־אובן

גרבר

ממלחמה לשלום,
םולם ערכי
כדיוקנה של יהדות
דמוקרטית
לנוכח מצבי קונפליקט השכיחים בחיינו ,ניצבים הפרט והכלל בפני הבחירה
בין הטוב המתבטא בדיאלוג ,בשותפות וביצירה השותפה ,לבין התועלת קצרת
הטוות הקיימת באלימות ל  4נ י ה  .רצף הרוע המתדרדר מכפייה ,לאפליה ועד
לקנאות ניתן לתיקון ב א ג נ ו ת חינוך לאידאלים המנוגדים  -חירות ,שוויון
ואתווה .ערכי־על אלו מתווים את דרך הצמיתה לקראת חברה פלורליסטית אך
סולידרית ,אשר היא חז|ן נ1שוחף ל״יהדוח כתרבות" ולחברה הדמוקרטית.
מודל זה של מדרג מוסרי ג|נוז במנילה העצמאות ,בראיית מדינת ישראל
כמדינה יהודית־דמוקרטית מן הראוי שהתינוך הממלכתי ,יתנך לזהות
דיאלונית זאת אשר מנמתה היא רדיפת שלום ואחווה.

בעמקי הנפש האנושית נסתרת הסתירה שבין ההשלמה

טועה מי אשר סבור כי המלחמה על הלחם מוצדקת בהיותה

להקריב למולך המלתמה לבין תולשת המלחמה על השלום .מאה

מלתמת קיום .הלתם מספר את הסיפור האמתי .האחד הוא

שנים בארצנו ללא מנוח ,איש מונח תחת הזית ,הנפן והתאנה.

היוצר תהליך משתלם בחיבור הזרע לאדמה ,האדמה  -לםים,

כדי להאיר שורש עתיק ,עיקש ופתלתול זה שבסבע האדם,

ונפשו  -לצמיתה .״הלוך ילך ובכה נושא משך הזרע ,בוא יבוא

נשוב לשורשיהן של מילים כ״חלחמה" ו״שלום" .תכמי העבר!,

ברינה נושא אלומותיו" )תהלים קכו ,ו( .בזיעת אפו אפה את

אשר לשו את לשוננו ,עיצבו אותה מעצב ניסיון חייהם .הם

לחמו .והצד האחר? אינו מתחבר ,לא לטבע ולא לזולתו .שורש

נכנסו מהשפה הקיימת אל מעמקי רותם ,עד אשר משו משהו

האלימות באי־פוריות ,באילמות ביחס לסביבה ,בקידוש

שתאם לרושם שנרשם בתווייתם ,ומלו ממנו מילה אשר נטבעה

האנואיזם  -״אני ואפסי עוד״" .אמר אויב :ארדוף ,אשיג ,אתלק

בשפה ככלי להכלת תמציתה.

שלל תמלאמו נפשי") .שמוח טו ,ט( נברים יצאו למלחמה לנבור

שורש המילה ״מלחמה״ הוא ,לכאורה ,במילה ״לחם״ .זה

על זולתם על מנת לכבוש את ארצם ,נשותיהם ורכושם .הלוחם

הניוני ,כי אחד משורשי המלחמה הוא על הלחם ,משמע ,על

שובר את שלמות החיים כדי להיזון משבחה ,כי מלתמה היא

צורכי הקיום .אך למעשה ל״מלחמה" ול״לחם״ יש שורש משותף

רווח כלכלי משתלם למנצת .גם המשפט ההפוך נכון  -כלכלה

שמשמעו ״להלחים״ ,קרי ,להתדבק זה אל זה .רובנו ,כך אנק

אגרסיבית היא אופן אחר של מלחמה .האחד עובד והאחר

ניח ,לא ראינו בעיניגו כיצד גרגרי השעורה או החיטה הנפרדים
ולתמים זה אל זה בתהליך היווצרותו של הלחם .כך נם

משעבד.
הראי״ה קוק ,כהוגה יהודי־הומניסטי ,זיהה את השאיפה

.לוחמים ,טרם המצאת הנשק ,נדבקו זה לזה ,והיו כבשר אחד.

התרבותית לחיים ערכיים עם מנמתה הרוחנית של הדת .הוא

מדוע ״כבשר אחד" ולא "לבשר אחד" כפי שנאמר על אדם

אפיין את הדרך הכוחנית ,המפוררת את המצב האחדותי ,כציר

ותווה? כי הדבקות שבין הלוחמים היא רק לכאורה .בסיומו של

הרשע ,ואילו הדרך המייתרת ומתברת את הנפרדים מתוארת

מאבק ,האחד נופל אל האבק ,והאחר נוטל את הלחם .ואילו

כדרך הקדושה :״סיטרא אחרא שרי בחיבורא וסיים בפירודא

באהבה ,הדבקות בין אותם שהיו נפרדים יוצרח יצור חדש .זו

וסיטרא דקדושה שח בפירודא וסיים בחיבורא ,ושם נופיה איקח

מהות ההבדל בין לקחת לבין לקבל ,בין לחסר לבין לחבר ,בין

שלום״)אורות הקודש ב ,תחא( .ובעברית :הצד האחר) ,כינוי

היצר לבין היצירה.

לצד הרוע( חתחיל באחדות ומסיים בפירוד ,וצד הקדושה ,מתחיל

בחיבור ומסיים בפירוד ,ושם גופו)שם עצמו( נקרא"שלום".
באלימות אדם מבועת מחשכת וולתו ,בריות גהפכות לתוהו^
ואדמה מושמת מעל האדם .ואילו בשלום  -אדם יושב על אדמתו,

רעיון הבין־םובייקטיביות מסיט לפיכך החדש את האופן שבו
נתפס עולם הנפש  -מקשר של סובייקט לאובייקט שלו)אנ
זולת( אל סובייקט הפונש סובייקט אחר)אני  -אתה(.״

מארח את רעו במאור פגים ,ורועה עם רעייתו בשיח אוהבים!.

ביטוייה השונים של האפשרות הראשונה הנם ציד )לקיחה

והשאלה הנצחית ,אשר עמה מתמודדים אנשי רות בדת

ללא נתינה( ,נזל ,שתלטנות ,הפליה ,ניצול כלכלי והדנות; והדרן

ובתרבות ,היא כיצד להעפיל מאטימות האלימות אל ברכת

השנייה מאופייגת בזוגיות ,שיתופיות ,חקלאות )אשר בניגוד

השלום?

לציד יש בה נתינה למען הקבלה( ודמוקרטיה.
כך או כך ,בזיקות וביחסים שבין התינוק להוריו ,בין האישה

פניה הכפולות של נפש האדם
ובכן ,הבסיס המשותף לשתי דרכים מנונדות אלה הוא המאבק
לקיום .המציאות המורכבת והמאיימת ,רבת הסתירוח

לאיש ,במשפחה ,ובחברה אנו מעצבים ,לטוב ולרע ,את חיינו
מאבק פנימי בין יצר התוקפנות לבין הרצון הדיאלוגי־שיתופ׳
מתחולל תדיר באדם ובחברה.

והקונפליקטים הקיומיים גורמת לכל פרט ,ובכלל זה גם לכ7
חברה ,לשאוף להגביד את עוצמתם והשפעתם .אלא שמימושו

התמונה השלילית:

של הרצון לעוצמה ,ופתרונם של הקונפליקטים הנובעים הימם

המדרגות היורדות של ציר הרשע

במרקם החברתי ,אפשרי בשתי דרכים מנונדות.

הבחירה העקרונית מובילה לשני אורחות חיים שונים .אקדים

האחת ,רואה צורך במאבק קיומי־כוחגי להשגת שליטה על

את תיאורה של דרך העוולה ,דרכם של בני ה״בלי־יעל",

הוולת ,בבחיגת "כל דאלים גבר" .פרזיד מציב השקפה זאח

להתוויית הדרך העולה .כהמחשה כואבת למדרגות היורדות של

בבסיס משנתו :״אין האדם כלל יצור נוח ושש אלי אהבה ,שלכל

הרשע נתבונן בתהליך שנאת היהודים .ההיסטוריה של שגאת

המרובה עשוי הוא גם להתנונן שעה שתוקפים אותו .היפוך

היהודים ,על פי ראול הילברנ ,חוקר השואה ,מתחלקת לשלושה

והדברים :שיעור עצום של תוקפנות הוא אחת מתכונות יצרו של

שלבים .בשלב הראשון המסר הוא :״אינכם יכולים לחיות עמם

האדם ,וצריך להביא זאת במניין .משום כך האדם זולתו הוא 7ז

כיהודים״; בשלב השני" :אינכם יכולים לחיות עמנו״ .ובשליש

לא רק בגדר עוזר או מושא־מין שבכוח ,אלא גם בחזקת מ

"אינכם יכולים לחיות״ .השלב הראשון מתבטא בהמרת דת

שמעורר אותו לידי כך ,שירצה לספק בו את יצר תוקפנותו,

כפויה ,השגי  -בגירוש ,והשלישי  -בהשמדה.

לנצל ללא תגמול את כוח העבודה שבו ,להשתמש בו בלא

בשלב הראשון של האלימות מופעלת כלפי הזולת כפייה

הסכמתו לסיפוק מיגי ,לגזול ממנו את נכסיו ,להשפיל אותו,

תרבותית־דתית .תפקידה הוא לפגוע בקומתו הרוחגית,

להביא עליו ייסורים ,לענותו ,להרגו .אדם לאדם  -זאב .לאתר

באמצעות הסרת "צלם האלוהים" שלו .לאחר שסומן כגחות

כל ניסיונות החיים וההיסטוריה ,מי עוד ימצא את לבו לחלוק

מקבוצת הרוב ,קיימת האפשרות להפלתו למדרגה הבאה

על כלל זה?״

באמצעות יישום חוקי הפליה כגגדו .השלב השלישי הוא ניסיון

הדרך האלטרנטיבית שבה מתייחס האדם לזולתו מדגישה

לביטולו הפיסי באמצעות אלימות.

דווקא את יצריו החברתיים ,ואת יכולתו התבונית־רנשית

מדוע נבחרו היהודים לשמש קרבנות לגאציזם? הבחירה

להתעלות מעל הדחפים התוקפגיים ולהשיג יותר בדרכי שיתוף l

נעשתה לא רק מטעמי בקשת קורבן בולט וחלש אשר ישמש

הנחח היסוד בהשקפה זאת הנה כי האדם מונע בטבעו על ידי

כשעיר לעזאזל על מפלת גרמניה במלחמת העולם הראשונה.

בקשת הקשר האנושי המיטיב .היחס הבסיסי אני  -אתה בחנותו

גם לא רק בשל התשתית האנטישמית הקיימת מזה דורות .חשוב

של מרטין בובר מקבל בשנים אלה ניבוי רעיוני מתקרי .התובנה

לדעת כי לא רק את היהודים שאף הנאציזם להשמיד ,אלא בעיקר

בדבר ההכרח בהדדיות ביחסי אמש ,שהציב הפסיכולוג אדלר

את יהדותם .ההומניזם היהודי ניצב כסתירה רעיונית מוחלטת

מ ג ד מוח פרויד ,חוורת ועולה בפסיכולוגיה האמריקאית בשנים

ל״אידאל הגזע״ הנאצי .אידאל "הנזע העליון״ המשליט את

אלה .כך כותבת נ׳סיקה בנימין ,בספרה ״בכבלי האהבה״ :״על

חתיתו על כל המרחב ,מאוים רעיוגית על ידי המוסר

פי ההשקפה הבין־סובייקטיבית ,הפרט נדל בתוך מערכות יחסים(

היהודי־נוצרי הדוגל באחווה וסיוע לאחרים ולחלשים חברתית

ובאמצעותן .הנקודה החשובה ביותר

״המצפון הוא המצאה יהודית״ אמר גבלם ,שר התעמולה הנאצי.

היא ,שמנקודת מבט זו ,גם האחר שהעצמי פוגש נתפס כעצמים

המצפון ,העזרה לחלש ובקשת הטוב לוולת נתפסו בעיג׳

עם סובייקטים אחרים

כסובייקט בזכות עצמו או עצמה .השקפה זו יוצאת מתוך הנחה

האידאולונים הנאציים כהמצאה יהודית .הנאציזם טיפח אח

שאגו מסוגלים וזקוקים להכרה בסובייקט האחר כשונה ועם זאת

האגואיזם הלאומני ,וראה בהשקפתו הפסבדו־דרוויניסטית אח

דומה ,כאחר שמסוגל לחלוק אתנו התנסויות מגטליות דומות[

החלשים "כגורמי המחלות החברתיות״ שיש להשמידם .וכך

עלה הכורת ,לא רק על היהודים ,אלא אף על הגרמנים הנכים

השוויון לכול והאחווה מכוונים למדרגה נינוחה של אחדות

וחולי הנפש ,על הצוענים ,ולטווח ארוך שועבדו העםים הסלבים

פלורליסטית.

״הנתותים״.

משפחה וחברה
מה בין סבל לבין ע ר ן ?

אם נשוב אל טבע האדם ונבקש את מקורם של הערכים האלה

בדברים האחרונים כבר נרמזה מהותו של ערך מוסרי .לטענתי,

נמצא כי חזון השלום של חברה ,מהקיים במשפחה התקינה

ערך מוסרי הוא "תרופה אידאית" המנוגדת למצבי הסבל,

אמנם כבר מסיפור קין והבל ,ומיתר סיפורי בראשית ,מכירים

הנגרמים במצבי קונפליקט פונעניים ,והמכוונת ליצור נורמה

אנו

יחסים

חברתית ממעיטת סבל .דוגמה מרכזית לעקרון הזה היא הציוויים

דיס־פונקציונלית ואלימה עד רצח .אך כפי שציין הפילוסוף הנל,

המוסריים הרבים במקרא ,שעוצבו מעצב שעבוד מצרים" :אתה

מבתינה מהותית התא המשפתתי מתקיים ביחסי שיתוף ,בשונה

ידעת את נפש הגר)מהגר( כי נר היית בארץ מצרים"

ולכן

בכך

שהמשפחה

עלולה

להיות

מערכת

מהחברה שבה היתסים הם אינטרסנטיים .ואכן ,א״ד נורדון,

״כאזרח ממכם יהיה לכם הגר הנר אתכם ,ואהבת לו כמוך ,כי

ממייסדי הציונות הרוחנית ,קשר בין יצרי האדם לבין המשפחה

גרים הייתם בארן מצרים״)ויקרא יט ,לד( .הסבל שעבר העם

כמודל למפנש החברתי הראוי בדבריו על ״יסודות לתקנות למושב

במצרים היווה אירוע מכונן למוסר יהודי מנוגד.

עובדים"" :בכל אדם ישנם צדדים חיוביים וצדדים שליליים
ובכל אחד מהצדדים האלה משפיעים בני האדם זה על זה ,במיד

המדרגוח העולות אל הנווב החברחי
נבתן עתה את היפוכן של מדתות ציר הרשע המתדרדר.

שבאים במגע ומשא זה עם זה...במידה שהם נפנשים ונוגע
זה בזה בצדיהם החיוביים הם מעוררים זה בזה או גם יוצרים

המדרגה העולה ,המנונדת למדתה היורדת של כפייה תרבותית

מתדש רגשות ואיגסטיגקטים חיוביים ,כמו שלהפך ,התנגשות

או דתית ,היא אידאת החירות .עקרון הכפייה טוען"זכותי לקבוע

זה בזה מגבירה בהם או מולידה את הרגשות והאינסטינקט

'לך כרצוני כי אתה נחות ממני") .וגם "הלחם" שבידך  -שלי

השליליים... .מבתינה זאת כל מה שמבוקש בסדרי חיים ציבוריי

והוא( .לעומת זאת ,זכותו של כל פרט ,בשם עקרון החירות,

חדשים ,בצורות חיים חדשים ,הוא לסדר את החיים הציבוריים

היא לממש את רצונו לקיום תופשי)זכות הכרוכה בחובה לייצר

סדר כזה ,שאישי הציבור יהיו נוגעים זה בזה ומשפיעים זה על

את הנדרש לקיומו( .נבול התירות הנו בכיבוד זכותו של הזולת

זה בצדיהם החיוביים ,זוהי הצורה המשפחתית או הרות

ולחירותו .כאן נקודת המעבר למדרגת השוויון הטוענת ״זכותנו

המשפחתית של החיים הקיבוציים.״ משמע ,ערכי המוסר ש7ן

לחירות שווה לזכותכם" .לגגדה ,מדרגת האפליה מכריזה ,רשמית

הרקמה החברתית מקבלים את השראהם מן המשפחה בהיותה

או נורמטיבית" ,אתם כולכם מתחתינו״ ,מסיבות של הבדלי

יתא חברתי הרמוני.

1

דת ,נזע ,מין או מיניות .וציבור הנמצא במדרגה התחתונה של

המקרא הצמיח ערכים מוסריים םקבילים כננד שעבוד מצרים

הקנאות )החילונית או דתית( פותת במלתמה ש׳׳הלוא אנחנו

והדמוקרטיה  -כננד רודנותם של הכנסייה והשלטון המלוכני

ימעל הכול ,האמת רק לצדנו ,ואחת דתו/נורלו של מי שמעז

לעומת הדמוקרטיה ניצב הפשיזם ,המבוסס על תבנית של

להתננד לנו" .האידאה שנועדה לתקן את הקנאות עולה בבירור

משפחה פטריארכלית ,והמעלה על נם את המלתמה כמיטב

דווקא מתוך דברי משה בתגובה לעגל הזהב :״ויאמר להם כה

האנושיות .אכן שתי דרכים סותרות אלה טמונות בנפש האדם

אמר ה׳ אלוהי ישראל שימו איש חרבו על ירכו עברו ושובו

בהתייחסותה לזולת ,כםדרנות שבהן ניתן לעלות זה עם זה ,או

משער לשער במחנה והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו ואיש

להפיל זה את זה .כך נמתתות מדתות הסולם הערכי בין שני

את קרובו״ )שמות לב ,כה( .האויב הרגשי והאידאולוגי של

קסבים :מזה התקוע בעמקי האופל האנושי־חייתי ,ועד ל״נר

הקנאות הוא חוויית האחווה שביחסי קרובים והאידאה שנמשתה

זאב עם )אותו( כבש "...בשלום ובהרמוניה ,בבתינת "כולנו

ממנה.

רקמה אגושית אתת תיה" .מעגיין להיווכח כי במיתולוגיה היוונית

במפתיע ,התמונה המצטיירת מכל זאת היא כי היפוכן של

האלה הרמוניה היא בתם של אל המלחמה ואלת האהבה.

מדרגות האלימות המסבילה)הגורמת לסבל( ,הן מדרגות הערכים

התביעה לשילוב יסודות סותרים אלה משמעו תהליך

היהודיים־דמוקרטיים  -החירות ,השוויון והאתווה .שילובן יוצר

אישי־חברחי קשה ומורכב ,מחושך ועתיר נפילות .ברם מכיוון

את המצפן החברתי החצביע על הטוב הצפון בחיי חברה

שהאלטרנטיבה היא אלימות ,הרי שחיוני הוא להציב חזון ,אף

הרמוניים .בניגוד מוחלט לאידאל הטרום־מודרני של אחדות

אם הוא משול לכוכבים אשר לאורם הולכים ואליהם לא מגיעים

מונוליתית ,אשר נתבעה בכפייה של שליט אבסולוטי או של

בכל אופן ,בחוג המצומצם שלגו ,מעשים משפיעים על תיינו

שלטון דתי ,הרי שהשילוב המודרני של ערכי חתירות האישית,

האישיים ועל החברה שאנו חיים בה.

בהקשר זה קבע הפילוסוף מרסלו דסקל" :המפחח לפתרון

ןהמפיקים תועלת ממצב זה .לכן הסובלים מהשעבוד נאלצו

כל סכסוך ,ובעצם כל סוג של יחסים בין בני אדם ,בין אם אלה

להילחמ למען החירות ,תוך שפיכות דמים רבה משני צד

ידידות וקרבה ובין אם יריבות ושגאה ,הוא להציב עצמך במקומו

המתרס ,כדי לזכות להדליק את לפיד החירות .יוצאת דופן היא

של האחר ,להקשיב היטב לעמדותיו ולהבין אותן ,גם אם אינך

המהפכה הפמיניסטית אשר החלה להתרחש במאה שעברה.

מקבל אותן .הבגת האחר מעשירה את הפרספקטיבה שלך .רק

אולי היא ,בדיאלוגיות ובשיתופיות שבה ,מבשרת עתיד טוב

כך יכול להתקיים דיאלוג מפרה ,שבו כל צד יוכל להבין מהם

ותר.

הערכים החשובים והעקרוניים ביותר של הזולת ,וםהם העקרונות

ההסתייגות השנייה שלובה בקודמתה .המאמר מציג את המצב

המשניים .קבלת האתר ,ברמה ההכרתית וההצהרתית ,מקדמת

כאילו בידגו זכות הבחירה בין שתי הדרכים .פעמים רבות זה

כל הידברות .כמו לייבנין גם אני מאמין שבני אדם שנותר בה0

נכון ,במיוחד בממד האישי־תברתי ,אך פעמים רבות ,גם

שמן של רציוגליות ומוסר יגיעו בסופו של דבר ,למסקנה שאי

במענלים אלה ,הסמכות מדברת בשפת הכוח .בוודאי שנם

אלטרנטיבה כוחנית לדו־שית כזה .תפקידנו כהוגי דעות ואנש

במציאות ההיסטורית הרחבה שבה אנו נתונים ,הנשלטת

רוח הוא לא להרפות מהאמונה הזאת .עלינו להכין את הכלים

באמצעות אידאולוניות קנאיות לדת ,לעם או לממון,

לדרשיח המיותל כדי שיהיו זמינים ממש באותו רגע שבו העייפות

הסיטואציה הבסיסית היא של עמידה מול כוח עדיף ותוקפני

מהשיגעון ומהםבל הסתמי שהוא גורם ,תפנה את מקומה לקולה

כיצד נאבקים למען שלום ושיתוף בדרכי שלום מול סמכות

של התבונה .תפקידנו הוא לאסוף ,לעבד ולמצוא כלים כאלה

אינטרסנטית וכוחנית? זאת שאלה מרכזית.

תוך שימוש בכל מקור אפשרי בתרבות ובהגות.״

תשובה חלקית נמצאת בהשבת החינוך הערכי למטרה מרכזיו^
בחינוך .בתינוך היהודי המסורתי חינוך האדם להיטיב את1

חזון תינוכי יהודי־דמוקרמי

אישיותו וזיקותיה היה מטרה מרכזית .עידן ההשכלה העמיד

השקפה יהודית־דמוקרטית נולמית נקבעה בהכרזת העצמאות,

את ההשכלה הכללית במרכזו ,ודחה את סמכות הדת יתד עם

בפסקה המרכזית ,הי״ג ,הקובעת כי ״מדינת ישראל ...תהא

החינוך המוסרי הקונפורמי .האם לא בשלה העת לשלב בי

מושתתת על יסודות החירות ,הצדק והשלום לאור חזונם של

ההשכלה והדמוקרטיה לבין חינוך האדם לדרך רוחנית

גביאי ישראל״ .מגילת העצמאות ,כפי שהגדיר זאת בשעתו בית

פלורליסטית .מה דעחכם?

המשפט העליון)ראו גם חוק יסוד ״חירות אדם וכבודו״( ,מהווה
את ״האני מאמין הלאומי" .החזון של הומניזם יהודי־דמוקרטי

מקורות

חקוק אפוא כפרדינמה על כותל המזרח של הציונות .מאמר זה

בנימין ,ני ,(2004).בכבלי האהבה ,ת ל אביב :הוצאת דביר ,מהדורה

מפרש הלכה למעשה ,את הגנוז במשפט זה כקוד גנטי של

מיוחדת.

השקפה רוחנית ישראלית שמהותה ״תיקון עולם" .חיקון זה -

טרדון ,א ״ ד ) ת ט י ״ ד (  ,כתבי א״ד נורז־ון ,ספר ראשון ־ האומה והעבודה,

לנוכח נפש האדם ובחירותיה  -משמעו מאבק למען התיחת,

ירושלים :הוצאת הספרייה הציונית.

השוויון והאחווה וכנגד תופעות הדיכוי ,ההפליה ,והקנאות ,אשר

נרבר ,ר .נ א ה  ,א ) .ת ט מ ״ ח (  ,מנילת העצמאות  -ה״אני מאמין" הלאומי,

מפצלים ומשסעים את החברה .זהו סולם ערכים רלוונטי לזהות!

י ו ז ט ל י ם  :הוצאת מ ט ר ד החינוך ,ה א ג ף לחינוך מבוגרימ.

של הזרם המרכזי בחברה הישראלית שהיא בו־זמנית הן יהודית
והן דמוקרטיה .האם לא מן הראוי הוא כי החינוך הממלכת
חנך לאורה של השקפה זאת?

ביקורת עצמית ואתגר
שתי הםתיינויות עולות בדעתי למול השקפה זאת .הראשונה

דםקל ,מ " , ( 2 0 0 4 ) .להציב א ת עצמך במקומו ט ל ה א ח ר "  ,ידיעות
אחרונות ,מ ו ס ף ל ש ב ת .5.11.04 ,
טאוב ,נ " ,(2004).ט ע ו ת ו ט ל פ ח י ד "  ,הארן ,מ ו ס ף ט ב ו ע י .30.4.04 ,
פרויד ,ז  , ( 1 9 6 8 ) .תרבות בלי נחת ומסות אחרות ,ת ל אביב :הוצאת
דביר.

טוענת כי ההשקפה הזאת אינה אטרקטיבית לבעלי אישיות

ק ו ק ה ר א י ״ ה ) ,תטכ׳׳נ( ,אורות הקודש ,בתוך :כ ה ן ד) .עורך(,

!כוחנית ולעילית השלטת .הנישה השתלטנית מבטיחה הצלחה

י ח ט ל י ם  :הוצאת מוסד הרב קוק.

לחזקים ,לפחות בטווח הקצר .״הערלים לשלטון״ .זה סוד

ט ב י ד א ) .ת ט נ ״ ט (  ,נביאים לעמם ולאנושות ,׳רוטלים :הוצאת מ א נ נ ם ,

קסמה .בטווח חיי אדם ,נדמה כי דרך רשעים צלחה .שנים רבות

!האוניברסיטה העברית.

עבררתלפו עד אשר משטרים רודניים־קנאים ,דתיים וחילוניים
ןכאחד ,התמוטטו .השקפות על המציאות הן מרכיב נוקשה
בזהוחם של אדם וחברה .בייתוד ,אצל בעלי האינטרסים

{3"> ed.).
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