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I FOR     IDEA
מאת: דניאל אראל, שנה א', מחלקה לפילוסופיה,

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

"ונדטה"  בסרט  צפייה  בעת  לי  עלתה  זו  מחשבה   

)V for Vendetta( - מותחן פעולה המבוסס על הקומיקס 

מלחמות,  הבריטי.  מור  אלן  מאת  שם  אותו  את  הנושא 

טרור, מגפה עולמית, עליית גורמים קיצוניים, חרדה ופחד 

באנגליה  הפשיסטי  המשטר  לעליית  הרקע  זהו  בציבור; 

העתידנית, לצד טיהור שיטתי של 'אויבי המדינה'. הסרט 

'וי', אינטלקטואל לוחם חופש, או  מגולל את סיפורו של 

טרוריסט-אנרכיסט, תלוי את מי שואלים, המנסה להפיל 

את המשטר ולנקום במי שפגע בו. הרקע למפעל חייו של 

'וי' נסוב סביב "מזימת אבק השריפה" - סיפורו האמיתי 

של גאי פוקס, חייל בריטי קתולי שב-1605 קשר קשר נגד 

ונתלה  נתפס,  ג'יימס הראשון,  אנגליה הפרוטסנטני  מלך 

לאחר עינויים. מאז חוגגים ברחבי הממלכה המאוחדת את 

'יום גאי פוקס' בחמישי בנובמבר, יום הכשלת המזימה. 

בלילה של מדורות, שורפים את בובתו של פוקס וצועקים 

"פני פור דה גאי!" )מטבע בשביל גאי - ומשם המילה גאי 

לבחור(. אך בניגוד לאופן בו מוצג כיום, 'וי' רואה בפוקס 

מודל של מורד - אינדיבידואל המנסה לשנות סדרי עולם. 

הוא שם מסכה בדמותו של פוקס ויוצא בחמישי בנובמבר 

לעשות את המהפכה שלו. הפעם לא מדובר במשטר דתי 

 - הגדול  האח  של  הפוסטר  נערי  של  שילוב  אלא  מדכא, 

מוסוליני וסטאלין.

 

משפט חכם טוען כי 'אנשים רגילים מתאימים את   

העולם  את  מתאימים  רגילים  לא  אנשים  לעולם.  עצמם 

אליהם'. יש בו קריאה לאינדיבידואליות ומקוריות, כי רק 

tell אריסטו
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לא משכנע אף אדם  'וי'  כך תוכל האנושות להתקדם. 

הדיכוי  בגורם  נלחם  הוא  ולמרוד. במקום  בכך  להכיר 

את  שהרס  בממשל  רצוי',  ל-'לא  אותו  שהפך  עצמו 

הקרקע לצמיחת האינדיבידואליות. 

הטלווזיה  לשידורי  פורץ  הוא  מסעו  בתחילת   

של הערוץ הממשלתי, בעל אחוזי הצפייה הפנומנליים 

לונדון!  טוב  "ערב  משנתו:  את  ושוטח  מפתיע(,  )כמה 

גם אני, כמוכם, מעריך את הנוחות של חיי היום-יום, 

את הביטחון של המוכר והשלווה שבהרגל... אך האמת 

היא, שמשהו רע מתרחש. אכזריות וחוסר צדק, גזענות 

ודיכוי. אני יודע שאתם מפחדים. מי לא יהיה? מלחמה, 

טרור, מחלות. המון בעיות שקשרו קשר להשחית את 

ההגיון שלכם ולשדוד את השכל הישר. הפחד לקח את 

המיטב שבכם, ובבהלה פניתם לממשלה. היא הבטיחה 

לכם שקט, וכל מה שהיא דרשה בתמורה היה ההסכמה 

הצייתנות והאילמת שלכם." 'וי' לא הסכים לקבל את 

הפילוסוף  יוזמה.  לקחת  והחליט  שהוא,  כמו  המצב 

הבריטי בן המאה ה-19 ג'ון סטיוארט מיל טען בספרו 

'על החירות' כי "כל הדברים החכמים והנאצלים באים 

האדם  של  ותפארתו  כבודו  יחידים...  של  מיוזמתם 

יוזמה".  אותה  אחר  ללכת  מיכולתו  נובעים  הממוצע 

וזהו בעצם כוחו של האינדיבידואל, שהרי שינוי וקידמה 

לא ינבעו מכולם בבת אחת. 

יותר  להיות  עלינו  שינוי,  להנחיל  רוצים  אם   

מסתם אנשים טובים. חשיבה ביקורתית והטלת ספק 

לראות  רוצה  שאתה  השינוי  "היה  טובה;  התחלה  הן 

בעולם", כמו שגנדי אמר, ואולי השינוי אף יקרה בדרך 

I FOR     IDEA
מאת: דניאל אראל, שנה א', מחלקה לפילוסופיה,

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
חלק מהאנשים רוצים לכבוש עיר, אחרים מתפרסמים על ידי בניית קולסאום ויש מי שפשוט חורט על 

ספסל האוטובוס "מיקי היה פה". כולם רוצים להשאיר חותם. אך לדעתי תכונותינו והליכותנו הן לא 

המדיום לעשות זאת, הן רק מסכה. אם רוצים להנחיל שינוי, עלינו להיות יותר מסתם אנשים טובים. 

חשיבה ביקורתית והטלת ספק הן התחלה טובה.

שאתה חשבת עליה. 'וי', כמו גאי פוקס, מייצג דבר שהוא 

פוקס  של  היותו  את  מזכיר  איש  אין  חלקיו.  מסך  יותר 

קתולי טוב או את שהיה חביב על הבריות. אך תשוקתו 

שנים  מ-400  יותר  מהדהדות  לשיוויון  ודרישתו  לחרות 

אחריו. כך גם 'וי' לא ייזכר בזכות מאורתו המרשימה או 

יכולתו להכין ביצת עין. אבל את מה ש'וי' מייצג אני בטוח 

בסרט,  היפות  הסצנות  באחת  רבות.  שנים  עוד  שאזכור 

על  'וי'  פונה  נטושה,  תחתית  רכבת  בתחנת  סכינים  קרב 

"מתחת  במשטר:  לפועל  המוציא  קרידי,  למר  דווי  ערש 

למסכה זו יש יותר מעור וגידים. מתחת למסכה זו עומד 

רעיון, מר קרידי, ורעיונות הם חסיני-קליעים!"

אני רוצה להודות לאלה סנדרס על שעזרה לי בכתיבת המאמר.

tell מדור סטודנטים כותביםאריסטו



תקופת כהונתו בתפקיד היתה 
פתיחת   - בפעילות  עמוסה 
להיסטוריה  לוב   ז'ק  מרכז 
ולפילוסופיה של מדעי החיים 
באוניברסיטה,  ושילובו 
ללימודים  התוכנית  פתיחת 
חברת  ידי  על  קוגניטיביים 
תוכנית  בניית  מחלקה, 
ביחד  בין-אוניברסיטאית 
לפילוסופיה  המחלקה  עם 
וזכייתה  ת"א  באוניברסיטת 
למדעי  הנדיב  יד  קרן  במענק 
הרוח )התוכנית תתחיל לפעול 

בשנה"ל 2012(.

הפילוסופי,  המועדון  פעילות  חידוש 
מספר רב של כנסים ארציים ובינלאומיים 
שבהם הייתה המחלקה מעורבת, ועדת 
להשכלה  )מועצה  המל"ג  של  ההערכה 

גבוהה( ומסקנותיה מלאות השבחים 

ישראל  פרס  חתן  אירוח  למחלקה,  
מרגלית  אבישי  פרופסור  לפילוסופיה 
ביחס  לוו  אלה  כל  וכהנה.  כהנה  ועוד 
אוירה  וביצירת  הסטודנטים  לנו  אישי 

ביתית במחלקה.

ה ק ל ח מ ה ר  י ק י
מאת: סיגל ברק, שנה ב', המחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
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הראיון המלא עם ד"ר יקיר לוין, או יותר נכון - השאריות מכל מה שהוא ביקש 

דר' יקיר לוין - ראש המחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בן גוריון סיים השנה את תפקידו 
כראש המחלקה. רגע לפני שהשנה נגמרה, נפגשתי איתו כדי לשמוע איך הוא מסכם את 
התפקיד, מה דעתו על טענת הסטודנטים - שהמחלקה אנליטית מידי, ומה תשובתו לשאלה 

שאנחנו תמיד נשאלים - למה ל #$%^ ללמוד פילוסופיה?
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חברה שהשיאים התרבותיים שלה הם כוכב נולד והישרדות ושמאורותיה הגדולים 

והמחלקות  בכלל  הרוח  מדעי  ראויה.  לא  חברה  היא  ודומיה  רפאלי  בר  הם 

לפילוסופיה בפרט מהווים משקל נגד למגמות אלה, לא משקל הנגד היחיד, 

אבל משקל נגד משמעותי. 

למה התחלת ללמוד פילוסופיה?  

ברורה  לי תשובה  ואין  לענות אחרי שלושים שנה  קשה 

הפרספקטיבות  עניין  אותי  שמשך  מניח  אני  לגמרי. 

השאלות  סוג  של  והגיוון  הרוחב  נותנת,  שהפילוסופיה 

שבהן היא מטפלת, זה שהיא דנה בשאלות בסיסיות בלי 

לקבל דברים כמובנים מאליהם, העומק האינטלקטואלי 

שבו היא כרוכה,  זה שהיא נותנת מקום לא רק לפקחות 

אלא גם לחוכמה.

מה תגובתך לטענה 
שהמחלקה יותר
מידי אנליטית?

למחלקה אכן נטייה 

אנליטית, אבל אנחנו 

 - זאת  לאזן  מנסים 

ועד כה הצלחנו בכך 

לא רע, אני חושב - באמצעות מורים מן החוץ. התברכנו 

בקבוצה מובחרת מאד של מורים מן החוץ שלא נופלים 

בכלום מהסגל הקבוע של המחלקה, והם מאפשרים לנו 

גיוון ניכר של תוכנית הלימודים. גם חלק מחברי הסגל 

הקבועים - אברהם מנסבך ועדו גייגר - תורמים לאיזון 

התוכנית, ואני מקווה שמגמת האיזון תימשך בקליטות 

סגל עתידיות של המחלקה. מעבר לכך, גם חברי הסגל 

בעלי הנטייה היותר אנליטית לא חתוכים מעור אחד. יש 

להם טמפרמנטים ואינטרסים אינטלקטואליים מגוונים, 

ולעיתים שונים מאד, וגם מטעם זה הנטייה האנליטית 

של המחלקה  אין משמעה העדר פלורליזם או גיוון.     

 
  האם מדעי הרוח מתים?  

יש משבר קשה במדעי הרוח, לא רק בארץ, אלא גם בעולם. 

המקור למשבר הוא איזשהו סוג של שינוי תרבותי/ערכי 

שבא לידי ביטוי בדגש על מה שנתפס כפרקטי או מועיל 

נתפס  שלא  למה   מבטלת  והתייחסות  כלכלית,  בעיקר 

והפילוסופיה  בכלל  הרוח  מדעי  זו  מבט  מנקודת  ככזה. 

מן  זה  שאין  ערך,  ונטול  מיותר  כמשהו  נתפסים  בפרט 

לו  להקצות  הראוי 

כלכליים  משאבים 

מה  ציבוריים.  

זו  מגמה  שחסידי 

זה  לשכוח  נוטים 

ת  ל ע ו ת - ת ו ל ע ש

כלכלית איננה המדד 

ערכי  לערך.  היחיד 

שעימם  ורוח  תרבות 

הפילוסופיה,  נמנית 

הם ערכים חשובים לא 

יותר. למעשה, עלות-תועלת כלכלית  פחות ולמעשה אף 

ערכים  למימוש  אינסטרומנטלי  ערך  בעל  דבר  היא 

ערך  בעלי  שהינם  ורוח,  תרבות  ערכי  ובמיוחד  אחרים, 

כשלעצמם. הם התכלית בעוד ערכי עלות-תועלת כלכלית 

הם האמצעי. 

כרוכה  עליון  כערך  כלכלית  לעלות-תועלת  ההתייחסות 

בבלבול בין אמצעים למטרות, ותוצאתה חברה בעייתית, 

דלה, ובעלת סדרי עדיפויות מעוותים. חברה שהשיאים 

התרבותיים שלה הם כוכב נולד והישרדות ושמאורותיה 



לא  אותם.  שמנחים  הפילוסופיים  ובאינטרסים  שלהם 

אף  אנחנו  ולעיתים  בעין,  עין  כולנו  רואים  אנחנו  תמיד 

מושכים לכיוונים מנוגדים. לא תמיד שוררת האידיליה 

במעוננו, ולפעמים אנחנו אנושיים, אנושיים מדי.  אבל 

כולנו  בשביל  למחלקה.  הגדולה  לאהבה  שותפים  כולנו 

היא חלקת אלוהים הקטנה שלנו, וכולנו רוצים בשגשוגה 

באהבה  שותפים  גם  כולנו  וברווחתה.  המחלקה  של 

הגדולה לסטודנטים שלנו, ברצון לקדמם, להעניק להם 

מה שזכינו אנחנו לקבל ממורינו, ממה שרכשנו בעמל רב 

בכל שנות העיסוק הארוכות שלנו בתחום. כולנו רוצים 

להעביר לתלמידינו מקסמה של הפילוסופיה. 

להיות ראש מחלקה זה סיפור לא פשוט. ראש מחלקה 

הזה  והמשא  כתפיו,  על  המחלקה  את  למעשה  נושא 

לעיתים כבד, כבד מאד, ולא אחת כפוי טובה. מקץ ארבע 

שהגיע  מרגיש  אני  בתפקיד  אינטנסיביות  מאד  שנים 

ייקח את המושכות. שמישהו אחר  הזמן שמישהו אחר 

יישא בעול. אבל מעבר לשחיקה האישית שלי, אני חושב 

שתחלופה מעת לעת של ראשי מחלקה היא דבר חשוב 

המחלקה,  של  להתפתחותה  חיוני  שהינו  כמוהו,  מעין 

לראש  לאחל  רוצה  אני  ורעננותה.   חיותה  ולשימור 

המחלקה הנכנס הצלחה רבה בתפקיד הלא-פשוט שהוא 

ורוב   - יכולתנו  כמיטב  לו  נסייע  כולנו   - עצמו  על  לקח 

שגשוג למחלקה.  

 5

ראויה.  לא  חברה  היא  ודומיה  רפאלי  בר  הם  הגדולים 

מדעי הרוח בכלל והמחלקות לפילוסופיה בפרט מהווים 

אבל  היחיד,  הנגד  משקל  לא  אלה,  למגמות  נגד  משקל 

נפלאים  בתלמידים  התברכנו  משמעותי.  נגד  משקל 

שמעוניינים בלימוד לשם לימוד, בהבנה לשם הבנה, בידע 

לשם ידע, ועובדה זו נותנת מקום לתקווה גדולה.  אולי 

זאת  בכל 

החול  עוף 

עוד  יקום 

מאפרו.

מי הם הפילוסופים האהובים עליך?

שאני  כאחרונים  ראשונים  פילוסופים  מעט  לא  יש 

וויטגנשטיין,  קאנט,  אריסטו,  אפלטון,   - ומוקיר  אוהב 

רבות  עוסק  אני  האחרונות  בשנים  כמה.  למנות  אם 

מאד  ומתעניין  החדשה,  העת  ראשית  של  בפילוסופיה 

גיליתי  גם  בני התקופה. בשנים האחרונות  בפילוסופים 

את תומס אקווינס ואני מוצא בו עניין רב. 

כיצד אתה מסכם את התפקיד?

וקדימה  בסיפוק  אחורה  מסתכל  אני  התפקיד  בסיום 

במקום  היום  נמצאת  שהמחלקה  חושב  אני  בתקווה. 

אותה  כשקיבלתי  הייתה  שהיא  מכפי  יותר,  טוב  אחר, 

ישכיל  בתפקיד  שיורשי  מקווה  ואני  שנים.  ארבע  לפני 

יותר  טוב  למקום  ולהביאה  קדימה,  להצעידה  הוא  אף 

מאד  שונים  המחלקה  חברי  מקבלה.  הוא  שבו  מזה 

האינטלקטואליים  בטמפרמנטים  באישיויותיהם, 

המשך ראיון עם ד"ר יקיר לוין
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הבה  התשובה?  נעוצה  דווקא  בכך  ואולי  האמנם? 

הוא הים האחרון אותו  ים החורים  נבחן את המקרה: 

ול הירוק  לים  להגיע  בכדי  בבטחה  לחצות  צריכים 

מלווה  מאיימת  מוסיקה  במקרה.  ולא   ,PepperLand

חורים  של  ים  עינינו  נגד  הפורשות  מצלמה  תנועות 

שווים,  ורווחים  ובגודל  וערב  בשתי  מסודרים  שחורים, 

עד האינסוף. על חלקם אפשר לעמוד, אך בחלקם נופלים 

בגודל שונה. גם  ולעיתים  לגמרי,  ויוצאים במקום אחר 

אופטית  אשליה  של  תמונה  על  דווקא  נעצרת  המצלמה 

שהיה   ,Optical Art הנקרא  אומנותי  מזרם  )הלקוחה 

פסיכאדליה(,  עמוסות  שנים  באותן  פופולארי  מאוד 

הפוכים. פרספקטיבה    בכיווני   חורים   שורות  ובה 

כאן יוצא רינגו ראשון, כל פעם מחור אחר ובגודל   

שונה, ואחריו גם שאר החברים, כל אחד יוצא באופן חלקי 

להיות דרך אחד  חייב  לים הירוק  ובגודל אחר. המעבר 

החורים, אבל איזה מהם? הרי יש אינסוף חורים! לאחר 

נקלעו  ההיגיון,  בעזרת  המפלצת  תסבוכת  את  שפתרו 

שונה.  פתרון  הדורשת  ממשית  לבעיה  עכשיו  החברים 

ג'רמי, דמות חשובה ביותר עליה נרחיב את הדיבור בפעם 

החוצה: אותם  שיוביל  אחד  משפט  להם  אומר  אחרת, 

אסכולה  האמפיריציזם,   .”!Be Empirical: Look“

הרציונליזם  לאסכולת  הדוקים  קשרים  הקשורה 

דרך  מגיע  הידע  כי  בעיקרה  גורסת  לה,  מנוגדת  אך 

"מדעית"  בתסבוכת  כך,  אם  בלבד.  והניסיון  החושים 

הסתכלו!  פשוט  הינו:  ג'רמי  שמציע  הפתרון  לכאורה, 

אנו  הסבר,  למצוא  ההיגיון  ביכולת  כשאין  לעיתים, 

של  ובחינה  צפייה  הדורש  אמפירי  בפתרון  משתמשים 

כי קיומם  בזמנו  ג'ורג' ברקלי טען  הדברים באשר הם. 

בהם,  חשים  שאנו  כך  על-ידי  רק  מתאפשר  דברים  של 

מרגישים אותם, כלומר תפישתנו אותם, או כיוון שהם 

הקטגוריה  לאור  עצמה.  התפישה  את  המקיימת  ישות 

אחד  את  מרים  כשהוא  לעשות  מגדיל  רינגו  הראשונה, 

מכווצו  באנימציה(,  )בעיקר  כמשמעו  פשוטו  החורים, 

 .”!Iv’e got hole in my pocket“ :ומכניס לכיסו ואומר

שילוב  זהו  האופיינית,  ההתחכמות  מלבד   

הינו  הידע  כי  הגורס  אמפיריציזם,  של  משעשע 

הוא  "חומר  כי  שהוסיף  מיל,  סטיוארט  של  מהחישה, 

תיאוריות  ושל  התחושה",  של  התמידית  האפשרות 

כאנטי- שחורים  חורים  המתארות  פיזיקליות 

חור". מ"סתם  יותר  קצת  בכיסו  יש  לרינגו  חומר! 

קופץ  לפתע,  שנעלם  ג'רמי  אחר  בחיפושו 

ליעדם. מביאם  אשר  ירוק  בצבע  חור  על  רינגו 

בצבע  ועוד  הזמן,  כל  לידם  היה  החור  למעשה,   

ירוק, וכדי למוצאו צריך היה פשוט להסתכל! כך, בעזרת 

האמפיריציזם,  ובזכות  ג'רמי,  של  הבהירה  ראייתו 

ליעדם. והגיעו  החורים  ים  את  הלהקה  חברי  צלחו 

מאת: מעיין לאופר, שנה א'', אוניברסיטת חיפה

והפעם: אמפיריציזם בים החורים

הצוללת הצהובה 
טור ביקורת בהמשכים על הסרט והתובנות הפילוסופיות שנובעות ממנה

לאחר שיצאו בשלום מתסבוכת מפלצת השואב בטור הקודם, נתקלים שוב חברי הלהקה בתסבוכת 

קשה לא-פחות, ללא פתרון הנראה לעין. איך עצתו של ג'רמי "תהיו אמפירים", פתרה להם את 

הבעיה?  



tell מדור סטודנטים כותביםאריסטו

מגלם את הביטוי הבנאלי של הרוע , כך גם חיי האהבה 
של  הבנאלי  הביטוי  את  מבטאים  והיידגר  ארדנט  של 
האהבה במציאות. השניים מתאהבים ואהבתם חזקה 
באהבתם  לאישיותם.  בנוגע  אחר  דבר  מכל  ומנותקת 

אין חיפוש אחר הצדקות פילוסופיות ומוסריות.

משום כך יש ברומן המתחולל ביניהם התעלמות   
מיחסי המרות ביניהם של סטודנטית ומרצה ומהעניין 
האנטישמי שעולה.  ארדנט לא יכולה להפסיק להתאהב 
לא  והיידגר  אנטישמי  שהוא  שגילתה  משום  בהיידגר 
מצליח לא להסחף אל ארדנט רק בשל היותה יהודייה, 
את  וסוחפת  משתלטת  משהו  בנאלי  באופן  האהבה 
ערכי  שיפוט  אצלם  שמתבצע  בלי  האלה  הדמויות 

למעשיהם ולטיב הקשר ביניהם. 
ניתן גם לומר שהרומן ביניהם איננו מתעלם  עם זאת 
מהבעיות הערכיות שעולות אלא מנצח את כולם ולכן 
אותה  את  במרכאות.  אלא  אינה  היא  בנאליות  אותה 
 - הרוע  של  הבנאליות  על  להלביש  ניתן  גם  תפיסה 
דווקא קרירותו של אייכמן ו"מילוי הפקודות" הן הן 
וזה  ערכי  כל שיפוט  לדרוס  יכול  שמעידות כמה הרוע 
מה שמפחיד יותר מכל, שכן אם הרוע מתבצע בצורה 
להבטיח  תוכל  האנושות  איך  במרכאות  בנאלית  כזו 

שדבר כזה לא יקרה שנית? 

הצגת תיאטרון - "הבנאליות של האהבה" 
שווה כרטיס?

מאת: עידו רחמני, תואר שני, האוניברסיטה העברית

ליאורה רבלין ומיכל שטמלר בתפקידי ארדנט
 בתקופת צעירותה ובגרותה
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הצעירה   ארדנט  בין   - זמנים  שני  בין  קופצת  ההצגה 
הפרופסרית  וארדנט  באונ'  היידגר  עם  רומאן  המנהלת 
בשאלות עוסקת  ההצגה  בארה"ב.  שחיה  המבוגרת 

אודות האהבה,מוסר ופוליטיקה ונעשית כביכול ממבט 
עיניה והשקפתה הפילוסופית של ארדנט.

"בין הבנאליות של האהבה לבנאליות של הרוע"

הרוע'  של  'הבנאליות  הביטוי  את  טבעה  ארדנט  חנה 
במבוא  1961. בהסבירה  אייכמן  סיקור משפט  בעקבות 
לספרה בשם זה את הביטוי היא אומרת כי בעצם דמותו 
של אייכמן איננה דמות אשר הבינה באופן מעמיק את 
ההשלכות המוסריות החברתיות של המעשים הנאציים 
השלטון  דהיינו  הרוע,  שלטון  מדיניות  את  יישם  אלא 
הנאצי, באופן בנאלי על מנת לשרת את קידומו האישי 
ומילוי פקודות שעליו הוטלו. מכך כי אייכמן מגלם יותר 
מכל לא את הרשעות ההרסנית אלא את האופן הבנאלי 

שבו הרוע מתבטא.   

הוא  האהבה'  של  'הבנאליות  ההצגה  של  שמה    
שאייכמן  כפי  ארדנט.  שטבעה  לביטוי  קריצה  כמעין 

הבנאליות של האהבה של תיאטרון בית לסין מתארת את סיפור אהבתה של הפילוסופית 
חנה ארדנט בהיותה סטודנטית בת 17 עם אחד מחשובי הפילוסופים של המאה ה20 מרטין 

היידגר ששימש כמרצה של ארדנט. 

עודד קוטלר וליאורה רבלין בתפקידים 
של מרטין  היידגר וחנה ארדנט
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איך חיפה מסכמים שנה?
כנס פילוסופיה 2010



מה יש לך גברת לוינס?
נו, אז אולי זה לא גברת, אבל ד"ר עמנואל לוינס היה שמח 
לדעת שיצא לו תרגום בעברית ל"כוליות ואינסוף". נפגשנו עם 
פרופ' שלום רוזנברג לשיחה קצרה על הספר הכי חם בשוק

מאת: עידו רחמני, תואר שני, האוניברסיטה העברית
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rרבים יאמרו שכוליות ואינסוף זהו הספר החשוב 
על  להצביע  תוכל  האם  לוינס,   של  ביותר 
התרומה הפילוסופית המשמעותית בספר זה של 

לוינס?

האינסופיות זה ההיפך מאינדבדואליות. אינדבדואליות 
כוליות.  הוא  האדם  ולכן  לחלוקה   ניתן  אינו  דבר  זה  

אינסוף זה דבר שאינו יכול להיות 
,כלומר  באחר  אחר.  מדבר  חלק 
משום  האינסוף  מתבטא  בזולת, 
מוכלל  להיות  יכול  לא  שהוא  
יכול  אני  הפנומנולוגי.  בעולמנו 
של  כחלק  האחר  את  להכליל 
משהו  אך  וכו'  לאום  קבוצה, 
איננו  האחר  של  הפנימי  בעולמו 
מתבטא  ושם  כוליות  של  חלק 
ניתן  הפוליטית  ברמה  האינסוף. 
מודרניסטי  הפוסט  שבעידן  לומר 

האינסוף גבר על הכוליות משום שהאינדבדואליזם עלה 
למרות שהדבר שבריר ועדיין יש סוג של מאבק בין עולם 
והעולם  הקומוניזם  דרך  הכוליות  את  המייצג  המזרח 
המערבי שמעלה על נס את האינדבדואליזם שם מתבטא 

האינסוף. 

הפנומנולוגי  לזרם  לוינס  את  משייכים  רבים 
של הוסרל והייידגר שוודאי השפיעו עליו. האם 
תוכל להצביע על כמה עיקרים שבהם מתבטא 

החידוש של לוינס באותו?

שהיידגר  הפמנולוגיה  של  המסורת  את  ממשיך  לוינס 
אלא  פרספציה  רק  לא  להבין  מנסה  הוא  אך  נטש 

בעניין  הוא  לוינס  של  המיוחדת  התוספת  קיום.  גם 
עקב  לוינס  אצל  שהתפתח  מוסר  למוסר.  מייחד  שהוא 
במלחמת  שלו  ההתנסויות 
לוינס  השנייה.  העולם 
האחריות  מושג  על  נשען 
בפילוסופיה  שהתערער 
האקסיסטנציאליסטית 
לתמצת  ניתן  תרומתו.  ושם 
עושה  שלוינס  בניתוח  זאת 
אחר  במילים  הקשר  בין 
העברית.  בשפה  ואחריות 
בתוכה  מכילה  האחריות 
הביטוי  הוא  תרצח"  "לא  הדיבר  האחר.  אל  היחס  את 
של ההכרה שלי בקיומו של האחר והאחריות שלי ביחס 

לחייו.

  

יותר  היא  לוינס  של  השפעתו  לדעתך  האם 
במחשבת  גם  או  הכללית  הפילוסופיה  בתחום 
ישראל, בעצם כמה האני היהודי של לוינס קיים 

בתוך הפילוסופיה הפמנולוגית שלו? 

ברור שלוינס ראה במסורת היהודית גילויים שתואמים 
הטקסט  היה  התלמוד  בעיקר  שלו.  הפילוסופיה  את 
הקאנוני שלוינס ראה בו הקבלה למשנתו. הדבר המרכזי 
כמעין  הגילוי,שהוא  הוא  התלמודית  מהקריאה  שנובע 
במשנתו  החקירה  תהליך  כמו  בדיוק  פמנולוגי,  גילוי 
אך  לחלוטין  עצמאיות  הן  קריאותיו  הפילוסופית. 
השפעה  עלינו  שהשפיע  שושני  מר  את  גם  לציין  ראוי 
לוינס  שבה  התלמודית  הקריאה  ובצורת  בכלל  עמוקה 
שלתפוס  היא  הנכונה  הקריאה  צורת  בפרט.  מתעמק 
את מהות הדברים תלוי לא בטקסט דווקא אלא באופן 
שהאינדבדואל תופס אותו, זה בוודאי גם מתאים לצורת 

קריאתו של לוינס את התלמוד. 
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מועדון הפילוסופיה בבן-גוריון הוא מוסד ותיק.  השנה החלטנו לתת

"פנים"   - אבן-שושן  עם  מסכים  לא  אני  )לא,  חדשים  פנים  לו 

יהיו בלשון זכר(. בכל  זה ריבוי של "פן", ולכן, שמות התואר שלו 

מפגש הזמּנּו מרצים אורחים, אשר העלו בפני המשתתפים נושאים 

שונים, ובעיות מיוחדות מכל תחומי הפילוסופיה. המפגשים התנהלו 

 ,)debate( דו-קוטבי  דיון  נושא-יחיד,  הצגת  שונים:  במודלים 

וקריאת-טקסטים.

למשתתפים  סיפקו  וחופשית,  פתוחה  אוירה  ֶשָּשְפעּו  המפגשים, 

הכרות עם תחומים שונים ומגוונים בפילוסופיה-מדינית, באתיקה, 

עוד  של  טעם  המון  לנו  ונשאר  ובפמיניזם-ומגדר,  במטאפיסיקה 

נקודתיות  טעימות  המועדון  הציע  החדש,  בלבושו  הבאה.   לשנה 

המעמד  הפילוסופי.   העיסוק  תחומי  של  העצומה  היריעה  מתוך 

בדיון  ולהתאמן  בקול,  דעותינו  להביע את  לנו  נתן  הבלתי-מחייב 

מפגש,  מכל  נהניתי  אישי,  באופן  אני,  פתוח.  אקדמי-פילוסופי 

ולמדתי הרבה. אני מקווה שבאי המועדון נהנו מהמפגשים, לפחות 

כמותי.  

בהזדמנות זו אני מבקש להודות על הנכונות הנפלאה של בוגרי 

לחיים  ולתמוך:  להשתתף  להרצות,  לבוא,  הסגל,  וחברי  המחלקה 

מרנץ, ליז שבתאי, מריוס כהן, אליעזר מלכיאל, אריאל שריד, רז 

שפייזר, רקפת לבקוביץ', נעם יורן, סרגיי סנדלר, רמי ישראל, אפרת 

ליברמן, נועה פז, דבורה קרמר, וכמובן: ראש המחלקה - יקיר לווין

שדחף, עודד ותמך. ולבסוף - תודה מיוחדת לשותפתי בהפעלת

המועדון סיגל ברק.

אדם רובין )היחף עם הפוליש(

מועדון פילוסופיה - 2010
כשקוראים למשהו "מועדון", ומצרפים לשם איזו מילה יוקרתית, נדמה שמדובר בקבוצה אליטיסטית וסגורה.  

אך לא כך הוא המועדון שלנו, שהיה פתוח לכל מי שרצה להשתתף. משתתפיו )סטודנטים, בוגרים ומרצים( 

הנעליים. מידת  או  ילדים,  מספר  תואר,  מין,  גזע,  דת,  הבדל  ללא  שווי-קומה,  עמיתים  באלה  אלה  ראו 
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בתוך כל ההמולה המדינית שכרוכה סביב הנושא הרגיש 

של השואה, אני מבקש להביט דווקא בנפש הקטנה בתוך 

כל ההמולה שנקראה. לעיתים ראוי כי ההיסטוריה תכתב 

מלמטה, ויהיה זה המקום השולי ביותר, המקום שכולנו 

אותה  את  כשוכחים.  עצמנו  לעשות  בחרנו  או  שכחנו 

התבוננות מופלאה דרך עיניה של הנפש הקטנה, היטיב 

לעשות הסופר הגרמני ברנהרד שלינק בספרו הנודע "נער 

בשנת  לאקרנים  הועלה  אשר   ,)der Vorleser( קריאה" 

2008 ע"י דיוויד הייר וסטיבן דלדרי. 

הסרט מגולל את סיפורו של   

)רייף פיינס(, נער גרמני  מיכאל ברג 

ליד  ומקיא  חולה  שנקלע   ,15 בן 

ביתה של אנה שמיץ )קייט וינסלט(, 

לו  עוזרת  בו,  מבחינה  היא  כאשר 

ומלווה אותו לביתו. לאחר שבועות 

אחדים, כשהבריא מן המחלה, הוא 

ולהודות  אנה  את  למצוא  מחליט 

את  מפתה  ה-36  בת  אנה  לה. 

מיכאל, הם מתאהבים ובין השניים 

זו  תקופה  במהלך  רומן.  מתפתח 

לה  שיקריא  ממיכאל  אנה  מבקשת 

מנהג  להיות  שהופך  דבר  סיפורים, 

מיכאל  של  יחסיהם  בפגישותיהם. 

מסוים  בריחוק  מתאפיינים  ואנה 

אינה  שאנה  ובכך  טבעי  שאינו 

משתפת אותו ברגשותיה או בפרטים 

אישיים אודותיה, ואף נוקטת כלפיו 

לאחר  מנוכר.  או  כעסים  רווי  תוקפני,  ביחס  לפעמים 

את  ומשאירה  ביתה  את  עוזבת  אנה  מסוימת,  תקופה 

מיכאל שבוי וכאוב בקסם אהבתו אליה. 

הסיפור מקבל תפנית עם לימודי המשפטים של    

אנה,  כי  באקראי  מגלה  הוא  שם   ,1966 בשנת  מיכאל, 

אס  האס  בשרות  שומרת  בעצם  היתה  נעוריו,  אהובת 

נוכח  מיכאל  עתה,  אושוויץ.  ההשמדה  במחנה  והוצבה 

במשפטה, בו היא נשפטת על פשעים 

ומזועזע.  המום  האנושות,  כנגד 

במהלך המשפט מגלה מיכאל שאנה 

היא למעשה אנאלפביתית ומגבלה זו 

היא המניע למעשים רבים בחייה של 

האסירות  כלפי  באושוויץ  הן   - אנה 

והן כלפיו ברומן שניהלו, וכי הסתרה 

מובילה  אנאלפביתית  היותה  של 

אותה לקבל על עצמה במודע אשמה 

מעשים  ביצעה;  שלא  מעשים  על 

שעליהם נפסק לה עונש מאסר עולם.

סביב  שמתעוררת  השאלה   

סיפורה של אנה שמיץ, היא לא בדבר 

שהובילה  נפשעת  שומרת  היותה 

השאלות  למותן.  יהודיות  אסירות 

לשאול  מבקשים  שאנו  השגרתיות 

את  גם  ולמעשה  אנה,  של  במקרה 

גרמניה הנאצית כולה, הופכות ללא 

רלוונטיות כאן. 

מאת: אלעד זרת, תואר ראשון, אוניברסיטת בן-גוריון cbdcבנגב 

נער קריאה –- לרוצח יש נפש?

"מצב האדם... הוא מצב של מלחמת איש באחיuו. כך תבע הפילוסוף המדיני האנגלי 

תומאס הובס, בספרו הנודע "לוויתן" ככל שמהרהר אני במשפט זה נמלאות מחשבותיי 

לי כה טבעיים, כה בטוחים, אך  נדמים  ופחד מצמד המושגים שבמבט ראשון  יראה 

התבוננות מעמיקה יותר חושפת את השרירותיות המהותית שטמונה בהם; צדק ואי-צדק, 

חוק. 

tell מדור סטודנטים כותביםאריסטו



באי- בו  הביטה  אנה  ממותן?";  היהודיות  הבנות  את 

הבנה, כמו ילדה שרק למדה לדבר, וענתה: "כי תפקידנו 

היה לשמור שהאסירות לא יברחו; אם היינו פותחות את 

הדלתות, האסירות היו בורחות. מה אתה היית עושה?". 

היחס לתפקידה היה עיוור. היא לא ראתה בפשעיה דבר 

ביותר  הטוב  הצד  על  למלא  שיש  חובה  אם  כי  אסור, 

על  לשמור  הצורך  הפרפקציוניסטית(.  לדמותה  )כיאה 

קיומה כפרט, גרם לעיוות, בעזרת/על ידי הכלל, של כל 

ההגיון שבקיום.

מאיבוד  הפחד  דווקא  זה  במקרה  כי  ייתכן   

ה"צדק" הוא שפעם בליבה, הוא שהנחה אותה; "במקום 

שאין כוח כללי אין חוק, ובמקום שאין חוק אין אי-צדק" 

הכללי  הכוח  מאיבוד  הפחד  אנה  אצל  הובס(.  )תומס 

מאיבוד הנרטיב הקולקטיבי, הוא שהעלים את ההבחנה 

שביל  את  שטשטש  הוא  מוחלט.  ורע  מוחלט  טוב  שבין 

האמצע. אנה הלכה עם ההמון בגלל שלא ידעה אחרת. 

לה  העניק  כללי  ככוח  שהוא  בגלל  בהמון  האמינה  היא 

את החוק, ובכך העניק לה את ה"צדק". אם אפשט זאת 

– ההמון, כביכול, התווה לה מסגרת חיים )ובמקרה זה 

מסגרת מעוותת(.

כולם ידעו על שהתרחש, גם אנה שמיץ, השאלה   

שנשארת היא למה לא איבדו עצמם לדעת ברגע שידעו 

על כך? אצל אנה הדבר היה שונה, ברגע שהבינה וידעה 

באמת היא תלתה את עצמה בבית הכלא. כך סיימה את 

חייה; ולא עוד.    
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במקום ה"למה?" וה"איך היא יכלה?" המהדהדים 
בראשנו, אצל אנה שמיץ מתעוררת חקירה שונה, 
אקזיסטנציאליסטית. מדובר במקום בו ההבחנה 
יצר  טוב לרע מטשטשת לחלוטין כאשר  שבין 
ההישרדות מונח על הכף. אנו בוחרים לקבל 
את חוקתה של מדינה מיום היוולדנו: ההסכמה 
המובלעת שהציג הפילוסוף האנגלי ג'ון לוק, לא 
רק דוחפת אותנו אל ההמון כי אם קושרת אותנו 

לתוכו ולאופן מחשבתו תהא אשר תהא.

אדם הקורא תיגר על עמו שלו, נשאר לבדו נטול   

שישמרם,  כללי  כוח  בלי  חיים  אדם  שבני  "ובזמן  כוח: 

מלחמה,  הקרוי  מצב  באותו  הריהם  יראים,  כולם 

ומלחמה כזו של כל אדם כנגד כל אדם" )הובס, לוויתן, 

מהפרת  אפוא  נבע  לא  שמיץ,  אנה  של  הפחד  י"ג(.  פרק 

לא  כי  להניח  סביר  שכן  הנאצית,  גרמניה  של  החוקה 

הכירה חוקה זו; היה זה הפחד 

מן אובדן התמימות של הנפש 

לאלו  להתנגד  הפחד  השולית, 

יותר,  נעלים  בעיניה  שנתפסו 

מוחלט  טוב  של  ההכרה  מאי 

מילאה  אילולא  מוחלט.  ורע 

אנה  הייתה  תפקידה,  את 

ומתנגדת  עבודתה  את  מפרה 

למשטר; דבר אשר היה מרים 

לדמות  שולית  מדמות  אותה 

מפתח. במצב זה, לא הנאצים 

כי  למותה  שמביאים  אלו  היו 

אם נפשה הפשוטה.

 

"מגיע  שיאמרו:  יש   

לה!" או "בחיים אני לא אסלח 

לה!", אמירות שבשומעי אותן 

בהסכמה  מהנהן  אמנם  אני 

ביני לבין עצמי אולם הדגש האמיתי צריך להיות על כך 

שהמחיר הכבד שנאלצה אנה לשלם לא היכה בה על ידי 

כך שנכלאה ל-25 שנים, אלא ברגע שלמדה לקרוא בכלא 

ולהבין בפעם הראשונה בחייה.

נרחבת  הצצה  מעניק  שמיץ  אנה  של  סיפורה    

פרולטריוני  עבודתם;  על-ידי  שהובסו  השוליים,  לאנשי 

העבודה. באחת מסצנות הסרט שואל השופט את אנה: 

"למה לא פתחת את דלתות המבנה שנשרף, ובכך שחררת 
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אליס בארץ האידאות

לראשונה: 
הצליחו לצלם אידאות!
האוניברסיטה העברית בבירה 
)לא זאת ששותים( סוגרת שנה

עדות לסטודנטים עניים

אליס באמת 
התבגרה

פרופ‘ שקולניקוב

מפה. עדות למשועמם יציאת חירום.
עדות למפגש 

פילוסופי.

טוגה, 
עדות לפילוסוף

”מה השעה כבר? 
אני חייבת לרוץ 
לראיון באינטל“



14

דוד גרוסמן מקבל בשם בנו תואר ב.א. ד"ר דני אלטבאואר מנחה טקס לקבלת תארים תש"ע
ומזכיר לענייני הוראה 

פרופ' אבנר דה שליט אורח הכבוד לטקס
 חלוקת תארים תש"ע ודיקן הפקולטה למדעי החברה

המפיק של סופיה באוניברסיטה העברית
 מקבל על זה תואר... ועוד בעיניים עצומות!



אמונה ביולוגית
חושבים  אנחנו  מדוע  באלוהים?  להאמין  לנו  גורם  מה 
שלחיינו יש משמעות? או מאמינים שנתוגמל בחיים שלאחר 
המוות? מפתיע ככל שיהיה, לשאלות אלו יש תשובות, והן 

מדעיות לגמרי
מאת: שרון דואק, תואר ראשון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

tell מדור סטודנטים כותביםאריסטו
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התחילה  האדם  של  למהותו  באשר  הקלאסית  התפישה 

לפנה"ס   4 מאה  האפלטוני,  בעידן  כבר  המערבי  בעולם 

לערך. לפיה, קיים דואליזם בין גוף לנפש, כאשר הנפש היא 

קיבול.  ככלי  הוא  והגוף  לאדם  המשמעות  את  המעניקה 

אותה תפישה גם קושרת בד"כ ישויות או ישות אלוהית 

לתמונה הקלאסית.

בעידן  גם  ממשיכה  קלאסית  תפישה  אותה   

כשבמשך  שנה,  כ-2000  למעשה  ונשארת  האריסטוטלי, 

כמעט כל התקופה היא נתמכת ע"י האמונה בישויות או 

ישות אלוהית מכוננת כלשהי.  לאחר מאות בשנים, קאנט 

בפילוסופיה  מהראשונים  הם  מרקס,  וקרל  לאפלאס, 

מהעוגן  להשתחרר  ה-18-19  במאות  שניסו  המערבית 

האלוהי, אולם המשיכו בקו הדואליסטי כשהניחו שלאדם 

)כמו תודעה אצל קאנט( המקנות לאדם  נפשיות  תכונות 

עליונות משמעית מסויימת על פני שאר היצורים החיים, 

ובכך שמרו על התפישה הקלאסית. 

השינוי האמיתי בפילוסופיה המערבית חל בצורה 
יסודית רק בתזה המודרנית, בה יש לא רק שחרור 
מהתפישה  שחרור  גם  אלא  אלוהית   מהישות 
שלאדם יש תכלית. שינוי זה גרם באופן חלקי 
התנתקות  כך  ומשום   - הנפשי  היסוד  לדחיית 
גם מהתפישה הדואליסטית. האדם במאה ה-20, 
בתזה המודרנית, למעשה מאבד את המשמעות 

ונתפס "רק" כאורגניזם מורכב ביותר.

הוא  זה,  במחנה  הדגל  נושא  שהוא  הפילוסופי,  הזרם 

המטריאליזם האבסולוטי - זרם שבו האדם השתחרר 

מנטלית  תכונה  כל  ולפיו  הנפש,  מאלמנט  גם  לחלוטין 

לתכונה  זהה(  אחרות  במילים  )או  להעמדה  ניתנת 

או  מיוחדת  משמעות  בעל  אינו  והאדם  פיזיקאלית, 

עמוקה למעט היותו יצור חי ומורכב.

אדם  תפישת  המערבי  בעולם  אין  זאת,  ובכל   

לפרדיגמה,  שהפכה  הקלאסית  לתפישה  החלופית 

מדענים  של  רצינית  מסה  בקרב  למקובלת  לפחות  או 

מודעים  הם  אם  גם  האדם,  בני  רוב  כיום,  והוגים. 

לתפישה החלופית, עדיין מחזיקים בתפישה הקלאסית, 

והשאלה העולה היא - מדוע?

הקושי בהתנתקות מתפישת האדם הקלאסית

הפער בין תופעות במציאות לבין היכולת שלנו   

להסביר אותן היה גדול ביותר בעת העתיקה, הצטמצם 

ביתר  והצטמצם  המאוחרים,  הביניים  בימי  בהדרגה 

לפי התפישה החלופית המודרנית  בעת החדשה.  שאת 

באמצעות  תופעה  להסביר  אבותינו  יכלו  שלא  עוד  כל 

הסבירו  ובידע,  באמצעים  חוסר  בשל  מדעי  הסבר 

לחייהם  הקנתה  שאגב  אלוהית,  ישות  באמצעות  זאת 

לכל  סיבתי  גורם  והיוותה  היות  מוסף  וערך  משמעות 

הרע והטוב בחייהם וחיזקה אותם פסיכולוגית במצבי 

פחד ורתיעה. ככל שפער זה קטן הודות למדע, הצטמצם 

משמעות  גם  ואיתה  אלוהית,  ישות  אותה  של  מקומה 



הידעתם? כיתוב זה מופיע עד היום על הדולר האמריקאי
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קשרים נוירונים במוח. יותר מהם אף פעם לא מזיק...

טעם  שאין  המסקנה  עם  לחיות  ניתן  כך,  אם 
מוצדק לחיות. מי שהמנגנון ההישרדותי הבסיסי-
יוכל לעמוד מול מסקנה כזו  חייתי שלו חזק, 
בלי  דיכאון,  בלי   - כרגיל  לחיות  ולהמשיך 
אפילו  זה  אולי  להתאבד.  ובלי  למות,  לרצות 
יעזור לו להבין שאם כל מטרתו היא לשרוד אז 
צרות היומיום שלו כבר אינן כל כך מפחידות, 
אולם  בו.  תפשוט  אטרקסיה,  שלווה,  ותחושת 
חזק  מספיק  לא  שלו  ההישרדות  שמנגנון  מי 
כדי  מכך  יותר  וצריך  הזו,  במסקנה  לעמוד 
לשרוד את החיים מבלי להיות מדוכא, משתמש 
הפסיכולוגי,  האבולוציוני  מהמנגנון  בחיזוק 
המנגנון שאומר "אני פה כי יש לי תכלית, יש 
חי". אני  בעזרתה  או  ובשבילה  משמעות,  לי 

מחקרים  בכך.  חשוב  חלק  הן  והאמונה  הדת   

הדת  של  האבולוציונית  יעילותה  על  מצביעים  רבים 

כגורם מחזק מנטלית וחברתית. החלוצים והמפורסמים 

וספרו  בויר  פסקל  הם  הדת  של  האבולוציה  בתחום 

ומאמריו,  סוסיס  ריצ'רד   ,"Religion Explained"

ברדלי ראפל, סקוט אטראן ועוד. 

הכל  "תעשה"  שהאבולוציה  אמר,  פעם  הפבורן   

כדי שנשרוד - גם אם מדובר בהמצאת אלוהים או גלגולי 

שליש  משני  שיותר  פלא  לא  כך,  אם  כך.  לשם  נשמות 

כלשהי.  אלוהית  בישות  מאמינים  העולם  מאוכלוסיית 

לגישות  נחשפו  לא  כלל  שרובם  להיות  יכול  אדרבא, 

טרחו  ולא  ומטריאליסטיות,  אתאיסטיות   - אחרות 

או  באלוהים  מאמינים  עצמם  הם  מדוע  עצמם  לשאול 

מדוע הם חושבים שיש לחייהם משמעות. 

האדם. כיום הפער זעיר ביותר יחסית לעת העתיקה, אך 

אלוהית  ישות  באמצעות  הפער  את  המנציחה  המסורת 

להתקיים  ממשיכה  עודה  לאדם,  נסתרת  משמעות  או 

)התפישה הקלאסית(. אם כך, מדוע?

בהתנתקות  לקושי  עיקריות  סיבות  שלוש  אמנה 

מהתפישה הקלאסית:

1.סיבה אבולוציונית 

התבונית  החשיבה  את  הכולל  המוח  מנגנון   

לטכנולוגיות  להתקדם  לנו  שמאפשר  הוא  הרציונאלית, 

שהופכות את חיינו לנוחים יותר להישרדות ומאפשר לנו 

להתקדם שכלית להבנות ותובנות חדשות.  אולם לכל זה 

יש מחיר - התבונה הובילה אותנו במישור האישי להבנה 

הקוסמולוגית ביולוגית שאין אנו בעצם כלום ושום דבר 

שכל  ביולוגיה-כימיה-פיזיקה-קוסמולוגיה  אותה  מלבד 

כך התיימרנו ללמוד.  כיצד ייתכן הדבר ומה משמעותו? 

מה הטעם ההישרדותי של אדם מודע, אם אין בו אישיות 

הנשאר  דבר  אין  אם  בגופו,  השולטת  בנפש  המגולמת 

לאחר שגופו מתכלה, אם אין משמעות לחייו? 

שאלות אלה קשות בכללותן, והן קשות מנשוא   

הדין  גזר  את  לקבל  מוכנים  הם  אין  מהאנשים.  לרבים 

הנורא הזה שפשוט אין משמעות, ולהמשיך לחיות ללא 

האבולוציוני  שהמנגנון  מה  זה  הרי  )כי  מוצדק  טעם 

הרציונאלי שלהם דורש - הצדקה לכל דבר כי יותר פשוט 

לחיות בעולם הגיוני(. יתרה מכך, קבלתו של גזר דין זה 

נוגדת את המנגנון האבולוציוני  )שאין לאדם משמעות( 

ש"מפציר בהם" לחיות.  האבולוציה, אם כך, היא מנגנון 

בוגדני.
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  ה הישנהשת הקושי בהשתחררות מהתפיטיעון המתאר א

, ראייה לטווח ארוך, הסקנת מסקנות, חשיבה( המוח המנגנון האבולוציוני גרם להתפתחות של.1

  .בהישרדות פיזית סביבתית היות והמוח עוזר) הסקה לוגית, התמדה

  :התפתחות המוח גררה חקירה והסקה גם על עצמנו.2

מה הקשר בין  ?מהי הנפש ?לי נפש קיימתהאם ? מי אני: כגון לת שאלותישא - חקירהתהליך ה-

                        ? הגוף לנפש

, קוסממולוגים -פיסיים -הנפש היא תהליכים ביוכימיים: הסקת מסקנות כגון -הסקהתהליך ה-

  . ואם כך אין נפש ואנו ככל הנראה פשוט אורגניזמים מורכבים ביותר בעולם החי

אין  - אין המשכיות לפרט -אין ייחוד -אין נפשאם : ובילו להשלכות כגוןהחקירה וההסקה ה.3

הכוונה פה היא לא לדברים בחיים ( לחייםמוצדק אין טעם  - אין תכלית לחיים - תועלתיות בחיים

היינו  - הכוונה פה היא טעם לחיים עצמם. היא גורמת לנו להרגיש טוב -לאהבה יש טעם. כמו אהבה

).הלחיות עצמ

ומתנגשת עם , הישרדותי שבנו- את המנגנון האבולוציונית נראית כסותר )שלעיל( לכה זוהש.4

  .לוגי ומוצדק, השאיפה של האדם לפעול באופן רציונאלי

  ה החדשהשהתפי -המשך  ה הקלאסיתשהתפי -המשך

קשה לאדם להתמודד עם .5

רתיות יסתההשלכות ה

.3  בסעיף  המצוינות

אמץ משמעות מהאדם , על כן.6

פותר את ובכך , לחייו

.הסתירה

  

מנגנון מ נובעחיים ב התכלית/טעםההחיפוש אחר מנגנון .5

.לוגי ומוצדקבאופן ולבחור אבולוציוני לפעול 

 .הוא נולד לתוכם. י האדם"החיים הם לא בחירה שנעשית ע.6

. )בעוד החלטות האדם בחיים למשל הן בגדר בחירה(

 ,אינו מוצדק צורך בטעם מוצדק לחיותיוצא כי ה 6- ו 5-מ.7

.אין צורך בהצדקה לחיים, הווה אומר

סתירה בין מנגנון ההצדקה האבולוציוני לבין העמדה אין  .8

.לפיה אין טעם מוצדק לחיות

  .ניתן לקבל את המסקנה שאין טעם מוצדק לחיות.9
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אה, עכשיו אני מבין. כלומר, המוח מבין. כלומר המוח גורם 

למוח לחשוב שיש אני שמבין

להרגיש  עלול  אדם  לכך,  מעבר  משמעות  ללא   

ולולא  שלו,  והחשיבות  הייחודיות  את  מאבד  שהוא 

יותר  לא  שאנחנו  לחשוב  אך  לנו  נותר  רוחני,  מימד 

מחומר ביולוגי ואוסף של זכרונות ודפוסי התנהגות, דבר 

החשיבות  לגבי  האינטואטיבית  התפישה  את  שמערער 

שונות  כאישיויות  שלנו  הייחודיות  מערך  ומוריד  שלנו, 

ומיוחדות. 

3. חוסר בעמדה אלטרנטיבית מגובשת

התזה המודרנית אינה מוכרת לכולם כפרדיגמה   

דיו,  מגובשת  אינה  אכן  היא  ראשית  מגובשת.  מדעית 

ושנית היא בגדר תיאוריה כשמדובר על העבר )כי לא ניתן 

מפוסט- נגרמו  תרבותיים  שתהליכים  בדיעבד  להוכיח 

טראומה(, ובגדר אוסף ניסויים כשמדובר בהווה )כי רק 

כאשר  גם  מדעית(.  התפתח  הקוגניציה  תחום  לאחרונה 

מודרניים,  באמצעים  לבדיקה  ניתנת  המודרנית  התזה 

נדרש ידע עצום להוכיחה, וכאשר מדובר על כל תחומי 

החיים ועל כל היבט בהם שמצטייר אצלנו כנפשי, מדובר 

בעצם על היקף ידע עצום ביותר, שעדיין לא התגבש דיו 

למיקשה אחת ברורה ומסודרת. 

הפער  הם  ובהוכחות  בידע  החסרים  החלקים   

התפישה  בעלי  "מנצלים"  שאותו  מצומצם  היחסית 

הקלאסית כדי לתמוך בעמדתם. את חוסר הידע לדידם- 

מסביר אותו מימד רוחני שנותן לאדם משמעות יתרה. 

הקוגניטיביים  בתחומים  המדעי  המחקר  כיום 
פער  אותו  אולם  בעיצומו,  הוא  והפסיכולוגיים 
ע"י  מונצח  להיות  לנצח  אולי  ימשיך  מעצבן, 
בעלי התפישה הקלאסית ולו רק משום מוגבלות 
המודרנית  בגישה  הדוגלים  האנושית.  היכולת 
הפערים  אם   - אינדוקטיבית  שבדרך  יסבירו 
אלה  גם  המדע,  ע"י  נסגרו  עכשיו  עד  שהיו 
שיש עכשיו ושיהיו בעתיד - יסגרו ע"י המדע. 
שתמיד  יסבירו  הקלאסית  בגישה  הדוגלים 
יהיה את הפער הזה כי הוא הוא שמייצג את 
מדעיים.  בכלים  לחקור  יכולים  שאיננו  המימד 
לטובתם...  תהיה  תמיד  אגב,  הדמוגרפיה 

2. סיבה פסיכולוגית

למרות שפסיכולוגיה ניתנת להעמדה על הפיזיקה   

)ולפיכך יכולה גם היא להיות מוסברת ע"י האבולוציה(, 

אשתמש במילה פסיכולוגיה כדי להבחין בסיבה הפנימית 

התפישה  הקלאסית.  התפישה  לשימור  )ה-"נפשית"( 

רוחני  משהו  לחומר,  מעבר  שהוא  באדם  משהו  שיש 

נובעת  מהחומר  המנותקים  מאפיינים  בעל  נפשי  או 

ההחלטות,  ה"אני"-  שמהות  לתפוס  מהקושי  אולי 

"אופי"  לו  קוראים  שאנחנו  ומה  הרגשות  המחשבות, 

נובעים ממנגנון ביולוגי חומרי ותו לא, ויהא מורכב ככל 

שיהיה. 

אלא  שלנו,  בגוף  שולטים  שאיננו  לתפוס  קשה   

הוא שולט בנו - ויותר מכך - יוצר אותנו ע"י איזה מנגנון 

שיקול  זיכרון,  מכנים  שאנחנו  מה  את  שכולל  מחשבתי 

יוצרים  אלה  וכל  ורגישות,  חוויה,  התנסות,  הדעת, 

דפוסים חוזרים, אופי מסויים שאנו ואחרים קוראים לו 

ה"אני".  
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On the 8-9 of June, Thirteen invited speakers 
addressed questions of evolutionary 
developmental biology, its historical development 
and philosophical implications. Five speakers 
were from the United States, four from Europe 
and four from Israel. The historical-philosophical 
contributions analyzed the historical roots of 
evolutionary developmental biology, pointing to 
the privileged place of gene regulatory networks 
and also to research that turned out to be dead ends.

  A major focus of the scientific contributions 
was the discoveries made since the late 1980s, 
which have made possible the proposition 
of developmental-genetic mechanisms for 
evolutionary change. In particular the possibilities 
of explaining, for the first time, the evolution of 
body plans based on mechanisms of hierarchical 
gene-regulatory networks was intensively 
discussed from the perspectives of molecular 
embryology and palaeobiology. This new 
mechanistic approach raises enormous challenges 
to evolutionary theory by opposing some of its 
"dogmas", e.g. the major role of small variations 
in evolution, the emphasis on gradual changes, 
and the existence of a uniform evolutionary 
mechanism for all organisms. 

 The workshop was completed by a round 
table discussion involving all participants, in 

whom pertinent questions were addressed, for 
example: Does the developmental-genetic 
explanation of evolutionary mechanisms have 
to be considered a new synthesis )after the 
"Modern Synthesis" in the 1930s( in the history 
of evolutionary biology? Does it represent a 
major leap forward in explaining the evolution 
of body plans? What is the relationship between 
the new evolutionary developmental approaches 
and the neo-Darwinian approach? Is the historical 
distinction of micro- and macroevolution still 
fruitful? How is the fruitfulness of certain 
mathematical models for research on development 
and evolutionary mechanisms assessed? 

 All participants found the event stimulating 
and highly productive. 

Understanding Scientific 
Progress 

Developmental-Genetic Explanation of Evolution: 
Reflections on the History of Evolutionary
Thought and Relations with Mechanistic

A Batsheva Interdisciplinary Workshop
Jacques Loeb Centre Third Annual International Workshop 

Bioscience

Ute Deichmann, Jimmy Weinblatt



נכחד  לזן  שייך  מוקד  גבריאל  פרופ' 
פילוסופים-סופרים-משוררים,  של 
האחראים  מאלו  כאחד  להגדירו  וניתן 
הישראלית  התרבות  לעיצוב  ישירות 
כפי שזו נראית כיום. הוא נולד ב-1934 
אביו,  את  איבד  בשואה  וכילד  בפולין, 
והצליח להימלט ביחד עם אמו ולהגיע 
לבסוף לארץ ישראל. גבריאל אימץ את 
ולא  חידודיה,  כל  על  העברית  השפה 

שקט לרגע על שמריו. 

בעיתונו  ועורך  כותב  הוא  כיום   
מרכזי  עת  כתב  )מ-1957(,  "עכשיו" 
שעורר  בספרות,  המדינה"  "דור  של 
קורסים  ומעביר  מחלוקת,   פעם  לא 

בעלי תוכן פילוסופי עדכני ולעתים מהפכני. בכל רגע 
בראיון, אנו מוקפים בקולגות שלו בפגישתם השבועית 
המחכים  אלו  של  ההערצה  לגלי  עד  ואני  הקבועה, 

למוצא פיו ומאזינים בשקיקה למילותיו. 

אותן  את  המזכיר  אביבי,  התל  הקפה  בבית   
הישיבות המיתולוגיות ב"כסית" עם זך, וולך ואבידן, 
אישיותו  האמוציונליות,  תשובותיו  את  סופג  אני 
הוא  כאילו  כנגדי  שהעמיד  השאלות  ואת  הייחודית, 
בים  טיפה  רק  הם  ועוד  אלו  כל  ביננו.  המראיין  הוא 

תודעתה של האישיות הידענית הזו. 

פרופ' גבריאל במוקד העניינים 
ראיון מיוחד עם האיש וההגדה 

מאת: טל דדון, תואר ראשון, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

הסכסוך שלי עם החברה בישראל הוא לא בעקבות מערכת היחסים שלי עם אדם 

זה או אחר, אלא בעקבות שלטון הטייקונים. שלטון זה גוזל מאיתנו את כספנו. אנו 

הופכים לצללים בעקבותיו. כל מה שאני או אתה עושים הם צללים לעומת הפעילות 

האמיתית שהיא פעילותם שלהם. זאב ניאו ליברלי רוכש מניות מזאב אחר. קומוניסטים 

היו מעמידים את כולם אל הקיר.
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או  ספרות   - אותך  לשייך  יותר  אפשר  תחום  לאיזה 
פילוסופיה?

 

ספרות  בין  מפוצל  כאדם  להגדירו  שאפשר  אדם  אני 
מתעסק  הנני  הפילוסופיה;  בתוך  וגם  לפילוסופיה, 
בעיקר  הבריטי,  באמפיריציזם  באפיסטמולוגיה, 
רואה  )אני  באקזיסטנציאליזם  בפנומנולוגיה,  ברקלי, 
עצמי כניאו אקזיסטנציאליסט(, פילוסופיה של המדע 
בגבולה עם אפיסטמולוגיה, ובמידה רבה, בפילוסופיה 

של האמנות.
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המשך ראיון עם פרופ' גבריאל מוקד

ספר לי, מה הנקודה בחייך בה התחיל עניין ממשי 
בפילוסופיה?

כנער צעיר מאוד גדלתי בתנועה הקומוניסטית, וצמחתי 
על ברכי המרקסיזם שמאוד השפיע עלי. לאחר שעליתי 
ספרות  המון  קראתי  השואה,  אחרי  כילד  ארצה 
הגעתי  צעירותי.  אף  על  מאוד,  והושפעתי  מרקסיסטית 
גם לברקלי בעקבות המרקסיזם, המוזכר בו רבות, וכך 
כשעזבתי  ישן.  לאקזיסטנציאליזם  ממרקסיזם  הגעתי 

את המפלגה הקומוניסטית ניסו לשכנע אותי לחזור; 

ניסו לשכנע אותי כי אין מקום לפסימיזם, כי הקוסמוס 
גדול; שאלתי אותם: מדוע המרקסיזם כה מעניין  הוא 
פחד  ואחר  אינסופי  חלל  של  שמחה  אמר  אחד  אתכם? 
ממנו. בסופו של דבר, אני באופן אישי נעתי ממרקסיזם ועד 

נשארתי  תמיד  אך  הרחב,  במובנו  לאקזיסטנציאליזם 
מרקסיסט בתחומים מסוימים.

יש לציין שאת הדוקטורט שלו מוקד עשה באויברסיטת 
אוקספורד בנושא  ברקלי.

וה"שיפוט  האמנות  הפילוסופיה של  במסגרת  האם 
האמנותי", הספר שפירסמת, אתה טוען גם בזכותו 

של חוש טעם אמנותי אובייקטיבי שראוי לגלותו?

קודם כל ישנן תכונות אובייקטיביות בכל יצירה. רק על 
טועה  ומישהו  צודק  מישהו  להיות  יכול  כזו  גישה  סמך 
ציור  על  יאמר מישהו  "אמנות". אם  גם בתחום הקרוי 
קיר של ילד כי הוא יפה יותר מציור של ואן גוך, אומר 
כי הוא טועה. למעשה, לא צריכה להיות הגדרה חותכת 
אובייקטיביות  תכונות  ליחס  שנוכל  בכדי  האמנות  של 
כבר  האובייקטיביות  התכונות  לדעתי  אלא  ליצירות, 
יותר  הרבה  הגישה  היום  עצמן.  ביצירות  שוכנות 
בנושא  בתחום.  פולמוסים  הרבה  יש  ולי  רלטיביסטית, 
זה פרסמתי מאמרים ואף ספר על "השיפוט האמנותי" 
בכך  שייחודה  מקובלת,  לא  מקורית,  גישה  הצגתי  שם 
אמנות;  ליצירות  אובייקטיביות  איכויות  יש  שראשית- 
ושנית- הדרך לביסוס אובייקטיביזם איננה עוברת דרך 

שימוש במושג אמנות, שהוא פסאדו-מושג ואיננו ברור.
 

מה המקום של האמנות בעולם האקזיסטנציאליסטי 
המנוכר?

קפקא אמר: "אנו זקוקים לספרים, שיהיו כמו קרדום 
שמבקע את הקרח הפנימי שבכולנו". תרגמתי את המשפט 
אני  ת"א,  באוניברסיטת  הכניסה  ברחבת  שמוצג  הזה 
אוהב להסתובב שם, בין הלוחות עם האימרות השונות 
עליהם. במובן החווייתי הזה יש מקום לאמנות וליצירה 
במסגרת האקזיסטנציאליזם, אך ליופי כשלעצמו מקום 
של  הנפשיים  בתהליכים  מעוניין  אינני  חשוב.   פחות 
יש משל של קפקא  עצמן.  ביצירות  יותר  היוצרים אלא 
שנקרא אלוף השחייה, במשל אלוף השחייה מספר על כך 
שהוא שונא את המים, ורצונו לשחות מהר מכולם הוא 
בכלל בכדי לצאת מן המים כמה שיותר מהר. בשבילי 80 
אחוז היא היצירה והיוצר הוא 20 אחוז בלבד. אף אחד 
גדולי  של  הנפשיים  התהליכים  היו  מה  בדיוק  יודע  לא 
על  להסתמך  שאין  כלומר  למשל(,  )שייקספיר  היוצרים 
כוונת היוצר. יש כאלו המדברים על הכשל ההתכוונותי, 
או  מלוכה?  ומצא  אתונות  לחפש  היוצר  יצא  אם  ומה 

להיפך?



אם אתה שואל איך אני יוצר,  אני עושה זאת כי    
שלי  מחקרי  האקדמי-  העיסוק  למשל  אותי.  מעניין  זה 
היותר  הספרותית  היצירה  לגבי  מרתק.  זה  ברקלי.  על 
"וריאציות"  הפילוסופית  הפרוזה  למשל  כמו  אישית, 
שכתבתי, אני מנסה למפות מצבי דברים, אמנם לעצמי, 
אך גם לאחרים. יש לי וריאציה על נוסחות העזר: לעולם 
לא נצליח בשום דבר עיקרי. זוהי מחשבה שקשה להביא 
לצדק ולאלמוות בתחום העיקרי. ראה את כל הממציאים 
את  המציאו  הם  מותם-  לאחר  רק  שהוכרו  הנפלאים 

נוסחות העזר. 

יש הבדל בין תחום המחקר ליצירתי האישית. בכל מקרה 
אני רואה בוריאציות את יצירתי הספרותית והפילוסופית 
העיקרית, אך אני גם מאוד מכבד את המחקר הפילוסופי 
האקדמי. אני חושב שלאורך שנים היו אצלנו במחלקה 

בבן גוריון חוקרי פילוסופיה מצוינים.
 

מוקד המשיך לדבר ואני המשכתי להקשיב זמן   
רב לאחר סיום הראיון הרשמי. בכל תשובה הוזכרו שם 
או שניים או שלושה של סופרים וכותבים אחרים מהארץ 
לאורך  מוקד  נתקל  בהם  כקטנים,  גדולים  ומהעולם, 
הקריירה שלו כקורא ומבקר ספרות. את רב השמות לא 
הכרתי, ואת כתביהם לא קראתי, אך מוטב שאני ואתם 

נכיר. 
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 אתה חושב שהאמנות מרככת את הקונפליקט שיש 

בינינו כבני אדם?

העיקרית.  הדילמה  אינם  הם  אך  חיכוכים,  שיש  נכון 
בעיה אמיתית ומהותית יותר היא לדעתי הקונפליקטים 
אחת  להתייחס  שלמות  לקבוצות  שגורמים  הקיומיים 
להתרחש  יכולה  וכך  סובייקטים  כקבוצת  שלא  לשניה 
למשל אימת השמדה המונית, המסתמכת לעתים גם על 
כל מסגרת.  הייצור שפרצו  ונובעת מאמצעי  טכנולוגיה, 
הקונפליקטים באופן מרקסיסטי מובנים בחברה, ובאופן 
אל  נחזור  אם  מהקיום.   מובנים  אקזיסטנציאליסטי 

היצירות, אלו אינן צריכות להקל על היחס עם האחר, הן 
צריכות להתייחס למרכזי הקיום. קאנט שאל "למה אני 
רשאי לקוות? מה יישאר ממני?" קאמי גם שאל "מי ערב 

שמשהו יישאר ממני עוד מליון שנה"? 

וכיצד אתה יוצר, האם מתוך דיאלוג או אולי מתוך 
קונפליקט, בשביל עצמך או בשביל אחרים?

בדיאלוג,  מאמין  אני  אחרים.  בשביל  גם  הוא  דבר  כל 
אני מאמין בשיח אליטיסטי. אודן כתב פעם: "בכל פעם 
שאנשים אמיתיים מדברים, הם כמו ניצוצות אירוניים 
שמאותתים זה לזה". אני בהחלט בעד דיאלוג, אני בעד 
מורשת תרבותית, כמובן גם בתחום השפה העברית. אני 
רק אומר שיצירת אמת לא יכולה להתחיל מתוך הכוונה 

למורשת תרבותית. זה קיצוני מדי.
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מי שטורח למחלקה אוכל למחלקה!

עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה 
נהיה גדולים

טוב אולי לא כאלה גדולים אבל נסיים תואר ראשון בפילוסופיה

תודה לליז
תודה ליקיר

Take me!

תודה לחגית הנה כל אוכלי החינם. חייכו! 

חפשו אותנו בפייסבוק
 אוניברסיטת בן גוריון  -  המחלקה לפילוסופיה 


