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תגובות לגיליון 20 

בתגובה ל"אפשרי והכרחי: תוכנית חירום כלכלית" מאת הודיה למפרט

אליהו בורוכוב

עוד נזדקק להגדלת הגירעון ולהעלאת מיסים
את  להסביר  הצליחה  למפרט  הודיה  ד"ר 
כתוצאה  שהתעוררו  הכלכליות  הבעיות 
ברור,  בסגנון  הקורונה  וירוס  ממגפת 
בעברית פשוטה ובלי מונחים שרק כלכלנים 
להעלות  ברצוני  זאת  עם  בהם.  משתמשים 
ומן  שלה  מקריאת־המצב  הסתייגויות  כמה 

ההמלצות שלה.

איך  לחזות  אפשרי  בלתי  עד  קשה  ראשית, 
הבאה.  או בשנה  בחודשים  תתפתח המגפה 
היא  באפריל(  )אולי  כתבה  למפרט  כאשר 
בשנת  המדינה  בתקציב  שהגירעון  שיערה 
ושהסכום  מהתוצר,  כ־12%  יהיה   2020
העברה  בתשלומי  תוציא  שהממשלה 
 100 עד  כ־80  יהיה  ולמובטלים  לעסקים 
יודעים  אנחנו  בינתיים  שקלים.  מיליארד 
והוצאות  המגפה,  של  שני  גל  שפרץ 
בהודעה  האוצר,  משרד  גדלו.  הממשלה 
הגירעון  כי  העריך  ב־15.8,  שפורסמה 
שקל  מיליארד   190 בסך  יהיה  בתקציב 
שיהוו כ־14.3% מן התמ"ג, וכן כי עד אמצע 
אוגוסט הוצאו כבר 81.5 מיליארד בתמיכות 
פורסם  ב־25.8.20  ולאזרחים.  לעסקים 
שבמשרדי  כלכליסט  העיתון  של  באתר 
תוכניות  בוחנים  הממשלה  וראש  האוצר 

המשק  להאצת  ומהלכים  נוספות  סיוע 
בהיקף של מאות מיליונים. 

להגדלת  מתנגדת  למפרט  ד"ר  שנית, 
הגירעון  ולהגדלת  הממשלה  הוצאות 
זאת,  חוב.  איגרות  ידי  על  הגירעון  ומימון 
במשק  השונים  "השחקנים  שלדבריה  כיוון 
מבינים כי הוצאות הממשלה המתבססות על 
הלוואה,  של  סוג  אלא  אינן  הגירעון  הגדלת 
כעת  מרעיפה  שהממשלה  הטוב  את  כלומר 
וילדיהם  המדינה  אזרחי  יצטרכו  הכול,  על 
במשך   – נכבדה  ריבית  בתוספת   – להשיב 
דומה  שכך,  כיוון  הבאות.  השנים  עשרות 
שאזרחי המדינה לא ימהרו להשתמש בכסף 

הזה בנדיבות". 

ההנחה  על  מבוססת  הזאת  האמירה 
בתהליכים  המשתתפים  שהאזרחים 
כחוסכים  ואם  כצרכנים  אם  הכלכליים, 
מחליטים  חסכונותיהם,  את  שמשקיעים 
ההנחה  רציונלית.  בצורה  צעדיהם  על 
כלכלנים  הרבה  על  מקובלת  הייתה  הזאת 
18 שנה אחרי  עד לפני כעשרים שנה. אבל 
פרס  קיבל  כהנמן  דניאל  שהפסיכולוג 
שהחלטות  הראה  כאשר  בכלכלה,  נובל 
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ואחרי  רציונלית,  בצורה  מתקבלות  אינן 
ההתקדמות במחקר ב"כלכלה התנהגותית", 
ההנחה  הזאת.  להנחה  להיצמד  קשה 
ימומן  הגירעון  שאם  "יבינו"  שהאזרחים 
הלוואה  של  סוג  שהן  חוב  איגרות  ידי  על 
יצטרכו  הם  לממשלה,  ייתן  שהציבור 
בלתי  הנחה  היא  הפירעון,  זמן  בבוא  לשלם 
מציאותית. אזרחים שלא מבינים את הדו"ח 
או  הפנסיה  מקרן  מקבלים  שהם  השנתי 
החיסכון  את  שמנהלת  התגמולים  מקופת 
המשמעות  את  יבינו  לא  לפנסיה,  שלהם 
בתקציב  הגירעון  מימון  של  הכלכלית 

המדינה. 

רציונלית  התנהגות  של  בהנחה  גם  אבל 
איגרות  את  יקנה  מי  פשוט.  הדבר  אין 
ילווה לממשלה? אם אלו  החוב? כלומר, מי 
לוודאי  קרוב  בשקלים,  נקובות  חוב  איגרות 
המוסדיים":  "המשקיעים  יהיו  שהרוכשים 
וחברות  הגמל  קופות  הפנסיה,  קרנות 
הציבור  חסכונות  את  המנהלות  הביטוח 
במילים  העתידיים.  הפנסיונרים  בעבור 
כסף,  למדינה  מלווים  ה־25–60  בני  אחרות, 
מתווספת  הזאת  ההלוואה  על  והריבית 
חודש  מדי  מפקידים  שהם  החיסכון  לסכום 
כדי לקבל פנסיה כאשר יפרשו מעבודה. ככל 
הפנסיה  גבוהה  יותר  תהיה  הזאת  שהריבית 

שלהם תהיה יותר גדולה. 

להעלאת  מתנגדת  הכותבת  שלישית, 
בעת  מיסים  ש"העלאת  בנימוק  מיסים 
הזאת תהיה לא רק בלתי פופולרית בעליל 

אפשרויות  על  לרעה  תשפיע  גם  אם  כי 
יודע  אינני  העסקי".  המגזר  של  הצמיחה 
הזאת".  "בעת  במילים  שלה  הכוונה  מה 
לדעתי אחרי שהמדינה תתגבר על המגפה, 
והמשק יתאושש והאבטלה תפחת לממדים 
נסבלים, צריך יהיה לטפל בהקטנת הגירעון 
חובות  את  ולהקטין  הממשלה,  בתקציב 
הגירעון  את  להקטין  הדרכים  בין  המדינה. 

יש מקום גם להעלאת מיסים. 

השונים.  המיסים  סוגי  בין  להבחין  יש  כאן 
שיש  מוסף  ערך  מס  כמו  מיסים  קיימים 
מעט  להם  שיש  כלכלנים  בין  רחב  קונצנזוס 
של  החלטות  לעוות  שעלולות  השפעות 
יזמים עסקיים, ולכן יש רק סיכוי קטן שהם 
של  הצמיחה  אפשרות  על  לרעה  ישפיעו 
מרכיב  הוא  מוסף  ערך  מס  העסקי.  המגזר 
)בערך  ממיסים  המדינה  בהכנסות  גדול 
אחד  באחוז  מע"מ  שיעור  העלאת  שליש(. 
ב־3.4  המדינה  הכנסות  את  להגדיל  עשויה 
במיסים  גם  תוצר(.  )כ־2.6%  מיליארד שקל 
הישירים יש אפשרויות להגדיל את הכנסות 
פיננסיים  למוסדות  ביחס  בייחוד  המדינה, 
במקום  ורווחים"  שכר  "מס  כיום  המשלמים 
את  להעלות  אפשר  לדעתי  הרגיל.  מע"מ 
מ־17%  משלמים  שהם  הזה  המס  שיעור 
כזה  מהלך  של  היחידה  השלכתו  ל־20%. 
שכר  להקטנת  תמריץ  בהיותו  טמונה 
למקובל  ביחס  ממילא  הגבוה  העובדים, 

במשק.

ד״ר אליהו בורוכוב שימש מרצה לכלכלה באוניברסיטאות תל-אביב ואוהיו.

ת ל יליוג 20  / אליהו בורוכוב
ת ובו
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בתגובה ל"ממלכתיות בעת הזאת" מאת ידידיה שטרן

חנניה שילוח 

הדרך לממלכתיות
את  במאמרו  יפה  מתאר  שטרן  ידידיה 
הישראלית  בחברה  שחל  הקיטוב  שיח 
חדש  שיח  להציע  ומנסה  האחרונות,  בשנים 
מציג  הוא  המחלוקות.  הכלת  את  שיאפשר 
בשיח  הנוכחי  המשבר  של  שורשיו  את 
של  חזונות  ארבעה  בין  כהתנגשות  הזהויות 
חרדית,  ציונית־חילונית,   – שונות  קבוצות 
 – ישראל  אזרחי  וערבים  דתית־לאומית 
היסוד  שאלת  על  שונה  בצורה  המשיבים 

באשר לתכליתה של המדינה. 

המחבר נוטל את רעיון הממלכתיות של בן־
הקבוצתיים  לחזונות  מעל  שהעמיד  גוריון, 
חדש:  תוכן  בו  ויוצק   – משותף  חזון 
המאפשרים  ומסגרת  כשיח  הממלכתיות 
חיים משותפים גם לחזונות סותרים. אומנם, 
שטרן  של  החשוב  בחזונו  אחדות  נקודות 

מצריכות בירור וחידוד. 

שטרן  מביא  המאמר  בתחילת  למשל  כך, 
על  המפקד  דרוזי  קצין  של  הדוגמה  את 
חיילים עולים ומראה כיצד כולם משתלבים 
בממלכתיות בצבא. ואכן, לחזון הממלכתיות 
הם  אם  שאינם־יהודים,  גם  להיכנס  יכולים 
היהודית  המדינה  חזון  את  לחזק  מעוניינים 
אך  המכריע.  ברובם  הדרוזים  כגון  הציונית, 
האומנם ניתן להכליל בקבוצה זו גם את רוב 
בכנסת  ממייצגיה  שרבים  הערבית,  החברה 
ישראל  אויבי  של  אינטרסים  מעדיפים 

וגורמים העוינים למדינה ולערכיה?

העיקרי  השסע  קו  כי  להעיר  כדאי  עוד 
הציבור  בין  עובר  לא  הזהויות  במשבר  כיום 

החילוני לזה הדתי והחרדי אלא בתוך הציבור 
הימין  לבין  הליברלי  השמאל  בין  החילוני: 
החרדים  עומדים  שלצידו  המסורתי־שמרני, 
נתניהו,  בנימין  החידוד:  לצורך  והדתיים. 
ואינו  אחד,  מחנה  בראש  כסמל  שעומד 

מהמחנה הדתי/חרדי.

הכלת  של  החזון  את  נממש  כן  אם  כיצד 
את  שיאפשר  באופן  בחברה  מחלוקות 
אחדותה? מה נכון לקחת מחזון הממלכתיות 

של בן־גוריון בבואנו ליצור את האחדות?

המרכזי  האתוס  את  לחזק  עלינו  ראשית, 
משפחה  כעין  שהוא  כעם  כולנו,  את  המלכד 
גדולה עם עבר משותף ועתיד משותף. כשם 
שהרצון לבנות בית לאומי לעם היהודי בארץ 
המדינה  קום  לפני  הדבק  את  היווה  ישראל 
ובראשיתה, כך עלינו לייצר דגל וערך שכולנו 
מסתופפים סביבו: חיזוק וביצור העם היהודי 

על ידי מדינה יהודית חזקה ומפותחת.

מהצדדים  אחד  לכל  לאפשר  עלינו  שנית, 
לו  הכואבות  בנקודות  ולשתף  לדבר  בשיח 
וסתימת  דמוניזציה  ויעבור  שיחשוש  בלי 
למשל,  להיות,  צריכה  דעותיו.  על  פיות 
הלהט"ב  לקבוצות  להתנגד  לגיטימיות 
ולתמוך במעמד מועדף למשפחה המסורתית 
 – כ"הומופוב"  מוקע  להיות  חשש  ללא 
שישראל  לטעון  לגיטימיות  למשל,  ומנגד, 
החזקתה  ידי  על  לפלסטינים  עוולות  עושה 

ביהודה ושומרון בלי להיות מוגדר כ"בוגד".

להטמיע  יש  לאחדות.  חינוך  שלישית, 
בקבוצות השונות את החזון של אחדות העם 
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היהודי כערך חשוב ומרכזי לא פחות משאר 
הערכים שהפרט או הקבוצה מאמינים בהם. 
קבוצה  כל  של  הערכים  מסל  חלק  כלומר, 
טובה  דוגמה  העם.  אחדות  על  לשמור  יהיה 
של  הוראתו  היא  המדינה,  קום  מימי  לכך, 
להשיב אש, מתוך  לא  באלטלנה  בגין  מנחם 
חשובה  הזה,  במאבק  יפסיד  אם  שגם  הבנה 

יותר הצלחת המאבק הכולל של העם.

אחידים  משחק  כללי  לקבוע  יש  רביעית, 
המקובלים על החלקים השונים. כיום השמאל 
דמוקרטית  ולא  בוטה  בצורה  להשפיע  מנסה 
דרך מוקדי כוח הנמצאים בידו דוגמת מערכת 
מתוך  והתקשורת.  הפרקליטות  המשפט, 
חסרי  מרגישים  בימין  גדולים  חלקים  כך, 
אונים: הדמוקרטיה בישראל, הם חשים, היא 
אך  ימין,  מצביע  אתה  תפארת־מליצה.  רק 
שמאל.  חורצות  הקובעות־באמת  הרשויות 
מנגנונים  באמצעות  הפועל  השמאל  מנגד, 
שאלו  אמונה  מתוך  בחלקו,  זאת,  עושה  אלו 
השלטון  שבלעדיהם  חיוניים  התגוננות  צעדי 
ערכיהם.  נגד  לחיות  יאלצם  והדתי  הימני 
בשני הצדדים שכיח חוסר העקביות: מעשים 
המחנה  פי  על  לא  או  כלגיטימיים  נידונים 

האחראי להם, ולא על פי העניין.

של  האדומים  הקווים  את  לכבד  חמישית, 
המגזרים האחרים במרחב: חשוב שגם כאשר 
יש יכולת של רוב להכריע באופן מסוים, הוא 
לא יגרום למיעוט להרגיש שמכריחים אותו 
למשל  זו  תפיסה  מתוך  ערכיו.  על  לעבור 

ניתן שלא לגייס בנות דתיות.

את  לבצע  מעוניינים  יהיו  הזרמים  כל  האם 

ניכר  שחלק  לשער  אפשר  הזה?  השילוב 
החזון  עצם  אותו.  ידחה  הערבי  מהמגזר 
בעיניו  בעייתי  יהודית  מדינה  של  המאחד 
מיתרגם  אינו  הדבר  עוד  כל  מובן,  וזה   –
יקבלו  הם  באויבינו.  ולתמיכה  לטרור 
משיח  חלק  יהיו  לא  אך  אזרחיות  זכויות 
יפה  הממלכתיות, כפי שידידיה שטרן חילק 

ביניהם. 

יותר  פתוחים  רובם  לחרדים?  באשר  ומה 
הזה  לשיח  וחיבורם  לישראליות,  מפעם 
היהודי  העם  הגנת  של  בהקשר  יותר  יהיה 
מיעוט  הציוני.  בסגנון  ופחות  לאחים  וסיוע 
קטן בשוליים לא ייקח חלק בשום דבר שיש 
ניכרים  חלקים  אך   – חילונים  או  ציונים  בו 
במסגרות  לא  אם  גם  להירתם,  ירצו  במגזר 
להם  לסייע  צורך  יהיה  צה"ל.  כגון  הקיימות 
חייהם,  לאורח  דברים  ולהתאים  חלק  להיות 

וליצור מסגרות כגון שירות לאומי בזק"א.

והדתי־לאומי  המסורתי  החילוני,  בציבורים 
רוב גדול ישמח לקחת חלק אם ירגיש שיש 
כאן תהליך אמיתי שגם הצד השני עושה בו 

צעדים בוני אמון לקראתו.

הדרישה  את  מפנה  שטרן  ידידיה  ולסיום, 
המדינה  כלפי  בעיקר  ממלכתית  להתנהגות 
בעלי  וכלפי  מטעמה  סמכות/כוח  ובעלי 
כלפי  מכך  ופחות  הציבורית,  ההשפעה 
הדגש  הסטת  את  תואם  הדבר  האזרח. 
דומני  ועדיין  הפרט,  אל  מהקולקטיב 
מושגי  בהנכחת  גם  תלויה  העניין  שהצלחת 
בציבור  הלאומית  והאחריות  הממלכתיות 

הרחב.

חנניה שילוח הוא איש נדל"ן ופעיל חברתי, ממייסדי מיזם "עוגן לבית". 

ח
שילו

חנניה 
ת ל יליוג 20  / 

ת ובו
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בתגובה ל"סנאט לישראל: 'הפדרליסט' ואנחנו" מאת שגיא ברמק

אלכס לכיש

הפדרליסט והסנהדרין
שני  על  מצביע  המאמר  בכותרת  הסיפא 
הפדרלית של  השיטה  העיקריים:  נושאיו 
ליישום  וההמלצות  האמריקני,  השלטון 
בעוד  אך  ישראל.  במדינת  ממנה  רכיבים 
באופן  מפורט  ל"הפדרליסט"  השייך  התוכן 
לוקה  "ואנחנו"  של  התוכן  הנה  מושלם, 
שיטת  את  להציג  מתיימר  המאמר  בחסר. 
השלטון האמריקנית ככזאת שפתרה לכאורה 
ממלכות  לקריסת  שגרמו  החוליים  את 
אינן  שנים   244 אולם  קדומות.  ואימפריות 
לשפוט  ניתן  שלפיה  דיה  ארוכה  תקופה 
האחרונות  השנים  משטר.  של  איכותו  את 
במערכת  טקטוניים  זעזועים  על  מצביעות 
שאינן  תופעות  האמריקנית,  השלטונית 
מי  כל  לכן  המדינה.  לעתיד  טובות  מבשרות 
שממליץ להעתיק מבנים שלטוניים מארצות 

הברית חייב לעשות זאת בזהירות רבה.

ירדו  שאבותיה  אומה  הוא  ישראל  עם 
האנושית.  ההיסטוריה  בשחר  כבר  מהעצים 
אם נתחיל את מניין השנים ממעמד הר סיני, 
כי אז סך השנים עד ימינו אנו מסתכם בקצת 
מתוכן  שנים  אלפיים  מ־3,360. אומנם  יותר 
היו שנות גלות, אך דווקא ריבוי זה של שנות 
את  לגלות  ומחייב  דורשני  אומר  שרידות 
דיון  לכל  נקודת המוצא  לטעמי,  צפונותיו. 
המתייחס ל"ואנחנו", שבו מנסים לעטות על 
עם ישראל אצטלות שלטוניות של עם אחר, 
סגולת  של  מעמיק  מחקר  תחילה  מחייב 
חייב  זה  מחקר  העתיק.  עמנו  של  השרידות 
במקרא.  המוכתב  השלטוני  בשלד  להתחיל 
הוא חייב לבחון בקפדנות את יתרונות הקשר 

לכידות  לבין  הדת  בין  לניתוק  ניתן  הבלתי 
אזרחי האומה. הוא חייב להביא בחשבון את 
הדורות  לאורך  שהתגבש  השלטוני  הניסיון 
יהושע,  דרך  השלום,  עליו  רבנו  משה  מאז 

השופטים והמלכים, עד סוף ימי בית שני.

של  הרווחת  הטעות  מן  להיזהר  צריך 
מן  בהתעלם  המקרא  לחוקי  התייחסות 
מאלפיים  יותר  שזה  הרבנית,  המסורת 
ומעובדים  נטחנים  המקרא  שחוקי  שנה 
את  הכר  בלי  עד  ריככה  זו  מסורת  בה. 
מסיני.  החוקים  של  המקורית  הקשיחות 
לטעמי, יש להציע למדינת ישראל הריבונית 
מבוסס  שיהיה  שלטוני  מבנה  והמתחדשת 
כפי  האמריקני,  בשלטון  שנצבר  הניסיון  על 
על  זאת  לצד  אך  במאמר,  נעשה  שאומנם 
השלטוני  המבנה  של  הבסיסיות  הדרישות 

המסורתי היהודי.

כהלכה',  'מדינה  בספרו  רכניץ,  עידו  הרב 
המרכיבים  את  וקריא  בהיר  בסגנון  מפרט 
כללי  פי  על  יהודי  שלטון  של  האפשריים 
תקופת  אורך  לכל  בימינו.  התקפים  ההלכה 
גלותו חלם עם ישראל על חידוש מלכות בית 
דוד, אולם מספרו של הרב רכניץ מסתבר כי 
שנזכה  עד  אולטימטיבית.  אינה  זו  דרישה 
המדינה  בראש  להעמיד  ניתן  אותה  לממש 
רק  ולא  פעילים  נשיאה,  ואפילו  נשיא  גם 
ייצוגיים, מבני העם היהודי. כך ניתן לחקות 
כמו  מוסד  גם  האמריקנית.  המתכונת  את 
ההלכה  על  ומקובל  טבעי  הוא  הכנסת 

היהודית.
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המסורת  כמיטב  האמריקנים הפרידו, 
יהודית  במדינה  למדינה.  הדת  בין  הנוצרית, 
לכן,  אפשרית.  בלתי  היא  כזאת  הפרדה 
רק  מוגבלת  הכנסת  חברי  שסמכות  מאחר 
מערך  להקים  חובה  האזרחיים,  לנושאים 
בחוקי  הטיפול  את  שירכז  נוסף  שלטוני 
תפקידה  זה  היה  היהודית  במסורת  ההלכה. 

חברים.   71 כיהנו  שבה  הסנהדרין  של 
המוחות  טובי  את  לכלול  אמורה  הסנהדרין 
חבריה  התחומים.  בכל  היהודי  העם  של 
כוחם. מוסד  להם  עומד  עוד  כל  בה  מכהנים 
של  לזה  מקביל  בתפקיד  לשמש  יכול  זה 
את  יבצע  זאת  ולצד  האמריקני,  הסנאט 

תפקידו המסורתי גם בתחום הדתי.

אלכס לכיש הוא מהנדס )בגמלאות(.

בתגובה ל"ראוי ורצוי: ערעור יהודי על שורשי הליברליזם" מאת חיים נבון

איתן דל

ודאות מסוג אחר
חידושו  את  במאמרו  מציג  נבון  חיים  הרב 
להבחין  יש  כי  יּום,  דיוויד  של  הפילוסופי 
יּוכח,  אם  גם  ולכן   – לערכים  עובדות  בין 
לדוגמה, שרצח ושוד גורמים סבל רב מבחינה 
ראוי  שלא  מכך  להסיק  נוכל  לא  עובדתית, 
מובנות  העובדות  סבל.  לגרום  אסור  או 
בשכל, אך ערכים אפשר להסיק לא מהן אלא 
מהרגש בלבד. מסקנתם של הבאים אחרי יּום 
אחיד  מידה  קנה  ליצור  שאי־אפשר  הייתה 
של מוסר. כל תורות המוסר שוות ערך, אם 
כי אז  ואם טיעון מוסרי הוא טיעון רגשי  כן, 
האמירה המוסרית "זה טוב" שקולה פחות או 
כך  חן בעיניי, עשה  "זה מוצא  יותר לאמירה 
ליברלית  גישה  הצמיחה  זו  גישה  אתה".  גם 
פרטית  החלטה  של  עניין  הן  נורמות  שלפיה 
ערך  לכפיית  הצדקה  אין  ולכן  אישי,  ורגש 
אפילו  או  המדינה  בידי  הציבור  על  כלשהו 

להדגשת ערך כלשהו ברשות הרבים.

גישה  נבון ביקש במאמרו להתמודד עם  הרב 
זו דרך חידוש החיבור בין עולם העובדות לבין 

מוסרי  מידה  קנה  יצירת  כך  ומתוך  המוסר, 
או  "נכון  השאלה  לאור  להיבחן  שיכול  אחד 
שקדמו  ההוגים  אל  שב  כך  לשם  נכון?".  לא 
ליּום, לאריסטו ולהבדיל לרמב"ם, שראו קשר 
דרכים  הציג  וכן  למוסר,  המציאות  בין  ישיר 
של התאמה בין העולם העובדתי לבין הערכי, 
אומנם מבלי להצביע על מה שיוצר התאמה 
זו. אני מזדהה עם המגמה שאליה חותר הרב 
בין  שנית  לחבר  שניסיונו  סבורני  אך  נבון, 
העובדות לבין המוסר לוקה בשלושה כשלים.

בהפקעת  היה  יּום  של  חידושו  כל  ראשית, 
רציונלי  קשר  שיש  האינטואיטיבית  ההנחה 
והערכים.  העובדות  העולמות,  שני  בין 
חיבור  כל  הציע  לא  נבון במאמרו  אלא שגם 
הרציונל  על  ויתור  רק  ביניהם, אלא  רציונלי 
לאינטואיציה  וחזרה  ביניהם  שהפריד 
הבסיסית )על ידי דוגמאות שמטרתן לגרות 
על  ויתור  וממילא   – האינטואיציה(  את 

ההיגיון הכרוך בהפרדה שעשה יּום.

מצב  בין  מתאם  יש  כי  המאמר  טענת  שנית, 
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ידי הצגת  עובדתי לבין מוסר, שהודגמה עלי 
מבחינה  חברתית  התפתחות  בין  הקשר 
עובדתית לבין התפתחות מוסרית – טענה זו 
עצמה היא טענה ערכית בלתי מבוססת, שכן 
לקביעה  החלופה  את  נבון  הרב  הציע  בטרם 
שחברה  לקבוע  אפשר  אי  לערכי,  נחשב  מה 
יותר  מוסרית  מבחינה  מפותחת  היא  כלשהי 

מחברתה. 

בעיה נוספת בחיבור בין עובדות לערכים היא 
אפשרות  אין  הכותב  שעושה  החיבור  שלפי 
להגיד על שום דבר עובדתי שהוא לא מוסרי, 
משום שהמוסר מוגדר על ידי המציאות. אם 
חברה תתפתח מאוד מבחינה עובדתית, היא 
גם  זו,  התפתחות  בשל  כמוסרית  תוגדר  גם 
מוסרית  עמדה  מבחינה  מושחתת  תהיה  אם 

על פי הגדרה מקובלת כלשהי.

המוצעת  שהחלופה  סבור  אני  זאת,  לאור 
במאמר אינה עומדת ביעדה.

היא  נבון  הרב  שואף  שאליה  התוצאה  ועוד: 
תוכל  שהמדינה  מוסרי  מידה  קנה  יצירת 
פי  על  כאמור,  החברה.  על  אותו  לכפות 
להגיע  אפשרות  אין  הרלטיביסטי,  הטיעון 
לאכיפה  לא  גם  ולכן   – כזה  מידה  לקנה 
הענף  את  כורת  זה  רלטיביסטי  טיעון  שלו. 
סבור  הוא  שבעוד  משום  יושב,  הוא  שעליו 
הוא  מוחלטים,  בלתי  ערכים  לכפות  שאסור 
מתבסס על ערך החירות כעובדה מציאותית 
מכיוון  אך  הכפייה.  איסור  נובע  שממנה 
באופן  שנגזרת  עובדה  אינה  החירות  שגם 
היא  גם  בלבד,  ערך  אלא  מהמציאות,  ישיר 
כי אין לחברה  יוצא  זו  לא הכרחית. מתובנה 
על  ערכים  לכפות  מניעה  כל  למדינה  או 
הפרט, גם אם הערכים הללו אינם מוחלטים 
יש  אם  כעת,  כעובדות.  ואובייקטיביים 
)בין  למדינה אַמת מוסר שהיא רוצה לכפות 
אם  ובין  דיקטטור  ידי  על  התקבלה  היא  אם 

מניעה  כל  אין  דמוקרטי(,  באופן  התקבלה 
שייעשה כן מבחינה פילוסופית או מוסרית. 

חלופה מוסרית
החלופה  מהי  השאלה  עולה  משכך, 
שאינו  ואכיף  אחיד  מוסר  יצירת  שתאפשר 
משקף רק תחושה סובייקטיבית. איך מקבל 
שאותה  מוסרית  גישה  יבחר  ההחלטות 
מאמר  דורשת  זו  לשאלה  תשובה  יכפה? 

נפרד, וכאן אציע ראשי פרקים. 

דבר,  ראשית  יש,  השאלה  על  לענות  כדי 
לעובדות  המיוחסת  וודאות  ּבַ לפקפק 
נובעת  שלנו  זו  ודאות  האובייקטיביות. 
מהחושים. אם אנו רואים לפנינו שולחן אנו 
אכן  שלפנינו  שהשולחן  כעובדה  מניחים 
ומה  מבחינתנו.  ודאית  עובדה  וזוהי  ישנו, 
אולי  החושים?  לגבי  ודאותנו  את  מבסס 
החושים טועים? התשובה לכך היא שיש לנו 
תחושה אינטואיטיבית כה חזקה לגבי נכונות 
בהם  הנקלט  אל  מתייחסים  שאנו  החושים, 

כעובדות ודאיות.

אולי  יש  כי  אף  כי  לומר  יש  שני  כשלב 
מאשר  יותר  לרגש  המוסר  בקישור  צדק 
קביעה  בין  ההבדל  את  לחדד  עלינו  לשכל, 
כאשר  סובייקטיבית.  לקביעה  אובייקטיבית 
יכולים  אנו  מסוים  באובייקט  מתבוננים  אנו 
קביעה  תהיה  וזו  נוכח,  שהאובייקט  לקבוע 
על  מתבססת  אומנם  היא  אובייקטיבית. 
תלויה  כלומר  סובייקטיבית,  התבוננות 
עצמה  היא  אך  שלנו,  החושים  בקליטת 
זאת,  קיומו.  ובדבר  באובייקט  עוסקת 
לגבי  אמירה  סובייקטיבית,  מאמירה  להבדיל 
את  רואה  "אני  אומר  אדם  כאשר  הסובייקט: 
לומר  מתכוון  הוא  אין  במטושטש"  השולחן 
איך  לתאר  אלא  מטושטש,  עצמו  שהשולחן 

הוא רואה אותו.
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הנשענת  עצמים,  לגבי  לאמירה  בניגוד 
אמירה  להציע  אפשר  החושים,  על  לרוב 
המוסר  לגבי  אחרת  אובייקטיבית 
יותר  באופן  או  הרגש,  על  המתבססת 
לשער  יכול  אדם  האינטואיציה.  על  מדויק, 
מישהו  שיש  למשל  אינטואיטיבי  באופן 
קביעה  היא  הקביעה  הדלת.  מאחורי 
על  נשענת  לא  היא  אבל  אובייקטיבית, 
או  לראות  ניתן  שלא  )משום  החושים 
אלא  הדלת(,  שמאחורי  מה  את  לשמוע 
הזאת  והקביעה  אינטואיטיבי,  רגש  על 
הדובר.  הסובייקט  לגבי  דבר  אומרת  אינה 
קביעה  לקבוע  אפשר  מוסר:  לגבי  גם  כך 
אובייקטיבית לגבי המוסר באמצעות הרגש 
"זה  רק  לא   – המוסר  לגבי  האינטואיטיבי 
אלא  אתה",  גם  כך  עשה  בעיניי,  חן  מוצא 
לכן  לעשות,  ומוסרי  נכון  שכך  חושב  "אני 

עשה כך".

לקבוע  אפשר  איך  השאלה,  תחזור  שוב 
בו  להאמין  שאפשר  האחד  המוסר  מהו 
אינטואיציה  אחד  לכל  אם  בעובדה,  כמו 
משלו? התשובה דומה גם לגבי עובדות. גם 
מגבלות  בשל  ברורות,  תמיד  לא  העובדות 
הקליטה החושית של האדם או בשל הטיות 
לגבי  ודאות  חוסר  למיניהן.  קוגניטיביות 
כאשר  לפעמים  מתעורר  עצמן  העובדות 
מעלים  שונות  תצפיות  או  שונים  מחקרים 
כפי שהובנה  עצמה  המציאות  לגבי  ספקות 
אנו  כלל  בדרך  תצפית.  או  מחקר  אותו  עד 
מכריעים על פי מה שאומרת האינטואיציה 
לנו  אומרת  היא  לפעמים  ביותר.  החזקה 
להיסמך על החושים, ולפעמים היא אומרת 
להיסמך על השכל לבדו לבל ניפול בטעויות 
מקבל־ המוסר:  לגבי  גם  כך  החושים. 
לבחון  צריך  מדיניות  שמתווה  ההחלטות 

באופן אינטואיטיבי מה נראה לו מוסרי.

איתן דל הוא תלמיד לתואר שני בממשל ומדיניות ציבורית באוניברסיטת בר־אילן.

מיכאל יגר

ערכים אינם עובדות. עובדה
במאמרו המלומד מציג חיים נבון את הכשל 
הפילוסוף הסקוטי  כתב  הנטורליסטי שעליו 
ניתוח  הציג  יום  יּום.  דיוויד  ה־18  המאה  בן 
שאי־ קבע  ובסופו  המוסר,  של  אנליטי 
כפי  רע  או  טוב  מעשה  על  להצביע  אפשר 
כך  אחרות.  מדעיות  עובדות  על  שמצביעים 

כתב יום בלשונו הפיוטית:

בדוק, למשל, את החטא של כפיית הטובה... 
נתח נא את כל הנסיבות הללו, ובדוק נא, 

בעזרת שכלך בלבד, במה כל עיקר החיסרון 
או הגנאי. לעולם לא תבוא לידי שום תוצאה 
או מסקנה. השכל דן או על דברים שבעובדה 

או על יחסים. חקור נא אפוא, קודם כל, היכן 
הוא אותו דבר שבעובדה שאנו קוראים לו 
כאן חטא. ציין אותו. קבע את זמן קיומו. 

תאר את מהותו או טבעו. באר, מהו החוש 
או הכושר שהוא מתגלה לו. מקומו ברוחו 

של האדם שהוא כפוי טובה. מן ההכרח אפוא 
שיהא אדם זה חש בו ומודע לו. אולם אין 

שם כלום, זולת ההיפעלות של רצון רע או 
אדישות מוחלטת... לעולם לא תוכל לבסס 

את המוסריות על איזה יחס, אלא אנוס אתה 
להסתייע בפסקים שפוסק הרגש. )מחקר 
בדבר עקרוני המוסר, מאנגלית: יוסף אור, 
ירושלים: מאגנס, תשנ"ב, עמ' 135–136(.
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בין  ההפרדה  נובעת  זו  חקירה  מתוקף 
היתר,  בין  עסק,  שבה  ערכים  לבין  עובדות 
שעד  מה  ממנה  נובע  וכן  ליבוביץ',  ישעיהו 
ספקנותו של יום היה נראה כבלתי אפשרי: 
ההפרדה בין המצוי לבין הראוי. כבכל מדע 
בתחום  המתקיימת  לוגית  חקירה  גם  אחר, 
מדעי הרוח היא הכרחית ולא ניתנת לשינוי. 
כלומר, משעה שבה הוכחה עובדה מדעית, 
שמה  ולטעון  בזמן  אחורה  לחזור  ניתן  לא 
נימוק  הנכון מבלי לתת  הוא  כן  לפני  שהיה 

משכנע. 

פוסט־מודרני  תהליך  מתאר  שנבון  אלא 
לשוב  נאלץ  הוא  שבסופו  הרסני,  לכאורה 
של  קיומו  ובו  הדברים  של  הטבעי"  ל"סדר 
אלוהים, בריאת העולם ומתן מצוות קשורים 
מביא  הוא  ודתי.  מוסרי  לקיום  בהכרח 
שאינם  הרמב"ם  הרוח  ענק  של  דבריו  את 
שאומרם  העובדה  בשל  לסוגיה  רלבנטיים 
דבריו  את  וכן  לכתביו,  נחשף  ולא  ליום  קדם 
הרב  מודרני,  גם  הזה  ובמקרה  נוסף  ענק  של 
שעמדתו  משתמע  שמדבריו  סולוביצ'יק, 
מעמדה  ולא  שלו  מהכרת־האל  נובעת 

פילוסופית משכנעת.

הקשבה לדבריו של יום והפנמתם היא כורח 
לוגית.  היא  שהוכחתו  משום  המציאות, 
עליון  ערך  היא  ושמיעתה  האמת  בקשת 
ז,  כ"ג,  בשמות  מהנאמר  החל  ביהדות, 
הרמב"ם  בדברי  וכלה  ְרָחק",  ּתִ ֶקר  ֶשׁ ַבר  "ִמּדְ
בהקדמתו למסכת אבות )"שמונה פרקים"(, 
פחות  לא  שאמרּה".  ממי  האמת  "ושמע 
את  מתאר  שנבון  העובדה  היא  מטרידה 
והקשר,  תקופה  תלוי  יחסי,  כעניין  המדע 
יום.  של  מהספקנות  יוצא  כפועל  לכאורה 
ואין  האדם  תודעת  על  נכפו  והמדע  ההיגיון 
נמצא  לא  עוד  ערכית.  להצדקה  קשר  כאן 
אדם משכיל המתייחס למדע המודרני כעניין 

ואי־ ספקות  יש  אם  האדם.  שבהחלטת 
ודאויות, הרי הן מיעוט שבמיעוט. 

משכנע  פתרון  מספק  לא  נבון  כך,  על  נוסף 
בו  נוכחת  אינה  האלוהים  שהכרת  למי  ורציני 
מציין  נבון  מעשה.  לידי  אותו  מביאה  ואינה 
ש"אם העולם נוצר ומנוהל בידי בורא מיטיב, 
כלשהו  באופן  מגלם  שהטבע  להניח  סביר 
אותם ערכים המשתקפים בתורת המוסר. כל 
הסתגלות  חובת   – אל  כבוד  מספרת  ההוויה 
של  הגישה  הקב"ה".  של  לרצונו  האדם  חיי 
מספקת  לא  שהיא  משום  בעייתית  היא  נבון 
חלק  אותו  באוכלוסייה,  עצום  לחלק  פתרון 
שהכרת האלוהים במובנה הדתי וההלכתי לא 
הספוגה  ב"משמעות  מכיר  ושלא  בו  נוכחת 
אין  דעתי,  לעניות  הטבעי".  האנושי  בקיום 
לקדם חוסר ודאות מוסרית, אך משעה שהיא 
נכפית על תודעת האדם, יש צורך לבסס תורה 
מוסרית המתאימה גם לעולם של חוסר ודאות 

זה, ולאנשים שאין בהם הכרת־האלוהים. 

ענק רוח אחר שניסה להתמודד עם הסוגייה 
מקור  כי  שטען  ניטשה,  פרידריך  הוא 
את  לעשות  ושביכולתו  באדם  הוא  הערכים 
ניטשה  אותם.  לברוא   – האלוהים  פעולת 
הצו  לגבי  קאנט  של  מגישתו  השתכנע  לא 
הקטגורי התבוני העליון, וקבע שהאדם הוא 

מקור סולם הערכים המוסרי שלו:

הסוג האצילי של האדם רואה עצמו כקובע 
ערכים, ואין הוא נזקק לאישורים, הוא 

חורץ משפט: "מה שהוא בגדר הזק לי, הוא 
בגדר הזק כשהוא לעצמו", הוא רואה את 
עצמו בבחינת מה שמעניק בכלל לדברים 

את כבודם: הוא בורא ערכים. כל מה שהוא 
יודעו בתוך עצמו, הוא מכבדו: מוסר כזה הוא 

פיאור עצמי. )מעבר לטוב ולרוע, מגרמנית: 
ישראל אלדד, תל־אביב: שוקן, 1967, עמ' 

.)187–186
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הערכים,  את  הקובע  הוא  האדם  שאם  אלא 
חברתי  כאוס  אין  שבו  מצב  ליצור  ניתן  כיצד 
בהתאם  ייעשה  בעיניו  הישר  איש  זאת  ובכל 
יום  של  שהספקנות  היא  עובדה  לערכיו? 
ועמו  המודרני  הליברליזם  לעליית  הביאה 
חופשית,  שוק  וכלכלת  הפרט  חירויות 
ההשפעה  כלכלית.  לרווחה  שהובילה 
הספקנית על כלכלת השוק ועל הפילוסופיה 
את  מצדיקה  שהיא  משום  חשובה  הכלכלית 
בהיעדר אמת  האזרחים,  בחיי  האי־התערבות 
מציין  נבון  לערכים.  אלוהית  קטגורית  מידה 
עניין  הן  מוסריות  נורמות  "אם  בעצמו:  זאת 
שום  אין  אישי,  ורגש  פרטית  החלטה  של 
הצדקה לכפיית ערך כלשהו על הציבור בידי 
כלשהו  ערך  להדגשת  אפילו  או  המדינה, 
צריך  המדינה  של  תפקידה  הרבים.  ברשות 
יחידים.  זכויותיהם של  להצטמצם להגנה על 
למשנה  תוקף  משנה  נתנו  יום  של  התובנות 

המדינית של ג'ון לוק".

הכשל  של  בהשלכות  נדייק  אם  ולבסוף, 
לומר  לוגי  חיוב  שאין  נבחין  הנטורליסטי 
הוא  המוסריות  ההכרעות  מקור  שאם 
אובייקטיבי  ערך  אין  אזי  האינסטינקט, 
מקור  אדרבה,  המוסריות.  להכרעות 
המוסרי  החוש  הוא  המוסריות  הערכותינו 
מדובר  אין  טבעי.  באופן  בנו  הקיים  שבנו, 
בתבונה רציונלית או שמיימית אלא בתגובה 
הוא  האדם  אם  אינסטינקטיבית.  מיידית, 
הנושא  את  לקחת  יש  הערכים,  מקור 
עליו  מטיל  הדבר  כי  יותר  רבה  ברצינות 
עמנואל  היהודי  שהפילוסוף  כפי  אחריות. 
אינו  האחריות  של  קיומה  ציין,  לוינס 
אובייקטיבי  עניין  אלא  סובייקטיבי  עניין 
האחר  לוי,  )זאב  האחר  של  מקיומו  הנובע 
עמנואל  של  בפילוסופיה  עיונים  והאחריות: 

לוינס, ירושלים: מאגנס, תשנ"ז, עמ' 24(.

מיכאל יגר הוא עו"ד ובעל תואר מוסמך למשפטים; לשעבר איש הפרקליטות הצבאית. 

נועם אורן

הכשל הלוגי
לא  כי  קובע  הנטורליסטי"  "הכשל 
בספרות  מעובדות.  ערכים  להסיק  ניתן 
הפילוסופית ניתנו לרעיון זה כמה פרשנויות, 
להדגמה  ניתן  שבהן  המרכזי  הרעיון  אך 
בעזרת שני סוגי היסקים לוגים. הראשון הינו 

הטיעון הלא תקף הבא: 

אסור  לכן:   .2 לכאב.  גורמת  הכאה   .1
להכות ללא הצדקה. 

זוהי הסקת מסקנה ערכית משיפוט עובדתי 
לעומת  תקף.  לא  היסק  זהו  כן  ועל  גרידא, 

זאת, ההיסק:

לגרום  אסור   .2 לכאב.  גורמת  הכאה   .1
להכות  אסור  לכן:   .3 הצדקה.  ללא  לכאב 

ללא הצדקה.

תקף גם תקף. זאת, משום היותו הסקת מסקנה 
לשיפוט  עובדתי  שיפוט  בין  מצירוף  ערכית 
הנטורליסטי",  "הכשל  פי  על  כלומר,  ערכי. 
הנחה  גם  נדרשת  ערכית  מסקנה  להסיק  כדי 
ערכית כלשהי; לא ניתן להסיק מסקנה ערכית 

מהנחות עובדתיות בלבד.
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סטודנט  לעצמו  לדמיין  מהקורא  אבקש  עתה, 
בחוג לפילוסופיה המתבקש לכתוב עבודת בית 
כחלק  האי־סתירה.  חוק  על  בלוגיקה  בקורס 

מעבודתו כתב הסטודנט את הפסקה הבאה:

אחד היסודות המרכזיים של החשיבה 
הרציונלית הוא חוק האי־סתירה. בפשטות, 
חוק זה קובע כי לא ייתכן שטענה וסתירתה 

תהיינה שתיהן נכונות. אפלטון, שהיה 
ממנסחיו הראשונים של חוק זה, ניסחו 

כך: "ברור שאותו הדבר עצמו לא יעשה 
או יסבול בעת ובעונה אחת דבר והיפוכו, 

על כל פנים לא מאותה בחינה עצמה ולגבי 
אותו העניין עצמו" )אפלטון, פוליטאה, 

ספר ד' בתוך כתבי אפלטון, מיוונית: יוסף 
ליבס, תל־אביב: שוקן, תשנ"ט, עמ' 312(. 
חוק זה מוסכם ומקובל על כל אדם מערבי 

מודרני. אך האם חשבתם אי פעם אילו 
נזקים הוא גרר? כל פוליטיקאי, כל איש 
דת, כל אידיאולוג אשר חשב שעמדתו 

צודקת נאלץ להסיק, באמצעות חוק האי־
סתירה, כי עמדותיהם של מתנגדיו שגויות. 

מסקנה זו, כידוע, הובילה ללא מעט 
חיכוכים ואף לשפיכות דמים. על כן, נראה 
שעלינו לזנוח את חוק אי־הסתירה ולסבור 

שהוא שגוי שכן יש לו השלכות הרסניות.

סטודנט זה ייכשל בעבודתו ויצטרך לחזור על 
הקורס. הרי עצם זה שחוק אי־הסתירה הוביל 
לתוצאות הרות אסון לא הופך את החוק הזה 

לשקרי. 

מדמיון מודרך, חזרה למציאות. נדמה שהרב 
נבון, כסטודנט המדומיין שלנו, ביקש להסיק 
ההשלכות  מתוך  לוגי  טיעון  על  מסקנה 
המוסריות שלו. על פי הרב נבון, יש לדחות 
הנטורליסטי  הכשל  שמאחורי  הרעיון  את 
זה  שרעיון  מכיוון  כשל,  כלל  בו  לראות  ולא 
הרסניות.  מוסריות  עמדות  לפיתוח  הוביל 

אתמהה.

להוגים  דוגמאות  מספק  נבון  הרב  אומנם, 
ליאו  הרמב"ם,  אריסטו,  ביניהם  רבים, 
סולוביצ'יק  והרב  ברלין  ישעיהו  שטראוס, 
הנטורליסטי.  הכשל  את  הם  אף  דחו  אשר 
הכשל  את  שדחו  פילוסופים  על  הצבעה  אך 
הנטורליסטי אינה מראה שלא מדובר בכשל. 
טענו  אשר  אנשים  מעט  לא  למצוא  ניתן 
 – פילוסופים(  מעט  לא  )כולל  והיפוכו  דבר 
הוא  האי־סתירה  חוק  כי  מראה  הדבר  האם 
שהכשל  להראות  כדי  שלא.  נראה  שקרי? 
האי־ שחוק  או  כשל,  איננו  הנטורליסטי 

סתירה איננו חוק קביל, עלינו להסביר מדוע 
הדבר הוא כך.  

את  לדחות  מבקש  נבון  שהרב  לפני  עוד  אך 
הצגת  כי  נדמה  הנטורליסטי  הכשל  רעיון 
לו  ומשייכת  באי־דיוקים  לוקה  הרעיון 
בבואו  נבון  הרב  כותב  כך  לא.  לו  מסקנות 
ברעיון  קיימת  שלכאורה  בעייתיות  להציג 

הכשל הנטורליסטי:

חשבו בו על הניסוי המחשבתי הבא. אני 
לומד באוניברסיטה אצל מרצה מטריאליסט, 

והוא מצליח לשכנע אותי שאין דבר כזה 
"נשמה". בשנה שלאחריה אני שומע מרצה 

אחר, וברגע אחד, באמצע שיעורו, אני 
משתכנע שדווקא יש לי ולאנשים אחרים 

נשמות. האם ייתכן שההכרה הזו, השייכת 
לעולם העובדות, לא תגרום לי לשנות את 

עולם הערכים שלי? )עמ' 147(.

אכן  הנטורליסטי  הכשל  רעיון  האם  אך 
מתיימר  הוא  אין  הרי  זו?  בבעיה  לוקה 
על  להשפיע  אמורות  לא  שעובדות  לקבוע 
בלבד  שמעובדות  אלא  ערכיים,  שיפוטים 
בדוגמה  למשל,  כך  ערכים.  להסיק  ניתן  לא 
כי  העובדה  זה,  תגובה  מאמר  שפתחה 
ניכר  באופן  השפיעה  כאב"  גורמת  "הכאה 
כלל  זאת,  עובדה  בלי  הערכית.  המסקנה  על 
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"אסור  כי  המסקנה  את  להסיק  ניתן  היה  לא 
לכן, הקביעה של הרב  להכות ללא הצדקה". 
שתאמר  מוסר  שתורת  לי  ''נדמה  כי  נבון 
יש  אם  לשאלה  מוסרית  חשיבות  כל  שאין 
בלתי  מוסר  תורת  היא  לא,  או  נשמה  לאדם 
סבירה'' מבטאת חוסר הבנה של מהות הכשל 
תחת  גם  בהחלט,  סביר  הרי  הנטורליסטי. 
הנטורליסטי,  הכשל  של  העבודה  הנחות 
שמסקנה ערכית תושפע מהעובדה שלדברים 
למשל  כך  לא.  ולאחרים  נשמה  יש  מסוימים 

ניתן לחשוב על היסק מהסוג הבא:

1. הנחה 1 )כלל ערכי(: אסור לגרום באופן 
אקטיבי לדבר בעל נשמה סבל. 2. הנחה 2 
)עובדה(: לבני אדם יש נשמה. 3. מסקנה: 

אסור לגרום לבני אדם סבל. 

נבון  שהרב  היסק  של  סוג  שזהו  לי  נדמה 
וראוי  שטוב  מוסרי  כהיסק  מתאר  היה 
להסיקו מהשאלה העובדתית על קיומה של 
הנשמה. אך היסק זה, אולי למורת רוחו של 
נכשל  ואיננו  לגמרי  תקני  דווקא  נבון,  הרב 
בכשל הנטורליסטי. הפסקה הבאה ממאמרו 
בצורה  זה  דיוק  חוסר  מבטאת  נבון  הרב  של 

בולטת אף יותר:

פרופ' אהרן קציר כתב שהמדע יכול ללמד 
אותנו איזה חיידק גורם לשחפת, אך 

הוא לא יכול ללמד אותנו האם מבחינה 
מוסרית עלינו לעזור לבני האדם להדביר 

את החיידקים, או לעזור לחיידקים להדביר 
את בני האדם. "מי טוב יותר – אדם או 

חיידק? ברור כי שאלה זו היא חסרת־שחר 
בעיני המדע". הוגה קדום היה נדהם לנוכח 

ההצהרה הזו, ונדמה לי שבצדק. נאמר 
שמישהו לומד היטב על בני אדם ועל 

חיידקים, על כל תוצריהם ופעולותיהם, 
למשל: על הישגיהם האינטלקטואליים 

של האנשים דיוויד יום ואהרן קציר, ומצד 
שני על מעלליהם של החיידקים והנגיפים 
שהציקו לאנשים הללו. האם אחרי שלמד 

זאת הוא באמת יכול להישאר ניטרלי לגבי 
השאלה מי מהם צריך לגבור על מי?

אלה  גם  הנשמה,  למקרה  דומה  באופן 
אכן  הוא  הנטורליסטי  הכשל  כי  הסוברים 
חיידקים  שבין  ההבדלים  כי  יסכימו  כשל 
על  להשפיע  אמורים  אדם  בני  לבין  ונגיפים 
השיפוטים המוסריים שלנו. אך לדידם, עצם 
כל הנחה ערכית  ההצבעה על ההבדלים בלא 
האדם  את  להוביל  יכולה  אינה  אחרת  או  כזו 
נראה  כבר  וזה   – קונקרטית  ערכית  למסקנה 

סביר בהחלט.

מניעיי  את  להבהיר  אבקש  הדברים,  לחיתום 
לאורך  פילוסופים  של  עבודתם  בכתיבתם. 
ההיסטוריה, ובמיוחד במאה שנים האחרונות 
יתרה  בהקפדה  מתאפיינת  האנליטי,  בזרם 
והרצון  היסקי הטיעונים שלהם,  על שרשרת 
טענות  רצף  לכדי  וזיקוקו  הטיעון  לשלמות 
מעייניהם.  בראש  עומד  ומדויקות  בהירות 
אחרות  מדיסציפלינות  רוח  אנשי  לעומתם, 
הוד  ומלאת  הוליסטית  תמונה  לייצר  ביקשו 
השלמות  במחיר  אף  לעיתים  המציאות,  של 
הלוגית של טיעוניהם. לשני המחנות השפעה 
רבות.  מבחינות  האנושות  ימי  דברי  על  רבה 
זהירות כשזה בא בקרב  יש לנקוט משנה  אך 
כאשר  הפילוסופי  לדיוק  מקום  ולתת  זה, 

עוסקים בנושאים דקים מעין אלו. 

ואיתמר  מלמד  יניב  לחבריי  נתונה  תודתי 
ובניסוח  בפיתוח  העזרה  על  וינשטוק־סעדון 

הביקורת.

נועם אורן הוא דוקטורנט לפילוסופיה באוניברסיטה העברית.
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