיים
על הצד הטוב ביותר? אילו תפיסות פוליטיות ודרכי מדיניות ציבורית יבטיחו באורח מיטבי
את הצלחתה של היהדות בעולם המודרני? ואיך יכולים היהודים והמסורת היהודית לתרום
להתחדשות הציוויליזציה המודרנית בישראל ,באמריקה ובמערב כולו? יש לנו סיבות מצוינות
להישאר יהודים; אנו זקוקים גם לאסטרטגיה פוליטית שתדריכנו איך לעשות זאת.

ב
תחילה עלינו להבין את המצב היהודי המודרני לאשורו ,ולזהות מה עומד על הפרק .בהשוואה
לרוב משך ההיסטוריה היהודית ,זמננו הוא זמן מצוין להיות יהודי .כמחצית העם חיים כיום
בארץ אבותינו .הם ריבוניה של מדינתנו ,דובריה של שפתינו ,מעצביו של ייעוד־הברית
המשותף שלנו .באמריקה נהנים היהודים מהחופש לפרוח כיהודים :לבנות בתי ספר וקהילות,
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להתפלל וללמוד ,ולשאוף לחיים טובים בלי אפליה וקיפוח .יהודי אמריקה נהנים מהודה של
החירות ,יושבים בבטחה תחת גפנם ותחת תאנתם ,ממש כפי שחלם ג׳ורג׳ וושינגטון.
ובכל זאת עומדים עלינו לכלותנו איומים חמורים ,חלקם אולי חדשים .איום החורבן .איום
ההתבוללות .איום אובדן־הדרך .במזרח התיכון ,אנו עומדים מול התפשטות והתגרענות
איראנית ,סרבנות פלסטינית וטרור גואה .באירופה אנו חוזים בעלייתה של אנטישמיות
חדשה ואלימה .באמריקה ,ובכל המערב הדמוקרטי ,אנו מתמודדים עם שחיקה מהירה של
הזהות היהודית והמחויבות היהודית ,עם עלייתה של תרבות מסלימה בחילוניותה העוינת
את הקהילה הדתית המסורתית ,ועם אקדמיה ותקשורת חדורות אנטי־ציונוּת ואנטי־יהודיוּת.
מובן שאיש מאיתנו לא היה מעדיף לחיות בפריז של  ,1894בקישינב של  1903או בוורשה של
 1941במקום בישראל ואמריקה המודרניות .אך הבעיות העכשוויות של היהודים ממשיות
מאוד .עלינו להתמודד איתן בחוכמה ובאומץ .אם לא כן ,ניכשל.
דרך החשיבה השמרנית יכולה לתרום רבות לשימור עם ישראל .שמרנים מודרנים ,מאדמונד
ֶּברק עד אירווינג קריסטול ,מאלקסיס דה־טוקוויל עד נורמן פודהורץ ,שׂ רו עם כמה מאותם
אתגרים עצמם שהעם היהודי מתמודד עמם כיום :הרצון לשמר את המסורת בעידן לא
מסורתי; השמירה על הזהות הלאומית בעולם קוסמופוליטי; הצורך בעוצמה צבאית לנוכח
אויבים אידיאולוגיים; הבטחת החופש הכלכלי החיוני למדינת הלאום המודרנית .בכל
השאלות הגדולות הללו יש לשמרנים הרבה מה ללמד אותנו היהודים ,אם רק נרצה לשמוע.
אבל ליהודים ולמסורת היהודית יש גם הרבה מה לתרום להתחדשות השמרנות .כי בעומק
מהותה ,השקפת העולם השמרנית מעוגנת ברעיונות יהודיים – על קדושת חיי האדם,
לשגב .אין זה מקרה שעם ישראל יקר כל כך לליבם
על מרכזיות המשפחה ,על האפשרות ֶ ׂ
שאל ָמקום שהיהודים הולכים – לשם
שמרנים רבים ,בייחוד שמרנים נוצרים .הם יודעים ֶ
הולך המערב .אם ישראל תותקף ותיפול ,אם החילוניות הרדיקלית או האסלאם הרדיקלי
ינצחו ,אם השותפות בין הדת המסורתית לקפיטליזם הדמוקרטי ייהרסו ,יתערערו עמודי
התווך של הציוויליזציה המערבית והציוויליציה היהודית גם יחד.
אני מאמין כי גורלותיהן של שתי דרכי החשיבה הללו ,היהודית והשמרנית ,כרוכים זה בזה.
הצלחתה של האחת היא הצלחתה של האחרת ,ולהפך .וכך גם גורלות שתי הקהילות הללו,
עם ישראל והתנועה השמרנית.
הפוליטיקה חשובה בעינינו .כשמרנים ,אנו יודעים כי לא טוב שהפוליטיקה תנסה להחליף את
הדברים החשובים באמת בחיים ,את הסיבות האמיתיות להתפלל ,לשאוף ,לאהוב ולחיות.
ועדיין ,כדבריו של צ׳רלס קראוטהמר ,אם הפוליטיקה לא בסדר ,כל יתר הדברים בצרות.
ברגעי מבחן בהיסטוריה היהודית הופיעו לא־פעם תנועות פוליטיות חדשות ומנהיגים פוליטיים
דגולים .הולדת הציונות המודרנית היא הדוגמה הבולטת .הרגע הנוכחי ,רגע מבחן ,הוא הרגע
שבו מגיע התור שלנו להתייצב להובלה :כיהודים גאים בעלי ייעוד לאומי ,וכשמרנים חושבים
המבינים את לקחיה של ההיסטוריה הפוליטית שנלמדו בדמים רבים .עכשיו תורנו לנסות
להנהיג את עם ישראל בזירה הפוליטית :להסביר מדוע הערכים היהודיים מתווים מדיניות
שמרנית ,ולהראות כיצד משרתת המדיניות השמרנית את האינטרסים היהודיים.
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לעומת הפרוגרסיבים ,השמים את יהבם בממשלה שתפתור את בעיות החיים ,עלינו לטעון
בשמן של החירות היהודית והקהילה היהודית.
•לעומת בעלי החלומות ,הבונים מגדלים על יסודות אשלייתיים של שלום נצחי ,עלינו
לטעון בשמם של הריבונות היהודית והחוסן היהודי.
•לעומת הקוסמופוליטיים ,המאמצים את הרוח הרב־תרבותית ,עלינו להשתבח במצוינות
היהודית ,ולייצג בגאווה את עם ישראל בזירה הכלל־אנושית.
•לעומת הרפורמיסטים השואפים להבקיע אל מעבר ליהדות המיושנת ,עלינו לשאוף
לחילוצן ולשימורן של האמיתות הנצחיות שבמקרא.
רבים ממבקרי השמרנות היהודית יטענו שאנו טועים לחשוב שהיהדות זהה לשמרנות,
שהתורה היא רק מין ׳עושר העמים׳ של אדם סמית בעברית עתיקה ,שאלוהים הקים בהר
סיני את המפלגה הרפובליקנית ושהרמב״ם מטיף להפחתת שיעורי המס השולי .הבלי
הבלים .הטיעון שלנו מתוחכם הרבה יותר .הוא מצביע בעת ובעונה אחת על העומק והגיוון
של החוב שחבה השמרנות המודרנית למסורת היהודית ,ועל הדרכים ליישום חוכמת
השמרנות המודרנית לשם טיפול בבעיות הנוכחיות של עם ישראל.
אחרים יאשימו אולי את השמרנים היהודים כי הם רק עוד קבוצת־זהות אחת מרבות הנאבקת
על עמדות כוח ועל תגמולי־מסכנות .על זאת נאמר :זהותנו היהודית אינה מקור להתמרמרות
אלא מקור גאווה .ואף כי לרעיונות שאנו מקדמים יש שורשים יהודיים ,או שהם משרתים
אינטרסים יהודיים ,יש להם גם ערך אוניברסלי ,והם משרתים אינטרסים שמעבר לתחומי
היהדות .חופש הדת ,הבחירה בחינוך ,ריבונות ישראל ,תרבות המשפחה – אלה הם הרעיונות
שאנו מבקשים לקדם ,והם חשובים לכל מי שמוקיר את העבר ומאמין בעתיד.

ג
בלב השמרנות היהודית נמצאות ,לדעתי ,שלוש תובנות שונות על חירות האדם.
הראשונה :הרעיון שלקהילות דתיות ומסורתיות צריכות להינתן החירות והאחריות לנהל את
חייהן ,בחסותו של שלטון שיכולת התערבותו מוגבלת .ליהודים המודרנים היסטוריה ארוכה
של היקסמות שווא מרעיון המדינה הכול־יכולה .אפשר להבין זאת ,בדיעבד :יהודים רבים
באירופה היו מרוששים ,וחיפשו תשובה מהפכנית לעוולות הגטו .רעיון הגאולה ,המקנן
בליבם של היהודים מני קדם ,הכמיהה לרפא עולם שבור ,הוליכה רבים לאמונה שגרסה זו או
אחרת של הסוציאליזם תצליח היכן שדומה היה כי ההשגחה העליונה נכשלה.
אך מאז סיפקה לנו ההיסטוריה כמה שיעורי התפכחות מן הנטייה להעתיר על המדינה־
הגואלת תקווה ועוצמה רבות מדי .החלופה השמרנית לאטטיזם היא החייאתה של הקהילה:
רשת הזיקות – בין אבות לבנים ,בין אימהות לבנות ,בין סבים לנכדים ,בין רבנים לחברי
קהילה ,בין מורים לתלמידים – אשר יחד נותנות לחיים צורה ותכלית .החופש הפוליטי אינו
מבטיח כי חיי הקהילה יפרחו ,אבל אובדן החופש הפוליטי מבטיח את כמישתם .החופש
הראשון אותו היהודים ,וכל האזרחים ,צריכים להגן עליו ולשמרו הוא חופש הדת .כיהודים
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וכשמרנים עלינו להילחם נגד כל ניסיון לצמצם את החירות היהודית או לבטלה .עלינו להגן
על האוטונומיה הקהילתית של בתי הכנסת ,בתי הספר וחיי הדת שלנו .את הסמכות המוסרית
המיוחדת של עם ישראל ,ששילם מחיר כבד כל אימת שהמדינה נעשתה הפוסקת העליונה
בענייני קיום הדת ,עלינו לרתום לשיקומה ושימורה של המורשת האמריקנית המקודשת :של
רעיון החירות הדתית לכול.
אך לא די בהגנה על החיים הקהילתיים היהודיים מפני איומי הסגת־גבול .אנו צריכים גם
לקדם את הרעיון החיובי שעל פיו חירות אמיתית חייבת לכלול את החופש לחנך את הדור
הבא בבתי ספר המנחילים את הנורמות והערכים של קהילתנו .בארצות הברית ,מקום שם
כל משפחה מחויבת במס המממן את החינוך הציבורי ,מן הראוי שכספי מיסיהם של הורים
יהודים יוכלו לאפשר להם לתת לילדיהם את החינוך שהם מאמינים שהוא הטוב להם ,ובכלל
זה בתי ספר יהודיים .אם יימשך בארה״ב המודל שבו כולם מחויבים לממן את החינוך הציבורי
המחיות כיום
האחיד ,ומי שרצונו בחינוך אחר עליו לממן גם אותו – כי אז תגווענה הקהילות ַ
את החירות היהודית .על מזבח הבלעדיות של החינוך הציבורי תיעקד גם שאיפת המצוינות
היהודית ,זו המתחילה בכיתות לימוד צנועות ומנחילה את האלף־בית של התרבות היהודית
לסולובייצ׳יקים ,לעגנונים ולז׳בוטינסקים של העתיד.
התובנה היסודית השנייה בדבר החירות היא שמדינת ישראל צריכה לשמור על ריבונותה,
ולעולם לא למסור את חירותה הלאומית בידי עריצים ,קיסרים או פקחי או״ם .ההיסטוריה
הפוליטית של עם ישראל מתחילה ביציאת מצרים ,שהייתה שחרור בכוח־הזרוע האלוהי .אל
מול רעיון האימפריה המצרית ,בנאית הפירמידות שהפכה את בני ישראל לעבדי יומרותיה
החומריות ,גילֵ ם עם ישראל אידיאל פוליטי אחר :עם חופשי ,ריבוני ,מוגדר על פי ייעוד
הברית המכונֵ ן הייחודי לו ,חי בארץ מתוחמת וניתנת להגנה שהוא יכול לקרוא לה ארצו.
בעולם המודרני ,מדינת היהודים עודנה קריאת תגר על הבטחת הכזב האימפריאלית .אף
כי חשיבותה הגאופוליטית של ישראל לעומת המעצמות הגדולות צנועה ,היא מעין לשון־
של־זהורית לעולם החופשי :עמידתה בפני כוחות הכאוס ,הברבריות ועריצות האשליות
האוטופיות היא אות מבשר ליכולת עמידתן של האומות שיותקפו אחריה .התמיכה בישראל
והתמיכה בחופש הן בזמננו בלתי־נפרדות.
יהודי אמריקה הם חוליה מקשרת בין שתי אומות נבחרות הזקוקות זו לזו .נשמתה של ארה״ב
עוצבה מראשיתה ברוחם של בני ישראל הקדומים ,וגורלם של הישראלים כיום תלוי במידה
רבה בידידותה ובמנהיגותה של ארה״ב .לישראל המודרנית יש הרבה מה ללמוד מההצלחה
הפוליטית של ארה״ב; בין היתר ,כיצד מקרבים בין רוח החירות לרוח המסורת .אך אמריקה
יכולה לצאת נשכרת מהיכרות עם המופת המוסרי של ישראל המודרנית ,ובפרט עם האומץ,
החוסן והנחישות שלה לשרוד בעולם מסוכן .ישראל היא תזכורת קבועה לכך שלחירות יש
תמיד מחיר .ובפרט ,ליהודי ארה״ב אסור לשכוח לעולם את חובם לאחיהם בישראל ,מניפי
דגל דוד ומגניו בגופם.
הגבלת השלטון והריבונות הלאומית הן אכן עקרונות חשובים מאוד .אך דומה שהתובנה
השלישית ,העיקרון השלישי של החירות על פי היהדות ,היא היסודית מכולן .כוונתי לחופש
לתקן את מידותינו; לשפר את טבענו האנושי בהדרכת חוכמתה העתיקה של המסורת
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היהודית .יש הנִ פתים בימינו לחשוב שחירות משמעה החופש לחיות בלי ביקורת ובלי חובות;
שחופש פירושו שכל אדם הוא האל האוטונומי של העצמי שלו .היהודים לא יוכלו אף פעם
להסכין עם תפיסה מדולדלת כזו של האדם – כאילו בני האדם פשוט ממציאים מי הם ,כאילו
העבר לא הוריש לנו שום מחויבות והעתיד אינו תובע מאיתנו דבר .הדרך מיציאת מצרים
לא נגמרה בקרנבל הניהיליסטי סביב עגל הזהב .העם שהשתחרר מבית העבדים נקרא לקבל
עליו חוקי מוסר נעלים .בשחרור מהשעבוד במצרים לא היה די :עם ישראל נזקק להכוונה
מוסרית שתגן עליו מפני השתעבדות ליצריו הנמוכים .תפיסה החירות היהודית היא ,אם כן,
חלופה לתהום :לאמונה הכוזבת כי יש לנו חופש גמור מפני שאנחנו רק גרגירי אבק זערוריים
ָּב ִריק הגדול של היקום ,ועל כן לא נותר לנו אלא להתלוצץ כל הדרך לקבר .כיהודים ,אנו
מטיפים להגבלת השלטון ,אבל לא בשמה של אנרכיה מוסרית ולא בשמה של דה־הומניזציה
עצמית .אנחנו צוחקים צחוק יהודי כי אנחנו יודעים שהחיים טובים ,שיש להם פשר ,שהם
מתנה הראויה להתענג עליה.
לתרבוּת האדם יותר מכל
הנשיא השני של ארה״ב ,ג׳ון אדמס ,הטעים פעם כי ״העברים עשו ִ
עם אחר .לו הייתי אתאיסט והאמנתי בגורל עיוור נצחי ,עדיין הייתי מאמין שהגורל הטיל
לתרבוּת העמים״ .כיום ,כשהתרבות סביבנו נתונה
על היהודים להיות הכלי החשוב ביותר ִ
במבוכה ,אולי יתרום הקוד המקראי להחזרתה אל הפסים .אולי שיקומם של חיי המצווה הם
הנתיב לחופש נעלה יותר .אולי מורשתנו המקראית היא המתווה המוצלח ביותר שיש בידינו
להתחדשות :מתווה המאזן בין דין לרחמים ,ומרומם את האדם למעלת צלם אלוהים בלי
לשגות באשליות באשר לצדדים המוצלחים פחות בטבעו.

ד
מהו אפוא ייעודנו הגדול ,כיהודים וכשמרנים? לא היינו שמרנים ל ּו האמנו שדי ברעיונות
לבדם כדי לפתור את בעיותיהם המתמשכות של החיים האנושיים ,או שאפשר בקלות
להוליד עידן יהודי חדש .ולא היינו יהודים ל ּו ציפינו מהחיים להיות קלים .הדברים שאנו
מבקשים לשמר ולשקם וליצור דורשים זמן .כדי להצליח נצטרך לשמור על התקווה לנוכח
מעקשים צפופים ומכשולים גדולים .אך אנו יכולים לחזות עתיד יהודי חזק ,ואנו מאמינים
שהרעיונות היהודיים והשמרניים יכולים לעזור להבטיחו.
בארה״ב אנו שואפים לעידן שבו אידיאל החופש הדתי מוחזר ונשמר ,והקהילות הדתיות
היהודיות והנוצריות גדלות ופורחות ,שכן צעירים המחפשים משמעות וכיוון שבים אל
אמונת אבותיהם .אנו נושאים עיניים אל הולדתו של חופש חדש בתחום החינוך ,שיאפשר
תור זהב של יזמות חינוכית יהודית :בתי ספר המלמדים עברית ,בתי ספר מוטי מדעי־הרוח
המדגישים ידע יהודי ,ישיבות המטפחות הרגלי לימוד ואורחות מוסר תורניים ,ובצד זאת
הרחבת אופקים כללית של הצעירים היהודים ,האור־לגויים של הדור הבא.
בישראל חזוננו הוא עידן חדש של חופש כלכלי ועמו כלכלה צומחת המאפשרת למדינה
חיוניות מדינית ועוצמה צבאית .אנו רואים לנגד עינינו שמרנות ישראלית חדשה ,המלכדת
מגוון ישראלים – דתיים ,מסורתיים וחילונים – המאמינים בהצטיינותו של עם ישראל
ויודעים כי המאחד ביניהם רב ושורשי מן המפריד .אנו נושאים עינינו להמשך עלייתה
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ןהכ קירא

של ישראל כמעצמה אזורית במזרח התיכון ,שידידותיה ואויבותיה כאחד מכבדות ,ואשר
משתפת פעולה פורייה עם המדינות השואפות ליציבות ולשגשוג ולא לכיבושים פיזיים
ואידיאולוגיים .אנו מציירים לעצמנו תגובת־נגד לאנטישמיות המרעילה כיום את אירופה
המודרנית ,והתאוששות של האתוס היהודי־נוצרי שעיצב את המיטב שבמערב.
באין חזון פוליטי שמרני ,היהודים יימצאו בסכנה חמורה .ובאין התעוררות מוסרית ברוח
מקראית ,המערב המודרני יימצא בסכנה כזו .השאלה היא זו :האם יש לנו די ביטחון עצמי
מוסרי וחוכמה פוליטית לקדם מערכת רעיונית משופרת? האם יש לנו האנרגיה לבנות את
המוסדות הנחוצים לארה״ב ,לישראל ולעם היהודי לקראת העתיד הלא־ידוע? אני מאמין
שהתשובה חיובית .אנחנו בתחילת הדרך.
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ללכת בדרך
הארוכה
לימודי הנפש כבסיס לחברה ליברלית

וַ יְ ִהי ְּב ׁ ַש ַ ּלח ּ ַפ ְרעֹה ֶאת ָה ָעם ,וְ לֹא נָ ָחם ֱא־ל ִֹהים ֶ ּד ֶר ְך ֶא ֶרץ ּ ְפלִ ׁ ְש ִּתים,
ִּכי ָקרוֹ ב הוּא.
שמות יג ,יז

מזה כמה עשורים ,הזירה הפוליטית בארצות הברית נחלקת
המ ַּ
תכנים "שמרנים" לבין המתקראים "ליברלים" או
בין ִ
"פרוגרסיבים" – שמובנם המילולי העברי שוחרי חירות
ושוחרי ִקדמה .אפשר להבין מכך שלאמריקנים שתי
שאיפות גדולות :לשמר את הטוב שיש לנו – ולעודד את
החירות והקדמה ,שייטיבו את מצבנו עוד .אלו הן שאיפות
יובל לוין
נאצלות .אלא שהשמאל והימין כאחד סובלים מבלבול
ביחס לשאלה מהן בעצם החירות והקדמה ומה הן תובעות מאיתנו .למפלגה השמרנית שלנו
לא ברור מה היא אמורה לשמר ,ולמפלגה הליברלית או הפרוגרסיבית שלנו לא ברור מה היא
אמורה לקדם .הבלבולים שלהן שונים באופיים ,אך בשני המקרים מדובר בתפיסות פגומות
מיסודן של החיים בחברה ליברלית.
הבלבולים נובעים מתפיסה רדודה ומצומקת של האדם ,המתחפשת לאידיאל מוסרי .תפיסה
מופחתת זו של האדם מפתה אותנו לתפיסה מנופחת של הפוליטיקה ומזינה את "מלחמות
התרבות" שלנו .נראה ששיבוש תפיסתי זה הוא עתה האיום הגדול ביותר על החירות ועל
הקדמה בחייה של אמריקה – כלומר על מה שכל הצדדים אמורים לרצות לקדם או לשמר.
בין שתי התפיסות הלקויות של החירות ,זו של השמאל רווחת יותר מזו של הימין ,ולמעשה
השמאל מושך כאן את הימין באף .זה מתחיל מההנחה הגלויה שהחירות היא החופש של
הפרט מכפייה ומהגבלה – או בניסוח חיובי ,החופש של כל אחד לחיות את חייו כפי שהוא
רואה לנכון .כמובן ,תמיד יהיו גבולות לחופש הזה .אבל על פי ההשקפה הזו ,רוב הגבולות הם
מחסומים מלאכותיים ובלתי מוצדקים ,ולא מגבלות טבעיות ונחוצות .על כן ,תפקידה היאות
של חברה ליברלית הוא להסיר גבולות רבים ככל האפשר.
חלק מהגבולות הם חומריים או כלכליים .העובדה הפשוטה שהמשאבים מוגבלים מחייבת
זאת .אך מגבלה זו אינה חלה על כולם בשווה .לעשירים יש שפע משאבים לממש בהם את
אפיירז".
יובל לוין הוא עמית הרטוג במרכז לאתיקה ולמדיניות ציבורית ,ועורך "נשיונל ֵ
מאנגלית :צור ארליך (פורסם לראשונה בפירסט ת'ינגס ,אוקטובר )2014
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חירותם ,ולעניים הרבה פחות .לא זו אף זו ,המאמץ הנדרש כדי למלא את צרכינו הגשמיים
– כלומר העבודה – יוצר לא־פעם מגבלות על החופש שלנו .הדבר נכון במיוחד לגבי אלה
שאינם מבוססים כלכלית .אצלם גבוהים יותר הסיכויים שהם יעבדו במשרות שאינם אוהבים,
רק בשביל הפרנסה .החברה הליברלית מנסה לרכך את המגבלות הללו באמצעות מידה
מסוימת של חלוקת העושר מחדש .אחד היעדים העיקריים של המיסוי הפרוגרסיבי ושל
מדינת הרווחה המודרנית הוא להגדיל במידה ניכרת את חירותם של העניים ,תמורת הפחתה
מזערית־ביחס בחירותם של העשירים.
*
יש גם גבולות חברתיים ומסורתיים .החברה שלנו כוננה דרכים לעשיית דברים – בפרט
בתחומים הרגישים של המשפחה ,המיניות והתרבות – שבאורח בלתי נמנע מקטינים את
החופש של אנשים שבלי הגבולות הללו היו עושים אחרת .כאן ,שוב ,החברה הליברלית
שואפת לרופף מגבלות ואף להסירן ,הפעם באמצעות כפיית אתיקה של פלורליזם .יש לכבד
בחירוֹ ת שונות של מוסר ושל אורח חיים ,ובלבד שהן נעשו באופן חופשי ושאינן באות על
חשבון ביטחונם של אחרים או על חשבון חופש הבחירה שלהם .אתיקה זו של פלורליזם
מחוזקת בידי רלטיביזם רך והתנגדות לשיפוטיות .אנו נזהרים שלא לעמוד על שלנו בצורה
נמרצת מדי ,מחשש פן נפגע בחופש של אחרים להחליט בעצמם מה טוב ומה רע .אנחנו
מוקיעים כמובן בחומרה את הגזענות ,ובהקשרים מסוימים קובעים טאבואים המתפתחים
לכדי "תקינות פוליטית" ,כלשונם המלעיגה של המבקרים .אך גם הגבלות אלו משרתות
אותה מטרה ,והאידיאל נמצא על השולחן .החברה שלנו היא חברה צודקת יותר ככל
שהיחידים בה חופשיים ממה שנראה לנו מגבלות חברתיות מלאכותיות .משום כך סבורים
כמה ליברלים ש"התקינות הפוליטית" אינה מגבילה את החופש אלא מגדילה אותו.
וישנם גם גבולות פוליטיים .בדרך כלל אלה הם שילובים של שני סוגי הגבולות הקודמים.
הליברלים חושדים שחוקים רבים מדי הם בעצם כלים בידי קבוצות אינטרס להאדיר את כוחן
על חשבון החלשים או לאכוף את ערכי המוסר שלהן על בעלי השקפות אחרות .לפיכך ,יש
להגביל את האפשרות לנצל כך את הכוח ,ולהגן על החופש של הציבור .החברה צריכה להיות
ֵּ
שמבין ההתחייבויות הכובלות שלנו ,רבות ככל האפשר תהיינה פרי
מאורגנת באופן שיבטיח
בחירה אישית ,ושכל אדם יעצב את חייו בעצמו .לשם כך נדרשים לפעמים מעשי כפייה מצד
המדינה ,בעיקר כדי לנטרל מעשי כפייה והגבלה של יחידים על אחרים .ההגבלות על מימון
בחירוֹ ת הן דוגמה אחת לכך; האיסורים על התבטאויות של שנאה הם דוגמה אחרת .התפיסה
הליברלית של החופש רואה מגבלות אלו כלגיטימיות אם מטרתן להרחיב ,במבט כולל ,את
גבולות האוטונומיה של היחיד ואת מוטת כנפיה .הנה לנו הפרדוקס של הליברליזם" :ממשלה
גדולה" ,כלומר הגדלת מעורבותו של השלטון בחיי הפרט – למען החופש.
היחיד הבוחר הוא אבן היסוד בתפיסה פרוגרסיבית זו של החירות .עליה אמורה להיבנות
החברה כולה .דבריו של שופט בית המשפט העליון של ארצות הברית ,אנתוני קנדי ,בפסק
הדין בעניין ההפלות "הורות מתוכננת נגד קייסי" משנת  ,1992כבר היו לקלישאה ,אך זה
מפני שהם מבטאים יפה כל כך את העמדה הזו" .בלב החירות" ,כתב קנדי" ,נמצאת זכותו
של הפרט לקבוע בעצמו את תפיסתו באשר לקיום ,למשמעות ,ליקום ולחידת החיים" .הכול
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צריך להיות כפוף ליחיד הבוחר ,ובכלל זה העמוקות שבזיקותינו האנושיות והבין־אישיות .כל
העולם הוא "תפיסה" ,ולכל אחד תפיסה משלו.
כאשר שמרנים מתנגדים לחזון זה של החברה הליברלית ,הנימוק נוגע בדרך כלל לחשש
מפני כוח כפייה גדול מדי של הממשלה .אבל שמרנים רבים (וליברטריאנים רבים עוד יותר)
מנמקים את התנגדותם באותו אינדיבידואליזם רדיקלי של יריביהם הפרוגרסיבים .הם אינם
מתנגדים לתפיסה הליברלית של החירות ,אלא טוענים שהליברליזם בוגד בה .הם מתעקשים,
למשל ,שחלוקה מחודשת של העושר בידי המדינה פוגעת בחירות יותר מכפי שפוגעת בה
המצוקה הכלכלית שחלוקה זו מבקשת לפתור .כך גם באשר לחוקי מימון בחירוֹ ת ,ולניסיונות
ליברליים רבים נוספים להגביל את החירות למען הגדלת החירות .מבקרים אלה סבורים
שהפרדוקס של הליברליזם הוא סתירה בלתי נסבלת.
האינדיבידואליזם שלהם מוביל אותם לתפיסה זו ,בין היתר מפני שתפיסת החירות של
השמרנים באמריקה מתוּוכת לא־פעם בידי רעיון הזכויות ,וזכויות הקניין במיוחד .עובדת
המצוקה הכלכלית איננה מפרה זכויות אלו .העוני ,מבחינה זו ,איננו כרוך בהכרח באי־
צדק .לעומת זאת ,פעולה שלטונית לחלוקה מחודשת של הרכוש היא הפרה ישירה
של זכויות הבעלות שלנו ,ועל כן אפשר בקלות להגדירה אי־צדק .על סמך זאת טוענים
השמרנים שתפיסת חירות המעוגנת בזכויות הפרט עדיפה על התפיסה הליברלית השואפת
להגדלה כוללת של סך האוטונומיה האישית .זכויות ,וזכויות קניין בפרט ,מטילות מגבלות
משמעותיות על כוחה של המדינה ,זו שכה קל לה להגביל את החירות שלנו.
*
תפיסה שמרנית זו של החירות מתעניינת אפוא פחות במתן כוח שווה לכל אדם לממש
את בחירותיו ,ויותר במתן החופש לכל פרט לעשות כרצונו במה שיש לו ,ובלבד שלא ייקח
מאחרים .זוהי אתיקה של הגנה ,לא של נתינה .כמובן ,חברה אינה יכולה להתעלם מרווחת
הפרט ,ורוב השמרנים מודים בצורך להשתמש בכוח השלטוני כדי להבטיח שכל אדם יקבל
את צרכיו הבסיסיים .אולם הם רואים זאת כחלק מהחובה הכללית שלנו להגן על אזרחינו
מפני מחסור .אין לזה קשר לחירות ,ולכן אין זה אחד מתנאי היסוד לחברה חופשית.
השמאל והימין כאחד מבינים אם כן את החירות כמתן אפשרות ליחיד לבחוֹ ר כרצונו.
הפרוגרסיבי רואה את החופש ככוח לפעול ,ואילו השמרן רואה את החופש כהיעדר מגבלה.
זהו הבדל של ממש – חלק ניכר מהוויכוח הפוליטי בארצנו חג סביבו – אך הוא מסתיר
מעינינו את ההסכמה המהותית :שני המחנות מזהים את החירות עם ִקדמה ,כמו כל ליברל
טוב ,ושניהם סבורים שאפשר להשיג קדמה זו באמצעות ארגון החוקים והמוסדות שלנו
באופן שיאפשר לפרט את ֵמ ַרב החופש לבחור.
כתוצאה מכך ,נראה כי שני המחנות סבורים שעידוד הקדמה האנושית הוא עניין של עיצוב
החברה בצורה מסוימת ,ולא של עיצוב נפש האדם בצורה מסוימת" .האדם" הוא מבחינתם
נתון .מטרת החיים הציבוריים ,ותו ההיכר לחברה טובה וצודקת ,היא ההתקדמות לעבר
שחרור גדל והולך של האדם הזה ממגבלות מלאכותיות ,כך שעולמו יהיה דומה ככל האפשר
לעולם שהוא מייחל לו.
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אין פירוש הדבר שפרוגרסיבים ושמרנים אלה נאיביים באשר לפגמים האנושיים .אבל הם
מאמינים שמוסדות החברה הליברלית יכולים ,אם יאורגנו כראוי ,לאפשר לאנשים שהם
שחררו לחיות יחד בשלום וביצרנות .המסורת הפוליטית שלנו ,אם מבינים אותה באופן
מסוים ,מחזקת את התקווה הזו .ג'יימס מדיסון גורס ,בקטע מקיאווליסטי במיוחד במכתב 51
בהפדרליסט ,שמנסחי החוקה חשבו כי "מדיניות זו ,הבאה למלא באינטרסים מנוגדים ויריבים
את חסרונם של מניעים טובים יותר" 1,תספיק לשמירה על חברה חופשית .וכמובן ,אמונת
יסוד בכלכלת השוק החופשי היא שסחר חופשי והוגן מתאם בין הבחירות האישיות שלנו
בצורה יעילה ויצרנית במיוחד.
תפיסה זו של הטוב המשותף כאיזון או תיאום בין האינטרסים האישיים נהנתה ממגמתה
של הפילוסופיה המדינית המודרנית להנמיך את המטרות של החיים החברתיים .ההוגים
המודרניים ,ממקיאוולי והובס ואילך ,נטו לטעון שמטרת החברה היא פשוט למלא את צורכי
הביטחון שלנו ,הביטחון האישי וביטחון הרכוש ,ואת תשוקתנו לחירוּת בכל שאר התחומים.
תפיסה מינימליסטית זו מאפשרת לנו לקוות כי נשיג זאת באמצעות הסדרה נכונה של
המוסדות ,התמריצים והאינטרסים ,שתרחיק את כפו של כל אדם מהקלחת של חברו .גם
כלכלת השוק מושתתת על ההנחה שאם כל רצוננו הוא שגשוג ונוחות ,עלינו להיות מסוגלים
להשיגם בשפע בלי שנצטרך להתווכח יותר מדי על הנחות מוסריות.
*
אלא שבמציאות ,תקוות אלו מתאפשרות רק מפני שאנו מניחים שישנו אדם ,אזרח ,המסוגל
להתנהל במידה רבה של חופש ושל אחריות .החברה שלנו כוללת אנשים כאלה – וזה פלא
שאנו ממעטים לעצור ולהשתאות לו .אוכלוסיית אזרחים שרובם מסוגלים להשתמש בחופש
שלהם כראוי – זה ,לא החוקה שלנו ולא המשק שלנו ,הוא ההישג המודרני הדגול ביותר של
תרבותנו .הישג זה הוא תנאי מוקדם לליברליזם ,בגרסותיו הפרוגרסיבית והשמרנית כאחת,
ולא רק בראשיתו אלא בכל דור ודור .הנה לנו התרוששותה המסוכנת של תרבותנו הפוליטית
העכשווית :מושג החירות של הפרוגרסיבים והשמרנים כאחד מניח כמובן מאליו את האדם
המסוגל לחופש ,בלי לתהות מאין בא אדם זה.
רעיון החירות הוא חלק מהותי מהתשובה לשאלה מכרעת ובלתי־נשאלת זו .אך אין מדובר
בחופש הליברטריאני שימין ושמאל כאחד מדברים היום בשמו .השחרור מכפייה ,אין בו לבדו
כדי להכין אותנו לחיים של חופש ליברלי .שחרורנו לרדוף אחר רצונותינו וחשקינו – הוא
שחרור של תאוותינו ויצרינו ,ואדם הנתון בצבת תאוותיו ויצריו אינו יכול לשמש לנו מופת
לאדם חופשי .לא בו נבטח שיממש חופש פוליטי וכלכלי.
החירות שאפשר להכיר בה באמת כחירות מושגת באמצעות שחרור הפרט לא רק מכפייה
בידי אחרים אלא גם מעריצותם של יצרים שלוחי רסן .כמובן ,אין זה רעיון חדש .סוקרטס
עזר לתרסימאכוס להבינו עוד במאה החמישית לפני הספירה .הרבה לפני כן ,במעמד הר סיני,
הוא נגלה לאומה של עבדים שהשתחררו משעבוד פרעה .אלא שההערכה העצמית הגבוהה
שלנו גורמת לנו לפעמים לשכוח אמת זו.
תפיסה עתיקה זו של החירות דורשת לא רק שאנשים יהיו חופשיים לבחור ,אלא גם שהם
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יוכלו לבחור היטב .החירות באה כאשר הדברים שאנו רוצים לעשות הם פחות או יותר
אותם דברים שראוי שנעשה – כלומר כשהחוק המוסרי ,החוק האזרחי והרצון החופשי שלנו
עולים בדרך כלל בקנה אחד ,והבחירה והחובה מצביעות לאותו כיוון .כדי להיות מסוגלים
לחופש ,ומסוגלים להיות אזרחים ליברליים ,עלינו להיות מסוגלים לשילוב המאתגר הזה.
וכדי להיעשות מסוגלים לו ,אנחנו זקוקים ליותר משחרור הפרט מכפייה .אנחנו צריכים סוג
מסוים של עיצוב מוסרי.
*
שחרור הפרט מכפייה חיצונית הוא הדרך הקצרה אל החירות – וזו כמדומה הדרך שרוב
הפרוגרסיבים והשמרנים כיום מכירים .יצירתו של היחיד החופשי היא הדרך הארוכה אל
החירות – וזו הדרך הדרושה לחברה הליברלית שלנו .הדרך הארוכה היא תנאי מוקדם למה
שהדרך הקצרה מבטיחה; היא הכנה חיונית .אבל האינסטינקטים הפוליטיים שלנו דוחפים
אותנו לחפש קיצורי דרך .אנחנו מתפתים לקדם את שחרור הפרט בלי הכנה.
הדבר מוביל להיעלמות גוברת ומסוכנת של ההכרה העצמית .חברה ליברלית תלויה ,בטווח
הארוך ,בעיצוב מוסרי ,אך זו גם חברה שאינה רואה את עצמה כעוסקת בעיצוב שכזה.
המחויבות שלה לפלורליזם גורמת לפוליטיקה שלה להיות ניטרלית ביחס לנפשות אזרחיה,
שלא לומר מחייבת אותה לעצב את הנפשות הללו כניטרליות וליצור אנשים של חיה־ותן־
לחיות .זה – כך מלמדים אותנו לחשוב – מה שהחברה שלנו עושה.
אבל אנחנו כמובן טועים .בפועל ,החברה שלנו אינה כה רדודה כפי שאומרים שהיא .השפה
שאנו מדברים בה על חירות ,שפה אינדיבידואליסטית ודו־מפלגתית ,מפריעה לנו להבין
שהחירות הליברלית קיימת במידה רבה כדי לבצר את העיצוב המוסרי שאנו זקוקים לו ואת
המוסדות העוסקים בו .חופש הדת ,חופש ההתאגדות ,חופש העיתונות – אלו הן חירויות
שנועדו להגן על מסורות העיצוב המוסרי שלנו ,וכך הן גם עושות.
העובדה שאנחנו עיוורים לכך בדרך כלל ,העובדה שאנחנו אומה טובה יותר מכפי שאנחנו
חושבים – עובדות אלו היו תמיד בעיה מיוחדת בפוליטיקה שלנו .אך בעיה זו מגיעה עכשיו
לממדים מזיקים ,ותובעת שנתייחס אליה .כדי לעשות זאת ,ומתוך כך להכיר את עצמנו טוב
יותר ,נצטרך לחשוב מחדש על התיאוריה והמעש של החירות באמריקה.
*
התיאוריה והמעש של החירות באמריקה היו תמיד שונים מאוד זה מזה .התיאוריות שלנו
נוטות להיות צרות ,מופשטות ,אינדיבידואליסטיות ,ורדיקליות למדי .המעש רחב ,מעשי,
קהילתני ושמרני למדי .התאוריות שלנו מייצגות את סוג החברה הליברלית שלנו כתוצר
של גילוי חדש של הנאורות – השונה שוני חריף ממה שהיה קודם לכן .אך המתרחש בפועל
מאיר את החברה שלנו כהישג גדול של הציוויליזציה המערבית – שהוא המשך של מסורות
פוליטיות ,דתיות ,תרבותיות ומוסריות שהתפתחו לאורך שנים רבות מאוד.
כפילות מבלבלת זו ניכרת אפילו באמנה הלאומית שלנו ,הכרזת העצמאות .ההכרזה פותחת
בהטחה נועזת של עקרונות תאורטיים – ועד מהרה פוצחת בשורה ארוכה של טענות ומענות
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מעשיות ,המתארות כמעט כולן אורחות חיים נושנות שהופרעו וזכויות יתר ותיקות שנשללו
בידי המלך ג'ורג' השלישי ובידי גורמים שהוא חבר להם .בין השאר הוא פעל "לשלילת
מגילת הזכויות שלנו ,ובכך לביטול חוקינו היקרים ביותר ,ולשינוי יסודי של צורות הממשל
שלנו" 2.זו הצדקה יוצאת דופן לְ מהפכה.
סימני השסע בין התאוריה והמעש ניכרים גם בשלבים מוקדמים יותר של המסורת הפוליטית
שלנו .אם לפשט את הדברים ,התאוריה הפוליטית הליברלית שאנו מוצאים בה את זכות
הקיום שלנו הופיעה בבריטניה אחרי עידן של מלחמות דת איומות ,והיא נועדה ,בין היתר,
לתת לְ חברה שכבר קיימת צידוק חדש ,שונה מאותם צידוקים דתיים ופוליטיים פולמוסניים
שעל בסיסם התגבשה בהדרגה מלכתחילה .מתוך כך נוסחו סיפור בריאה חלופי (האדם
במצבו הטבעי) ,חוקי טבע חלופיים ,ורעיונות חלופיים על תפקידה של הפוליטיקה ועל אופיו
של השגשוג האנושי.
ההגות המדינית הליברלית יכלה להתאים את עצמה לתפיסת החירות הבריטית ,היות
שתפיסה זו התגבשה כמסורת במשך למעלה מחמש־מאות שנה – וכך ,בלי ספק ,עזרה
לכוון את המשך התפתחותה של המסורת לעבר חופש ושגשוג רבים יותר .אלא שתאוריות
חלופיות אלו הובנו כאילו היו היסודות הממשיים של הסדר הליברלי ,ועל כן כמורות־דרך
להתפתחויות עתידיות של חברות ליברליות .וכאשר הן נקראות לדגל ,למלא את התפקיד
הזה ,מתגלה לעין אי־ההתאמה המהותית שלהן.
*
התאוריות הליברליות שלנו מציעות לנו אם כן אמיתות עטופות בכזבים :האמת שכולנו
נבראנו שווים עטופה בבדיה על החברה שנבנתה כביכול בידי יחידים עצמאים שבחרו
להתאגד; האמת שכולנו ראויים לחופש נעטפה בשקר שחופש הינו היעדרן של מגבלות.
האמיתות מצטרפות יחדיו לכדי טיעון בזכות הדרך הארוכה אל החירות – אך השקרים יכולים
לשמש בקלות טיעון בזכות הדרך הקצרה :שחרור היחיד ממגבלות חיצוניות כדי שיממש את
רצונותיו כאוות נפשו.
הפילוסופים הגדולים של הליברליזם ופרשניהם הגדולים מקרב מדינאינו ומורינו ,ידעו תמיד
לראות מבעד לעטיפות ולהצביע על האמיתות שבלב חירותנו .מורים רבים כמוהם ,אף כי
במספר שאינו מספיק ,פועלים כיום להתוות את הדרך הארוכה לחירות באוזני דורות חדשים
של תלמידים .אך לא קשה להבין מדוע רבים נגרפו ,בכל זאת ,אל הדרך הקצרה .עקרונות
החירות האמריקנית ,בגרסתם הנפוצה ,מקילים על כך מאוד.
תאוריות הליברליזם ,שלנו מציעות סוג חירות אחר מזה שאנו מקיימים בפועל .סוג רזה יותר.
בעולם המציאוּת ,איננו מתהוללים בחופש בחירה אינסופי ,אלא דווקא מאשרים ,ואפילו
בשמחה ,מגבלות מרוֹ ממות .קסמו הבלתי מתפוגג של מוסד הנישואים הוא דוגמה מתבקשת
לכך .אך דעתנו אינה מתיישבת .אנחנו מאבדים בהדרגה את השפה המסנגרת על אורחות
החירות שלנו במענה לקטרוגיהן של התאוריות הנוקשות שלנו ,וכמעט בכל נקודת מפגש בין
תאוריה למעשה מתגלע כיום עימות לוהט.
רכיביה של הדרך הארוכה לחירות מותקפים בזה אחר זה .עצם היסודות של אורח חיינו
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שנויים עכשיו במחלוקת בלתי פוסקת; לא רק הנישואים והמשפחה ,אלא גם אמות־המידה
האקדמיות ,המוסדות הדתיים ,וגילויים חברתיים אחרים שהמסורת היא הרוח המפעמת בהם.
במחלוקות אלו ,הפרוגרסיבים מתהלכים בבטחה בשביליה של השפה הליברלית ומצדיקים
בעזרתה הסרה של עוד ועוד מגבלות ,בעוד שרבים ממגיני אורחות החיים המסורתיים שלנו
נאבקים שלא להישמע כדוברי שפה זרה ,או נאלצים לתרגם את המוסרנות העשירה שלהם
לשפה המתכתית של התועלתנות.
הדרך הארוכה אל החירות מתחילה בהכרח בנישואים ובמשפחה ,ומהמתקפה על מוסדות
אלה מתחיל אפוא גם הטיעון בזכות הדרך הקצרה .המשפחה היא ,יותר מכול ,בית היוצר
של הדור הבא .כל אדם בא לעולם בלי יכולת לממש את חירותו ,ובהזדקקות בסיסית להגנה
ולעיצוב מוסרי .המשפחה היא הפרכה של התפיסה כאילו כל היחסים האנושיים יכולים
להיות נתונים לבחירה.
אולם כאשר מתעלמים מגבולות הבחירה ומהצורך בהכנת האדם לחירות ,המשפחה
המסורתית עלולה להיראות כמוסד חברתי מגביל ,שלכל היותר אפשר להצדיקו כדרך אמינה
למלא כמה מן הצרכים החומריים הבסיסיים .לכך בדיוק מכוונים רבים מדברי הסנגוריה על
המשפחה המסורתית בוויכוחים הציבוריים שלנו :שהמשפחה מביאה תועלת כי היא מגינה
על הפרט מפני עוני.
אכן ,זהו אחד מיתרונותיה של המשפחה ,ויש לו ראיות חזקות – אך דרך הטיעון הזו עושה
עבודה קלה למבקרי מוסד המשפחה ,ומתעמתת איתם רק בזירת התועלת החומרית .היא
מתעלמת מהאמת העמוקה יותר ,שהמשפחה ,יותר מכל מוסד חברתי אחר ,מעצבת אותנו
כאנשים מוסריים .לחיות ְּכ ָאב ּובַ ַעלְּ ,כ ַרעיה ֵואם ,כילד וצאצא ,הוא לחיות חיים המעוצבים
בידי חובות ומחויבויות שלפעמים מעיקים אך תכופות מסבים אושר .משום כך המשפחה
היא המסגרת המתאימה ביותר ליצירת אנשים הבוחרים מרצונם למלא את אחריותם; ואנשים
כאלה הם תשתיתו של כל חזון ליברלי על החברה .המשפחה עוזרת לנו להבין שבסופו של
דבר בלי אחריות אין חופש .ומשום כך אין זה מפתיע שכה רבות ממלחמות־התרבות שלנו
מתמקדות במשפחה.
*
העבודה היא רכיב קריטי נוסף בדרך הארוכה אל החירות .כמו המשפחה ,גם לעבודה יש
תועלת כלכלית מובנת מאליה .היא מאפשרת לנו לפרנס את עצמנו ואת משפחתנו .אבל
העבודה גם מבצרת את כבוד־האדם ,מחדירה בו רגש אחריות ,מעודדת עשייה ויצרנות
ומתגמלת אמינוּת .היא יכולה לתרום לעיצובנו כבני אדם טובים יותר וכאזרחים ליברליים
טובים יותר .מי שרואה בה רק תועלת חומרית עשוי לחשוב שאפשר להחליף אותה ,וגם את
המשפחה ,בצורות יעילות יותר של חלוקה .אם העבודה היא רק אמצעי לתמיכה חומרית ,לא
נפסיד כלום אם נספק את צורכיהם של דלֵ י האמצעים בדרכים שאינן דורשות מהם להיכנס
למעגל העבודה.
המהלכים האחרונים להנמכת רף דרישות העבודה בתוכניות רווחה מדינתיות ופדרליות
בארצות הברית הם ביטוי לתפיסה צרה זו של העבודה .המדיניות הכלכלית הפרוגרסיבית,
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לפחות מימי ג'ון מיינרד קיינס ,מכוונת אל המיית־לב הכמהה למשק אידיאלי שיתמקד פחות
בעבודה .אלא שתפיסה זו מתעלמת מהפוטנציאל מעצב־האישיות של העבודה ,שמעבר
לערכה התועלתני .רשת ביטחון חברתית היא דבר נחוץ ומבורך ,אך עם זה יש להיזהר
מקיצורי הדרך של התפיסה הרדודה של החירות ,לבל ירחיקו אותנו מהדרך הארוכה אל
החירות השלמה.
הבנה תועלתנית מדי של הטוב האנושי מובילה גם לתפיסה רזה וחלולה של החינוך.
אפילו בהשכלה הגבוהה (או שמא שם במיוחד) אנו דוחקים עוד ועוד הצידה את הלימודים
הליברליים ,ההומניים ,כדי לפנות מקום ליותר הכשרה מקצועית ולתארים במדעי הטבע
ובטכנולוגיה .ודאי שאנו זקוקים להשכלה טכנית ,אבל אי אפשר לראות בה את חזות החינוך
כולו.
הלימוד הליברלי אינו לרוח זמננו ,כי הוא מציע לנו לא כישורים מקצועיים אלא עיצוב הרגלי
חשיבה ומעשה .הוא מעצב את נפשותינו באמצעות חשיפתן ליופי ,לאמת ,ולכוחו של
הנשגב – זה אשר אפשר להביט בשולי גלימתו רק בתיווכם של אומנים גאונים יחידי סגולה.
מבחינה זו ,הלימוד הליברלי קרוב יותר למושג הפנאי האריסטוקרטי מאשר למושג ההכשרה
המודרני .בכוונה־תחילה הוא אינו תועלתני .הוא איננו הדרך הקצרה אל השחרור ,ועל כן הוא
נתון למתקפה עזה דווקא באותם מוסדות אקדמיים שאמורים לשמש מעון ומחסה לעיצוב
הליברלי של הנפש.
אם רעיון הלמידה הלא־תועלתנית רחוק מהוויית חיינו ,ודאי שמושג הפנאי ,הישן ממנו ,זר
לנו לגמרי .כאן אין אפילו מחלוקת של ממש .כמעט כולנו מסכימים שהפנאי הוא הזדמנות
לבידור ולתענוגות בלתי מתווכים .לא קל יהיה עכשיו לטעון בזכות הבנה אחרת של הפנאי,
הפנאי כהזדמנות לבניית ֶהרגלִ ים של מידות טובות ,אף כי ישנם עוד כמובן אנשים המקדישים
את הפנאי שלהם להעשרה שכזו.
אולם לאזרחים דמוקרטיים יש הזדמנות אחרת לפתח הרגלים מסודרים ,שעשויים ,ברצותנו,
המ ַת ְר ֵּבת .אלקסיס דה־טוקוויל היה מודע עד
לשמש תחליף לכמה מהיתרונות של הפנאי ְ
לשד עצמותיו לצורך להחדיר את הרגלי החופש באנשים החיים בעידן דמוקרטי ,והוא סבר
שהחיים האזרחיים עצמם יכולים לקדם מטרה זו ,באמצעות ההתאגדויות הפרטיות של
החברה האזרחית כמו גם באמצעות מוסדות הציבור של הדמוקרטיה הפעילה.
הוא מדגיש את חשיבות הממשל המקומי" .המוסדות המקומיים עושים לַ חירות מה שבתי
הספר היסודיים עושים למדע .הם מביאים אותה להישג ידן של הבריות; הם מלמדים אנשים
להוקיר את הנאותיה השלוות ומרגילים אותם להשתמש בה .בלי מוסדות מקומיים ,גם לעם
בעל ממשלה חופשית לא תהיה רוח של חירות" .אין פירושו של דבר שממשל מקומי הוא
בהכרח ממשל טוב .תכופות הוא אינו כזה ,וטוקוויל עצמו עמד על כך .במדדים תועלתניים
של יעילות מנהלתית ,הוא יצטייר לא פעם כנחות .אך כמסגרת המכינה אותנו למשא החירות,
הוא לפעמים ברכה שלא תסולא בפז .הוא עוזר להתקדם אל החירות בדרך הארוכה ,לא
הקצרה .ואכן ,חסידי הדרך הקצרה הם תדיר גם חסידי הריכוזיות המנהלתית ,בעוד שהמסורת
המעשית של החירות נוטה אל האצלת הסמכויות.
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*
אם הדרך הארוכה לחירות מובילה אותנו לחופש שהוא יותר מהיעדר מגבלות ,היא ודאי
מובילה גם לשחרור־האדם שאיננו רק שחרור פוליטי .המוסדות האולטימטיביים לעיצוב
הנפש בעידן הליברלי ,כמו בכל עידן אחר ,הם מוסדות דתיים ,וההכנה האולטימטיבית
לחירות היא ההתרגלות למילוי חובות דתיים .במובן זה ,הדת מעמידה אתגר מיידי לאתיקה
של החברה הליברלית ,ומציעה תיקון גלוי להגזמות שלה .אין תמה אפוא שרבות מהמחלוקות
הסוערות ביותר במלחמות־התרבות שלנו בשנים האחרונות עניינן המעמד והמקום וההגנה
הניתנים לפולחן הדתי באמריקה.
מוסדות הדת לא רק מאזנים את המערכת הליברלית; הם גם מעמודי התווך שלה .הם מכוונים
אותנו לתמהיל של אחריות ,הזדהות ,נאמנות ויושר המקרבים את רצונותינו אל חובותינו .הם
תורמים לעיצובנו כאנשים חופשיים .ומה שנכון באשר לדת בפרט נכון באשר לכלל מוסדות
הדרך הארוכה אל החירות :הם מעמודי התווך של הליברליזם לא כל כך מפני שהם פועלים
נגד רעותיו החולות ,אלא בעיקר מפני שהם מכינים אנשים להתמודדות עם העול והאחריות
הכרוכים בחופש.
הדרך הארוכה אל החירות הייתה תמיד חלק מהחברה הליברלית שלנו – ויותר מכך :היא
הייתה חלק הארי ממה שהחברה שלנו עושה ,גם אם לא כך תפסה החברה את עצמה .אלא
שכיום החברה שלנו מתנכלת ליסודותיה שלה עצמה ,והדרך הארוכה הזו נעשתה מושא
למחלוקת לוהבת ובלתי פוסקת .המחויבות כלפיה תובעת כיום מאיתנו להתגונן מפני
פסוודו־ליברליזם ׁשוחק .זה האחרון נישא על כפיהם של כמה פרוגרסיבים ,אך גם על
שכמיהם התמימים של שמרנים רבים מדי ,וכך הוא מעודד את הפיליסטיניות ,קרי חופש
שכל כולו רישיון לשעבוד מוסרי ,ומדכא כל גילוי של אצילות ,עידון ,כבוד־אדם ,סדר ושגב.
על פי השקפה זו ,בבעיות שיוצרת האוטונומיה הרדיקלית ברמת הפרט אפשר לטפל
באמצעות ניהול טכנוקרטי ברמת החברה ,ובצד השני של המשוואה ,תענוגות האוטונומיה
הרדיקלית יפצו על מחיריו של הניהול הטכנוקרטי .אלא שהיגיון מעגלי זה מזניח (ואף דוחף
ליברלים רבים לדחות באופן פעיל) את הרכיב החיוני ביותר בכל חברה חופשית :את האדם
שעוצב לחיי חופש .במקום לעצב את נפש האדם ,משנים את צורתה של החברה.
*
המראות הנשקפים מן הדרך הארוכה אל החירות הם פוגעניים בעיני הפרוגרסיבים של היום,
מפני שסמכותם של המוסדות המסורתיים עומדת כמכשול בפני השינוי החברתי שהם
הקדמה – היעד הגדול של הפוליטיקה
מייחלים לו .וזה מחזיר אותנו ,לקראת סיום ,לשאלת ִ
המודרנית .הקדמה שפרוגרסיבים חולמים עליה כרוכה בשינוי הסדר החברתי ,כך שיהיה
ידידותי יותר לַ חירות במ ּובָ נה כשחרור הרצון – כלומר שינוי החברה כך שתיעשה ראויה
ליחיד האוטונומי והמשוחרר.
אלא שסדר הדברים מתהפך כאן .קדמה אמיתית שונה בדרך כלל משינוי חברתי .ברוב
המקרים היא נוגעת לשינוי של הפרט .כל אחד מאיתנו כשלעצמו הוא חלש ומושחת ,אבל
במאמץ מוסרי גדול ,ובאמצעות עיצוב מוסרי ,אנחנו יכולים לקום מעפר ולהיעשות אציליים
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יותר ,אחראים יותר ,הגונים יותר ,סימפטיים יותר ,אוהבים יותר ,חופשיים יותר.
הרעיון שהמדד לקדמה הוא שינוי חברתי ,כלומר שכוחות השינוי והתגובה שקולים לכוחות
הטוב והרע ,טומן בחובו הבטחה לשחרורנו מהצורך בהשתנוּת אישית .התהליך ההיסטורי
הפנים ,המסע של החברה ,יכול לשמש תחליף לתהליך מוסרי אישי ולהפוך את האנשים
חסר ּ ָ
לטובים כברירת מחדל.
כיום ממעטים לבטא תקווה זו במפורש ,להבדיל מהרדיקלים של שתי המאות הקודמות .אך
הוא מובלע בכל חזון הרואה את החברה כמנוע לשינוי חברתי שישחרר את הפרט מחובות
שלא בחר בהן .זה היה למשל נושא נאום ההשבעה השני של הנשיא אובמה .החלפת
ההתקדמות האישית בקדמה חברתית היא קיצור־הדרך האולטימטיבי.
ספר שמות ,המלמד אותנו שאלוהים לא הנחה את עמו המשוחרר אל ארצו המובטחת דרך
ארץ פלשתים ,הדרך הקצרה ,אלא בדרך המדבר הארוכה ,מסביר באותה נשימה מדועִּ :
"כי
ָא ַמר ֱא־ל ִֹהיםֶ ּ ,פן יִ ָ ּנ ֵחם ָה ָעם ִּב ְרא ָֹתם ִמלְ ָח ָמה וְ ׁ ָשב ּו ִמ ְצ ָריְ ָמה" (יג ,יז) .מפגש מוקדם מדי עם
העול והמחיר של החירות ,בלי אימון ובלי עיצוב ,עלול לגרום לעם להתחרט על החופש
ולבחור בעבדות.
*
קבלת החובות והאחריות של החופש בלי הכנה מוקדמת מעמידה גם אותנו בסכנות גדולות,
ובראשן הסכנה שנוותר על חירותנו למען ביטחון או למען התענוגות החולפים והסחות הדעת
של עידן השפע שלנו .הדרך היחידה להקדים תרופה למכה זו היא לבחור בדרך הארוכה אל
החירות ,הדרך המכינה אותנו באמצעות מחויבות אחראית ובאמצעות עיצוב ועידון של
הנפש.
אין זו משימה קלה ,כמובן .לא כולנו נתברכנו במשפחה מלבבת ,או בהזדמנות לעבודה
מתגמלת ,או בהשכלה ליברלית ,או באמונה מתוך ענווה – קל וחומר לא בכל הדברים הללו
גם יחד .אך צירופים כלשהם של מוסדות מעצבי־נפש אלה נמצאים בהישג היד של רובנו,
ולפתחנו ניצבת המשימה האזרחית הנעלה והבהולה לחזק את המוסדות הללו ,לקיים את
המקום הדרוש להם ,ולהביאם להישג ידם של אזרחים אחרים רבים ככל האפשר .משימה
זו ,ולא קדחת החופש ההיפר־אינדיבידואליסטי ,צריכה להיות העיקרון המארגן של חיינו
הפוליטיים ,ולהנחות אותנו בבואנו להחליט מה לשמר ואיך להתקדם.
משימה זו ,קריאה גדולה זו ,תובעת מאיתנו לשקול את הכרעותינו גם על פי שיקולים
החורגים מהתועלתנות .בסופו של דבר ,הקריאה הזו תובעת מאיתנו לבחור – ולעזור
לאחרים לבחור – בנתיב המשפחה ,האמונה ,העבודה ,הלמידה והקהילה ,ולוותר על דרך ארץ
פלשתים של הפיליסטיניות ,אף כי קרוב הוא.
1 .1אלכסנדר המילטון ,ג'יימס מדיסון וג'ון ג'יי ,הפדרליסט,
מאנגלית :אהרן אמיר ,ירושלים :שלם ,תשס"ב ,עמ' .262
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