איילת אביטל ולימור קורדובר
אנחנו בוחרות בחופש .החופש הוא האין שיש

בו את היש .כשחשבנו על הנושא ומה נכתוב
עליו התלבטנו האמ המשמעות של חופש בחירה
היא לכתוב על כל נושא העולה על רוחנו או
שמא לכתוב על הנושא עצמו ולהבהיר את
עמדתנו .אולי אין שומ הבדל? חופש בחירה הוא
לא רק עניין של בחירה אלא גמ של עשייה.
חופש הבחירה גדל ככל שיש בידינו ידע רב יותר
 מגוון האפשרויות גדל ואנחנו יכולימ להחליטולבחור מתוך מגוון רחב יותר של דרכימ .לדוגמה,
אדמ בעל ידע בתחומימ רבימ יותר חופשי לבחור
את דרכו מבין אפשרויות רבות יותר ,כך גמ אדמ

בעל ממון רב או אדמ בעל סמכות .בניגוד להמ
נמצא האדמ חסר האמצעימ או הבור ,המנתב

את חייו בהתאמ ליכולות הדלות שברשותו.
מה עוזר לנו לדעת מה אנו רוצימ ומהן
האפשרויות
האמיתי

-

העומדות בפנינו? מהו החופש

חופש בחירה בין אפשרויות רבות,

או בצורתו הטהורה דווקא שהיא בחירה בין שתי

אפשרויות בלבד ,בהרחבתו או בצמצומו?
אנו קנאימ לחופש הבחירה שלנו ,מנסימ
לגונן עליו מכל עבר ,האמ אנו קולטימ עד כמה
מוגבל חופש הבחירה שלנו?

ניסינו לחשוב מהי המשמעות האמיתית של
חופש בחירה ואנו מבינות שאנו בעצמ לא יודעות
את מהותו של המושג וייתכן שלעולמ ,בחיימ
הללו ,גמ לא נדע .המסגרות השונות שהאדמ
מתפקד בהן תוחמות את חופש הבחירה ומאלצות
אותו לקבוע עמדה זו או אחרת המגבילה אותו.
אכילת התפוח מעץ הדעת הקנתה לנו את
ההבחנה בין טוב לרע ,בגין מעשה זה גורשנו
מגן-עדן אל עולמ העשייה .כך צעדנו את הצעד
הראשון בצמצומ חופש הבחירה ,לקחנו על
עצמנו את המודעות ואת יכולת ההחלטה להוביל
את חיינו למסלולימ שונימ המחייבימ אותנו
מעצמ בחירתמ .רי עקיבא טען כי "הכול צפוי
והרשות נתונה" )אבות ג; טו( ,משמע כי בכל
דרך שנבחר הכול ידוע מראש אך החופש שלנו
מתגלמ בעצמ בחירת הדרך וההתקדמות בה,
האמ סותרת עובדה זו את החופש שלנו? האמ
האדמ שאינו מאמין חופשי יותר לבחור?
"ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו ולא מי
שמושכו לאחד משני הדרכימ ,אלא הוא מדעתו
ומעצמו נוטה לאיזו דרך שיבחר" )רמב"מ הלכות
תשובה ,פרק הי הלכה (.ב
מחד גיסא רוח האנוש יוצרת יש מאין ,חופש

אפילו נשמתנו כלואה בתוך מעטפת הגוף הפיזי,
אולי דווקא בשל כך החוקיות הפועלת בגוף הפיזי
פועלת בדומה למערך הנפשי" .המידה הרצויה
של חופש אישי לעולמ היא תלויה במידת
הבשלות האינטלקטואלית והמוסרית של הפרט,
ומתן חופש לילד )ולמבוגר( כמוה כהפקרת חיינו
לשרירות היצר ולאקראיות הסכלות" .גישתו
החינוכית של אפלטון תמכה בהכוונה מפוקחת
של הילד הרך כדי לעשותו לאדמ עצמאי בעל

האמונה ,חופש היצירה והמחשבה הן מנת חלקו
של כל אדמ .ככל שאנו מתקדמימ ומתפתחימ
אנו מגדילימ לאין ערוך את אפשרויות הבחירה
שיש לנו ,לילדינו ,לחברינו ולכל הסובבימ אותנו.
מאידך גיסא ,החופש מטשטש את הגבולות ואלה
האחרונימ הכרחיימ לקיומו התקין של אדמ.
ישנו הצורך האישי של כל אדמ ואדמ ,מעצמ
היותו יצור חברתי שחייב לשמר את
ההומאוסטזיס הבוער בקרבו ,לשמר את החברה
על אנשיה ולמנוע פיזור .האחידות בין החלקימ

כי האדמ זקוק לבשלות פנימית  -פיזית ורוחנית
על מנת להבין את המשמעות של חופש בחירה,
בתוך המסגרת שהוא חי בה .לפיכ,ך עליו לקבל
את ההכוונה על מנת שיוכל לנתב את עצמו
לכיוונימ פוריימ וחברתיימ .הבחירה שאנו בוחרימ
נועדה לשמר את האיזון הגופני והנפשי שלנו

מאפשרת קיומ מתמשך ורגוע.

ואחריות אישית ואזרחית .הוא מחזק את הסברה

כאח.ד

כיומ יש אנשי רוח והגות שונימ הסבורימ כי

המטרה של בני תקופתנו היא להפחית מחלקמ
של האחריות והמצפון ,ולשאוף לחיימ עשירימ
מבחינה חומרית.

אלן בלומ אומר" :שוויון ,סובלנות ופלורליזמ
חסרי סייגימ וחסרי אבחנה איכותית היו לציוויימ
כוורת
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העליונימ של התקופה ".לכאורה ",אומר בלומ,
"נראימ הצעירימ המחזיקימ בעמדה זו ,כניחנימ

בפתיחות דעת רבה .למעשה ,מאחר שוויתרו
מראש על כל ניסיון למצוא דרן חיימ ראויה,
שהיא אות כבוד לאדמ ,הרי גישתמ מתאפיינת
באדישות ובחוסר אמון כלפי כל השקפת עולמ
רצינית ובבורות מדהימה ביחס לעמדות ,מגמות
ותופעות בתרבות האנושית".

אנו תוצרימ של החלטות שהחליטו ומחשבות
שהביעו אנשימ שכל גדולתמ היא הקדמתמ
אותנו בציר הזמן .האמ נוכל לשימ יד על לבנו
ולומר כי לכן התכוונו אבותינו? האמ אנו תוצרימ
של עצמנו? האמ אנו חיימ באופן הראוי לנו
ולסביבתנו האנושית והאקולוגית? האמ בחנו
את מהות חיינו ובררנו לעצמנו את הדרכימ
האיכותיות והמפרות ביותר? אנשימ העונימ על
תשובות אלו בחיוב בוחרימ לרוב בדרן שונה
מאורח חייהמ הקודמ ,אלה המ "משיגי הזהות".
החופש לבחור את זהותמ מעניק להמ ראיית
עולמ רחבה יותר ובכן גדל חופש בחירתמ.
"החינון ההומניסטי מאמין בהרחבת אנושיותו

וחירותו של האדמ על-ידי הקניית דעת ,העשרת
הדמיון ,טיפוח האהדה והרגישות לזולת ועיצוב
דפוסי התנהגות בינאישית ,שיש בה דרן ארץ,

יושר והגינות ,נדיבות ואחריות חברתית ".וכפי

שמוסיף אפלטון" :אין בחופש המחשבה ובפיתוח
כושרי השכל שומ ערן לעצממ אמ אינמ מובילימ
לחיימ תבוניימ ומוסריי ".מ מן התורה למדנו
שהצדיק והרשע כאחד בחרו בעצממ את דרכמ.

"בדרן בה אדמ רוצה לילן ,בה מוליכין אותו"
)מכות (.כ דרן הטוב היא הדרן הנבחרת ,היא

חריגה מן הכלל נתפסת כסטייה חריגה ומיד
מקוטלגת על-ידי אנשי החברה .במקרימ קיצוניימ
של מחלות נפש ,עצמ הזיהוי מעורר אצל כולמ
אנחת רווחה ומופעל מערן שלמ של סנקציות
חברתיות שמטרתן יהחזרת הסוטה' אל המסלול
המוכר והמקובל.
סנקציות חברתיות מופעלות על כל אדמ החי
במסגרת חברתית הן מבחינה חוקתית והן מבחינה

נורמטיבית .בעלי השררה והכוח המ המכוונימ
והמבצעימ את הפעולות הללו .האמ חופש
הבחירה של אנשימ במשרות אלו גדול יותר
משל האדמ הפשוט?
שליטה פותחת בפנינו כר נרחב של אפשרויות,
זו יכולה להיות שליטה על אנשימ  -שליטה
גופנית או שליטה מחשבתית .אן בד בבד עמ
הרחבת מגוון האפשרויות עולה ומתגבר הצורן
בהתוויית גבולות .בחירותינו מושפעות מן
התת-מודע שלנו )בהשערה שאכן הוא קיימ(
ואינן נשלטות לחלוטין על ידנו ,האמנמ?
האמ חופש הבחירה הוא עצמ יכולתנו לממש
את עצמנו ,או אולי המימוש העצמי מוביל אותנו
לחיימ שבהמ חופש הבחירה הוא חלק בלתי
נפרד ממעשינו ומחשבתנו?

לזכותנו יאמר כי אנשימ רבימ יותר חושבימ

שהמציאות אינה מורכבת מטוב או רע אלא יש
בה גמ אינספור רובדי ביניימ .רבדימ אלה המ
המ המעשירימ את חיינו ומגדילימ את חופש
הבחירה שלנו.

מאפשרת לאדמ להתקרב אל עצמו ואל אלוהיו.
מקורות:

ברט א .דורנו מול שאלות הנצח וכתבים אחרים ,המחלקה
לחינון ולתרבות תורניים בגולה והמדור הדתי לענייני
הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית.
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