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השבוע התגלה:
הָ אֶ בֹולּוצְ יָה נ ְָתנָה אֶ ת קֹולָ ּה! –
ּכַ ּדֵ י הַ ּמִ צְ ִרים מָ ְדדּו נֶפַ ח
אֲלָ פִ ים לִ פְ נֵי הַ ּסְ פִ ָירה,
הָ אֶ גֹו-לּוצְ יָה לְ ע ַֻּמת זֹאת נ ְֹות ָרה ּבַ ְרזֶל חָ זָק
ּבְ כָל ׁשְ לַ ב אֶ גֹו-אִ ְידיֹוטִ ים ׁשֹובְ ִרים ּכְ לָ לֵ י מִ ׂשְ חָ ק
אִ ם זֶה ׁשִ ימְ ּפַ נְז מְ ב ַֻּתק
נֵאַ נְּדֶ ְרּתָ ל מְ חֻ ּזָק
הֹומֹו-סַ ְּפיֶאנְס ׁשֶ ּנ ְִדּפַ ק

בשבח
החקיינות

אֹו סַ ְּפיֶאנְס-סַ ְּפיֶאנְס ֹלא מְ סֻ ּפָק
וְלָ ּמָ ה ּבִ כְ לָ ל הֹוסִ יפּו עֹוד סַ ְּפיֶאנְס
אּולַ י לְ ַמעַ ן הַ הֶ בְ ּדֵ ל הַ ַּדק
ׁשֶ ּזֶה ָיכֹל לְ גַ ְרעֵ ן אֶ ת הָ עֹולָ ם
ּבְ מִ לְ חֶ מֶ ת אֶ גֹוּ ,בְ תֹוכַ חַ ת סְ ָרק
ּתָ
וְׁשּוב טֹועֶה הָ אֶ ג ַ
ֹו-מ ְּדעָ ן הַ ּמְ ׁשֻ ק
והִ יגְ ס נֶחְ ׂשַ ף.

גיליון זה חותם תקופה .קשה לי לכתוב את המילים גיליון פרידה ,משום
שכל כך הרבה שנים אני מלווה את המגזין הזה .ועם זאת ,ארצה להגיד
– אין זו פרידה אמיתית .לעולם לא ניתן לדעת מה תשא הרוח ,מה יוליד
יום ,ואיזה משרד ממשלתי יהפוך את המגזין הזה לחינמון המדעי הראשון
בארץ .אכן מייחלת אני ,שיבוא לחזון מועד .אם כי לפי המצב בשטח נראה
שכרגע החזון של יחזקאל יותר ריאלי...
השיר הזה משקף את התובנה הגדולה ביותר שהייתה לי בשנים האחרונות:
כל בעיות העולם מאז ומתמיד (למעט בריאות) נבעו ונובעים בסופו של
דבר מאגואיזם צרוף .חמדנות שורשה אגו ,הרצון לשליטה ,אלימות,
גזענות ,תאוות בצע ,הפליה ,שקרים ועוד ,כולם נובעות מאגו .שרים
שנכנסים לתפקידים שאינם הולמים אותם או שכלל אין בהם צורך – אגו,
הרחבת הממשלה על חשבון האזרחים – אגו .הגנה על פורעי חוק פוליטיים
– אגו ,העברת תקציבי ענק במרמה – אגו .וזה רק בתחום המצומצם של
הפוליטיקה המקומית.
העיתון הזה ,ניסה לשים את האגו בצד ולקדם הפצת ידע ברבים ,לטובת
הרבים .הרחבת אופקים פר-סה ( Per-seלטובת צמחונים) .כיום כל אחד
מתמקד בתחומו הצר .אך החיבור החיוני בין מדעי הרוח למדעים המדויקים
יכול לשנות את שני התחומים לטובה באופן מהותי .קורסי לוגיקה ואתיקה
למשל ,נחוצים בעיני כבסיס לכל לימודים .קורס קוגניציה בסיסי נחוץ
מאוד בכל לימודי הרוח .העירוב הזה חשוב הן לפוריות המחשבתית של
הסטודנטים והן לתפקודם האישי והאזרחי.
בהתנדבות כמעט מלאה ,ערכתי והפקתי את "סופיה" שש שנים ,במימון
האוניברסיטאות הנהדרות שיש פה – אוניברסיטת חיפה ,האוניברסיטה
העברית ,האוניברסיטה הפתוחה ,אוניברסיטת בר אילן ,וכמובן אוניברסיטת
בן גוריון – שבחסותה התחלתי ובחסותה אסיים ,דאגתי שאיש לא ייפול
לתהום שבין שתי הנחות ,ונהניתי מכל רגע.
הבנליות של הסוף? כן ,כמובן – תודות! החל מד"ר יקיר לוין ,ששמור לו
חסד הנעורים של המגזין הזה ,דרך כל המחלקות לפילוסופיה שתמכו,
ועד להתאחדות הסטודנטים ,שתמכה בו ודחפה אותו צעד גדול קדימה,
מכירה לכולם תודה ,וכמובן לכל הסטודנטים שכתבו ,ערכו ,קראו והפיצו.
אה ,ועוד דבר אחד – כולנו אבק קוסמי זמני וחסר חשיבות .זו מנטרה טובה
ללחצי בחינות.
שרון דואק  -עורכת

מאת :מתן שירם ,עיתונאי וכתב קולנוע

המציאות ,אומר דניאל אריאל במאמרו "רעיונות או דפוסים מעולם התעסוקה בתקופתנו ,הרואה את חיינו
לא להיות" (גיליון מס'  ,)13הינה אבולוציה של רעיונות כמפעל ,ואת פעולת החשיבה כאויבת התפוקה.
משתכפלים .לדידו ,היעדר היכולת לברוא רעיון מקורי חדש,
טמון בתולדה של קיום בו אדם הפך בהדרגה מיצור יוצר" ,הדמיון ,בן חורין הוא להפוך את סדר מושגיו
לכזה אשר מאמץ רעיונות ,ולימים -ל"משכפל חדשני" של
רעיונות קודמים .לא מתוך ויתור או חוסר רצון ,אלא לכאורה ולשנותם" (דיוויד יום" ,מסכת טבע האדם").
מתוך כורח" :אין אנו המקורות העצמאיים של דמיוננו" ,יום מבדיל בין זיכרון ובין דמיון ,כשהוא מגדירם
מוסיף אריאל וקובע כי "אין אנו שולטים בתודעתנו ,או יודעים כשני רשמים מקבילים השונים במהותם:
מה הולכת להיות המחשבה הבאה" ,וכי "הבעיה האמיתית
"אין הדמיון כפוף לסדר ולצורה שבהם ניתנו
היחידה הינה הדברים אותם לא ניתן לדמיין".
התהליך אותו מכנה אריאל "שכפול רעיוני" ,למעשה הנו
מעשה של חקיינות .על בסיס ההנחה כי מעשה החקיינות
הנו כורח ,פיתח כותב המאמר גישה המקדשת את החקיינות
או לפחות מכירה בה כהכרח המציאות .הנחה זו אף סותרת
את קיומה של תודעה בעלת גירויים פנימיים ,וכן שוללת את
קיומה של זהות המבוססת דמיון.
צודק אריאל באומרו כי כל דבר אשר מומצא נתמך על ידי
דבר-מה קיים ,ונכון הוא שהמחשבה פועלת על פי דפוסי
קלט קיימים ,שכן אנו ניזונים מהחושים שלנו ,אך אין די בכך
כדי לפסול את היסוד היצירתי .הימצאותם של דפוסי קלט,
אינם מבטלים את מעשה הבריאה היצירתי ואת היכולת
הייחודית של אדם יוצר ליצור על בסיס קיומו של חומר
כלשהו .כך למשל ,אדם יכול ליצור ממרכיבים הקיימים
בתודעתו  -כגון קוים ישרים ,צורה שלא ראה מעולם.
יתרה מכך  -יצירתיות מתבטאת ביכולת להשתמש באותם
חומרי גלם באופן מקורי ולא צפוי וליצוק מהם דבר מה חדש;
רעיון ,פטנט ,שיר ,סרט קולנוע ,או אף דרקון ים דו דבשתי
היורק סוכריות זרחן .האם משום שפריטה על מיתר מנפיקה
צליל ,לא תיתכן היווצרותו של צליל חדש? האם דמיונו של
זמר מוגבל מעצם מודעותו לאוסף צלילים?
אותה חקיינות שמקורה בתפישת המקוריות כערך נכחד
– משמעה ויתור מרצון על פעולת חשיבה ,והשלמה עם

הרשמים המקוריים ,ואילו הזיכרון כפות באופן
מה מבחינה זו ,ואין בכוחו לשנות שום שינוי".
כתוספת על כך ,אומר כי הדמיון זקוק למסגרת
נוקשה על מנת לפרוץ ממנה ,היות שדווקא
תחת מגבלות ,נבראת יצירה מקורית יותר.

אם כן ,היה צריך דניאל לעשות את ההפרדה הקריטית בין
בריאה יש מאין לבריאה יש מיש .אמנם איננו יכולים לברוא
יש מאין ,היות ואנו תלויים בניתני החושים שלנו עוד מקטנות,
אבל בהחלט אנו יכולים לברוא יש מיש ,ולהשתמש בכל
מרכיבי המוכר שלנו ליצירת בלתי מוכר חדש .ותהליך יצירת
הבלתי מוכר הזה הוא הוא שאנו קוראים לו דמיון! הוא
המקוריות ,היצירה! ולכך ,יש ערך בלתי מבוטל ,גם אם תחת
הגדרה "צרה" זו.
גישה זו ,לפיה אי אפשר להמציא שום דבר חדש ,מתפשטת
בעיקר בקרב אמנים בני הדור הנוכחי ,המעדיפים לאמץ דעה
'יד שנייה' מהוגה שאיננו עוד' ,לדגום' קטעים מוזיקאליים
מיצירתו של מלחין ידוע ,או לבסס נוסחה סיפורית מוכרת,
על פני חשיפה לגירויים המעוררים את התשוקה ליצור.
תפישת עולם זו ,המאדירה את תרבות החיקוי ,מבטלת את
המקוריות כערך ,ויוצרת ויתור מרצון על פעולות חשיבה
יצירתיות.
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מדעי המוח ובחירה חופשית –
הילכו שניהם יחדיו?
מאת :בן אוהבי ,משפטים ופילוסופיה ,האוניברסיטה העברית

גילויים שונים במדעי המוח מובילים
אותנו למסקנה שרצון חופשי אינו
אלא אשליה .האם ממצאים אלה
סותמים את הגולל על השאלה בדבר
רצון חופשי אל מול דטרמיניזם בחיינו
בכלל ובפילוסופיה בפרט? או שמא
עדיין לא נאמרה המילה האחרונה
בעניין רצוננו החופשי?
התפתחויות חדשות בתחום מדעי המוח מעוררות ביתר שאת
את הדיון בנוגע לשאלת היותנו בעלי רצון חופשי .התפיסה
הדטרמיניסטית היא ששלטה בכיפה עד כה .על פי תפיסה זו
כל מאורע נוכחי הוא תוצאה הכרחית של מאורעות שקדמו
לו ,ועל כן לא ייתכן שיהיו לאדם שתי אפשרויות שמהן הוא
יכול לבחור .ואכן ,ניסויים שונים הוכיחו כי אפשר לזהות אם
אדם יבחר להרים את ידו השמאלית או הימנית עוד בטרם
4

הוא חש בבחירת היד בעצמו .לכן חוקרי מוח שונים הגיעו
למסקנה שהתחושה בדבר בחירה חופשית הינה אשליה.
ניסויים אלו מוכיחים את נכונות התפיסה הדטרמיניסטית.
תחום מדעי המוח מאשש את הטענה שהמדע מייתר את
הצורך בפילוסופיה .קריאה בספריהם של מדענים כדוגמת
ריצ'רד דוקינס מותירה תחושה כזו .האם בעקבות התקדמות
המדע עלינו להגיע למסקנה שתפקיד הפילוסופיה הסתיים
ומעתה נותר רק לעסוק במדע? לכאורה ,מדעי המוח
מספקים תשובה חיובית .עד להתפתחותם של מדעים אלה
דנו מבחינה פילוסופית בבחירה החופשית של האדם ,ועתה
ניסויים בתחום מדעי המוח יכולים לצפות כל בחירה של
אדם עוד בטרם התרחשה אצלו התחושה שהוא בוחר ,ובכך
תם הדיון על היתכנות הרצון החופשי .אפשר לטעון שמעתה
לפילוסופיה אין שום תרומה חשובה לדיון .אמנם ,אפשר
להטיל על הפילוסופים להצביע על ההשלכות והמשמעויות
של גילויים אלו ,אך תחום זה הוא צר ביותר :הפילוסופים
מסכימים עם ההבחנות המדעיות ודנים רק בהשלכותיהן.
הדיון הוא חד כיווני – מן המדע אל הפילוסופיה ולא להפך,
כלומר ,מבלי שהפילוסופיה תשמש כמתוות דרך לחשיבה
המדעית.

יש המנסים להציל את רעיון הרצון החופשי באמצעות
ממצאים מתחום מכניקת הקוונטים .לפני כשלוש שנים יצא
ספרו של מיכאל אברהם "מדעי החופש" .אברהם הוא רב
ופיזיקאי העוסק בנושאים פילוסופיים שונים .ספרו מתמקד
בתרומתם של מדעי המוח בנוגע לתפיסת הרצון החופשי.
אברהם שולל ,בין היתר ,את האפשרות על פיה מכניקת
הקוונטים ותורת הכאוס יכולות להשיב על השאלה האם יש
לבני האדם רצון חופשי .לדעתו ,טענות כגון אלה מועלות
מתוך חוסר הבנה של תחומי המחקר ,ועל כן הכנסתם
לוויכוח מוטעה .מסקנתו הסופית היא שממצאי חקר המוח
עד כה אינם מובילים לשלילה מוחלטת של רצון חופשי,
אך דיוננו כאן הוא עקרוני – אם אכן חקר המוח מחזק את
התפיסה הדטרמיניסטית האם בהכרח נשללת מבני האדם
הבחירה החופשית?
בנסיבות אלו האם אפשר לומר שהאפשרות שיש לנו בחירה
חופשית (על ההגדרה מהי מהותה של הבחירה החופשית
לא נוכל לדון כאן) במובן מסוים נשללה לחלוטין? לעניות
דעתי ,התשובה היא לא .אפשר לערער על המסקנה שאין
לנו בחירה חופשית .חוקרים בתחום מדעי המוח ביצעו
ניסויים רבים המוכיחים שמוחנו פועל בצורה סיבתית-
דטרמיניסטית לחלוטין .אי אפשר לערער על מהימנותם של
ניסויים אלה .לעומת זאת ,אנו מרגישים באינטואיציה שלנו
שיש לנו אפשרות לבחור אם לעשות מעשים מסוימים או לא.
בשל כך ,עלינו להסיק שהאינטואיציה היא למעשה אשליה.

"

ניסויים שונים הוכיחו כי אפשר לזהות
אם אדם יבחר להרים את ידו השמאלית
או הימנית עוד בטרם הוא חש בבחירת
היד בעצמו ,ולכן חוקרי מוח שונים הגיעו
למסקנה שהתחושה בדבר בחירה חופשית
הינה אשליה

לשלילת התאוריה השנייה :אם אנו מחזיקים באינטואיציית
הסיבתיות עלינו לנטוש את הטענה שמכניקת הקוונטים
מערערת על אינטואיציה זו ,ואם אנו מחזיקים בדעה
שיש לנו בחירה חופשית אנו ממילא שוללים חלקית את
התפיסה הסיבתית של העולם.
טענתי היא שאפשר לתפוס את העולם כסיבתי-
דטרמיניסטי ולחפש כיצד מכניקת הקוונטים מתיישבת
עם תפיסה זו ,ואפשר לסבור שיש לנו בחירה חופשית
ולנסות ליישב אותה עם ממצאי המדע .הניסיון ליישב
את הממצאים עם הבחירה החופשית מתבסס על
ההבנה שאנו מעצם הווייתנו תופסים דברים
באופן סיבתי .לכן ,ברור שהמדע ,המסתמך
ברובו על תפיסת הסיבתיות ,יחפש
הסברים סיבתיים .אין הדבר מחייב שכך
פני הדברים ,ייתכן שתהליך הבחירה
מתבצע באופן שרק מתפרש אצלנו
במונחים סיבתיים.
הצעה מעין זו מאפשרת להותיר
את חשיבות הפילוסופיה על כנה.
הפילוסופים יכולים להשתמש
בממצאי מדעי המוח ומכניקת
הקוונטים כדי להפיק
משמעויות פילוסופיות
שישפיעו על המדע
ואף יתוו דרך חשיבה
מדעית.

"

דווקא כדי לערער על מסקנה זו עלינו להשתמש בממצאים
מתחומים כמו מכניקת הקוונטים .לדעת פילוסופים
ומדענים רבים מכניקת הקוונטים מערערת על התפיסה
הדטרמיניסטית .הסיבה לכך היא שתאוריה זו לא משליכה
ישירות על שאלת הרצון החופשי ,כלומר שאפשר להסביר
את הבחירה החופשית באמצעות מונחים ממכניקת
הקוונטים ,אלא היא מערערת על תפיסתנו את העולם
באופן סיבתי-דטרמיניסטי.
במילים אחרות ,אל מול הערעור על האינטואיציה החזקה
שלנו בדבר רצון חופשי עומד ערעור על אינטואיציה
חזקה אחרת – תפיסתנו את העולם כסיבתי-דטרמיניסטי.
הטענה החזקה בכל אחד מן התאוריות האלו מובילה
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ראיון אישי עם מנחם בן ששון
הוא מכהן כנשיא האוניברסיטה העברית וכיו"ר וועד האוניברסיטאות,
מתמחה בהיסטוריה של עם ישראל והיה יו"ר וועדת חוקה בכנסת.
מה יש לפרופ' מנחם בן ששון להגיד על הממשלה הנוכחית ,על הצורך
בפילוסופים במערכת המשפט ,ומדוע עד היום אין חוקה בישראל?
מתמודדת עם שאלות יותר גדולות ועקרונות
יסוד ,ואני אפילו לא מדבר על חוקה.

מהי חשיבות הפילוסופיה
במערכת המשפט לדעתך?

כך למשל ,בחקיקת משנה של דרכים
אם נתייחס לצד הפרקטי ,שהוא המדהים
להיפטרות מצמיגי מכוניות ישנים תמיד יהיה
ביותר עבורי ,מסתבר שתלמידים רבים
ניגוד אינטרסים בין גורם מסוים לגורם אחר;
שנרשמים אלינו ללימודים בתחום
אבל אם נשאל מה עומד מאחורי החוק,
המשפטים משלבים לימודי פילוסופיה .עוד
נגלה שמדובר במערכת שלמה של תפיסות
שילוב מבוקש הוא פילוסופיה ,כלכלה ומדעי
אקולוגיות ,חברתיות וכלכליות .ואם לא נכיל
המדינה ,שהביקוש לו הוא מעבר לכל ציפייה.
את הבעיה במלוא היקפה על סמך עקרונות
ההנחה היא שכדי לשמש היום כשליח ציבור
יסוד של חברה מצד אחד ומשמעותם של
נאמן חייבים את הפילוסופיה – משהו בונה
חיים תקינים מצד שני ,לא נצליח לכונן שום
מחשבה .הפילוסופיה נתפשת כשפה
בסיסית לכל דבר וציבור הסטודנטים מבין את זה ומצביע חוק או לפחות לא חוק טוב.
ברגליים ,כך שעל כל מקום פנוי בתוכנית הזו מתחרים עשרות
נרשמים! בתור משפטנים או מעצבים של מערכת החוק יש אז במסגרת תפקידי השתדלתי בעצם למצוא לכל בעיה את
חוק היסוד הפוטנציאלי או תפיסת היסוד שלה ומשם לגשת
אמת וצורך בצירוף הזה ,וגם הסטודנטים מרגישים בכך.
לבעיה .מהו חוק היסוד הפוטנציאלי לרפורמה בהוצאה
מעבר להיבט הפרקטי ,אם לבחון את העניין מההיבט לפועל? לסחר בבני האדם? להיפטרות מצמיגים ישנים? אם
העקרוני ,פילוסופיה עוזרת בגיבוש עמדות שנחוצות וחשובות כשלנו בהבנת מהות החוק ,החמצנו את הדיון.
לחקיקה – בייחוד אם מדובר בחקיקה מהותית ,אשר אליה
אני שואף .מה הכוונה? מנסיוני כחבר כנסת שהיה מעורב
בכתיבה של כ 750-סעיפי חוק וחלקם אף טובים (ולאו דווקא
בזכותי) ,אני יכול לחלק את החקיקה לשני סוגים.
הראשון – חקיקה תלוית מציאות שהיא פחות או יותר
תלויה בסיפוק רגעי של כותרת עיתון .זוהי חקיקה שנובעת
ממניעים לא נכונים בעיני ,והמקרה הגרוע שלה הוא חקיקה
תלוית אדם או מקרה מסוים.
החקיקה השנייה ,המהותית ,היא כזו שמנסה להתמודד עם
בעיה אמיתית .והדרך הטובה ביותר להכיל בעיה לעומקה
היא להבין מהו חוק היסוד הפוטנציאלי שבבסיסה .בעיה
חברתית ,בעיה כלכלית ,בעיית הסדרת יחסים שבין מערכות
שלטוניות – כל הבעיות הללו דורשות חקיקה שבמהותה
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"

מעבר להיבט הפרקטי ,אם לבחון את
העניין מההיבט העקרוני ,פילוסופיה
עוזרת בגיבוש עמדות שנחוצות וחשובות
לחקיקה – בייחוד אם מדובר בחקיקה
מהותית ,אשר אליה אני שואף.

"

הבנה של מהות החוק מובילה אותנו לחקיקה מאוזנת.
לדוגמה ,חקיקה נגד שקיות בסופרמרקט :האיזון במקרה זה
צריך להיות בין היצרן לספק ,לצרכן ולאקולוגיה .במקורות
שחלק מאיתנו קוראים ,היינו בתנ"ך ,נאמר" :לעבדה
ולשמרה" (בראשית ב ,טו) .אם לא תשמור – לא יהיה לך מה

לעבד .החקיקה נגד שקיות היא לא מסיבות נהנתניות שהרי
זה יפגע בנו בסופו של דבר .כאן נכנסת מילת המפתח שגם
היא מתחום הפילוסופיה ולא מהתחום הפרקטי – מידתיות.
משמעות המידתיות היא שצריך להישמר יחס מאוזן בין
המטרה ובין התוצאות ובין הצעד הננקט להשלכות.

היופי בחוקה הוא ההכללה ,החזרה לניסוחים רחבים או
עקרוניים שכל החברה צריכה להסכים עליהם ,ולשם כך
צריכים להיעזר באנשי ההגות .לא ניתן לעשות חוקה מבלי
להיעזר בפילוסופיה .ולכן לא לחינם יושבים בוועדת חוקה
אנשי מדעי המדינה ,משפטנים בעלי קשר הדוק לפילוסופיה
ואנשים רבים שאינם משפטנים בהכרח.

למשל בדוגמת הצמיגים ,גורם אחד מתנגד לחקיקה
אקולוגית כי עלות שינוע הצמיגים תהיה גדולה ,מחיר ומה הסיבה שזה תקוע כרגע?
המכוניות יעלה וזמינות המוצר שלו תרד .מצד שני ,נגרם
נזק סביבתי בלתי מבוטל במצב הקיים .אז צריך למצוא את טכנית ,נותרנו עם חמש מחלוקות יסודיות מאוד ,שחשבתי
שיש דרך להוביל אותן להסכמות ולהצבעה ראשונה בכנסת.
נקודת האיזון.
בכללית ,מתקיימות שלוש הצבעות כדי להעביר חוקים ,אם
כי לדעתי בחוקה צריך לערוך הצבעה רביעית או משאל עם.

"

מה הם הסעיפים העיקריים שיש לגביהם
מחלוקת בחוקה? אחד מהם הוא חופש
מדת .חופש מדת  -הן האתאיסטים והן
הדתיים מוכנים לקבל ,אבל חופש מדת -
יש על כך ויכוח

"

הדוגמה הכי פחות מסובכת להסביר את הקשרים שבין
היסוד העיוני ליסוד המשפטי-מעשי היא הדוגמה לסחר בבני
אדם .אם זה ברוסיה ואם זה בסין ,לוקחים אנשים ומעבירים
אותם את הגבול ומוכרים אותם לשוק שהוא מעין שוק
עבדים .למעשה ,ההגדרה לעבדות מודרנית נולדה בשעה
שעסקנו בחוק הזה בסחר בבני אדם ,ולהגות הפילוסופית
הייתה תרומה רבה וקריטית לכך .היות ואינני משפטן ,וכיוון
שאני בתחום ההיסטוריה ולמדתי פילוסופיה וחינוך ,לימדתי
את עצמי תמיד להתחיל מהשורש הזה ,המהותי ,שבבסיס
המחלוקת.

לגבי השאלות הבודדות העקרוניות שיש אי הסכמה מהותית
לגביהם ,אפשר להצביע בשחור ולבן – על כל סעיף בנפרד
– ואז רואים שעל רוב הדברים האחרים דווקא יש הסכמה,
ועל מה שאין הסכמה צריך לשבת סביב שולחן וללבן .מה
הם הסעיפים העיקריים שיש לגביהם מחלוקת בחוקה?
אחד מהם הוא חופש מדת .חופש דת – הן האתאיסטים והן
הדתיים מוכנים לקבל ,אבל חופש מדת  -יש על כך ויכוח.
האם יש לך חופש מלהשתייך לדת? כיום לא ניתן להינשא
אלא תחת גופים דתיים משום שחוקי הסטטוס קוו נתנו כוח
אדיר לגופים דתיים במדינה .אבל לאט לאט הדבר משתנה
לטובה ,כיום יש הכרה במעמד של ידועים בציבור וכדומה.
אפילו לגבי קשרים בין קהילות הלהט"בים ,שפעם היו

לאור כך ,מה החשיבות של חוקה בעיניך?
חוקה חשובה לאין ערוך .לצערי ,אנשים לא יודעים מהי חוקה,
ולכן לא מבינים זאת .יש היום חמישה-עשר פרקים מנוסחים
בטיוטה ,היינו כ 250-סעיפים שמוכנים להצבעה ,ושעבודת
הניסוח שלהם הצריכה הבנה עמוקה של הגדרות יסודיות.
לדוגמה ,מהו מיעוט? או מהו גבול ההגנה על האדם? מאוד
קל לכתוב "חופש התנועה" בסעיף חוקה ,אבל האם חופש
התנועה פירושו ביטול הגבולות לכל עובר ושב ,לכל מהגר?
לפני חמש שנים זה עוד לא היה כל כך מוחשי ,אבל היום
בשביל תושבי דרום תל-אביב זה מוחשי מתמיד .אז בחקיקה
חוזרים שוב לשאלות היסודיות האלו ,בוודאי ובוודאי בחוקה.
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פוסלים אותם מכל וכל ,היום כבר מסתכלים על זה אחרת.
בנוסף ,יש את סוגיית המיעוטים .יש אנשים שמבחינתם
אין בכלל מקום לדבר על מיעוטים .לדידם ,החוקה צריכה
להתייחס למדינת ישראל בלבד .אבל מהי מדינת ישראל?
האם היא 'מדינה יהודית' או 'יהודית ודמוקרטית'? גם יש
על זה ויכוח .אילו היינו מצביעים על אותם  250סעיפי
חוקה שכן הייתה עליהם הסכמה ומשאירים בצד את
הסעיפים במחלוקת ,היינו כחברה מצויים במקום אחר,
טוב יותר ,ואני אומר את זה בכאב לב .אם היינו עושים זאת,
בית המשפט לא היה צריך להתערב בחלק מהסוגיות
המשפטיות ,ולא פעם הדבר נרמז בין כתלי המשפט.
המהלך ,שהיה מתואם עם ראש הממשלה ויו"ר הכנסת,
היה אמור לעלות להצבעה בתאריך ט"ו בשבט בשנת
השישים לכנסת .הדבר לא התממש משום שבקיץ שקדם
לו ראש הממשלה איבד את סמכותו ,אט אט הקואליציה
איבדה את יכולתה לתפקד כי הכנסת התפרקה ובערב
ט"ו בשבט אי אפשר היה להביא את זה להצבעה.
אם תשאלי אותי אם אני חושב שזה יקרה ,בהחלט כן.
יגיע הזמן שבו ראש ממשלה ,יחליט ללכת לבחירות עם
אג'נדה של קידום החוקה ,ואז זה יהיה הזמן הנכון לקדם
את זה.

אז מדוע היום לא נעשים מאמצים
לקדם את החוקה?
האווירה היום בכנסת מאוד לא מעודדת את הנושאים
הבסיסיים במגילת הזכויות אז זה לא פשוט.
אני רואה חקיקה שמתערבת בחופש הביטוי ,בחופש
המחקר ,בכנסים שמנוהלים באוניברסיטאות וכדומה .כך
למשל ,המחוקק רוצה להתערב בניהול תוכניות לימודים.
כרגע מל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) הוא הגוף האחראי
לכך ,והוא זה שצריך להחליט על תוכניות לימודים
והשכלה גבוהה .לדעתי ,התערבות של המחוקק בפעילות
ההשכלה הגבוהה היא בעייתית מאוד.

ור"ה (ועד ראשי האוניברסיטאות)
התנגדו להכרה באוניברסיטת אריאל.
מה עמדתך בנושא?
עמדתי היא עמדת ור"ה .אני חושב שיש לנו יותר מידי
אוניברסיטאות .האוניברסיטאות אינן מתקיימות בכבוד,
אינן מצליחות לאזן את התקציבים שלהן ועומדות בתחרות
8
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עם אוניברסיטאות הזוכות לתמיכת ממשלותיהם הנדיבות.
זו השקעה של מיליארדי שקלים לבנות אוניברסיטה ,תקציבי
עתק .אם קופת המדינה מוכנה להוסיף מיליארדים אז
בסדר ,אבל מצד אחד לממשלה אין כסף מיותר ,ומצד שני,
אם כבר להשקיע ,אז הגיוני יותר לקחת גוף שבשל אקדמית
להיות אוניברסיטה ,ואריאל נמצאה רחוק מאוד מכך .יש
מכללות מתאימות יותר וטובות יותר לצורך אותו העניין.

"

האווירה היום בכנסת מאוד לא מעודדת
את הנושאים הבסיסיים במגילת הזכויות...
אני רואה חקיה שמתערבת בחופש הביטוי,
בחופש המחקר ,בכנסים שמנוהלים
באוניברסיטאות...

"

אז למה הממשלה החליטה כך?
עומדים מאחורי זה שיקולים פוליטיים?
זה שיקול של הממשלה .מי שהכריז על אריאל כאוניברסיטה
היא המועצה להשכלה גבוהה של יו"ש .איני יודע מה
עומד מאחורי זה ,ואני לא רוצה להיכנס לזה .כראש ור"ה
מה שמטריד אותי זה שבאמת לא צריך עוד אוניברסיטה
משיקולים תקציביים.

אתה אדם מאמין .כיום יש שסע גדול
מאוד בין דתיים לחילונים בארץ והרבה
מזה עולה מתוך הסוגיה מה קודם
למה – התורה לדרך ארץ או דרך ארץ
לתורה .מה דעתך בנושא?
עמדתי היא שדרך ארץ קדמה לתורה .הביטוי 'דרך ארץ'
לא מתייחס רק לנימוסים והליכות ,אלא מתייחס במהותו
למעורבות של האדם בעולם הזה ,קרי – להתפרנס.
מבחינתי ,חברה שלא יודעת לעשות את שני הדברים האלה
היא חברה במצב מסוכן ,שכן היא מאבדת את היצירתיות
והיצרנות שלה ואת הערכים הבסיסיים של שיוויון ושיתוף.
חשוב מאוד לשמור על האיזון הזה ,ולכן באוניברסיטה
העברית בירושלים אנחנו מנסים ככל הניתן למצוא
אוכלוסיות מיעוטים ,ערבים וחרדים ,ולהביא אותן אלינו כדי
שאנשים יוכלו לרכוש השכלה ומקצוע מחד גיסא וליהנות
מעולם הלימוד מאידך גיסא.
כפי שנאמר " -יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת
שניהם משכחת עוון" (אבות ,ב ,ב).

פילוסופיה – מדע השאלות
מהי בעצם פילוסופיה? מה ראשיתה?
מה תכליתה? מהו סופה? ומה מהותה?
השאלה.

מאת :ענבר אורטז ,פילוסופיה וחינוך ,האוניברסיטה העברית בירושלים
ילדים קטנים הם פילוסופים גדולים ,ושאלות חכמות חשובות
יותר מתשובות חכמות החותמות עניין .ובכל זאת ילדים
נעדרים מהעולם הפילוסופי ,אולי משום שהם מאתגרים את
החשיבה הבוגרת והמקובעת.
מאמא סופי ראתה את ילדיה גדלים למציאות מודרנית
עגומה .היא רצתה לדבר עמם על מוסר וערכים אולם אבדו
לה המילים .השפה אינה אותה שפה ,המושגים אבדו ,עפו
ברוח וריחפו למקומות רחוקים .היא חסרת אונים ,כבולה
לשפתה ,אך שפתה כבר אינה מדוברת .אין מבינים אותה,
אין מזדהים .חולמת חלומות באספמיה במיטתה הקפואה.
הילדים הם עתידנו ,והוא גווע לאיטו .מבוי סתום הטומן בחובו
אתגר.
מתכתבת עם עצמי על עניינים אלו ואלו .האם אצלי התשובה
או אולי אצל אחרים? תודה לכם ילדיי! אין זה משנה אם
אתם ילדיי הביולוגים או לאו .הנכם תמימים ,טהורים ועשויים
ללא חת .אנו ,המבוגרים ,אלה שהורסים אתכם ובשל חוסר
מודעות וידע אין ביכולתכם להתנגד .ההכרה מתעתעת בנו.
נדמה לנו שאנו יודעי כל! למען האמת ,ההכרה מרחיקה
אותנו מהידע הטהור והאין-סופי .הבקענו גול עצמי – 1:0
לאל הכל יכול.

אקרא את מילותיי שוב ושוב ,סתומות הן .ומדוע? האבדה
ואתה גם התבונה
התקווה? נדמה שהפילוסופיה מתה ִ
הטהורה .אולם ,אין זה הסוף .יש על מה לדון ולמה להידרש
 דווקא בתקופה שכזו .הכלכלה מקהה את החושים ומציגהדפוס פעולה מכני של האדם .אך האדם איננו מכונה .הוא
נמצא תמיד בתהליך של שינוי .המוח המתפתח מקדים
אותנו ולעולם ניוותר מאחור!
מהי בעצם פילוסופיה? מה ראשיתה? מה תכליתה? מהו
סופה? ומה מהותה? השאלה.
לכן כל אדם הוא פילוסוף בפוטנציה .התינוקות מקיימים
את אורח החיים האידאלי שעליו דיבר אריסטו :כל היום
רובצים על הגב או על הבטן וחייהם נתונים כל כולם לחשיבה.
בשלב מסוים ברצף החיים ,בגיל ההתבגרות ,הפוטנציה
מתממשת .הרב נוטשים אל עבר החיים הבוגרים מבלי
שידעו שבפילוסופיה עסקינן .ואלו שלא ,מדוע?
פילוסופים אינם מתבגרים לעולם ,הם ממשיכים את רצף
ילדותם עד כלות .כל אימת שנחיה כמו הילד שבנו נזכה
לקורט מחיי האין-סוף.
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"

המערך החברתי-כלכלי שלנו הוא כיום בלתי יעיל
עד כדי כך שהוא פועל כמקור לדיכוי הפוטנציאל
של החיים האנושיים .עם זאת ,יש להבין שאנו
יכולים לשנות את הסדר לטובה .פרויקט ונוס
מציע אפשרות ריאלית לעשות זאת.

"

מהו פרויקט ונוס?
בתקופה האחרונה שם הקוד "פרויקט ונוס" צץ בכל התכנסות פסאודו מחתרתית.
מהו הפרויקט ומדוע הוא מצית את דמיונם של רבים כל כך?
מאת :יונתן גן-מור ,חוקר עצמאי במרכז פרויקט ונוס לחקר חברה בת-קיימא

פרויקט ונוס הוא ארגון בינלאומי שהקים ז'ק פרסקו .הפרויקט
מציע נקודת מבט חדשה על הדרך שבה אנו חיים :מערכת
חברתית-כלכלית ששמה במרכז את האדם והסביבה שבה הוא
תלוי במקום את רווחי התאגידים כנהוג היום .נקודה בסיסית
וחשובה שיש להבינה היא שהמערכת הפוליטית של ימינו ,אותו
גוף שאמור לשרת את רווחת האדם ,פועלת מתוך המערכת
הכלכלית ולא מחוצה לה .בכך ,רווחת האדם הופכת לעוד חישוב
כלכלי ,ולא למטרת העל של המבנה החברתי-כלכלי ,ואילו
השקעה בתאגידים כדאית הרבה יותר מבחינה כלכלית .שימו
לב – אין זה מקרי שהחברות החזקות ביותר במשק משלמות מס
של אחוזים בודדים ,ואילו שכיר משלם מס של עשרות אחוזים.
אם נבחן את מערכת הבחירות הפוליטית נראה שאם למועמד
פוליטי יש תקציב של  13מיליון שקלים לקמפיין הבחירות שלו
ולמועמד אחר יש תקציב של  400אלף שקלים ,סיכוייו של
המועמד בעל התקציב הגבוה יותר לגרוף השפעה פוליטית
רבה גבוהים באופן ניכר .כלומר ,חשיבות הממון והרווח מעפילה
על החשיבות שבאיכות המועמדים והאידיולוגיות שלהם .היה
זה לואי ברנדייס ,שופט בית המשפט העליון האמריקאי ,שאמר:
"יכולה להיות לנו דמוקרטיה או שהעושר העצום ירוכז בידיהם
של מעטים ,אך לא שניהם יחדיו".
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כלכלה יעילה באמת –
כלכלה מבוססת משאבים
השיטה הפוליטית וכלכלת השוק החופשי היו אולי טובות לפני
מאה שנים אך כיום הן מיושנות לחלוטין .פוליטיקאים אינם
משפרים את איכות חיינו .אם תחשבו על זה ,שום פוליטיקאי
מעולם לא שיפר את התפוקה החקלאית ,מעולם לא הציע
דרך למניעת תאונות דרכים ומעולם לא מצא תרופה למחלה
כלשהי .ממציאים ,חוקרים ורופאים עשו זאת .מדוע אפוא
פוליטיקאי זה קובע תקנות בתחום הרפואה ואילו הוא אינו
רופא ,קובע תקנות בנוגע לתוצרת חקלאית אך הוא בור
מוחלט באשר לעיבוד אדמה ולטכנולוגיות חדשות בתחום
זה? המצב הזה הוא אבסורד .אנו מפקידים את חיינו ביודעין,
במובן המילולי של המילה ,בידי אנשים החסרים את היכולות
והידע להחליט החלטות מושכלות באמת בתחומים אלו.
תחשבו על כך – אם נזרוק את כל הטכנולוגיה לים האנושות
לא תשרוד יותר מחצי שנה באותה רמת חיים :כל תחנות
הכוח תעצורנה ,כל מערכות התחבורה תחדלנה מלפעול
ולא נוכל להשתמש במחשבים ובאינטרנט .אך אם נזרוק את
כל הפוליטיקאים לים החיים ימשיכו פחות או יותר כסדרם
ויש שיגידו אף טוב יותר.

באותו אופן ,אם ניקח את כל שטרות הכסף ,אגרות החוב ,היהלומים
והטבעות שלנו ונזרוק אותם לים ,כל עוד לא נשנה את דרך החשיבה
היצירתית שלנו ,את הטכנולוגיה ,את אמצעי הייצור ואת המשאבים
שלנו – לא נהיה עניים כלל .שכן עושרה של האנושות אינו טמון בזהב
ז'ק פרסקו ,הוגה פרויקט ונוס
או במוסדות הבנקאיים שלה – אלה מוסדות שקריים במובן זה – הוא
תלוי במשאביה.
פרויקט ונוס מציע לעבור מכלכלה מבוססת כסף לכלכלה מבוססת
משאבים .כלומר ,שימוש מושכל במשאבי כדור הארץ וחלוקתם לכל
אם חושבים על כך ,כסף הוא בעצם שום
בני האדם .כדור הארץ יהיה מורשתם המשותפת של כלל האנשים .אם דבר פרט למוסכמה חברתית .אי אפשר לאכול
חושבים על כך ,כסף הוא בעצם שום דבר פרט למוסכמה חברתית.
אם הייתם מוצאים עצמכם על אי בודד עם מזוודה מלאה בעשרה כסף ואי אפשר לבנות בית משטרות של כסף –
מיליון דולרים אך לא היו באי עצים לבנות מחסה ,מים מתוקים לשתייה בית בונים מעץ ,בטון ,ברזל וזכוכית.
ועצי פרי וירק לא הייתם שורדים .אי אפשר לאכול כסף ואי אפשר
למה הכוונה? במאי  2014הושמדו בערבה בין שלושה לארבעה
לבנות בית משטרות של כסף – בית בונים מעץ ,בטון ,ברזל וזכוכית.
מיליון קילוגרם של פלפלים .מדוע? מכיוון שהיו יותר מדי פלפלים
ואם לא היו משמידים אותם מחירם היה יורד .החקלאים נאלצו
כלכלת שפע לעומת כלכלת מחסור
להפוך את האדמה על הפלפלים .כמה חודשים אחרי כן הם
הכלכלה שפרויקט ונוס מציע היא כלכלת שפע ,בניגוד
שרפו שמונה מיליון קילוגרם של תפוחי אדמה .המדינה עודדה את
לכלכלה שאנו מכירים כיום שהיא כלכלת מחסור .למה הכוונה
החקלאים לעשות זאת באמצעות תשלומים מכספי המיסים ,פיצוי
במחסור? הכלכלה כיום מבוססת על ביקוש ,כלומר על מחסור שיש
על אובדן ההכנסה שלהם .חשוב לציין שאלו אינם מקרים חריגים
למלא ,על כן מחסור הוא הכוח המניע את הכלכלה שלנו .כשמשהו
– מדובר בפעולות שגרתיות במאה השנים האחרונות .בארצות
הוא נדיר מחירו עולה .אוויר ואור שמש הם חיוניים לחלוטין בעבורנו,
הברית משלמים לחקלאים כדי שלא יגדלו תוצרת חקלאית .כלומר,
אך אין עליהם תג מחיר מכיוון שלפחות בינתיים הם מצויים בשפע.
אנחנו מייצרים מחסור מלאכותי דרך קבע כדי שהמחירים יישארו
אם היה יורד גשם של זהב במשך שלושה ימים כולם היו אוספים את
גבוהים מפני שאנו משתמשים במערכת כלכלית שנוצרה לפני
כל הזהב שביכולתם לאגור .אך אם גשם הזהב היה ממשיך לרדת
מאתיים שנה וטרם טרחנו לעדכן אותה.
במשך שלוש שנים אנשים היו נפטרים מהזהב ומטאטאים אותו
החוצה .הזהב היה כל כך נפוץ בכל מקום עד שערכו היה צונח
לגמרי .אז איך זה עובד?
חוקי המשחק של הכלכלה הנוכחית נקבעו לפני מאתיים וחמישים
שנה ,בערך באותה העת שבה גילה העולם המערבי את אוסטרליה .כאמור ,פרויקט ונוס מציע לעדכן את חוקי המשחק ולעבור
אותה תקופה התאפיינה במחסור אמיתי ,כיוון שכל דבר שבני לכלכלה מבוססת משאבים שבה המשאבים מנוהלים בצורה
האדם יצרו הושג בעבודה קשה מאוד .חקלאות הייתה המקצוע אינטליגנטית ,ואינם מושמדים בכוונה תחילה .בכלכלה מבוססת
שבו עסקו רוב האנשים .מאז ועד היום השתנה הרבה מאוד :המדע משאבים מוצרים ושירותים זמינים לאנשים ללא תווית מחיר .כל
והטכנולוגיה התקדמו מאוד – כיום פחות מ 2%-מהאוכלוסייה שכפול מוצרים הוא מיותר ,לא יעיל ומכביד על המשאבים שלנו.
בישראל עוסקת בחקלאות ואנו עדיין מסוגלים לייצא מזון למדינות האם אנו צריכים גיטרה המעלה אבק? גלשן גלים שטובל במים רק
אחרות .אנו מסוגלים לייצר כמויות אדירות של מזון וכך להגיע שנים עשר יום בשנה? מקדחה הקודחת בסך הכול שש דקות מזמן
לשפע ,אך חוקי המשחק דורשים מאיתנו שלא לעשות זאת ולייצר ייצורה ועד שמשליכים אותה לפח? אין פלא שאנחנו הורסים את
דווקא מחסור מלאכותי.

"

"
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כדור הארץ כשהמשאבים שלנו מנוהלים באופן כל כך בלתי יעיל .קשים יותר .בפרויקט ונוס האנשים האלו יקבלו את כל צרכי
לשם כך יוקמו 'מרכזי גישה' שיפעלו בדומה לרעיון הספרייה חייהם ללא תווית המחיר ,פשוט כבר לא יהיה צורך שיבצעו
הציבורית .בספרייה אפשר לגשת ולשאול כל ספר שרוצים ,את העבודות האלו .ולעתים זה פשוט מסוכן להשאיר את
להשתמש בו ולהחזיר אותו .כך אפשר להקים גם ספריות של הפעולה בידיים אנושיות ,כמו נהיגה במשאית.
כלי נגינה ,מצלמות ,כלי עבודה וכו' .אם נחשוב על כך ,אינכם
באמת מעוניינים להיות הבעלים של האופניים שלכם .כל מה אם קשה לכם לדמיין זאת חישבו על משק הבית שלכם:
שאתם באמת רוצים אלה אופניים זמינים ומוכנים לנסיעה כאשר הכנסנו מכונת כביסה לבית הפסקנו לכבס בעצמנו
כאשר יש לכם צורך באופניים .לכן ,עדיף יהיה לגשת למרכז את הבגדים ,אך עדיין יש לנו בגדים נקיים .לא איבדנו את
האופניים ולקבל אותם משם במקום לקשור אותם לעמוד הזכות להשתמש בבגדים הנקיים שהמכונה מכבסת בעבורנו
כעת ,אך כן התפנו לנו שעות ארוכות ביום ,שעות שבהן יכולנו
ולדאוג שמא ייגנבו או האם יש צורך לנפח אוויר בגלגלים.
יש אנשים השואלים“ :ומה יהיה אם אנשים ישברו את לעסוק בדברים שימצו את הפוטנציאל שלנו ,שיעשירו אותנו
המוצרים ולא ישמרו עליהם?” במערכת הכספית של ימינו יותר מהבאת דלי מים מהנהר ומכביסה ידנית.
יש משהו שנקרא 'השבתה מתוכננת' .זהו מונח שהומצא
באמריקה לתיאור מכוניות שתוכננו בשנות החמישים כך אז מה אנשים יעשו אם הם לא יהיו חייבים לעבוד? הם
שתתקלקלנה או תצאנה מהאופנה במהירות והלקוחות יוכלו לנצל את הזמן שלהם כראות עיניהם :במרכזי מוזיקה,
ירכשו חדשות במקומן .אך למעשה ,כבר היום אפשר לייצר ספורט תרבות ,בילוי משפחתי ,בילוי עם חברים ,ללמוד
דברים כך שלא יתבלו ,לא ישברו ולא יצטרכו תיקון – לעולם .תחומי עניין חדשים ועוד .חזון אחרית הימים ממש .אנשים
כשבזק ייצרה את הטלפונים הציבוריים והייתה אחראית יוכלו לעשות הכול ,ללא ההגבלות שהכסף מציב בפניהם
לתקנם אם נשברו (בניגוד למכשיר הטלפון הביתי שלכם) – כיום .אם כל הדברים הופכים זמינים לכולם זו היא סופה
של רוב השחיתות מפני שנעלם התמריץ לשוחד או לגניבה.
הטלפונים הציבוריים פשוט לא נשברו.
פרויקט ונוס אינו מציע מערכת מושלמת ,אלא רק מערכת
מעודכנת וטובה בהרבה מהמערכת העתיקה והלא רלוונטית
אז מה אנשים יעשו אם הם לא יהיו חייבים
לקיומנו ,שבה אנו משתמשים היום.

"
לעבוד?

הם יוכלו לנצל את הזמן כראות
עיניהם :במרכזי מוזיקה ,ספורט ,תרבות ,בילוי
משפחתי ,בילוי עם חברים ,ללמוד תחומי עניין
חדשים ועוד .חזון אחרית הימים ממש.

בקטע קצר זה איני יכול להרחיב את הדיון מעבר לנקודות
המרכזיות שהובאו כאן ,אך אני מזמין אתכם ללמוד עוד על
פרויקט ונוס באינטרנט ,ולחפש תשובות לשאלות רבות :מהו
טבע האדם? האם אין זו אוטופיה? האם אין זה קומוניזם
בעצם? מי יקבל את ההחלטות? מה יעשו בפרויקט ונוס
במערכת של פרויקט ונוס יתבצע מיכון של כל עבודה
אנשים שאינם חכמים? מה בנוגע לפשעי קנאה שאינם
מונוטונית ומשעממת שאנשים אינם רוצים לבצע .שום אדם
קשורים לכסף?
לא ינקה שירותים – יתקינו אסלות המנקות את עצמן .שום
אדם גם לא ישאב אבק או ישטוף רצפה רק מפני שהוא
חייב להתפרנס – יש מכונות שעושות מטלות אלו .כבר היום זכרו את מילותיו של נלסון מנדלה – הכול בידינו:
שום אדם אינו מנקה את תחתית הבריכה הציבורית ,שכן "כמו עבדות ואפרטהייד ,עוני אינו טבעי .הוא
מכונה עושה זאת .באשר לנהגי המשאיות ,הטרקטורים ,מעשה האדם ואפשר לעקור אותו באמצעות
האוטובוסים והמוניות – רכב אוטונומי ללא נהג יוכל לתפוס פעולות של בני האדם".
את מקומם .רכבים כאלה קיימים וכבר נסעו  480אלף ק"מ
ללא תאונות – ואת זה אי אפשר להגיד על נהגים אנושיים.
במערכת הכלכלית המיושנת שבה אנחנו משתמשים היום
הכנסת כל האוטומציה הזו תוביל לאבטלה ואיבוד כוח
הרכישה של האנשים העובדים בעבודות אלו .הם יתקשו
לממן את צרכי חייהם .במילים אחרות ,בכלכלה המיושנת
שבה אנו משתמשים היום המיכון דן את האנשים הללו לחיים

"
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האם לבעלי חיים
יש זכויות?
מאת :יוליה קלינצביץ' ,תואר ראשון בפילוסופיה ולשון עברית,
אוניברסיטת בן גוריון בנגב

השיח על 'זכויות בעלי החיים' נמצא בתודעה
הציבורית כיום יותר מאי פעם .מנגד נשמעות
טענות שמרניות כמו "כך היה מימי האדם
הקדמון וכך צריך להיות".
האם אפשר להצדיק את ה'פרקטיקות
הקדמוניות' שלנו כמוסריות?
רבות הן הפרקטיקות האנושיות המנצלות את בעלי החיים.
השימוש במילה 'ניצול' הוא מכוון שכן השאלה העומדת על
הפרק אינה על טיב היחסים בין האדם לבעלי החיים ,אלא על
המוסריות של היחסים האלה .האדם משתמש בבעלי החיים
למטרות מגוונות כמו :תזונה ,לבוש ,רפואה ,בידור ורווח .שאלות
אתיות בדבר התנהגותו של האדם אל בעלי החיים עלו פה ושם
בהגותם של פילוסופים רבים ,אך ההנחה הרווחת הייתה שאין
להם נפש ,ולכן ה'בהמות' נופלות בערכן מהאדם .בעלי החיים
נחשבו (אצל קאנט או דקארט למשל) לבריות הנשלטות בידי
דחפים ואינסטינקטים שמקורם במערכות ביולוגיות ופיזיולוגיות,
אוטומאטים ביולוגיים .יצורים חסרי יכולות תבוניות או רגשיות
לחלוטין' .שביל הזהב האתי' ביחס האדם לבעלי החיים הסתכם
ברעיון שעל האדם להימנע מלגרום סבל מיותר לבעלי החיים.
בדרך כלל ,הכוונה הייתה להתעללות בבעלי חיים שלא לצורך .עם
זאת ,כל פרקטיקה אחרת המשרתת את מטרות האדם ומיטיבה
עמו מותרת גם אם היא יכולה לגרום להם לסבל.
הפילוסוף האתי ,ג'רמי בנת'ם ,מייסד אסכולת התועלתנות
המחדשת ,הגיע בחקירתו למסקנות שונות" :השאלה כלל אינה
'האם מסוגלים הם לשקול בדעתם?' או 'האם מסוגלים הם
לדבר?' אלא 'האם מסוגלים הם לסבול?'" .כך הפך בנת'ם את
השאלות על אודות יכולותיהם השכליות של 'בהמות' לחסרות
רלוונטיות .למרבה ההפתעה ,יש הטוענים (טענות מטאפיזיות עד
לזרא ,לטעמי) שיכולותיהם של בעלי החיים להרגיש כאב מוטלות
בספק .אך ,גם אם אנו מסרבים בכל תוקף להאמין שצווחות כאב
יכולות לשמש ראיה טובה דיה ליכולת להרגיש כאב ,הידע שבידינו
כיום הופך אמירה זו לבלתי ישרה ,להתפלפלות שלא ממין העניין
או לחילופין – לבורות מוחלטת.

ואולם ,כעת התעוררה השאלה האם לבעלי החיים מגיעות זכויות.
כלומר ,ההנחה המובלעת היא שההעדפה להימנעות מסבל היא
זכות (לטעמי ,טענה בעייתית בפני עצמה) .זכות היא תביעה
שקבוצה אחת מפנה נגד קבוצה אחרת .לכל זכות יש תוכן כלשהו,
מישהו שמחזיק בה ומישהו שצריך לכבדה .זכויות קיימות רק בין
'סוכנים מוסריים' ( ,)moral agentsכלומר בין אינדיבידואלים
בעלי יכולות מנטליות וקוגניטיביות המסוגלים לשיפוט מוסרי
ובעלי יכולת לבחור לפעול על פי אמות מידה מוסריות; משמעו
של דבר שמדובר בהכרח באינדיבידואלים אנושיים .לפיכך ,הם
טוענים ,לבעלי החיים אין זכויות ולכן הם אינם זכאים שנכבד את
'העדפתם' שלא לסבול.

זכויות ובעלי חיים
הפילוסוף המוכר ,פיטר סינגר ,עורר דיון ער על הנושא .הוא
השתמש במסקנות של בנת'ם וטען שעל פי עקרון-העל השוויוני
הדרישה לתת חשיבות שווה לאינטרסים של כל פרט אינה מותנית
במראה ,ביכולת או בתכונה כלשהי .כלומר ,היכולת לסבול אינה עוד
תכונה מכלל התכונות האפשריות ,אלא היא תנאי דרוש ומספק כדי
להגדיר יצור כבעל אינטרסים ,לפחות בעל אינטרס שלא לסבול.
טענה זו סתמה את הגולל על הדיון בשאלה האם מגיעות לבעלי
חיים זכויות .היכולת לסבול היא 'כרטיס הכניסה' לחישוב המוסרי
וכל החסרים אותה אינם בעלי אינטרסים ואין צורך להתחשב
ברווחתם .בעלי החיים יכולים לסבול או ליהנות ולפיכך הם בעלי
אינטרסים .התכונות הדרושות כדי להיות בעל זכויות אינן ממין
העניין ,שכן בשום אופן אין הדבר פוסל את היכולת לסבול .אין כל
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הצדקה מוסרית להתחשב בסבלו של יצור
אחד יותר מבסבלו של יצור אחר .המשקל חסר
השוויון שניתן לאינטרסים של קבוצה מסוימת
לטובה או לרעה הוא אפליה .אפליה לרעה של
יצורים ממין אחר מכונה 'סוגנות' – דעה קדומה
חיובית בנוגע לאינטרסים של חברי המין שלך
(כלומר בני האדם) ודעה קדומה שלילית
באשר לאינטרסים של מינים אחרים".
מסקנותיו של סינגר אינן חד משמעיות בנוגע
להרג של בעלי חיים .הוא מקווה שיהיה די
בעיקרון המוסרי שלו כדי להתנגד לכל טיפוסי
הניצול של האדם את בעלי החיים .סינגר דן בהרג חיות באופן
מעורפל .הוא מסכם את דבריו בצורה בלתי מספקת" :בדרך כלל
אין אנו נצרכים להשיב תשובה מדויקת על השאלה מתי רע הדבר
להמית בעל חיים (בלי גרימת כאב)" .טיעונו יאבד תוקף אם רק
נמצא דרך לעשות את כל מה שאנו עושים כך שלא יגרום כאב
לבעלי החיים.
כמובן שטיעונים אלו הם רק צד אחד .מצדו האחר של המתרס
עומדות אסכולות הגורסות שאנשים צריכים לדאוג לאנשים אחרים
יותר משהם צריכים לדאוג לבעלי החיים ,מפני שהם חברים בקהילה
המוסרית (שאליה בעלי החיים אינם משתייכים) .הדאגה הזאת למין
שאני שייך אליו היא מוצדקת ,הסוגנות היא דבר טבעי ויהיה זה עוול
גדול לאנושות אם נוותר על התועלת שעולה מכך.

"

אין כל הצדקה מוסרית להתחשב בסבלו של
יצור אחד יותר מבסבלו של יצור אחר.

מוסר אנושי

"

מקום לטענות בדבר דרגות כאב 'מוצדקות'
או אי-נוחות מינימלית – השאלה היא האם
נגרם כאב וסבל מכוון או לא.
לעתים קרובות נראה שדרגת הכאב והסבל
ה'מוצדקת' אכן מוצדקת מאחר שכנגדה
עומדת התועלת האדירה של האדם; הכאב
נדמה מתגמד אל מול ההישגים והתועלת
לאדם .חשוב לשים לב שמדובר בכאב
עלום של חיה עלומת שם ,ולכן הוא מתגמד
בקלות רבה לעומת התועלת שאנחנו
מרגישים באופן ישיר בחיינו .אך גם הצורך
שלנו בשיפור חיי בני האדם אינה טענה
היכולה לנמק לוגית מדוע אכן מותר לנו לגרום לכאב .התועלת או
היקפה אינן רלוונטיות כלל .אני רואה בדיון האתי את חיפוש הדרך
הנעלה ,ולצערי ,הדרך הנעלה היא בדרך כלל גם הדרך הקשה .דיון
אתי המנסה 'לעקם' את מערכות המוסר כדי שיתאימו להשקפות
המחבר ,אין בו ממש .מוסר וצדק הם ערכים מוצקים וחסרי פניות,
הם אינם בהכרח נעימים לכולם .לדוגמה ,מבחינת הרוצח מערכת
המשפט היא עוול של ממש .ואם תועלת אנושית אינה נימוק מוסרי
המצדיק גרימת כאב אזי שמדובר בכל סוג של תועלת אנושית.
הטענה שלבעלי החיים אין מעמד מוסרי נכונה רק מהבחינה
שאין להם מעמד מוסרי אנושי .בעלי חיים הם יצורים בעלי מערך
התנהגויות וחוקים משלהם .מוסר אנושי זר להם באופן עקרוני
מכוח היותם בריות בלתי אנושיות .בדיוק כמו שמערך החוקים
שלהם יהיה זר לנו ולעולם לא נוכל להזדהות ִאתו או להבינו כפי
שהם מבינים אותו .ואכן ,אין טעם לדרוש מוסר אנושי בממלכת
החיות .האריה האוכל את הזברה לא פשע בדבר והזברה שנאכלה
אינה קורבן של חוסר צדק .אי אפשר לדון ביחסי בעלי החיים בינם
לבין עצמם בהקשר של מעמד מוסרי אנושי .ונכון לקבוע שהם
מחוסרי זכויות אנושיות .אך האריה עושה את שלו ,הזברה את שלה
ועל האדם לעשות את המוטל עליו.

עמדתי האישית בנושא ,באופן מפתיע ,מסלקת את בעלי החיים
עצמם מהחישוב המוסרי האנושי וניגשת לעניין מנקודת
מבט "הערך הניתן לדברים הוא הערך שאנו ,האנשים,
קאנטיאנית ולא מנקודת מבט תועלתנית .אתחיל בטענה שאנו
לגמרי אגנוסטים בדבר המהות הפנימית של בעלי החיים .לעולם נותנים להם ,השמות שאנו נותנים לכלל היצורים
לא נוכל להכיר באופן שלם את תודעתם הגם שנוכל ללמוד על והחפצים הם השמות שאנו בחרנו להם .האמת
התנהגותם ואורח חייהם .אמנם ,מה שאנו יודעים בוודאות הוא שהם ניתנת להיאמר :התנהגות שאינה מוסרית היא
מסוגלים לחוש כאב ולפיכך לסבול (כמו שכבר הערתי קודם) .דרגות
כאב ,מצוקה או אי-נוחות אינם מדדים היכולים לשמש כדי לבסס קודם פגיעה בנו ,עצמנו ,מעילה באמות המידה
את זכותי לגרום לכאב הזה .כלומר ,העובדה שנגרם כאב מינימלי שאנו הצבנו לעצמנו והתגאינו בהן כל כך ,הרי
אינה בשום צורה רשות ראויה שמותר לי לגרום לכאב ,מפני שאין העולם סביבנו אינו תובע לעצמו שום דבר ,הוא
שום דבר בכאב מועט או אי-נוחות מינימלית שיכול להסביר לוגית רק מתקיים".
את רמת המוסריות שבגרימת כאב או סבל .בדיון האתי גרימה של
כאב הוא מושג כללי שמשתמשים בו בהקשרים מסוימים .חילוץ האדם הוא בעל יכולת שיפוט מוסרי הייחודית לו .יתר על כן ,הוא
לאמתו של
ִ
אדם ממלכודת בוודאי יכול לגרום לכאב של האדם אך שום רמה המין השולט בכדור הארץ והחולש על כל השאר.
של כאב שתיגרם לו לא תצדיק את השארתו במלכודת .אם כן ,אין דבר ,בשל כוחו המוחלט הוא אמון על הסביבה ועל כלל היצורים
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התלויים בו .אך עם הכוח להשחית באה החובה המוסרית לשמר .מכל האמור לעיל ,אני טוענת שכל צורות ואופני הניצול של בעלי
ולכן ,בדיוק מפני שהאדם הוא בעל יכולות שיפוט מוסרי (דבר החיים אינם מוסריים .אמנם ,ההשלכות של מסקנתי מטלטלות
הגורם לרבים לפארו כנזר הבריאה) ,ובדיוק מפני שהוא עליון מכל אך עסקינו במוסר ולא בפוליטיקה .אם ברצוננו לעסוק במחקר
בחינה אחרת ,הוא בעל החובה המוסרית לדאוג לרווחתם של כלל מוסרי אזי עלינו לעשות זאת בדבקות וביושרה .אך אם הדיון האתי
היצורים תחת מרותו .לדעתי ,אין מנוס מלהודות שניצול תועלתני הוא רק ניסיוננו להצדיק את המעשים שלנו ,אז כדאי שנשקיע
של יצורים הנמצאים עמך ביחסי תלות בשום אופן אינו יכול להיות את זמננו בדברים מועילים או מהנים יותר ,הרי שבכך ,למעשה,
מוצדק מוסרית .אין דרך להצדיק מורה ,הורה ,מדריך או מושל איננו עושים דבר .אני בטוחה שאילו היינו מסתפקים במה שהושג
שגרמו לסבל ,גם המועט ביותר ,של התלויים בהם ,וזכו לתועלת עד כה ,מפסיקים עם הניצול הגורף של בעלי החיים וסביבות
רבה העולה על הסבל הנגרם .עצם הסבל הוא מגונה מוסרית ואין מחייתם ונעזרים במוחות הטובים ביותר למציאת פתרונות
התנהלותנו,
לשינוי
טעם לדוש בדרגת הסבל
השאלה כלל אינה 'האם מסוגלים הם לשקול
לא היה עובר זמן רב
מול התועלת .מערכת
עד שהיינו מוצאים
היחסים בעולם היא בדיוק
בדעתם?' או 'האם מסוגלים הם לדבר?' אלא
תחלופה מוסרית לכלל
כזאת .אילו לאדם לא היה
'האם מסוגלים הם לסבול?' ג'רמי בנת'ם
הלא-
הפרקטיקות
מוסר ,אילו אינו ניחן בחוש
המורה לו מה נכון ומה אסור אזי שלחייב אותו לרגישות כזאת כלפי מוסריות שלנו כיום .כך נוכל להתקיים ברווחה אך לא על חשבונם
הנמצאים תחתיו היה מעשה איוולת .אולם ,האדם מתגאה ומתפאר של התלויים בנו .לראשית התהליך דרושה יושרה עצמית .אם
במוסר האנושי הייחודי לו ,יש לו יכולת שאין לשום בעל חיים אחר .נשקיע מאמץ בשינוי המצב במקום להתכחש לקיומה של
אך מה טוב בה אם אינו משתמש בה .האדם מחויב לנהוג כאדם ,קרי הבעיה ולנסות להחזיק בסדרי העולם הישנים ,אפשר שעוד
כסוכן מוסרי ,ומתוך היותו אדם באופן עקרוני ,ואין זה משנה כלל אל נצדיק את התואר נזר הבריאה.
מול מה הוא ניצב .אובייקט המוסריות שלי אינו רלוונטי להיותי מוסרי.
ולכן ,אין זה משנה כלל מהו מוסר בעלי החיים ועד כמה הוא שונה
מהמוסר האנושי .אין זה משנה כלל מהי התועלת האפשרית או עד
כמה אפשר להנמיך את דרגות הכאב והסבל .עצם הניצול של יצור
הנתון למרותי בעודי בעל היכולת המוסרית להבחין בכך ,ולפיכך בעל
החובה להימנע מכך ,הוא המגונה מבחינה אתית.
האדם ,כמין שבאופן מהותי פועל על פי היכולת לשיפוט מוסרי ,הוא
בעל חובות בלבד ,ואין בעלי זכויות העומדים כנגדו .אפשר להמשיך
בטיעון זה גם בנוגע לעצמים חסרי מערכות חישה :יצירת האמנות
אינה תובעת זכות להישמר אך זו מחובתי לשמור אותה מהשחתה.
הפרחים הנדירים אינם צריכים לתבוע זכות שלא להיקטף אך עדיין
מחובתי להגן עליהם ולאסור את קטיפתם .האתר ההיסטורי לא
מעוניין כלל ברווחתו אך לא יהיה זה מוסרי לפוצץ אותו לשם כריית
מאגרי נפט המצויים מתחתיו .הערך הניתן לדברים הוא הערך שאנו,
האנשים ,נותנים להם ,השמות שאנו נותנים לכלל היצורים והחפצים
הם השמות שאנו בחרנו להם .האמת ניתנת להיאמר :התנהגות שאינה
מוסרית היא קודם פגיעה בנו ,עצמנו ,מעילה באמות המידה שאנו
הצבנו לעצמנו והתגאינו בהן כל כך ,הרי העולם סביבנו אינו תובע
לעצמו שום דבר ,הוא רק מתקיים .האנושיות שלנו היא משא כבד
מנשוא ולא ברכה שאינה דורשת שום אחריות ,כמו שרבים סבורים.

"

"

"

עם הכוח להשחית באה החובה המוסרית לשמר.
האדם מחויב לנהוג כאדם ,קרי כסוכן מוסרי,
ומתוך היותו אדם באופן עקרוני ,ואין זה משנה
כלל אל מול מה הוא ניצב .אובייקט המוסריות
שלי אינו רלוונטי להיותי מוסרי.

"
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נשמע מצוין ,נכון? אך כמה ילדים התאכזבו כששמעו שאין
יותר פיצות ומשקאות קלים לארוחת הצהריים .היה זה
צפוי .בסופו של דבר אלו ילדים .אך גם ההורים לא אהבו
את התפריט החדש של השף העירום .הם הרגישו שהוא
מתערב בחינוך של הילדים שלהם .מי הוא שיקבע בעבורם
מה יאכלו ילדיהם? כמה אימהות עשו יד אחת כדי להכשיל
את הניסוי של אוליבר .הן הגיעו אל בית הספר בשעה
אחת עשרה בבוקר ודרך הגדר שאלו את הילדים מה ירצו
לאכול .הן הלכו למסעדות מזון מהיר בסביבה וקנו פיצות,
המבורגרים ,צ'יפס ושתייה כדי להביא לילדים .קשה לומר
מה ההשפעה שהייתה לפעולה החתרנית הזו על הניסוי
כולו ,אבל היא מעידה בבירור שלא מעט אנשים אינם מוכנים
להיפרד מהג'אנק פוד שלהם – גם אם רוצים את טובתם.

טעים כמו מדבקה של שרק:
איך גורמים לנו לאכול ג'אנק פוד?
מאת :רן לוי ,סופר ,מפיק ומגיש את הפודקאסט "עושים היסטוריה"

כיצד יצרניות המזון מתגברות על
התדמית הבעייתית של המזון המהיר
וגורמות לנו להתאהב בו? על מסעדת
המזון המהיר הראשונה ,האיום
המשפטי נגד מקדונלד'ס ועל הטעם
והריח שאין מה להתווכח.
ג'אנק פוד זה לא בריא אני מניח שאין זה חידוש של ממש
לרוב האנשים .בשלושים השנים האחרונות מספרים לנו ,בלי
הפסקה ,שהמזון המהיר והחטיפים מסכנים את בריאותנו.
אומרים לנו שיש בהם יותר מדי שומן ,סוכר ומלח .כולנו
יודעים שאחת הבעיות החמורות ביותר של העולם המערבי
המודרני היא ההשמנה ,שכן היא הגורמת למחלות רבות
כמו מחלות לב ,סוכרת ועוד .אם למישהו עוד יש ספק בנוגע
להשפעות השליליות של הג'אנק פוד אני ממליץ לו לצפות
בסרט הדוקומנטרי 'לאכול בגדול' ( .)Super Size Meהסרט
מתעד את היוצר ,מורגן ספורלוק ,אוכל אך ורק ג'אנק פוד
במשך חודש שלם.
גם אני יודע ,כמובן ,שמאוד חשוב לאכול בריא .אבל אחרי
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שראיתי את הסרט השתוקקתי מאוד לאכול במקדונלד'ס.
ואני חושב שאיני היחיד .למרות התדמית השלילית שיש
למזון מהיר ,נראה שאין ירידה במספר הפיצריות ,דוכני
הפלאפל ומסעדות ההמבורגרים – ואולי אף להפך .הם
לאמתו של דבר ,אם
ִ
נמצאים בכל קניון ובכל מרכז קניות.
נמנע מאנשים מזון מהיר – הם עלולים להתמרד כנגדנו .את
הלקח הזה למד על בשרו אחד השפים המפורסמים ביותר
בעולם.
ג'יימי אוליבר מוכר לצופי הטלוויזיה מתוכניתו 'השף
העירום' .אוליבר השתמש בכישרון הבישול ובכריזמה
הלא מבוטלת שלו כדי להעלות לסדר היום הציבורי את
חשיבותם של התזונה המאוזנת והמזון הבריא .בשנת 2010
נשא אוליבר הרצאה במסגרת ועידת 'טד' ( ,)TEDובה הוא
מתח ביקורת חריפה מאוד נגד החלב הממותק שילדים
מקבלים בבית הספר ברחבי ארצות הברית .הוא זכה בפרס
המרצה הטוב ביותר באותה ועידה.
כמה שנים קודם ,בשנת  ,2006הצליח אוליבר לשכנע את
ממשלת בריטניה להצטרף לניסוי מעניין .הוא תכנן תפריט
מאוזן לארוחת הצהריים בעבור הילדים של אחד מבתי
הספר בבריטניה .חסל סדר צ'יפס משמין וחטיפים עתירי
סוכר! מכונות למכירת משקאות מתוקים הוצאו מבית הספר.
מעכשיו רק אוכל בריא ומאוזן – ירקות ופירות לכל תלמיד.

וולטר היה רחוק מהטיפוס היוזם ,אבל ההצלחה דירבנה
אותו לעשות מעשה .הוא קנה סנדלרייה קטנה ודחוקה
והפך אותה לדוכן לממכר המבורגרים .הסנדלריה ,סליחה,
המסעדה של וולטר ,הייתה קטנה כל כך שלא היה בה מקום
ליותר משלושה לקוחות בכל רגע נתון .ב 1912-גם מקום
קטן כזה היה גדול מדי .הדימוי של ההמבורגר היה גרוע כל
כך ,אף יותר מהדימוי של ההמבורגר הנמכר כיום .בהשוואה
אליו הדימוי של ההמבורגר בימינו הוא של מעדן מלכים.
הציבור אף פעם לא חיבב בשר טחון :מאז ומעולם היו בו
סימני שאלה בנוגע לתכולתו .אז ,כמו היום ,לקוח שקנה בשר
טחון לא ידע מה איכותו ומאיזה איבר של החיה הוא עשוי.
הרבה אנשים חשדו שבשר ההמבורגרים עשוי מבשר ירוד
באיכותו – ואולי אף מקולקל.

"

לא מעט אנשים אינם מוכנים להיפרד
מהג'אנק פוד שלהם – גם אם רוצים את
טובתם.

מדוע אנחנו נמשכים למזון שאינו בריא לנו? כיצד מצליחות
החברות לגרום לנו להתעלם מכל הסכנות והאזהרות ולהכניס
לפה שלנו אוכל שאנחנו יודעים שעלול להרוג אותנו ביום מן
הימים? כדי להבין זאת נחזור אחורה בזמן אל תחילת המאה
בשנת  1906צנחה תדמית הבשר הטחון לשפל שלא נודע
העשרים – ראשית תעשיית המזון המהיר באמריקה.
כדוגמתו לאחר שהעיתונאי אפטון סינקלייר כתב ספר
על תעשיית הבשר הטחון .סינקלייר התחזה במשך כמה
חודשים לעובד במפעלים לייצור בשר טחון .בעקבות
המצאת ההמבורגר
התחקיר שלו הוא כתב את ספרו" ,הג'ונגל" ,וחשף בו את
האיש האחראי ,כמעט לבדו ,לצמיחתה של התעשייה הממצאים שגילה .התיאורים והסיפורים שהופיעו בספר היו
האדירה והמשגשגת הזו ,היה צעיר משועמם וחסר מטרה נוראיים כל כך ,והוצאות הספרים לא היו מוכנות להוציא את
ששמו וולטר אנדרסון .אנדרסון נולד בשנת  1880למשפחת הספר לאור.
מהגרים קשת יום .כשהיה כבן עשרים הלך לקולג' ,אבל כבר סינקלייר נאלץ להדפיס את העותקים הראשונים על חשבונו,
אחרי סמסטר או שניים הבין שהאקדמיה אינה מתאימה לו אך כאשר הופיע הספר על המדפים הוא הפך לרב מכר
והציבור נחשף לתעשיית הבשר במערומיה הנוראיים ביותר.
ועזב את הלימודים .במשך כמה שנים נדד ברחבי המערב
סינקלייר לא חסך בתיאורים על חוסר ההיגיינה שבמשחטות,
התיכון ללא מטרה ברורה ,עבר מעיירה לעיירה ועבד כשוטף
על העכברושים והעכברים המטיילים בכל פינה ועל הפרות
כלים או טבח לעת מצוא .הוריו של וולטר דאגו .הייתה להם
עצמן – שבמקרים רבים מתו משחפת לפני שנהפכו לבשר
תחושה ,מוצדקת למדי ,שהבן שלהם חסר כל כישורים .הם
טחון .סינקלייר אפילו סיפר על עובדים שנפלו בטעות לתוך
החליטו לקנות מסעדה קטנה מכספם כדי שוולטר ינהל אותה
המטחנות .אתם יכולים לנחש בעצמכם את ההמשך.
– אבל אפילו זה לא עזר .אחרי פחות משנה מכר אנדרסון את
המסעדה ובזבז את כל כספו בניסיון להקים להקת תאטרון
אם כן ,העסק הקטן של וולטר אנדרסון היה אמור להיות
נודדת .הניסיון הזה נכשל לאחר שלושה שבועות בלבד
כישלון חרוץ .בכל זאת ,החליט אנדרסון להסתכן :הוא
ואנדרסון מצא את עצמו ,שוב ,טבח זוטר הנודד מעיר לעיר .לווה בשר ,בצלים ולחמניות מחנות מכולת סמוכה ,והבטיח
יצ ָ
בשנת  1912עבד אנדרסון כטבח במסעדה קטנה בוִ ִ
'יטה ,לשלם לבעל המכולת באותו הערב מכסף שירוויח במכירת
קנזס .בתפריט היו גם המבורגרים אבל באותה תקופה המבורגרים.
ההמבורגרים ,או כמו שכונו 'בשר בנוסח המבורג' ,היו שונים
מאלו שאנחנו מכירים כיום .הם היו דומים יותר לקציצות בשר בדיעבד ,הבחירה המאולצת בסנדלרייה קטנה להקמת
עגולות והיו מוגשים בין שתי פרוסות לחם .אנדרסון החל הדוכן שלו הייתה בחירה טובה מאין כמותה .המרחב
לשחק ולשנות את ההמבורגרים :הוא שיטח אותם וראה שכך המצומצם הכריח את אנדרסון להכין את ההמבורגרים שלו
הם נצלים מהר יותר ,הוא הוסיף בצל מטוגן וגילה שזה טעים ,ממש לעיני הלקוחות :הם יכלו לראות אותו טוחן את הבשר
הוא החליף את הלחם בלחמניה והלקוחות ממש התלהבו.
בעצמו ,מטגן אותו ומכניס אותו ללחמניה.

"
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העובדה הזאת סייעה להפחית את החששות שלהם בנוגע
לאיכות הבשר ,ובסופו של היום הראשון הצליח וולטר להרוויח
די כסף כדי להחזיר את החוב לבעל המכולת ולרכוש את כל
המצרכים הדרושים ליום המחרת.

וולטר אנדרסון היה מאושר .הוא מעולם לא אהב להתעסק
בניהול השוטף של הדוכנים .הוא שמח מאוד להשאיר את
העניין בידיו של אינגרם ולהתמקד בענייני המזון .בילי אינגרם
הבין בחושיו העסקיים המחודדים שהמשימה הדחופה
והחשובה ביותר היא שיפור התדמית של ההמבורגר .כל
עוד קציצת הבשר נחשבת למאכל מוקצה ונחות העסק
שלהם לעולם לא יצליח .הצעד הראשון שלו היה לבחור
שם לרשת המסעדות ,שם שיבטא את התדמית החדשה.
הוא בחר בשם ' – 'White Castleטירה לבנה .השלב הבא היה
לעזוב את הסנדלריות הדחוקות והדוכנים הצרים ולפתוח
אמתיות ,מסעדות מרשימות שבחזיתן צריחים
מסעדות ִ
לבנים ובוהקים .
גם בתוך המסעדה התחוללה מהפכה דרמטית .הלקוחות
הפוטנציאלים חששו מההיגיינה הלקויה של הכנת הבשר
הטחון .אינגרם קנה את הבשר שלו מהיצרנים הטובים
אמתית
ביותר באזור ,מעבר לכך לא הייתה לו השפעה ִ
על איכותו של הבשר .אך הייתה לו אפשרות להשפיע על
תדמית הבשר ,והוא השתמש בהשפעה הזאת כמיטב

ששמו בילי אינגרם ,כדי שיתווך בינו לבין רופא השיניים.
המוניטין הרציני והמהוגן של אינגרם סייע בהצלחת העסקה.
ההתלהבות שהפגינו הלקוחות של וולטר השפיעה על אינגרם
והוא החליט למכור את סוכנות הנדל"ן שלו ולהצטרף לעסק
של אנדרסון .אנשים בסביבתו היו בטוחים שהוא השתגע :מי
עוזב מקצוע מכובד כמו סוכן נדל"ן כדי להפוך להיות בעלים
של דוכן פלאפל ,פחות או יותר?!

אינגרם הנהיג סטנדרטים חדשים של ניקיון שלא נראו עד
אז בשום מסעדה בארצות הברית .כל סנטימטר במסעדה
היה מצוחצח ומבריק .המטבח היה חשוף לעיני הלקוחות,
וגם הוא היה נקי למשעי .העובדים נבדקו לפני שהתקבלו
לעבודה כדי לגלות מחלות למיניהן והייתה להם תלבושת
אחידה וסינרים לבנים.
אינגרם גם ידע שדי במסעדה אחת מתוך הרשת כולה שלא
תעמוד בסטנדרטים הגבוהים כדי שכל מגדל הקלפים הזה
יתמוטט .על כן ,הוא הנהיג נוהל חדש .כל הסניפים ברשת
יהיו זהים זה לזה לחלוטין :מטבח זהה ,אותם מוצרי יסוד,
אותו תפריט ואפילו אותם מושבים.

כוחו של פרסום

האסטרטגיה הזאת הצליחה באופן מושלם .כל מי שפסע
לתוך אחת ממסעדות הרשת לא יכול היה שלא להתרשם
מהרצינות התהומית שראתה הרשת בנושא ההיגיינה.
ההמבורגרים זכו לדימוי הפוך לחלוטין מהדימוי שהיה להם
רק לפני שנים ספורות .רשת וייט קסל צמחה בקצב מהיר
ובתוך ארבע שנים בלבד כבר היו לרשת עשרות סניפים
במרכז ארצות הברית .לא מעט חייקנים קמו לרשת ,כמו
' 'White Tower', 'Little Castleועוד ,אבל לכל אורך שנות
השלושים והארבעים וייט קסל שלטה ללא עוררין בענף המזון
המהיר .מעמדה של וייט קסל החל להתערער רק בשנות
החמישים והשישים כשמתחרות חזקות כמו מקדונלד'ס
ובורגר קינג חיקו את רעיונותיו של אינגרם בהצלחה רבה
והצליחו לזכות בנתח שוק גדול .כיום וייט קסל היא רשת
קטנה וכמעט שאינה מוכרת מחוץ לגבולות ארצות הברית,
אם כי היא עדיין מחזיקה בקהל לקוחות נאמן ואוהד.

החטיפים ,השתייה הקלה ,המזון המהיר ושאר המזונות
המזיקים לבריאים נמצאים היום במצב דומה למדי למצב
שבו היה ההמבורגר לפני כמאה שנים :התדמית הציבורית
שלהם נמצאת בשפל המדרגה .ההבדל העיקרי הוא שבידי
יצרניות המזון ישנו כלי נשק רב עוצמה – הפרסום .הם מפנים
את כלי הנשק הזה נגד הקבוצה הפגיעה ביותר בחברה שלנו:
הילדים.
מקדונלד'ס הייתה ,ללא ספק ,החלוצה בתחום השיווק
לילדים .רונלד מקדונלד ,הליצן המפורסם ,הופיע לראשונה
על מסכי הטלוויזיה אי שם בשנות החמישים .המסר השיווקי
בפרסומות הראשונות לא היה ממש סמוי ,בלשון המעטה.
הכובע שרונלד חבש לראשו הוא מגש לכוס שתייה ומנת
המבורגר ,והליצן טייל עם הילדים יד ביד ב'מקדונלד-לנד':
ארץ קסומה שבה המבורגרים מדברים צומחים מהאדמה.
אחרי כן שכללה מקדונלד'ס את שיטות הפרסום שלה

מחודש לחודש עלתה הפופולאריות של הדוכן .ההמבורגרים
אמתי אצל
הזולים שלו – רק חמישה סנטים – היו להיט ִ
עובדים קשי יום .הם חיפשו משהו טעים וזול לאכול .בתוך
שלוש שנים פתח אנדרסון עוד שני דוכנים וגם הם הצליחו.
ובכל זאת ,בהצלחה זו לא היה די כדי לשנות את המוניטין
הגרוע של ההמבורגר .אנשים מכובדים לא רצו שיראו אותם
אוכלים המבורגרים ,ואמהות חששו שאם הן יתנו לילדיהן
לאכול המבורגרים יחשבו שהן אמהות גרועות.

בשנת  1920רצה וולטר לפתוח חנות חדשה וביקש לשכור
לשם כך מבנה שהיה בעבר מרפאת שיניים .רופא השיניים,
שהיה בעל המבנה ,לא הסכים להשכיר לו .הוא לא רצה
שהמבנה ששימש מרפאה מכובדת יהיה דוכן המבורגרים
מפוקפק .על כן ,פנה וולטר לסוכן נדל"ן מוכר ומכובד ,יכולתו .המסעדות של הרשת היו נקיות – ולא סתם נקיות:
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"

כל עוד קציצת הבשר נחשבת למאכל
מוקצה ונחות העסק שלהם לעולם לא
יצליח .הצעד הראשון שלו היה לבחור
שם לרשת המסעדות ,שם שיבטא את
התדמית החדשה .הוא בחר בשם 'White
 – 'Castleטירה לבנה .השלב הבא היה
לעזוב את הסנדלריות הדחוקות והדוכנים
אמתיות,
ִ
הצרים ולפתוח מסעדות
מסעדות מרשימות שבחזיתן צריחים
לבנים ובוהקים.

"

והוסיפה לתפריט את ארוחת הילדים ( :)Happy Mealמנה
שאתה גם מקבלים צעצוע כלשהו .החל משנות
לילדים ִ
השבעים היו קשורים הצעצועים בארוחות הילדים באופן
קבוע לסרט או לסדרת טלוויזיה שילדים אוהבים.
כמעט כל חברות המזון נוקטות אמצעים דומים .על רוב
אריזות דגני הבוקר לילדים ,למשל ,אפשר למצוא משחקים,
עבודות יצירה ודמויות מצוירות ,כמו 'טוני הטיגריס' של
קלוגס .כולן מפרסמות בעיקר בשעות שבהן ילדים צופים
בטלוויזיה.
חוקרים מאוניברסיטת ייל הציגו לילדים בני ארבע עד שש
שתי שקיות שהכילו את אותו המזון בדיוק .על מחצית
מהשקיות היו מדבקות של דמויות מצוירות ,כמו דורה ,שרק
וכדומה ,ועל המחצית השנייה לא היה דבר .כצפוי ,שבעים
אחוז מהילדים העדיפו לקבל את השקית שבה יש מדבקות,
אבל באופן מפתיע – יותר ממחצית הילדים טענו שהאוכל
בשקיות עם המדבקות טעים יותר מהאוכל שבשקיות
הפשוטות .ממצאים אלו ואחרים מדגימים את ההשפעה
הפסיכולוגית האדירה שיש לפרסום על האופן שבו ילדים
תופסים את המציאות.
הפנייה לקהל הצעיר משרתת שתי מטרות חשובות בעבור
חברות המזון .המטרה ראשונה היא ההשפעה על הילד
עצמו :המפרסמים יודעים שאנחנו נקשרים באופן רגשי
מאוד לטעמים שאנחנו חווים בילדותינו .אני מניח שכמעט
לכל אחד מאיתנו ישנו איזה מאכל אהוב שהוא זוכר עוד
מהילדות ,גלידה מדהימה או ממתק מיוחד .אם הפרסומות
יצליחו 'ללכוד' אותנו כשאנו ילדים יש סיכוי טוב שנמשיך
להיות לקוחות נאמנים של אותו יצרן מזון גם כשנהיה
מבוגרים.
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המטרה השנייה היא השפעה עקיפה .המפרסמים יודעים
שלהעדפות של הילדים יש השפעה גדולה מאוד על רשימת
הקניות של ההורים .באמצעות הפרסומות הם מסוגלים
להחדיר 'סוכנים כפולים' לתוך התא המשפחתי ולהפעיל
לחץ עקיף ,אבל רב עוצמה על המחזיקים את הכסף בפועל.
למען הגילוי הנאות ,אני חייב לציין שבזמן האחרון גיליתי שני
סוכנים כפולים של קינדר אצלי בבית .אחד מהם הוא גם
סוכן כפול של קוקה קולה.
בעולם המערבי מתנהל כיום מאבק אימתני בין חברות המזון
לבין ארגוני הורים ובעלי מקצוע המנסים לאסור או לצמצם
באופן דרסטי את כמות הפרסומות המופנות ישירות
לילדים .הטענה העיקרית היא שהפרסומות לממתקים,
חטיפים ומזון מהיר מתחרות באופן ישיר במאמצים שעושות
הרשויות בחינוך הילדים כיצד לאכול בריא יותר .עיקר
המאבק מתרכז בתשע בערב ,קו פרשת המים .הארגונים
תובעים מהמחוקקים לאסור על חברות המזון לפרסם בכלי
התקשורת לפני השעה תשע בערב ,מתוך הנחה שרוב
הילדים כבר ישנים בשעה הזאת.

"

אבל באופן מפתיע – יותר ממחצית הילדים
טענו שהאוכל בשקיות עם המדבקות טעים יותר
מהאוכל שבשקיות הפשוטות .ממצאים אלו
ואחרים מדגימים את ההשפעה הפסיכולוגית
האדירה שיש לפרסום על האופן שבו ילדים
תופסים את המציאות.

"

חברות המזון מפעילות לחץ מנגד וטוענות ,במידה בלתי
מבוטלת של צדק ,שתקנות כאלה לא יהיו הוגנות כלפיהן.
הרי בסופו של דבר ,כל אחד מאתנו רשאי להחליט מה הוא
מסכים שילדיו יאכלו ומה לא .הילדים אינם משלמים על
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הפיצות והמשקאות הקלים מכספם .ההורים הם הבוחרים
לתת להם כסף כדי לקנות מזונות אלו .אם יש הורים שאינם
רוצים שהילדים שלהם יאכלו ג'אנק פוד – שלא יקנו להם.
זה הכול .כרגע נראה שידם של ארגוני ההורים על העליונה.
בכמה מדינות ,כמו בריטניה ,כבר חוקקו חוקים האוסרים על
פרסום של מזון מהיר לפני תשע בערב ,וככל הנראה המגמה
הזאת תלך ותתחזק.
חברות המזון מנסות להתמודד עם המצב החדש ,כל אחת
בדרכה שלה .מקצת החברות ממשיכות בשיווק האגריסיבי,
אבל מפנות את עיקר המאמצים לרשת האינטרנט ,שבה אין
שום רגולציה .חברות אחרות ,כמו מקדונלד'ס ,משתדלות
ליצור תדמית 'בריאה' יותר .הן מכניסות פירות וירקות
לארוחות הילדים ומציינות בבירור ערכים תזונתיים של כל
מוצר.
עצם העובדה שהמזון הנמכר הוא מטבעו מזון שאינו בריא,
יוצרת לעתים מצבים אבסורדיים .חברת קדבורי ,למשל,
יצאה בזמן האחרון במבצע הנועד לעודד ילדים לבצע פעילות
גופנית :קנייה של חטיפי שוקולד מתוצרת החברה מזכה את
הילד בקופונים לרכישת ציוד ספורט .הבעיה היחידה היא
שכדי לזכות בכדורסל אחד ,לדוגמה ,הילד יצטרך לאכול
לא פחות מ 170-חטיפי שוקולד שומניים ונוטפי סוכר – לא
העסקה המשתלמת ביותר.

האם ג'אנק פוד ממכר?
תביעות נגד תעשיית המזון המהיר הוגשו לא פעם בטענה
שהמזון אינו מזין ואף גורם לבעיות בריאותיות .התובעים
,כמובן ,הפסידו .החברות טענו להגנתן כי האחריות לקרוא
את הנתונים התזונתיים חלה על הצרכן ,ואין הן צריכות

לשאת באחריות ללקוח כאשר מתוך שיקול דעתו בלבד הוא כוס שתייה ענקית ומילוי מחדש חינם עולה כמה סנטים.
קילו עגבניות טריות ,לעומת זאת ,עולה לפעמים גם שמונה
בוחר לשוב ולאכול את המזון שהן מייצרות.
אחת הדרכים שבהן תביעה שכזו עשויה להצליח היא אם דולרים .אז למה לבשל?
יוכיחו במידה סבירה של ודאות שג'אנק פוד ,כמו סיגריות,
הוא ממכר .במילים אחרות ,שללקוחות במסעדות המזון סיבה נוספת למשיכה למזון המהיר – ואולי אפילו הסיבה
המהיר אין ברירה אלא לקנות עוד ועוד מזון המזיק להם ,המשפיעה ביותר – היא הטעם.
ולכן הם אינם אחראים למעשיהם.
חייבים להודות ,ג'אנק פוד הוא טעים .קצת מוזר ,לא? תחשבו
האם ג'אנק פוד באמת ממכר? יש עדויות עקיפות לכך על זה לרגע .סטייק אנטריקוט טרי על המנגל זה טעים ,אבל
שייתכן שהתשובה היא כן .מחקר שנערך לא מכבר המבורגר עשוי מבשר ירוד באיכותו ,שנטחן ,במקרה הטוב,
בקליפורניה הראה שעכברים שקיבלו מזון עשיר בשומן לפני כמה ימים ושכב קפוא עד שטיגנו אותו בשמן חמש
ובסוכרים פיתחו התנהגות אובססיבית בעלת סממנים דקות 'תמימות' .זה לא נשמע ממש טעים .למעשה ,זה
מובהקים של התמכרות למזון זה .אחרי שבועיים של מזכיר לי המבורגר בנוסח מילואים.
דיאטה עשירה בג'אנק פוד ,הם סירבו לגעת בשום מזון אחר
והתעקשו לאכול את המזון המשמין גם כשידעו שבכל פעם אז איפה הקסם? כיצד מצליחות מסעדות המזון המהיר
שהם יתקרבו אליו הם יקבלו זרם חשמלי מכאיב .בדיקה להפוך חומרי גלם בינוניים לארוחות טעימות? כדי לענות על
של פעילות המוח הראתה ירידה ניכרת בפעילות של קולטני השאלה הזו עלינו להבין טוב יותר מהו בעצם 'טעם'.
המוליך העצבי דופאמין ,בדיוק כמו במוחם של מכורים
להרואין או קוקאין.
אין ספק שגופנו מגיב בצורה נלהבת מאוד למזונות עשירים
בשומן ,מלח וסוכר :מיליוני שנים של אבולוציה לימדו אותנו
שמזון עשיר בשומן יעזור לנו לשרוד את החורף.
כנראה שמזון משמין אינו ממכר באותה העוצמה כמו סם
נרקוטי – אבל לעומת הסמים ,ישנם כמה גורמים סביבתיים
וחברתיים המסייעים ותומכים ב'התמכרות' הזאת.

"

האם ג'אנק פוד באמת ממכר? יש עדויות
עקיפות לכך שייתכן שהתשובה היא כן.
מחקר שנערך לא מכבר בקליפורניה
הראה שעכברים שקיבלו מזון עשיר בשומן
ובסוכרים פיתחו התנהגות אובססיבית
בעלת סממנים מובהקים של התמכרות
למזון זה.

"

פעם אנשים היו אוכלים בעיקר בבית
ובעיקר את האוכל שבישלו בעבורם
האימהות .כיום ,בארצות הברית ,וגם
בישראל במידה מסוימת ,רוב האימהות
עובדות במשרה מלאה ואין להן את הזמן
או הנכונות להשקיע בארוחות מגוונות
ועשירות .למי שבישול אינו התחביב
האהוב עליו פיצה קפואה או עצירה
במסעדות דרייב-אין הם פתרונות טובים,
לפחות ליום או יומיים בשבוע.
ד"ר שרון מרקס ,כימאית מהמכון למחקר
ביולוגי היא שהציעה לי לכתוב על הנושא
הזה .היא חשבה על גורם נוסף למשיכה
למזון המהיר מתוך ניסיונה האישי.
בישראל מזון מהיר הוא יקר יחסית אבל
בארצות הברית הוא זול מאוד ומשתלם
כלכלית לקנות מזון מוכן יותר מלבשל
בבית .ארוחה מוכנה למיקרוגל עולה
דולר אחד .גם המבורגר עולה דולר אחד.
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טעים כמו מדבקה של שרק  -המשך
נכון ,אפשר להשתמש בטכנולוגיה הזאת כדי לגרום לנו
להרגיש שהמבורגר תפל טעים כמו סטייק אלוהי ,אבל
גם אפשר להשתמש בה כדי להעשיר את המזון שאנחנו
אוכלים .למשל ,ישנם חומרי טעם וריח שמאפשרים למסטיק
לשנות את טעמו שלוש פעמים בזמן הלעיסה .מלבד זאת,
כשרוצים להפוך מוצר מסוים לבריא יותר מצמצמים את
כמות הסוכרים ,השומנים ודומיהם ,וכך מאבדים חלק ניכר
מהטעם שלו .במקרה כזה אפשר להיעזר בחומרי טעם וריח
כדי למלא את החסר.
המסקנה היא שג'אנק פוד אינו שונה בהרבה מרוב המוצרים
שאנחנו צורכים בעולם המערבי .יש לו תדמית חיובית כמו
לאייפון ,רכיבים ממכרים ,כמו בסיגריות או משחקי מחשב,
וחומרים מהונדסים לפרטי פרטים כמו במעבדי אינטל.

חומרי טעם וריח
על הלשון ובחלל הפה יש לנו פקעיות המסוגלות לזהות
חמישה טעמים בסיסיים :מלוח ,חמוץ ,מר ,מתוק ואומאמי,
טעם שקצת קשה לאפיין אותו אבל הוא זה המעניק נפח
ומרקם עשיר למזונות.
אם כל תחושת הטעם שלנו הייתה תלויה אך ורק בפקעיות
החיים היו מאבדים הרבה מטעמם :פקעיות הטעם מבחינות
באופן גס בלבד בין הטעמים השונים .התחושה שחוש הטעם
נמצא בפה או בלשון היא אשליה בלבד :למעשה ,חוש הריח
שלנו ממלא תפקיד חשוב מאוד בהעשרה של הטעמים
שאנחנו מכירים.
במילים אחרות ,לא צריך ללעוס קציצת בשר מובחרת כדי
להרגיש את הטעם של קציצת בשר מובחרת :די במיצוי
הכימיקלים הנדיפים ,הצבע והמרקם של הבשר כדי לשכנע
את מוחנו שהבשר המעובד ,המופשר והירוד שאנו אוכלים
הוא למעשה יצירת מופת קולינרית .לאשליה הזאת יש אפילו
שם ואתם יכולים למצוא את השם הזה כמעט על כל אריזת
מזון שאתם קונים בסופר :חומרי טעם ,ריח וצבע.
על חשיבות חומרי הטעם והריח מעידה העובדה שהחברות
המייצרות תוספים אלו שומרות על הנוסחאות הכימיות
שלהן כמו על סוד צבאי .התעשייה הזאת מרוויחה עשרות
מיליארדי דולרים בשנה אבל מעולם לא זוכה לחשיפה
ציבורית ,וזאת במכוון .יצרניות המזון אינן רוצות שתדעו עד
כמה המוצרים שלהם תלויים בתוספים המלאכותיים האלו
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ועד כמה המזון שאנחנו אוכלים הוא מזון מהונדס .הן רוצות
לשמר את התחושה המוטעית שהמזון שאנחנו אוכלים
הוא טבעי ,אך בפועל עוברים חומרי הגלם תהליכי עיבוד
רבים .גם ההבחנה בין חומרי טעם טבעיים לחומרי טעם
מלאכותיים היא אשליה פסיכולוגית ותו לא .אין כל הבדל
בין חומרי טעם מלאכותיים לחומרי טעם טבעיים :מדובר
באותה נוסחה כימית ,נוסחה זהה לחלוטין .ההבדל היחיד
הוא בתהליך הייצור :חומרי טעם וריח טבעיים מיוצרים
בשיטות המיושנות ,דהיינו כמו שייצרו בעבר ,ואילו החומרים
המלאכותיים מיוצרים באמצעות מכונות מתוחכמות ושיטות
חדישות.

לדעתי ,השאלה אם מזון מהיר הוא בריא או לא אינה
רלוונטית .כמעט כל דבר שנעשה בצורה מופרזת או מוגזמת
אינו בריא .נכון ,מי שאוכל במקדונלד'ס כל יום וכל שבוע
נמצא בצרה צרורה ,אבל לאכול ארוחת ביג מק וצ'יפס פעם
בחודש אינו מזיק ואפילו טעים.
הדבר החשוב ,לדעתי ,הוא להבין מהם הכוחות המשפיעים
עלינו כשאנחנו רוצים להחליט מה לאכול .הרבה יותר קל
להתנגד לפיתוי כשיודעים שהוא אשליה בלבד והרבה יותר
קל לחנך את הילדים לאכול בריא אם מפסיקים את שטיפת
המוח השיווקית שהם נאלצים לעבור בכל פעם שהם צופים
בטלוויזיה .זו אולי קלישאה ,אבל ידע הוא כוח.

מסקנה היא שג'אנק פוד אינו שונה
בהרבה מרוב המוצרים שאנחנו צורכים
בעולם המערבי .יש לו תדמית חיובית כמו
לאייפון ,רכיבים ממכרים ,כמו בסיגריות
או משחקי מחשב ,וחומרים מהונדסים
לפרטי פרטים כמו במעבדי אינטל

חשוב להבהיר שאין שום דבר שלילי בחומרי
טעם וריח והם גם אינם מזיקים לבריאות .הם
בסך הכול תוצרים של הנדסה טכנולוגית,
כמו ששבב סיליקון הוא תוצר של הנדסת
מיקרואלקטרוניקה.
הכימאים המייצרים את חומרי הטעם והריח
מכנים את המזון אפליקציה ,ולא במקרה:
מבחינתם ,המזון הזה הוא מתוכנת ומהונדס
בדיוק כמו אפליקציה של אייפון.
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המלצת העורכת

הבעיתיות של העיסוק הפילוסופי
נקודת מבט מטא-פילוסופית על ה'תקלות' הפילוסופיות
הנפוצות ביותר

מאת :אהרן גיל ,גמלאי ,לאחר קרוב ל 50-שנות ניסיון בהנדסת מערכות והוראה באקדמיה

כל מי שעוסק בנושאים פילוסופיים עלול להתקל
באחת או יותר מהבעיות הבאות:
 .1מעגליות
דוגמה מובהקת היא השימוש בשפה כדי לדון בפילוסופיה של שפה בכלל ,ובפילוסופיה של
אותה שפה בפרט.
 .2מושגים פשוטים אינטואיטיבית ומסובכים פילוסופית
המושגים שנראים לנו באופן אינטואיטיבי הכי ברורים ומידיים ,כמו "אני"" ,זמן" ו"ידיעה" הם
המסובכים ביותר לדיון פילוסופי.
 .3תלות
זו דוגמא נוספת למעגליות .הדיון הפילוסופי בכל מושג משתמש בהכרח במושגים אחרים.
הדיון באחד ממושגים אלו יתכן וידרוש להשתמש במושג המקורי.
 .4מצוי לעומת רצוי
כשדנים בפעולות אנושיות ,דרושה אבחנה ברורה בין הנסיון לתאר כיצד אנשים (או קבוצות
מסוימות של אנשים) מתנהגים בפועל במצב מסויים ,לבין התאור איך ראוי להם לפעול
במצב כזה .הבלבול או הערבוב בין השניים יגרום לצרות מרובות .לדוגמא ,התנהגות במצבים
הסתברותיים כגון הגרלות .ההחלטה הראויה היא זו שמתחשבת ברווח הממוצע הצפוי ביחס
למחיר כרטיס ההגרלה .ההתנהגות בפועל מתוארת בספרם של כהנמן וטברסקי.
 .5מודע לעומת תת-מודע
אבחנה נוספת שיש לעשות כאשר דנים בתהליכי התפישה וההחלטה האנושית ,היא בין
תהליכים מודעים לתהליכים לא-מודעים .זו בעיה קשה במיוחד ,מאחר ובהרבה מקרים החלק
המודע של התהליך הוא רק תוצאתו הסופית של החלק הלא-מודע של התהליך .במקרים
אחרים ,כאשר ,בהסתכלות פנימה ,התהליך נראה כמודע ברובו הגדול ,איננו מודעים עד כמה
גדול היה חלקו הלא-מודע .לדוגמא ,התהליכים של קבלת החלטות ופתרון בעיות.
.6יש מאין
קיימים מספר תהליכי התפתחות שנראים כיוצרים "יש מאין" .דוגמאות :התפתחות היקום
מ"המפץ הגדול" ,התפתחות החיים מחומר לא-חי ,התפתחות יצורים מודעים מיצורים לא-
מודעים והתפתחות השפה והתרבות .למרות (או אולי בגלל) הדוגמאות הללו ,המושג של "יש
מאין" קשה מאד לפילוסופים הרואים בנסיגה אין-סופית נימוק לשלילה.
לסיכום :בהעלותי בעיות אלו ,לא היתה כוונתי לייאש את העוסקים בפילוסופיה ,אלא להביא
לידיעתם את האתגרים הכרוכים בכך.
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אתה לא מיוחד

סלאם פואטרי בועט .מאת :טמיר אהרוני

למעשה אתה סתם עוד אחד
ואני לא אומר את זה כדי להקטין או להעליב
אני אומר את זה כדי שתבין אז תקשיב
אתה לא יוצא דופן באופן רדיקלי
לא מתבלט בנוף הלוקלי
אתה בנאדם
מה שלא תעשה כנראה שזה לא יהיה טירוף
אתה לא נושם מתחת למים ולא מסוגל לעוף
אתה אחד מיני מיליארדים של אותו תת מין ,אתה צירוף
של אותם אטומים שמרכיבים גם לי את הגוף
אז למה שאעביר דווקא אותך
לשולחן עם החלון הגדול משמאלך?
השולחן הזה שמור ,לא למישהו מיוחד יותר ממך
פשוט מישהו שיודע להזמין מראש! סליחה
אבל בעיני זה בדיחה שנפלנו פח לאותה מתיחה
אותו שקר ילדות – שכולנו נדירים ובכולנו יש איכות
ואם אני מיוחד אז בטח יש לי זכות ומגיע לי הכל ועל הזין מצידי
כי אני יוצא דופן
אני בלעדי
סרטי דיסני ,האמהות שלנו ,מורות ביסודי
כולם הבטיחו שבנו יש משהו ייחודי
אז פיתחנו ציפיות שבאמת נגדל להיות הבראד פיט הבא או
אומה טורמן
רבי נחמן מאומן
המופע של פאקינג טרומן
כן ,איכשהו עכשיו זה נחשב טבעי
להניח שהעולם כולו נכתב סביבי
"אז למה שאני אחכה בתור ,באמת?"
או "למה שאשים את הפלאפון על שקט?"
ובכן ,השולחן שם עם החלון ,כאמור ,שמור
אז מתנצל אבל אין סיבה שתקבל
אותו גם אם היית זוכה בפרס נובל ,מחסל מחבל ,המפיק של
אדל או דונלד טראמפ לעזאזל
זה לא משנה ,גאד דאמיט
הכל הבל הבלים ,מזמן הבין את זה קהלת
דור הולך ודור בא
כמו בקר שנע ברפת
לכלום אין סיבה
ואנחנו סתם אופנה חולפת
כן ,כל ההיסטוריה של האנושות היא אפילו לא תזכורת בלוח
השנה של הקיום

והעולם כולו הוא רק גרגר חול קטן בחוף הים של היקום
מה שהופך את הרגע הזה ל...כלום
איי רסט מיי קייסט אתה עוד קופי פייסט של מתכון גנטי תחום
הרמטית באוסף תאים משוכפלים שמתחלפים אוטומטית
במעין נוסחה תמטית חוזרת שיוצרת בן תמותה
קונטרול סי קונטרול וי
זה אתה
אל תיקח את זה קשה
תראה לא ניסית לדכא
פשוט ,אתה יודע ,לפעמים גם בי זה מכה
שפאק ,לעולם אני לא אהיה כל כך הרבה דברים
וככל שהזמן עובר מסתבר שאני גם לא כזה שונה מאחרים
וזה לא דבר רע
למעשה אני מוצא הרבה נחמה בהשלמה שלא משנה מה
אעשה או עשיתי
זה לא כזה קריטי
אנחנו חובטים ת'ראש בקיר על כאלה שטויות
ואז אוכלים את עצמנו ימים ולילות
למה?
למה סתם שיהיה כבד?
אין מה לחשב כל כך הרבה את צעדייך
העולם כולו הוא לא נושא עיניים אלייך
מיליארדים של שנים חלפו ללא עזרתך
וכנראה זה יימשך גם די הרבה אחרי מותך
אז תוריד את משקל המשמעות מהכתפיים
אחרי הכל אתה פה רק לבינתיים
וצלחת החיים מתקררת ,מספיק להתדפק בתהיות
תאכל עם הידיים ותלקק את השאריות
אף אחד לא יעוף על עצמך במקומך
אז אל תפחד לא להיות מיוחד
לך תלמד משהו שיעשה אותך מאושר
תבקש מספר מזאת שם על הבר
אז היא תסרב
עזוב שטויות עשה מה שאתה אוהב
קח סיכון
העולם לא יחרב אם תצא מהבית עם חצ'קון
זה לא משנה ,זה גם לא ישתנה
אז לפחות תהנה
קום כל בוקר ,תן לעצמך סטירה
תפליג רחוק וקפוץ מהסירה
בוא תופיע בערב שירה וקרא בקול
תדרוש לקבל את השולחן השווה עם החלון הגדול
אבל לא את זה שם משמאל
הוא שמור.
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למעלה או למטה ,אבל הם כן רואים פחות או יותר אם הם
מרמים או לא .התוצאה שהתקבלה הייתה שהם מרמים
יותר .למה? מסתבר שבחושבנו על התועלת של אחרים יותר
קל לנו להצדיק את הרמאות שלנו .אם אנחנו מרמים רק

למען עצמנו אנחנו מפסיקים מהר מאוד ,אבל אם הרמאות
שלנו עוזרת למישהו אחר ,מישהו שאכפת לנו ממנו ,מישהו
שאנחנו אוהבים ,אז פתאום יש לזה הצדקה אפילו יותר
חשובה.

טיפים לרציונאלי המתחיל:

שיחה על
רציונאליות

 .1חשבו לטווח הארוך
אם נשאל את עצמנו מה אנחנו רוצים ,עדיף תמיד להסתכל לטווח הרחוק ולא לחשוב רק על מאווי וחשקי הווה .עלינו
תמיד לחשוב על האושר שלנו בטווח הרחוק .שאלו את עצמכם  -מה יעשה אותנו מאושרים בסוף השבוע ,החודש,
השנה? פעמים רבות בחושבנו על דברים בטווח הרחוק ,אנו נוטים לפעול באופן יותר נכון ורציונלי.

 .2הפכו עצמכם לצופה חיצוני

עם דן אריאלי
אם נדבר על מושג הרציונאליות בפילוסופיה ,נראה שיש לו תשתית חזקה
מאוד בלוגיקה .כדי שמשהו יהיה רציונלי – הוא צריך להיות מבוסס לוגית .אבל
בכלכלה ,נראה שהדבר שונה .תוכל להסביר?
כשמדברים על רציונאליות כלכלית לעומת לוגיקה,
הרציונאליות הכלכלית מוגדרת על ידי השחקן האנוכי ,היינו
ניסיון לעשות מקסימיזציה לדברים שיש לנו מבלי לקחת
בחשבון דברים אמוציונליים ,רגשות ,טובת הנאה של אחרים
וכד' .מעין גישה תועלתנית לכיוון הכלכלי – כל מה שיניב יותר
כסף ,הוא הדבר הרציונלי לעשות.
אבל אם נחשיב את עצמנו כבעלי עניין גם באושר הכולל
של הסובבים אותנו  -הכלכלה הסטנדרטית לא תוכל להכיל
אותנו ,כלומר – היא לא לוקחת את זה בחשבון אף על פי שזו
התנהגות הנחשבת להגיונית ,ללוגית.
בנוסף לכך ,הכלכלה לא באמת מתייחסת לרעיון שאנשים
חיים בחברה ,ולחברה יש השפעות על ההתנהגות שלנו .לכן
יש דברים כמו נקמה שנראים לנו כלא רציונליים מהבחינה
הכלכלית ,אבל כן תורמים במובן ההתנהגותי הכולל –
במקרה הזה  -בשמירה על כללי ההתנהגות של אחרים .אם
כן ,זה יכול להיות מאוד חיובי בתמונה הכוללת ,ולכן – כלכלי,
אבל הכלכלה לא לוקחת את זה בחשבון ולכן יוצא שזה לא
נחשב לרציונלי ,למרות שזה הגיוני ומבוסס לוגית.
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תנו לעצמכם עצה בתור צופה חיצוני .בניסוי מעניין ,הוצגה לאנשים סיטואציה בה הם הולכים לרופא ,והרופא ממליץ
להם על הטיפול היקר מבין שני טיפולים אפשריים .השאלה שהוצגה להם :האם תעשו את הטיפול היקר או שתלכו
לחוות דעת שנייה? רוב האנשים ענו שהם יבחרו בטיפול היקר .אבל כאשר אמרו לאנשים לדמיין שהם יועצים וצריכים
לעזור לחולים אחרים לבחור בין שתי האופציות ,רובם ענו שהיו מייעצים לחולים ללכת לחוות דעת שנייה .אז אנחנו רואים
שהחשיבה שלנו מחוץ לסיטואציה שונה ויותר טובה מבחינה רציונלית.

תוכל לספר על ניסוי שידגים זאת?
בהחלט .באחד מהניסויים ביקשו מאנשים להטיל קובייה,
ונתנו להם כסף לפי מספר הנקודות שהתקבל בהטלה -
כל נקודה בקובייה שווה דולר .לאחר מכן ביקשו מהאנשים
לבחור בצד העליון או התחתון של הקובייה לפני שהם
מטילים ,מבלי לגלות מה בחרו ,ורק לאחר שהקובייה נזרקת
לגלות את בחירתם .אז אם למעלה יוצא חמש ולמטה  2והם
בחרו למעלה ,אז הם כמובן יגידו למעלה ,ויזכו בחמש דולר.
אבל אם הם חשבו למטה ,עולה השאלה – האם ישנו את
דעתם ברגע האחרון כדי לזכות ביותר כסף?
מסתבר שאנשים הם "ברי מזל" ,כי ההטלות שהיו בהן
יותר נקודות קיבלו יותר מחמישים אחוז בצורה עקבית ,מה
שאומר שבעצם אנשים מרמים .אז זוהי התוצאה הבסיסית
 הרבה אנשים מרמים קצת וכמעט אף אחד לא מרמההרבה .אבל מה קרה כשהוסיפו עוד פרמטר ,וביקשו מבן
הזוג שלהם לשבת לידם? בן הזוג לא יודע מה הם חשבו –
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פרופ'
רבקה כרמי
על

פילוסופיה
באקדמיה
הראיון עם רבקה כרמי התחיל באופן בלתי צפוי" .מאוד התרגשתי היום" ,היא ציינה
כשהתיישבה מולי במשרדה לאחר שחזרה מדיון וועדה בכנסת" .פגשתי מישהי שמזמן לא
ראיתי" .סקרנות שאינה יודעת שובע מיד חילצה את הפרטים .רבקה נתקלה באישה צעירה
שאותה הצילה ממוות לפני יותר משני עשורים .כרמי הוזעקה מביתה לאחר שהרופא התורן
כשל בפעולת ההחייאה של תינוקת שאך נולדה .היא נהגה ברכבה במהירות של  180קמ"ש
והגיעה לבית החולים תוך שלוש דקות ברגליים יחפות .מיד הכניסה צינורית לקנה הנשימה
החסום של התינוקית והצילה את חייה" .היא בסדר גמור עכשיו ,ממש יפה ובריאה לגמרי.
היה כיף לפגוש אותה" ,אמרה כרמי והראתה לי את תמונתה.
הסיפור הקצרצר הזה נתן לי הצצה לחייה של כרמי ,לא
רק נשיאת אוניברסיטת בן גוריון אלא גם רופאה המסורה
לעבודתה ואוהבת אותה .הראיון הזה מביא את עמדותיה
של כרמי בנושאים הבוערים בעשור האחרון ,שלעתים אינן
שגרתיות :מקומה של הפילוסופיה ומקומה באקדמיה בפרט,
השפעת אוניברסיטת בן גוריון על המעבר לעיר הבה"דים,
עתיד הסייבר וגם הדרת נשים .אבל הדבר שהפתיע אותי יותר
מכל היה תסכולה של כרמי מהבירוקרטיה באוניברסיטה.
כנראה שיש דברים שגדולים מאתנו.

בעשורים האחרונים נדמה שיש ירידה חדה
במספר הסטודנטים במדעי הרוח ,ובה
בעת האוניברסיטאות מפחיתות את תקציב
הפקולטה למדעי הרוח .מה דעתך על כך?
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היום אין הרבה דברים שנלמדים באוניברסיטה את חושבת שיהיו אנשים במערכת שיתנגדו
שלא ניתן להשיג בסופו של דבר באמצעות לרעיון?

האינטרנט .זה הופך את הדרך להשגת הידע
להרבה יותר מהותית.

אחת המטרות שהצבתי לעצמי כשנכנסתי לתפקיד הייתה
לחבר את המזרח למערב באוניברסיטה.
אני מתקשה להבין את הגישה הזאת .מבחינתי זה כמו
לטמון את הראש בחול בפני כל השינויים והתמורות בעולם
מסביב ולהגיד אוקיי אנחנו מחכים שסוקרטס יבוא ויעזור לנו
להוציא אותו .ואין סוקרטס ,כבר אין .אבל כן יש דברים אחרים
שעומדים על הפרק וצריך להתייחס אליהם .שאלות בתחומי
המדע והרפואה הנוגעות לאתיקה ,למשפט ולפילוסופיה
יש ערך .בנושאים כמו רפואה של תחילת וסוף החיים,
מחקרים במדעי החיים על תאי גזע ,שיבוט ,רובוטיקה ובינה
מלאכותית ,ביטחון המרחב המכוון ,הזכות לפרטיות ועוד
ועוד .אפילו בעולם הסייבר אנחנו משוועים לתובנות שאני
יודעת שיכולות לבוא ממדעי הרוח .יש סוגיות שאנחנו כלל לא
יודעים איך להתחיל לגשת אליהן ,וברור לי שהתשובה יכולה
להגיע מתחום הפילוסופיה וההיסטוריה וגם מחשבת ישראל
ומאמרי חז"ל ,ברור לי שהתשובות נמצאות שם.

אופן החשיבה המובילה לחיפוש הידע ,היצירתיות שבחיפוש,
דרך השימוש בכלים הקיימים .כשכיהנתי כדיקנית פקולטה
למדעי הבריאות רציתי לקצץ את כל תוכנית הלימודים
ב .10%-האמת שרציתי קיצוץ של  20%אבל הבנתי שאני לא
יכולה להעז להציע את זה בכלל כי המציאות היתה שרצו
להוסיף  10%עוד על מה שיש בגלל "התפוצצות הידע".
ביקשתי שיבינו שאין טעם להעמיס ידע ,שיש צורך לקדם
למידה עצמאית ויש מקום לעודד סטודנטים לקחת קורסים
מפקולטות אחרות .זה לא היה פשוט אבל בסופו של דבר זה
קרה .לפחות עניין הקיצוץ.
בנוסף ,כל שינוי כזה בתוכנית הלימודים האקדמית ,דורש
המון מאמצים ,ובסופו של דבר גם אני מתנהלת תחת
מגבלות זמן ,והוא מתחלק בין דברים דחופים ,דברים שצריך
לעשות מתוקף התפקיד ודברים ששמתי לי למטרה לקדם.
לקחת כעת מטרה גדולה כמו שילוב מדעי הרוח עם תחומים
אחרים דורשת זמן ,מאמצים ואנרגיות כי זו מערכת שלמה
שצריכה לקבל שינוי ,שצריך להטמיע בה ולהביא אותה השיח המולטי-דיסיפלינרי הזה הוא כל כך פותח ,כל כך מרחיב
להכרה שהשינוי אכן נחוץ וחיובי .וזה לא פשוט .כרגע יש לא אופקים והוא הכרחי .אנחנו בעולם המודרני ,ולפילוסופיה
מעט אנשים שלא מוכנים להתגייס לרעיון למרות שאולי הרוב יכולה להיות תרומה אמיתית לשיח .צריך להבין את זה.
כן חושבים ששילוב מולטי דיסיפלינרי כזה נחוץ.

קיימת בעיה גדולה מאוד עם מדעי הרוח ולכן יש צורך
קונקרטי להגדיל את מספר הסטודנטים .הפתרון הפרקטי
הוא לעודד את השילובים האקדמאיים השונים ,וזה גם משרת
אינטרס אידיאולוגי של הקניית יכולות ניתוח גבוהות ,יצירתיות
אינטלקטואלית וחשיבת עומק – דברים הנחוצים מאוד אבל
לא קיימים מספיק בימינו לצערי.
ויש לכך חשיבות מרובה .אנחנו כמדינה זקוקים לקבוצת
האיכות הזו של אנשים שיֵ שבו בעמדות מפתח שונות ויביאו
לביטוי סט יכולות של חשיבה מופשטת-מורכבת ,ראייה
רחבה ויצירתיות בד בבד עם אנליטיות ,חשיבה סינטטית
וביקורתיות .כך ,אני מאמינה ,הם יעשו את תפקידם ,באשר
הוא ,בצורה טובה יותר .וזה לא רק נחוץ ,זה אפשרי.
הייתי רוצה שמי שמסיים היום ללמוד מדעים ,טכנולוגיה,
רפואה ,יהיה לו גם ערך מוסף – 'ראש פתוח' ,לא בהקשר
של ידע שהוא בעיני היום ממש טריוויאלי ,אלא בהקשר של
כלים ויכולות.
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"

ישבנו יחדיו סביב שולחן אחד ,חוקרים
מתחומי הפילוסופיה ,ההיסטוריה,
המדעים המדויקים ,ושאלתי אותם:
"חבר'ה מה עושים ,איך משלבים ידיים?
הפילוסופיה לדוגמה ,מאוד רלוונטית
לכל כך הרבה תחומים" .בתגובה ,נאמר
לי" :אנחנו לא צריכים להיות רלוונטים.
רלוונטיות לא רלוונטית למדעי הרוח".

"

אז איפה זה עומד עכשיו?
אנחנו מנסים לקדם את המהלך ככל הניתן ,אבל בינתיים
ננקטים צעדים קטנים ולא מהלך כוללני .אני חושבת
שהמערכת עדין לא מוכנה ולא מספיק פתוחה ,מתקדמת,
טולרנטית ,לא מספיק משוחררת מכבלי עבר וממעצורים
דיסיפלינריים.
מדברים הרי על הסרת גבולות – להפוך תארים לבינתחומיים.
אבל בחיי היום יום כאשר סטודנט מבקש לשלב בין שתי
מחלקות הוא נתקל בחסמים ביורוקרטיים מסוגים שונים
שתוקעים מקלות בגלגלי העניין והיוזמה שלו.
אפשר ,כמו שנעשה במקומות מסוימים בעולם לקום ולעשות
מעשה – לקבוע עובדות של ביטול גבולות דיסיפלינריים ולנהל
מהפכה אקדמית כוללת .אבל זה מחייב מאמץ מרוכז בכיוון
הזה בלבד ,כלומר גיוס כל הכוחות והמאמצים לשינוי הזה,
שכאמור -לא ברור אם בכלל המערכת באמת מוכנה לו.

מה לגבי חיוב קורסים פילוסופיים
בפקולטות אחרות?
חיוב סטודנטים לקחת קורסים במדעי הרוח לא יעשה את
העבודה .הפרה רוצה להניק ,בזה אין שאלה ,אבל האם העגל
רוצה לינוק? האם הסטודנטים מעוניינים בכזה שילוב? הרי אם
נחייב קורסים ולא תהיה חובת נוכחות ,לא ברור אם סטודנטים
יבואו לשיעורים ,וגם אם כן ,לא מובן מאליו שאכן יקשיבו
ויפנימו .אם הם לא באמת רוצים להרחיב את האופקים
ולהעמיק את הידע ,זו בעיה .משום כך צריך לעשות את הדבר
בצורה חכמה ,לעודד את הסטודנטים עניינית ובד בבד גם
לאפשר ולהקל מינהלית .זה באמת יגרום להם לקחת לא רק
קורס בחירה על מנת לצאת ידי חובה אלא כמה קורסי מבוא
רציניים שיכניסו אותם לתחום ויפתחו את הדרך לעבודת
השינוי מבחינת הקניית כלים חדשים ודרך חשיבה שונה.

"

כשהודיעו לפני כעשור שהולכים
להעביר את בסיסי ההדרכה (עיר
הבה"דים) דרומה ,אנשי קבע רבים
הודיעו שהם יצאו מצה"ל לשוק הפרטי.
כדי למנוע זאת ,התגייסה אוניברסיטת
בן גוריון לשיווק המהלך ,וכך מצאתי
את עצמי מבקרת בבסיסים ומשכנעת
אנשי צבא להדרים ,בהבטחה שנספק
להם את הפלטפורמה הראויה לפיתוח,
ללמידה ולמחקר.

"

נראה שאת מאוד מכוונת לטיפוח
אקדמי ומחקרי בגישתך .בראיון שנתת
לעיתון הארץ נכתב שאת משתדלת
לשים דגש על איכות מחקרית והנגשת
הכלים הנחוצים לסטודנטים ולחוקרים
באוניברסיטה .מדוע דווקא מחקר?
להיותה של בן גוריון אוניברסיטת מחקר חזקה יש משמעות
ברמה הלאומית .כשהודיעו לפני כעשור שהולכים להעביר
את בסיסי ההדרכה (עיר הבה"דים) ובעיקר יחידות העילית
דרומה ,אנשי קבע רבים ,בהם הייטקיסטים ממדרגה ראשונה,
הודיעו שאם זה יתקיים הם פשוט יבקשו לסיים את החוזה
עם צה"ל ויצאו לשוק הפרטי ,בו כמובן הם יכולים להרוויח
פי כמה וכמה ממה שהם מרוויחים בצבא .הצבא עמד לאבד
באופן כמעט מידי את טובי המוחות שלו .אז חלק גדול
משיווק של המהלך הזה היה באמצעותנו.
אני אישית יחד עם אנשי סגל מהאוניברסיטה ביקרנו
בבסיסים ,נפגשנו עם מפקדים והסברנו כיצד נהווה עבורם
פלטפורמת פיתוח ,פלטפורמת למידה ,וכיצד נספק להם
כלים וסטודנטים לצורך העניין .שיתוף הפעולה הזה עשה
שינוי עצום .תחילה בנכונות שלהם בכלל לשמוע על אפשרות
של לעבור מהמרכז ולעכל את המהלך הזה ,ושנית ,בהבנה
שבאמת קורה פה משהו גדול לאחרונה שמתחיל למצוא
ביטוי בשיתופי פעולה עם חברות ענק בינלאומיות הרלוונטיות
בתחומים שדרושים לצה"ל :תחומי התקשורת והסייבר
למשל .הווה אומר ,אלמלא הייתה פה אוניברסיטה חזקה עם
יכולות בתחומי מחקר
טכנולוגיים היה קשה
מאד להעביר את יחידות
העילית של צה"ל לנגב.

יש עוד הרבה דוגמאות למעורבות של האוניברסיטה בכלכלה
של העיר ,בחיי התרבות של הקהילה ,הרפואה .כך לדוגמה,
בוגרי בית הספר לרפואה הקימו את כל תשתיות הרפואה
הקהילתית בנגב .גם פיתוחים בינלאומיים בתחום המים,
האנרגיה החלופית ,ביוטכנולוגיה ועוד יצאו מכאן.

האם באמת יש אי אילו תגליות
ומחקרים פורצי דרך מהשנים האחרונות
באוניברסיטה?
בהחלט .ברגע נתון קשה להגיד מה יותר פורץ דרך ממה,
אבל השבוע פורסמה למשל פריצת דרך בתחום האנרגיה
החלופית שיש האומרים שזה ממש יכול להיות הדבר הבא
בתחום ,וזאת מבית מדרשה של המחלקה להנדסה כימית,
אבל יש גם פריצות דרך בביו-טכנולוגיה ובתחומים נוספים.

"

לדעתי הנושא שיתפוס מקום מאוד
מרכזי באוניברסיטה בעתיד הקרוב הוא
מחקר הסייבר .יש לנו קבוצה מאוד
חזקה של חוקרים בתחום ,והעיסוק
הרחב בנושא בהחלט צפוי למצב את
האוניברסיטה כמוקד מחקר טכנולוגי
מתקדם בישראל ובעולם.

"

הוא
הזה
המעבר
צעד היסטורי למדינת
ישראל ,לכן המחקר
לא רק חשוב בפני
עצמו לייצירת ידע חדש
והפצתו ,אלא לדעתי
יש גם חשיבות רבה
למיקום האוניברסיטה
ככזו שיכולה לתרום
להובלת מהלכים ברמה
לאומית .מעבר צה"ל זו
רק דוגמה אחת ,חדשה.
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תחום הסייבר זה נושא שישאר עמנו זמן רב ,לא איזה באזז
פופולרי שיֵ עלם .העיסוק בחלל הקיברנטי על היבטיו השונים
רק הולך ומתגבר ומשתכלל ,וזה תחום שמכיוון שהוא כל
כך רחב הוא חולש על הכול – תשתיות לאומיות כמו מים
וחשמל ,בנקים ,רפואה ,הכול .אין מי שחסין בפני האיום של
מתקפת סייבר ,ולכן הצורך לפתח שיטות הגנה הופך ליותר
ויותר אקוטי.

שנשארים בקמפוס ועוד .הטעות היא באופן ביצוע הטקס.
הרב ניהל את הטקס באופן אורתודוקסי ועצמאי ,מבלי שהיה
צריך לקרות ,אך אנו לא היינו מודעים לכך .אינני אדם דתי,
וכנראה ,הגבולות לא היו ברורים גם לי .האירוע העמיד את
הדברים על דיוקם .כעת כל אחד יודע את תפקידו ,מקומו
וסמכויותיו ,וברור ומובן שנשים (וכל אחד אחר) לא יודרו
משום טקס בשום אופן ומשום סיבה.

ועכשיו נחזור קצת אחורה .גילוי נאות :הראיון הזה מתקיים
בזכות או בשל מכתב נוקב ששלחתי לרבקה כרמי לאחר
שצפיתי בכתבה בערוץ  10על הדרת נשים מטקס חג
החנוכה הרשמי של אוניברסיטת בן גוריון .כרמי מיד
השיבה למכתבי ,באופן מפתיע עליי להודות ,והבהירה את
עמדתה בנושא:

באופן כללי ,נראה כי סדר היום של
האוניברסיטה ,בפרט בהנהגתך ,דווקא
מעודד נמרצות לשלב נשים בכל תחום,
לרבות התחום האקדמי והתעסוקתי.

ראשית ,ליבי יוצא אל רב בית הכנסת .הסיקור התקשורתי
בעניין היה מתלהם ועשה לו עוול גדול .בסופו של דבר ,כולנו
בני אדם ,כולנו עושים טעויות ואפשר לתקן אותן ולהתנצל
עליהן ,אבל מבחינה תקשורתית זה כבר אבוד .כמו שאומרים
– מוות וחיים ביד לשון .ראוי לציין שמדובר ברב שכמעט
סיים דוקטורט בפיזיקה ושבסך הכל עושה עבודה טובה
ונאמנה :לילות סדר מכובדים וארוחות שבת יפות לסטודנטים

כן זה נכון ,אני משתדלת לקדם נשים ,וחושבת שיש להן מקום
חשוב וראוי ביותר באקדמיה ובכלל מקומות התעסוקה .זה
לא רק העניין הערכי של שוויון הזדמנויות וזכויות שמנחה
אותי אלא בעיקר התובנה העמוקה ,שנשים מביאות מימד
נוסף ושונה לשיח ולעשייה שהוא חיוני להבטחת הצלחה בכל
תחום .זה הוכח במגזר העסקי ואין סיבה שזה לא יהיה נכון
לאקדמיה.

האם יש לך פילוסופיה שלפיה את מתווה עשית לא מעט עד היום .עסקת בביולוגיה
את צעדייך או שמנחה אותך בכל מיני וגנטיקה ,בניהול ואתיקה ,בגיוס הון
ואקדמיה .ממה את הכי נהנית?
החלטות?
ה'פילוסופיה' שלי היא שבחיים יש צורך לקבוע מטרות
ולהתקדם כל הזמן לעברן .לסמן דרך לכיוון ברור אבל
להיות כל הזמן ערניים בבדיקתה .כך שאם נקרים לפתע
איזו פנייה מעניינת או פיתול מסקרן ,אז כדאי לעקוב
אחריהם .ככל שניתן למצות את ההזדמנויות שהם
מקרים ,אבל בידיעה שעדיין העניין המרכזי הוא המטרה.
כמו משחק מחשב שצריך להגיע בסוף למטרה ,אבל
בדרך כדאי לקפוץ מידי פעם ימינה ושמאלה על מנת
לאסוף בונוסים.

אני מאוד אוהבת ותמיד אהבתי את כל מה שאני עושה .גם
בתפקיד הנוכחי אני שואבת המון סיפוק מהעשייה המגוונת
ורואה את עצמי ממשיכה לעוד ארבע שנים בלא פחות
אנרגיה ומוטיבציה .אבל אם היו אומרים לי עכשיו לבחור
רק דבר אחד לעסוק בו הייתי כנראה חוזרת למחקר .הייתי
כנראה בוחרת לעשות דוקטורט ,לא יודעת באיזה תחום
בדיוק .יש לי עוד זמן לחשוב.
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מי ייתן רוח גבית
למדעי הרוח?

מאת :ענבל בלפולסקי ,תואר שני בלימודי תאטרון במחלקה לספרות משווה ,אוניברסיטת בר-אילן

הטכנולוגית-מדעית .אני רואה בעצמי שגרירה של תחום המלחמה המכלה כל חלקה טובה וטהורה ,הגובה מחיר יקר
מדעי הרוח בכלל והספרות בפרט ,ולכן ארצה לעמוד על אך ,למרבה האירוניה ,ישנם המרוויחים ממנה ,כמו הסוחרת
הערך המוסף שקורא יכול להפיק מהעיסוק בקריאה .אימא קוראז' .ברכט עוסק בבעיה בוערת בדרך של הרחקה,
ראשית ,הכניסה לעולמות הבדויים שהספרות פותחת בפני כמו שייקספיר :כביכול העלילה אינה מתרחשת בגרמניה
הקורא מפתחת את הדמיון וגורמת להנאה צרופה .שנית ,הנאצית ,אינה עוסקת במלחמת העולם השנייה ,אלא ממוקמת
תחום מדעי הרוח (היסטוריה ,פילוסופיה ,ספרות ,אמנות בתקופת מלחמת שלושים השנים .אם כן ,הספרות אינה נועדה
או כל מקצוע אחר בתחום זה) מהווה תשתית תרבותית רק לבדר ולגרום הנאה אלא גם לתת דרור למחשבות ,רעיונות,
איתנה ,מעשירה ומחכימה ,הפותחת בפני הלומד או הקורא חשיבה ביקורתית וספקות .שתי הדוגמאות שהבאתי מתחום
אופקים חדשים .אם נבטל את מדעי הרוח אני סבורה שנאיים התאטרון מדגישות את חשיבותה של הספרות בהבעת
על המשך קיומנו כחברה הומנית וערכית .כדברי ברברה רעיונות והגיגים דרך היצירה האמנותית .אחת המטרות
המוצהרות של תחום הספרות בפרט
טוכמן" :ספרים הם כלי התחבורה של
חדר ללא ספרים
ומדעי הרוח בכלל היא פיתוח החשיבה
הציביליזציה .ללא ספרים
הוא כמו גוף בלי נשמה  .הביקורתית ,וכמו שאמר ז'אן קוקטו:
ההיסטוריה אילמת ,הספרות טיפשה,
"ספר טוב הוא זה הזורע סימני שאלה
(קיקרו)
בשפע" .ספרות 'טובה' אפוא מעוררת
המדע נכה ,מחשבות וספקות נעלמים.
ספרים הם מנוע השינוי ,חלון לעולם ,מגדלורים בים הזמן" .ספקות או תהיות על העולם שבו אנו חיים ועל טיבה וטבעה
הספרות היא אפוא אמצעי להשגת המטרה :הבנה והטמעה של האנושות.
של התרבות וההיסטוריה האנושית כולה ,זרז לקידמה אני קוראת במאמר זה שלא לבטל את בחינות הבגרות
ולנאורות .הספרות צופנת בחובה אוצרות ידע שלא יסולאו בספרות ובהיסטוריה ,שלא לצמצם את המחלקות למדעי
בפז.
הרוח ,שכן עצם ההחלטה תפגע במעמד מדעי הרוח ,מעמד

"

בשנים האחרונות מתפרסמים נתונים מדאיגים על ירידה
חדה במספר הסטודנטים הנרשמים ללימודי מדעי הרוח
באוניברסיטאות ובמכללות .המחלקות עומדות בפני סכנת
סגירה ,ישנה 'בריחת מוחות' לחוץ לארץ וכן ,בעת האחרונה
עומדת על הפרק האפשרות של ביטול בחינות הבגרות
במקצועות ההיסטוריה והספרות .מגמה שכזאת גורמת
לתהיות בדבר גורלם של מדעי הרוח ובדבר גורלנו שלנו.

"

נדמה שבמדינת ישראל רווחת התייחסות
גורפת למדעי הרוח כתחום מיושן ,מיותר ולא
רלוונטי .סטודנט הבוחר ללמוד תואר ראשון
במדעי הרוח למרות כל הלחצים החברתיים,
ואף מחליט להירשם לתארים מתקדמים
כדי לחקור ולהעמיק בתחום ,נתפס בעיני
הסביבה כאדם שאינו מעשי .הרי איך יוכל
להעדיף לימודים שאינם פרקטיים על לימוד
מקצוע? חברה הסוגדת לקפיטליזם ,המעלה
על נס את ההישגיות ,המדעים המדויקים
וההיי-טק ,מותירה מקום מצומצם מאוד
לתחום מדעי הרוח על כל גווניו.
34

"

לא רק תחום הספרות בעל ערך וחשיבות רבה ,אלא גם תחום
ההיסטוריה .כל תחום מעוגן בתקופה היסטורית מסוימת
המלמדת על הלך הרוח ,התפיסות השונות ,השפעת המשטר
והדת על החברה וכדומה .אי אפשר להידרש לתחום כלשהו
מבלי לקשור אותו להיסטוריה .אם נבטל את העבר ולא נסיק
מסקנות מההישגים והטעויות שנעשו ,אנו נתכחש למורשת
התרבותית שלנו .תחום הפילוסופיה חשוב וערכי לא פחות.
הפילוסופיה חוקרת את מושגי היסוד בהכרה האנושית ,היא
מאגר חוכמה וידע שנצבר לאורך השנים .חקירה פילוסופית
עוזרת לאדם להתבונן בעצמו ובחברה שבה הוא חי ,לחקור
ולחשוב בדרך ביקורתית ולהתוות לעצמו דרך חיים .מדעי
הרוח מאגדים בתוכם את מכלול מורשת התרבות האנושית,
והלומד במדעי הרוח רוכש ידע כללי על אודות הישגי
האנושות לכל אורך ההיסטוריה .אם כן ,האם לימוד מקצוע
פרקטי ושימושי ,הנועד בראש ובראשונה לפרנסה ,חשוב
מלימוד תחום מופשט ומעשיר ,שלרוב אין לו יישום מקצועי?
קשה לומר .אך אין ספק שלעניות דעתי ,העמדה המבטלת,
שלא לומר המזלזלת ,בתחום מדעי הרוח מקוממת ומוטעית
מיסודה.

כמו כן ,הספרות כמדיום עשויה לשמש 'מראה' לבחינת
המציאות ,ולבקר את המצב החברתי והפוליטי .לדוגמה,
המחזאי ויליאם שייקספיר (שעל אודותיו חקרתי בעבודת
התזה שלי) נקט טכניקת הרחקה .כדי לעסוק בסוגיות
פוליטיות ,חברתיות ודתיות הרווחות באנגליה הוא העביר
את העלילה למקום אחר ,למשל איטליה .טכניקה זו אפשרה
לשייקספיר לדון באותן סוגיות מבלי שיעורר את זעמם של
השלטון ,הכנסייה ומוסדות אחרים .בדומה לשייקספיר,
המחזאי ברטולט ברכט במחזהו "אימא קוראז'" ממקם את
העלילה בתקופת מלחמת שלושים השנים כאשר למעשה
המחזה נכתב בתקופת מלחמת העולם השנייה ומתכתב עם
מאורעות המלחמה .ברכט ,שבאותה תקופה גלה מארצו בשל
התנגדותו לשלטון הנאצי ,מתח ביקורת על האבסורדיות של

"

מעורער ממילא .ישנן סיבות רבות לכך שראוי לשמר תחום
זה ואת חלקן פירטתי כאן .ייתכן שאינני אובייקטיבית מאחר
שהקדשתי שבע שנים מחיי ללימודי תואר ראשון ושני בתחום
הספרות המשווה במגמת לימודי תאטרון .תחום מדעי הרוח
אינו נופל מתחומים אחרים ,והבוחר ללמוד מדעי הרוח לומד
מתוך עניין ,אהבה גדולה וסקרנות אקדמית טהורה .את
האהבה לתחום רצוי להטמיע כבר בבית הספר היסודי ,שכן
אינני מכירה ילדים שאינם אוהבים סיפור טוב ,ואפשר לומר
שכל אחד מתחומי מדעי הרוח מספר סיפור .אסיים בציטוט
של קיקרו" :חדר ללא ספרים ,הוא כמו גוף בלי נשמה".
בהסתמך על דברי קיקרו ,אפשר לומר שללא ספרות ,ללא
'רוח' ,האדם אינו שלם .לפיכך ,חשוב לעסוק במדעי הרוח,
ללמד את התחום ,לקרוא ולחקור ,למען המשך קיומנו הרוחני.

חשוב לציין שאינני מבטלת את ערכם של המדע והטכנולוגיה.
אינני דוגלת בחזרה לתקופה פרימיטיבית ומיושנת ,אלא אני
רוצה להראות שמדעי הרוח חשובים לא פחות מהקידמה
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כריית מידע כמודל לתהליך המדעי

מסתרי הסיבתיות
בתהליכי כריית המידע
מאת :משה רונן ,תואר שני בפילוסופיה של המדע ורציונאליות

כריית מידע הוא מושג ממדעי המחשב .הוא מתאר תהליך מורכב הנועד למצוא דפוסים
קבועים וקשרים בין משתנים שונים למטרות חיזוי תבניות .לעתים אנו מגלים בעיה מעניינת
– אנו לא מצליחים להבין את הקשר בין הנתונים לבין התבניות שעולות מהן ,כלומר ,מהי
הסיבה לתבניות מסוימות .מאפיינים אלה הופכים את כריית המידע לדוגמת מופת של
הפילוסופיה האינסטרומנטלית והפרגמטית ,תאוריות שבחנו רעיונות על פי יכולת הניבוי
שלהן וסירבו להלכי מחשבה סיבתיים המותנים מראש.

מהי כריית מידע?
כריית מידע ( )Data Miningהוא מושג חדש יחסית במדעי משתמשים בתוכנות סטטיסטיות מתוחכמות המאפשרות
המחשב .הוא מוגדר כ"סדרת תהליכים אנליטיים ,המנתחת לנבא תבניות שבני אדם אינם יכולים להסביר בהכרח.
מסד-נתונים גדול ,במטרה לאתר דפוסים קבועים ויחסים בין
משתנים שונים ,זאת כדי לנצלם לכדי מידע יעיל למטרות חברת בלוקבסטר בארצות הברית השתמשה בכריית מידע
חיזוי וניבוי" .מדובר ברעיון חדשני – חיפוש דבר מה חדש כדי לבדוק את הרגלי השכרת הסרטים של לקוחותיה בשביל
שהמחפש אינו יודע להגדיר מהו .בכריית מידע המשתמש להמליץ להם אילו סרטים לשכור בפעמים הבאות .חברת
אינו מניח הנחות כלשהן אלא מאפשר לכלים אוטומטיים וולמארט כורה מידע על נתוני המכירות שלה כדי לנהל
לחפש תבניות המסתתרות במסד נתונים גדול .חשוב להבחין ביעילות את מלאי החנויות :לתעל את הסחורות למקומות
בין 'ניתוח נתונים מקוון' ( ,)Online Analytical Processingהרצויים ולזהות הזדמנויות שיווקיות חדשות .התאחדות
שהוא ניתוח נתונים רבים כדי להסיק תובנות על העבר ,לבין הכדורסל האמריקאית ,ה ,NBA-משתמשת בתוכנות
לכריית מידע כדי לעזור למאמנים בשיפור ביצועי השחקנים.
כריית מידע המאפשרת לחזות תבניות בעתיד.
בניתוח נתונים טכני המחשב מסייע לבצע במהירות גם מוסדות אכיפת חוק ומודיעין משקיעים בפיתוח תוכנות
פעולות רבות שגם בני אדם יכולים לבצע ,אך בכריית מידע לכריית מידע .אלה רק כמה דוגמאות לשימוש בכריית מידע.
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הקונפליקט הרעיוני בין רציונליזם לאמפיריציזם במדע מוכר
וידוע .הרציונליזם רואה בתבונה האנושית מקור לידיעה
כך שהידע הנצבר משימוש בחושים שלנו אינו קביל ,ואילו
האמפיריציזם טוען שהבסיס לידיעה מצוי בניסוי האמפירי,
בתצפית .התפתחויות מדעיות וטכנולוגיות בעת החדשה
חיזקו את כוחה של התפיסה האמפיריציסטית עד לשיא,
שאפשר לציינו בפעילותו של 'החוג הווינאי' בתחילת המאה
העשרים באוסטריה .בחוג התגבש רעיון ה'פוזיטיביזם הלוגי',
על פי רעיון זה יש לבחון את מימוש התאוריה בתנאים של
אמת ושקר .הרעיון היה להיפטר מתאוריות שאינן מבוססות,
וכך לדבוק רק בתאוריות מוצקות ואמפיריות .תאוריה מוצקה
על פי תפיסה זו היא תאוריה בעלת יכולת ניבוי מוצלחת.
כמו כן ,ישנה התפיסה האינסטרומנטלית ,שהתפתחה
בסוף המאה ה ,19-והציעה גישה חדשה בפילוסופיה של
המדע .היא טענה שהמדע אינו מסוגל בהכרח להסביר
את כל התופעות בעולם ועליו להסתפק בבניית כלים
( )Instrumentsשיאפשרו לנבא התנהגות עתידית של
אירועים בעולם ולהפיק מכך תועלת .האינסטרומנטליזם
אינו מנסה להבין את כל המשמעויות והתהליכים הסיבתיים
הגורמים לתופעות מבחינה רציונאלית ,אלא להשיג מטרות
ספציפיות באמצעות שימוש פונקציונלי במדע .התפיסה
האינסטרומנטלית היא פיתוח הרעיון האמפיריציסטי לכדי
פרגמטיזם מוחלט ,גם אם אי אפשר להסבירו.
כריית מידע עשויה בהחלט להוות דוגמת מופת לרעיון
האינסטרומנטלי .נראה שזו שיטה הנמצאת בתחום הרעיונות
האמפיריציסטיים המהווה מעין התחמקות רעיונית מהצורך
לספק הסבר רציונלי שלם ולהסתפק בפרגמטיזם .כריית
מידע היא התחום המתקדם ביותר כיום לניתוח מאגרי נתונים
גדולים ולמציאת מידע שימושי ,במיוחד בפיתוח מודלים
לחיזוי התנהגות עתידית .המתודולוגיה של שיטה זו ייחודית
ופורצת דרך בהשוואה למתודולוגיה של השיטה המדעית
הקלאסית ,בעיקר הטכניקות המדמות חשיבה אנושית.
תהליך כריית המידע מצליח לנבא התנהגות עתידית ,אולם
עושה זאת בדרך שאין לה הסבר סיבתי ברור ומובהק ,בניגוד
לשיטה המדעית הקלאסית .כריית מידע מאפשרת לא רק
להיפטר מהמונחים המגדירים את התאוריה אלא כלל לא
להכיר אותם או לדעת שהם קיימים .אפשר רק להסתפק
בתוצרים האינסטרומנטליים המתארים תופעות בעולם .אל
מול יתרונה המובהק של השיטה בגילוי קשרים והתניות שאי
אפשר להגדיר או לצפות מראש ,מונח חסרונה המובהק –
אין דרך לדעת באופן ברור ובכל עת מה מהותו של קשר זה.
לעתים אין אפשרות להבין כלל את ההיגיון או להסביר את
הקשר המובהק המתגלה בין הנתונים לבין התוצר שהתקבל.

כריית מידע הוא תחום וכלי מחקר חדש .אנשי מחשבים
היוצרים את התוכנות והכלים הפרקטיים לטיפול ולשימוש
במאגרי מידע יודעים את עבודתם היטב ,אך נוצרת בעיה
כשאין אפשרות להגדיר בבירור את הקשר בין הנתונים
לתבניות העולים מהן ואת הסיבה לכך .יתרה מזאת ,הרעיון
של מציאת פתרונות לבעיות שאינן ידועות ,איתור תופעות
שהשפעתן אינה מוכרת וידועה כלל ,כל אלו מייצרים אתגר
לפילוסופים של המדע המנסים לאפיין את כריית המידע

כתהליך מדעי .כריית מידע מנסה לתת לאדם כלי להבין
את הטבע ,את העולם .ייתכן שכריית המידע מצליחה לחזק
את יכולת האדם להבחין בתופעות שונות בעולם ,תוך כדי
התגברות על היצר האנושי לחפש סיבה והסבר לכל תופעה.
כלומר ,כריית מידע היא שיטה המעלה את התאוריה
האמפירית-אינסטרומנטלית לשיאים חדשים של פרקסיס
(של מציאות התואמת את התאוריה).

הכמיהה להסבר סיבתי וההנחה שהעולם מתנהל
על פי סדר ,מפני שסיבתיות קיימת באופן מובנה
בעולם ,מהווה מכשול ובלם לאפשרות של גילוי
תופעות רבות בעולם ,תופעות המסתתרות בין
הנתונים ,באופן שחיפוש סדר וסיבתיות בלבד לא
ישכיל לחלצן.
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