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או  מפרים  על  משפטיים  בהליכים  ואיום 
לו  אין  אך  הפטנט  את  מפר  שלא  מי  על 
הליכים  יקרה.  תביעה  בפני  להתגונן  כסף 
ממציאים  על  מקשים  גם  יקרים  משפטיים 
לעיתים  כי  גדולות,  חברות  לתבוע  קטנים 
מנצח  פטנטים(  בענייני  רק  )ולא  קרובות 

בבית המשפט מי שכיסו עמוק יותר. 

מלהיות  רחוקה  היא  גם  הפטנטים  בחינת 
מושלמת. היא מתבצעת בידי פקידי ממשלה 
לאיכות  קשר  בלי  תשלום  שמקבלים 
לכמות  קשר  עם  לעיתים  אך  עבודתם, 
בארה"ב,  לפחות  עושים.  שהם  העבודה 
נאלצים,  אומרים  ויש  לומדים,  הבוחנים 
הכנסה  להם  שתהיה  כך  עבודתם  את  לתכנן 
הבחינה  איכות  של  במחיר  גם  יותר,  גבוהה 
)בישראל, חשוב לציין, רמת הבחינה נמצאת 
בשיפור מתמיד(. אלו בעיות שמוכרות מכל 
אינה  הפטנטים  ושיטת  ממשלתי,  שירות 

פטורה מהם. 

חסר  ואיננו  מושלם  איננו  הפטנטים  עולם 
במערכת  מדובר  דבר,  של  בסופו  בעיות. 
בפשטותה,  גאונית  אחד  מצד  שהיא 
שממריצה ממציאים, מפיצה ידע ומאפשרת 
מסחור של טכנולוגיות. עם זאת, זו מערכת 
אותה  לנצל  שלמד  מי  שיש  מאוד  ותיקה 
במערכת  מדובר  לכך,  ומעבר  לרעה. 
לשמצה  ידועות  וממשלות  ממשלתית, 

בחוסר היעילות שלהן. 

אבל כשמשווים את העולם שסביבנו לעולם 
לפני שנולדה מערכת הפטנטים  קיים  שהיה 
אני  ה־18,  המאה  סוף  עד  נאמר,  המודרנית, 
שמח לחיות בעולם שיש בו פטנטים, שידע 
האנושי  ושהמין  לקניין  בו  נחשב  טכנולוגי 
בהן.  וסוחר  המצאות  ממציא  בו  המהלך 
פחות  לעניים  האנשים  את  הופך  הוא  בכך 
ואת חייהם לקלים יותר משהיו בעולם ללא 

פטנטים.

בתגובה ל"היסטוריונים חדשים בכיפה סרוגה" מאת ראובן גפני, גיליון 23

יצחק גייגר 

אתגר ההיסטוריה העממית
התפתחויות  על  גפני  ד"ר  מתריע  במאמרו 
ההיסטורי  "השיח  של  באופיו  שליליות 
הדתי־לאומי", שלטענתו נועד "למצב מחדש 
הדתית  הציונית  התנועה  של  מקומה  את 
בסיפור ההיסטורי הציוני הרחב... באמצעות 
בסיפור  מפורש(  )ולעיתים  משתמע  מאבק 
מקובל  שהיה  המוכר  הציוני  ההיסטורי 
מדגים  גפני  דורות".  שלושה  מזה  בציבור 
שבאחת  דוגמאות,  שלוש  דרך  טענתו  את 

מהן דנתי בעבר )צהר ל"ו, תשס"ט(, ואפשר 
על  שטענתו  כך  כמה,  עוד  עליהן  להוסיף 
התפתחות שיח היסטורי חדש בציבור הדתי־

לאומי מקובלת עליי וראויה למחקר.

כלפי  אינה  גפני  תלונתו של  להבהיר:  חשוב 
ממוקדת  אלא  המקצועיים,  ההיסטוריונים 
"מורי  כגון  פופולרית  היסטוריה  בסוכני 
הזיכרון  "אתרי  ונמרצים",  פופולריים  דרך 
אצ"ל  של  לסיפוריהם  הקשורים  והמורשת 
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"העיתונות  ספרותיות",  "יצירות  ולח"י", 
 – אלו  הכנסת".  בתי  ועיתונות  הדתית 
העוסקים  השונים  במגזרים  ומקביליהם 
העיקרי,  עניינם   – פופולרית  בהיסטוריה 
מעצם טבעם, הוא הנחלת זיכרון וזה מטבעו 
הוא הדין אף במערכת החינוך  מכוון־מטרה. 
לטענתו,  יוצרים,  אלו  כמו  אלו  הפורמלית. 
שיח היסטורי המתרחק מהמחקר ההיסטורי 

והחותר תחתיו.

והחתירה  ההיסטורי  מהמחקר  ההתרחקות 
"השיח  של  ייחודיות  תופעות  אינן  תחתיו 
תופעות  אלא  הדתי־לאומי"  ההיסטורי 
הרחב,  בציבור  רבים  בקרב  רווחות 
רוח פוסט־מודרניים, פוסט־ בהשראת הלכי 

רבים  ואחרים.  פמיניסטיים  קולוניאליים, 
בציבור מאמינים שהמחקר ההיסטורי מוטה 
במודע ואינו יכול לקבוע אמיתות מוחלטות, 
עולמו  השקפת  את  לקדם  מכוון  הוא  כי 
הערכית והפוליטית של החוקר. על כן רבים 
'נרטיבים'  של  בקיומם  למעשה,  מאמינים, 
אבסולוטית.  אמת  ובהעדר  לגיטימיים 
בציבור  רק  לא  רווחות, לצערי,  אלו  אמונות 
הדתי־ בציבור  גם  אלא  כ'חילוני'  המזדהה 

הוראה  פרחי  אצל  גם  ומצויות  לאומי, 
ומורים. עבור המאמינים בהטיה של המחקר 
נגד  מהטענות  ש"חלק  העובדה  ההיסטורי, 
אותה כתיבה ציונית־קלאסית אכן מוצדקות" 
הוכחה  דווקא  היא  עצמו,  גפני  כדברי 
ההיסטורי  לאשליית המהימנות של המחקר 
זה.  מחקר  ועדכון  תיקון  מתהליך  חלק  ולא 
מאבק בשיח ההיסטורי הציבורי והתקשורתי 
ציבורי  חינוכי,  מאבק  אפוא  מחייב 
של  בקיומן  הכופרות  בתפיסות  ותקשורתי 
המאמינות  ובתפיסות  מוחלטות  אמיתות 

במגמתיות מודעת של ההיסטוריונים.

בנוגע  )קונספירציה(  קשר  שתיאוריות  כפי 

נובעות  נגדה  והחיסונים  הקורונה  למחלת 
בנוגע  קשר  תיאוריות  גם  כך  מבורות, 
למחקר ההיסטורי, כדוגמת אלו שהוזכרו על 
בשתי  שמקורה  מבורות,  נובעות  גפני,  ידי 
בפועל  הנלמד  סך  צמצום  האחת,  סיבות: 
בשיעורי היסטוריה במערכת החינוך בכלל - 
ועל החברה היהודית בארץ ישראל בתקופת 
המנדט בפרט. השנייה, והיא המהותית יותר, 
הקריאה.  אוריינות  באיכות  הירידה  היא 
 Yה־ דור  על  במחקרם  אלמוג,  ותמר  עוז 
מבני  רבים  אפיינו  כחילוני,  המזדהה  בציבור 
טקסטים  לפענח  המתקשים  ככאלו  זה  דור 
 .tl;dr( לטעמם  'מדי'  ארוך  טקסט  ולקרוא 
היא  שהשטחיות  וככאלו  אמ;לק(,  בעברית: 
להם אורח חיים. מתוך ניסיוני בהוראה, הוא 
 ,Zה־ דור  הבא,  הדור  מבני  ברבים  גם  הדין 
שיפור  כן,  על  הדתי־לאומי.  בציבור  כולל 
שיח היסטורי כלשהו מחייב מאבק בבורות, 

מאבק שמטבעו הוא חוצה מגזרים.

שלוש  בין  להבחין  שצריך  לבסוף  נעיר 
בהכרח  ולא  ההיסטוריוגרפיות  התופעות 
החלופי,  ההיסטורי  השיח  ביניהן.  לַקשר 
למחצית  הציונות  ראשית  את  המקדים 
בעיקר  רווח  ה־19,  המאה  של  הראשונה 
הרב  של  תלמידיו  ותלמידי  תלמידיו  בחוגי 
בעיקר  בו  לראות  וניתן  קוק  יהודה  צבי 
ההיסטורי  השיח  כן  לא  הגותי־דתי.  ממד 
החלופי, המחבר בין החברה הדתית־לאומית 
בתקופת המנדט לארגוני 'הפורשים', האצ"ל 
ולהגנה(,  היישוב  להנהגת  )במקום  והלח"י 
אקטיביסטית־ מגמה  בעלי  בחוגים  הרווחת 

והשיח  הגותי־לאומי(.  ממד  )כלומר,  ימנית 
היישוב  שהנהגת  הטוען  החלופי  ההיסטורי 
את  במודע  הפקירה  העצמאות  במלחמת 
הדתיים,  היישובים  ואת  הדתיים  הלוחמים 
עולם  השקפת  עם  לזהותו  קשה  עתה  לעת 
כלשהי. במילים אחרות, גם בסוגיה הנידונה 
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במאמר – כמו בסוגיות נוספות – עדיף לא 
להתייחס לציבור הדתי־לאומי כעשוי מקשה 

אחת.

צריך לזקוף לזכותם של רבים בציבור הדתי־
ההיסטורי.  במחקר  התעניינותם  את  לאומי 
על  תנוצל  לא  זו  שההתעניינות  המעוניינים 
לקידום  הפופולרית  ההיסטוריה  סוכני  ידי 
רק  לא  חייבים  משובש  היסטורי  שיח 
להתריע אלא גם להקדיש מכתיבתם ומזמנם 
לקידום ההיסטוריה הפופולרית, שהיא אפיק 

רכישת ההשכלה ההיסטורית הנגישה ביותר 
לציבור הרחב. כן עליהם להדק את קשריהם 
ועם  הפופולרית  ההיסטוריה  סוכני  עם 
סוכני  של  חשוב  צרכן  שהוא  החינוך,  משרד 
הדתי־ בציבור  כך  הפופולרית.  ההיסטוריה 
שלא  אחרים  בציבורים  גם  וכך   – לאומי 
מתפתחות  אצלם  וגם  זה,  במאמר  נידונו 
ההיסטוריה  סוכני  בקרב  בעייתיות  תופעות 

הפופולרית ולעיתים אף המחקרית.

ד"ר יצחק גייגר הוא מורה ומחבר ספרי לימוד באזרחות ובהיסטוריה.
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