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ונחנאש תאזה הרדסב הנושארה םעפה הז ברעה . םלואב להקל בוט ברע :ריצק' פורפ

וא תיבב םישנאל טנרטניאב םג אלא , םלואב קר אל תואצרהה תא םירדשמ

דיגהל הצור ינא זא . הכלהכ דובעי הזש הווקנ. םידרשמב וא םירחא תודסומב

ימי וישכע םה םימיה .בוט ברע הטיסרבינואל ץוחמ םיפוצש םישנאל םג  

הדאפיתניא , קאריעב קפואב המחלמ ילוא, ריוואה גזמ קר אל, רירגס

םעפה אל וזו ונמע לע תותחונש תובר תורושב , עורג ילכלכ בצמ, לארשיב

, םינותיע אורקל הז תחא ךרד, הז םע דדומתהל םיכרד יתש שיו, הנושארה

ונמעש ךרד ב ךישמהל וא תטלחומ היסרפד לבקלו היזיוולטב לכתסהל

ונמעש םיכרדהמ תחא . ינחורה ןסוחה לש ךרד וזו, םינש יפלא ךישממ

םימיב אקוודש בשוח ינא זא , האלה ןכו המכח, תעד הז תורצ םע דדומתה

ונחנא תרמוא תאז , דדומתהל ךרדה תאז היפוסוליפל שדקומש ברע הלאכ

 םיבר הכש חמש ךכ לכ ינא ןכלו, היסרפד לש בצמל םירבוע אלו םיכישממ

 . רבד ותוא םיבשוח הארנכ םכמ

דואמ םסרופמ דחא לכ םינושארה םיצרמה ינשש הז םיפיש םירבדה דחא  

רתויב םיבושחה םיפוסוליפהמ דחא אוהש םנטפ ' פורפ, וחטשב םלועה לכב

םיגולוכיספהמ דחא אוהש , ןמנהכ' פורפ אבה הצרמהו םויכ םייחש

הנה םיאב תאז לכבו לארשיב םירג אל הנשה בור םהינש . םויכ םימסרופמה

לש ויתוינכותש הווקמ ינא . תעד ץיברהלו הלאכ תושק תועשב ונתא תויהל

היהי אוה זא , םירחא םיעוריא וא המחלמ ללגב הנשבתשת אל ןמנהכ' פורפ

 . תועובש השולשכ דועב הפ

ךבוסמ תיסחי לעפמ איה הלאה תואצרהה תנכה ורבעש םינשב ומכ , וישכע 

הזו , רזוע םישנא לש רידא רפסמו ץיקהתליחתב ללכ ךרדב ליחתמש 

םיבשחמה ישנא לכ דחוימב הנשה , רוביצ יסחי תקלחמ, אישנה, רוטקרה

לש םידידיה תדוגאו טנרטניאב הזכ רודיש ריבעהל ןטק אל עצבמ הזש 

הצור ינא תישאר . םיפתתשמ רשא םירחא םיבר, ביבא לת תטיסרבינוא

ינא ןכל , םיעייסמ םישנא תורשע אלא, דבל השוע ינאש לעפמ אל הז, תודוהל

 . הלאה םישנאה לכל תודוהל הצור
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לכו טנרטניאה תותשרב תואצרהה תא גיצהל רבגומ ץמאמב ונלחתה הנשה  

תא ומש וא לגס ירבחל תועדוה וחלש םלוכ , ונל ועייס ץראב תואטיסרבינואה

 -ב רתויו רתוי שמתשהלו רובעל םיצור ונחנא דיתעבו, טנרטניאה רתאב הז

email,םכב ריצפהל הצור ינא ןכל םניא םישנאהמ קלחש עדוי ינא ,  

םימושר אלוemailםיארוק , םישמתשמש םכמ הלא, טנרטניאב םישמתשמ   ,

םיוסמ ינורטקלא ראודל םיחלוש םתאש םיקתפ םש שי , וחקית אנא האיציב

תא ולבקת תואבה תואצרהב זאו , םימשרנ םתא זאו םש בותכש טפשמה תא

הנשב םיימעפ וא םעפ ילוא , האצרה לכ אל, ךישמנ ונחנא. םכיתבל תועדוהה

הלא זא . ינורטקלא ראודב םישמתשמ אלש םכמ הלאל ריינ ראוד חולשל

 . תוירודיסה תורעהה

היהש , לאנברבא' פורפ ןושארה הצרמה תא גיצהלו אורקל הצור ינא וישכע 

לאנברבא ' פורפ זא. ונל רזועו התוא הוולמ הרדסה תישארמ אוהו רוטקר

 . השקבב

םירקוח , םימסרופמ םישנא גיצהל םעפ ידמ תונורחאה םינשב יל אצי: לאנברבא םולש' פורפ

הרוצב הז תא תושעל הדיחיה ךרדהש אצומ ינאו ילש חטשב אל םימסרופמ 

, ברעה הרקמב, ונניא אוהש, והשימ עודמ ריבסהלו לצנתהל טעמכ הז הנוכנ

דחא אוה יתעדל רמאי ינא םא ירה יכ. ונלש הצרמה תא גיצהל, ףוסוליפ  

ןיא םייתימא תויהל , תמדוקה האמהו תאזה האמה לש םיפוסוליפה ילודגמ

לכב . תופקת הזל שיש הזכ אל אוה ףוסוליפכ ילש דמעמה יכ, ךרע הברה הזל

הלאש , דחא: תוביס המכמ, ילא הנפ ריצק' פורפ, לו'צקשכ יתמכסה ינא ןפוא

ישגר רשק יל שיש הביסה איה , יתגצה ינאש תומדוק תואצרהב ויהש םכמ

ריצק ןורהא ' פורפ לש הנורחאה ותעיסנבש ןוויכמ, תאזה הרדסל דחוימ

סוטמב דחיב ונייה אל . ץראל ץוחל העיסנב ינשה דיל דחא ונבשי ונחנא ל"וחל

 . רזח אוהשכ הרקש המ הרק רשאכ

הנש םיעברא , םנטפ' פורפ, ינשה תא דחא םיריכמ רבכ ירליהו ינא, ינש רבד 

ב רוספורפ היה אוה רשאכ,תוחפל  - MIT ןיידע זא יתייה ינאש בשוח ינאו  

תתל ךמסומ שיגרמ אל ינאו הצור אל ינאש ןוויכו , ישילש ראותל טנדוטס
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ינא , םנטפ' פורפ לש ודמעמ לע ילש דימ רמולכ, הנושאר דימ תודע םכל

רתא ול שיש םכבל תמושת תא בסא ינא לכ םדוק ) 1: (םירבד ינש השעא

ולש םשה תא יתקתקת , google -ל יתכלה טושפ ינא, ילמרונ אלטנרטניאב 

תא םג אלא , ולש םירמאמ קר אל+ וייח תודלות לכ תא ןאכ יתלביקו 

 . דואמ ילע לקה הז ןכל. ולש םירמאמה לע תורוקיבה

ינא ןכלו , יתוא עומשל אלו ותוא עומשל ןאכ םתאב םג םתא ינש דצמ לבא 

תנשב היה הז לבא , 1976תנשב היה הזש י תרכז אל ינא. תחא תודע םכל ןתא

םעפ ידמ הרוקש רבד הרקשכ1976 דרוורה תארקנש הבוט יד הטיסרבינוא ,  

. םנטפ' פורפ תא, MIT, העודי יד ןכ םג, תרחא הטיסרבינואמ בונגל הטילחה

םלועב תובוטה תחאל הבשחנש היפוסוליפל הקלחמ זא התייהMIT -ב המ .  

רפ רשאכMITלש הבוגתה התייה  תא ורגס םה ? דרוורהל רבע םנטפ' פו 

אל הז רופיסה תא שיחכי אוה םא . ץצולתמ אל ינא, היפוסוליפל הקלחמה

 . יתימא רופיס והז לבא. םייחהמ הבושח רתוי היגולותימה יכ, הנשמ

לש בוטה םעטה לע והשמ רמוא םג הז , MITלע והשמ רמוא הז ןבומכ  

פורפ לשודמעמ לע והשמ רמוא הז רקיעב לבא, דרוורה ילבמ , ךכ זא. םנטפ'  

הרדסהש תוארמש תודבועה לע עיבצהל יתלוכיש בשוח ינא , ףוסוליפ תויהל

רבדלו דומעל םלועב רתויב םיבוטה םישנאה תא ןימזהל הכישממ תאזה 

 . ןאכ

רושק אל הז , קפאתהל לוכי אל ינא, ןאכ יתיאר ינא יכ טושפ, חרכומ ינא 

 -ב רשואה רקח לע רבדל ךלוה ןמנהכ לאינד' פורפש בל יתמש. םנטפ' פורפל

אוה לבא ',  ע-ב היהי הזש יתבשח ינא. הלכלכב סרפה תא לביק אוה לבא', א

םכל רמול יתיצר טושפו גולוכיספ אוה יכ , רשואה רקח לע רבדל ךלוה

 . 19.3.03 -ב היהת ולש האצרההש

םש תא ולביק תירבעב הנמזהה תא ולביקש םכמ ולא , דחא רבד דוע 

רותב האצרהה יתעדלו , טילחה םנטפ' פורפ לבא, "הקיסיפטמ ילב רסומ" 

םשה תא רתוי בוט תראתמש תירוקמ תירבע הלימב שמתשהל , קדצב

 "ethics without metaphysics"אוה האצרהה לש םשה תילגנאב . תילגנאב
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 . םנטפ' פורפ". הקיזיפאטמ ילב הקיתא"אוה תירבעב האצרהה םש ןכלו 

, how time flies, הנש םישימחמ הלעמל ינפל טנרוטקוד יתייהשכ: םנטפ ירליה' פורפ

םייתא םיטפשמלש ונל הארנ קרש וחיכוה םהש ונעט םייגולה םייטסיבדזופה 

, םיירקש אל ףאו םייתימא םניא םה רבד לש ותימאל. תישממ תועמשמ שי

םירחאה םיפוסוליפה ומכ לבא . ילנויצרה ןוידה םוחתל ץוחמ םה

לאכ " בוט"הלימה תא ליכמה טפשמ לכ לא וסחיית ה אל םייטסיבדזופה

ידכ בוט רבד הז למעתהל רמוא והשימ םא , לשמל. יכרע וא יתא טפשמ

ילמרונ בצמב : ומכ והשמ איה וירבד תועמשמ, תואירבה לע רומשל

תאז . תואירבה לע רומשל איה ךתרטמ םא, ליעי יעצמא איה תולמעתה

אוה תואירב רמוא והשימ םא ל בא, ישממ יכרע טופיש אלו תיריפמא הדבוע

םוחתל ץוחמ יוצמ םייגולה םייטסיבדזופה יפלו יכרע טופיש הז , בוט רבד

 . ילנויצרה ןוידה

סניבור לנויל ךמת1932 -ב  רתויב הלודגה העפשהה לעב ןלכלכה ילוא היהש ,  

סחיב תוקולח וניכרד םא : רמא אוה. תאז תואר תדוקנב, הלאה םינשב

תרמוחל ןתה . תויחל ןתו היח וא ךמד וא ימדלש הרקמ הז , תורטמל

ךא . תויחל ןתו היח וא ךמד וא ימד. ונידגנתמ לש יסחיה חוכל וא תקולחמה

ונל רוזעי יעדמ חותינ תובר םימעפב , םיעצמאל סחיב תוקולח וניתועד םא

תוירסומה ןיינעל םימיכסמ ונניא םא . וניניב תועדה יקוליח לע רבגתהל

ןיינעה תאםיניבמ תיביר תייבגבש  . ןוידל םוקמ ןיא,  

לש ותודדומתה , "the class, the fact value dichotomy"ילש שדחה רפסב 

דגנ סניבור לנויל לש הלודג איהו העפשהה תא ראתמ ינא ... הימוטוכידה

welfare economics ,לבא , רבד םוש רמול לוכי ינא הלכלכה לש ןויערה דגנ

הלכלכלםיאתי הפש תוירסומה רואל ךכ בקע   . 

ונימאה םה , "הקיסיפטמ"הלימל םייגרלא ויה םייגולה םייטסיבדזופה  

הניה ילנויצר ןפואב םהב ןודל רשפאש םיאשונה םוחתמ הקיתאה קוליסש 

רבודמ אלש תעדל וחכונ אל םלועמ םה . תיגול המרט ןיעמ, תיגול תילגת

םע פ ףאש םישנא הברה םויכ לבא. הקיסיפאטמ םתסב אלא, תיגול תילגתב
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םיטפשמש ירמגל רורב וליאכ םירבדמ םייגול םייטסיבדזופ לע ועמש אל 

 . םדוסימ םייביטקייבוס םה םיירסומ

. יכרע טופיש וא הדבוע תאז םאה הרגתמ ןפואב לאוש והשימ ונעמש ונלוכ 

םג , תחא הנועבו תעב תויהל לוכי אל יכרע טופישש חינמ לאושה הזכ הרקמב

חרכהב אוה יכרע טופישש חינמ םג אוה ידמ תופוכת םיתעל. הדבוע  

חרכהב הדבוע וניא םאו הדבוע וניא יכרע טופיש לש הזתה ןכא . יביטקייבוס

םייטסיביטזופה לש םתחנהל דוגינב . הכורא הירוטסיה, יביטקייבוס אוה

םהל האבש תיסיפאטמ טבמ תדוקנ לע תוססובמ התנקסמו תאז הדמע 

 . םוי דיודמ

וא םיששואמ םניא , םיירקש םניאו םייתימא םניא םייתא םיטפשמש הנעטה 

העוגנ וז הנעט , תיביטינגוק תועמשמ ירסח םצעב םהש, םיכרפומ

םיגשומה לש הירוטסיהה תא רוקסל הצור ינא תאז האצרהב . הקיסיפטמב

הילע תוססובמ אלה תונעטהו תאזה הקיסיפטמה ךיא תוארהלו הלאה 

תיבויח רתוי הבישח ךרד לע תודחא םילימ דיגא האצרהה ףוסב . וטטומתה

שמתשהל םא , קוסעת תאזה האצרהה לבא, יתאה םוחתב תיסיפאטמו

לש הכרפהב תרמוא תאז , הקיתאה לש הלילשה תלילשב, לגה לש ונושלב

 . יתראית התוא הקיתאה תלילש

ןיב הרואכל תימוטוכידו הדח הנחבא םישוע םישנא ונעמש ונלוכש יתרמא  

 -ו" יטילנא"םילימה תא ועמש אל ם כמ םידחאש רשפא זא, םיכרעו תודבוע

םהש םיטפשמל רשקב וב שמתשה טנאקש חנומ הז יטילנא ". יטתניס"

ונעט םייטסיבטיזופה . הבקנ איה אמיא לכ לשמל, הרותה יפ לע םייתימא

טנאקש חנומ אוה יטתניס . תויטילנא תויותימאב תבכרומ הקיטמתמה לכש

התייה ולש העיתפמה ה נעטה. םייטילנא םניאש םיטפשמל רשקב וב שמתשה

 ... ירוירפא תיטתניס, תיחרכהו תיטתניס איה הקיטמתמהש

לומ הדבועו יכרע טופיש לומ הדבוע , הלא תוימוטוכיד יתשש ןימאמ ינא 

םה , ןכ ומכ. תיתא... םינד ונא הב ךרדה תא תושמשמ, תיטילנא תמא

 תוענומ םה, לשמל. םלועה רואית תא םיספות ונא הבש ךרדה תא תושבשמ
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הזב . הזב הז םייולתו הזב הז םיגורא רואיתו הכרעהה ךיא תוארלמ ונתוא

 .םויה ןודנ

תא תלסופה תיבויח רתויה השיגה לע תודחא םילימב יתלחתהש יפכ םייסנ  

תא , תוליפמ תוירוטסיה שי יתרכזהש תוימוטוכידל. תוימוטוכידה יתש

הזתל ר בכ תאבומ, ךרע, הדבוע, הימוטוכידה. םוי דיוד םיאתה םהיתש

הימוטוכידל . םייקמ ךירצ. is -מ תוא גישהל רשפא יאש םוי לש תמסרופמה

 matters of factsתודבוע ןיב ןיחבה רשאכ , םוי םידקה, תיטתניס תיטילנא

, הבקנ איה אמיא לכ ןוגכ תותימאל םוי ןווכתה םהבש, תואידיא ןיב םיסחיל

אוה רמול ןווכתה םויש המ לכ. טנאק לש םייטילנאה םיטפשמה קוידב  

הניחבמ ונממ בייחתמה תא גיצהל רשפא יא הדבוע ראתמה טפשממש 

 . תירסומ

ךותמ ותוא םיטטצמה הלא םג , םוי לש קוחה םויה תארקנ וז הנעטש תורמל 

תיסיפאטמ איהש החנה לע ססובמ םוי לש קוחה . ויקומינ תא םיחוד הכימת

קוחה תא שרפמ וניא ומצע םוי ללוכ שיאש הביסה תאז, הבר הדימב  

היהי זא קרו זא הדבוע ראתמ טפשמ םאש התייה םוי לש ותנווכ . וטושפכ

 . תוא םע, ךירצ םא טפשמ ונממ קיסהל רשפא

איהו ססבתה הילע הזתב השענ תודבועל סחיב םוי לש תיסיפאטמה החנהה  

תוביסנבש גישהל רסוא היה וטושפכ קוחה . is -מ תוא גישהל רשפא יאש

תושעל ךליבשב ןוגכ םיטפשממ Xתו שעל ךירצ התא הלאכו הלאכ  X 

הלאכו הלאכ תוביסנב Xתושעל אלו , בוט רבד אוה הלאכו הלאכ תוביסנב  

ךכ לכ הרוצב םירבדה תא וניבה ויבורק אלו ומצע םוי אל לבא . ער רבד אוה

 . תינטשפ

. תואידיא ןיב םיסחי ןיב תודבוע ןיב תיסיפאטמ הימוטוכיד חינמ םוי 

יפכ , יטתניסל יטילנאה ןיב הנכהל העדה תאללס המ איה הימוטוכיד 

הנכא ינאש והשמ שארמ חינמ הדבוע חנומל םוי לש ותרדגה . םדוק יתראיתש

תואידיא לש גוס םה םוי לש חורה תורותב םיגשומ . תיתנומת הקיטנמס

איה תודבוע גצייל תולוכי ןהש הדיחיה ךרדה . תינחור תונומת םה תואידיאו
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 . 'דכו חיר, לילצ, הארמב ןהל תומוד ןתויהב

ןניב יביטאיצוסא רשק שי , תויתוזח ןניאש תונוכת םג שי םוי לש תואידיאל 

, שימ ךירצ קיסהל ןיאש ךכל תמצמטצמ הניא םוי לש הנעטה. תושגר ןיבל

וליאכ . רסומה םוחתב תודבוע ןיאש איהו רתוי הבחר הנעט ןעוט אוה

תותיחשהוvirtueוא תוניגהה    ,vice ,סיסב לע תוססובמ ויה זא, תודבוע ויה  

תוטיפשה תודימ לש תוגציימ תונומת תויהל תיתנומתה הקיטנמסה 

 . םימודא םיחופת לש תוגציימ תונומת שיש יפכ, תוניגההו

ונחנאש םיבשוח ונחנאשכ םוי יפל , ולש היפוסוליפב לודג ןורקיע הזו םוי יפל 

הנומתש ו מכ, גשומל המיאתמ תינחור הנומת ונל ןיאו והשלכ רסומ םיניבמ

הקיטנמסה תרגסמב . םיעוט ונחנא, חופתל המיאתמ חופת לש תינחור

תוטיפש וא תוניגה תודימ ןיאש תמלוה הנקסמל עיגה ולש תנשוימהו היוקלה 

תודיחיה תונוכתה ויה םיטנמיטנסו , passions, םירציש ללגב, תודבוע רדגב

םיטנמלאש הנקסמל םוי עיגה , ותושרל ודמעש תואידיאל תוכיישה

םה תוער וא תובוט תולועפ לש םייכרע םיטופישל םירושקה ונלש תואידיאב 

םישעמה לע םיבשוח ונחנאשכ ונב םיררועתמ , sentiments, תושגרה קר

 . תישונאה חורה לש דחוימה הנבמה ינפמ םיעבונ הלאו םייטנבלרה

אשונ איה םיכרעל תודבוע ןיב הימוטוכידה לש התוחתפתהל ... המ וארת 

) א: (םירבד ינש רמוא לבא, םויה םיטרפה לע בכעתהל לכוא אלו, ידמ ךבוסמ

םייגולה םייטסיבטיזופה תא הליבוה ... ירוירפאה יטתניסה לש ותוטטומתה

םיטסיצריפמאהש םושמ , תיטילנא איה הקיטמתמה טסיפאטמהש ןועטל

המוד ןפואב ) ב. (תיריפמא איהש חיכוהל וחילצה אל םייסאלקה

תא הליבוה , טנאק לש תירוירפאה, תירוירפאה הקיתאה לש התוטטומתה

ןיא היפל , םוי לש ותנעט לש תבחרומ הסרגל םייגולה םייטסיבטיזופה

 . ללכו ללכ תודבוע םיראתמ םייתא םיטופיש

. םיווסומ םייוויצ וא תושגר יוטיבל םיכרד וא םה, םתנעטל, םייתא םיטפשמ 

תיביטינגוק הנ יחבמש ונעט םהש ךכ ידכ דע וכיח םייטסיבטיזופה השעמל

ורפסב הטוב יוטיב רמרק ןתנ תאזל . תויוטש אלא, םניא םייתא םיטפשמ
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םיכיישה םיטפשמה לכ : ורמואב, "The unity of science"ןטקה 

םניאש ךכב םיקול תיסיפאטמ היגולובטסיפאו הקיתא , הקיסיפאטמל

ונח נא... גוחב. םייעדמ םניא ןכלו, verification, תומיאל וא החכוהל םינתינ

 . תויוטשכ הלאכ םיטפשמ רידגהל םיגהונ

, הנחבא םתס הניא םיכרעל תודבוע ןיב הימוטוכידה התע דע וניארש יפכ 

התרטמ . תודבוע תראתמ הניא הקיתאש תנעוטה הזת, תיסיפאטמ הזת אלא

לע דומיל ירפס תביתכ עונמל התייה אל םוי לש הרקמב תאזה הזתה לש 

רפס ותואב בתכ אוה . לנפה לש ותרטמ התייה טלחהב תאז לבא, הקיתא

תא וליבשב םיללוכה םייסיפאטמ םיטפשמל תועמשמ שיש יתרכזהש 

תרדס לכש ףיסוה אוה לבא , תויצאיצוסא לש ןבומב קר םייתאה םיטפשמה

 . תויוטש םג, תויצאיצוסא ררועל הלוכי םילימ

ןוידה םוחתמ הקיתאה תא איצוהל התייה םייטסיבטיזופה לש םתרטמ  

ללכ התוא רוקחל אלוילנויצרה תושעל םילוכי םהש םהלש ןוחטיבה לבא ,  

ןוידה םוחתל ךייתשהל ידכ היפ לע וקיספה הב הנירטקודהמ עבנ תאז 

, םייטילנא וא: םיינשהמ דחא תויהל םיכירצ ויה םייתא םיטפשמ, ילנויצרה

םניא םייתא םיטפשמש ונעט הב תואדווה . םייתדבוע וא, הלאכ םניאש רורבו

איה המ ועדי םהש ובשח םהש ךכ לע תססובמ התייה תודבוע תוי הל םילוכי

 . התרוה

לש ונמזב עדמהמ דואמ הנוש היה םייטסיבטיזופה לש םנמזב עדמה לבא 

חנומל וסחיש תועמשמה תא שוטנל ךרוצב ושיגרה םייטסיבטיזופהו , םוי

םה , םירשעה האמה לש תיעדמה הכפהמה םע קדצ תושעל תנמ לע, הדבוע

ותועמשמל סחיב םתדמע יוניש ידי לע . תיעדמה הכפהמה רוכברמולכ ויה 

ןיב הימוטוכידב םתכימתל סיסבה תא יתעדל וטטומ םה הדבוע חנומה לש 

. והשלכ ישוח םושיר ול שיש רבד לכ איה םוי יפ לע הדבוע. םיכרעל תודבוע

תוכזב עודי היה , דואמ הנוש בצמה היה שבגתה יאניוה גוחהש ןמזב

דועב . תומייק ןכא יטסיבטיזופה ןבומב תוארנ יתלב תוירטבש פוקסורקימה

יבוטמ םידחא , 1909 -ב תינוארב העונת םע הרפ לש םינויסינה ינפלש
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ירחא , םימוטא לש םמויק רבדב הנעטה תא וחד םלועב םיאקיסיפה

םיישממ םירבד םה םימוטאש תודוהל םיאקיסיפה בור וצלאנ םייוסינה 

 . ןיטולחל

... םינוטורפ, םינורטקטלא... ליכה םימוטאה לש ימינפה הנבמה, ןכ לע רתי

לש תימוימויה היגולותנואהמ לודג קלח וספת םירחא םיקיקלח לש אבצ 

תוסחיה תרות תחלצהמ דואמ ושיגרה םמצע םיטסיביטיזופה . םיאקיסיפה

השוחתל םיאתמש והשמ וא השוחת הניא העדש ןויערה . םוטנווקה תרותו

 -מ, םינש רשעמ הלעמל ךכב ריכהל ומיכסה אלםיטסיביטיזופה לבא , ךרפוה

דע 1928 םיכיישה םיחנומש ךכ לע םיטסיביטיזופה ודמע 1939דע , 1939   

, םייתיפצת םיחנומ תויהל םיבייח עדמה ןושל לש יתדבועה תדבוע םוחתל

observation terms , םיעצמאב םייתיפצת םיחנומל קוריפל םינתינה הלאכ וא

לע םיטפשמש איה תאז הדמע לש היוצרה האצותה . םילבגומ םייגול

דחא תויהל םיבייח הכישמה הדש לע , םינורטקלא, תוירטב לע, תוירטקב

שיש םיטפשמ וא הקיתאהו הקיסיפאטמה םע דחיב תויוטש : םיינשהמ

םימוטא לע רבדל רשפאש םימיכסמ ונחנא םא . םייתיפצת םיחנומל םקרפל

ינפל םיאקיסיפהמ םיב ר ונימאהש ומכ, תישומיש ןוימד תריצי לעכ אל

תועמשמל יטסיביטיזופה ןוירטירקהש רורב זא , ןקילימו הרפ לש םייוסינה

 . ילקידר יוניש רובעל בייח תיביטינגוק

שדח ןוירטירק עיצהו רבדה ךכ ןכא יכ פנירק טילחה1939 -ב רתוי הברה ,  

תועמשמ תלעב ןושל םייטסיבטיזופה לש שדחה ןוירטירקה יפל . ילרביל

לע םירדגומה םיחנומו םייתיפצת םיחנומ קר אל ליכהל הלוכי תי ביטינגוק

םיחנומ , םייטרואית םיחנומ פנירק הניכ םתוא םיחנומ םג אלא, םדי

. םיטלטסופ לש תוצובק םע... תיפצת ירב םניאש םירבדל םיסחייתמה

אבנל רשפאמ םיטלטסופה לולכמ םא . תויעדמה תוירואיתה הפ םיטלטסופה

םיחנומה םע דחיב םלבקל שי זא , םהידעלב אבנל םילוכי ונאשמ רתוי שארמ

םע לבא . תויוטש אלו תיביטינגוק תועמשמ ילעב םיללוכ םהש םייטרואיתה

ןמ העבנ הבושח רתויה היעבה ... תושדח תויעב ולע שדחה ןוירטירקה
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ונחנא ותוא םיליבקמ ונחנא םאו , יטסילוה אוה שדחה ןוירטירקהש הדבועה

עדמהש תויוסנתהה אלא , םלוכ םיעדמה םיטפשמה ףוג לש ונכות המ םיעדוי

יתדבוע טפשמ והזיא רידגה אל שדחה ןוירטירקה לבא . אבנל רשפאמ

ןשיה ןוירטירקה יפ לע הנחבאה . יתדבוע... יטילנא טפשמ והזיאו יטתניס

ןוירטירקה יפ לע לבא , תיפצת יטפשמ ויה םייתדבוע םיטפשמ, הרורב התייה

לכש רמאנ םא . תיטתניס וא תיטילנא איה הקיטמתמה םא תעדל ןיא שדחה

לכש ירה , יתדבוע טפשמ אוה תויואבנתה אבנל ידכ ול םיקוקז ונאש טפשמ

םניא םייטסיבטיזופה . תויתדבוע ןה הקיטמתמהו הקיגולה לש תומויסה

, םייתדבוע םיטפשמכ הקיגולהו הקיטמתמה יטפשמ תא תוארל םילוכי

םייתדבוע םיטפשמ שישכ םו יה ירה. םייריפמא םיטפשמ םניאש םושמ

הקיסיפאטמה לש ... יטתניסל בורק ידמ רתוי, םייריפמא םניאש

שופיחל יתדבועה לש היוצרה הרדגהה רחא שופיחה ךפה ךכו , תינאיטנאקה

 . יטתניסהו יטילנאה ןיב הנחבאה ירחא

םיפוסוליפה בור לש םנוצר תועיבשל יטילנא גשומה תא ןיווק סרה1950 -ב   .

טפשמ תרמוא תאז , יתדבוע טפשמ יעדמ טפשמ לכב תוארל שיש ןעט אל אוה

לש םיטפשמה גוסמ םיטפשמ גוויס לש ןויערה לכש ןעט אוה . יטתניס

רשא םיילנויצנבנוק וא םייתדבוע םיטפשמל הרוהטה הקיטמתמה 

הרצונ אל םא לבא . אצומ אלל ךרד אוה, םייטילנאה םה והיז םייטסיבטיזופ

 ?הדבוע ךרע הימוטוכידהמ רתונ המ, הדבוע גשומה לש הרורב הרדגה

לע , ישוח ןויסינ ראתמ יתדבוע טפשמ לכש ןויערה תא שטנ טנרקש ירחא

ורבח , טיוו ןיטרמ ןכ ינפלו שלוו ןיימד עיבצה יתרוסמה םזיצרבמאה ךרדה

ראשנ ךרעל הדבוע ןיב הימוטוכידה רבדב ןוידה לכש הדבועה לע , ןיווק לש

םיקלח ינש שי עדמה ןושללש ןויערה תא סרה ןיווקש ירחא ןכאו סיסב אלל  

לתל תאזה הימוטוכידה התייה , יתדבוע קלחו יטילנא קלח, םינחבומ

 . תוברוח

, הקיתאל תפדרנה הלימכ םיכרע הלימה לע בושחל םיקיספמ רשאכ ןכא

תא םיחנמ יפויו תוטשפ , תויטנרהוק ומכ, םייגולומטסיפא םיכרעש ררבתמ
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תודוהל וצר אל םעפ ףא םייטסיבטיזופ ה םלוכ. םהידעלב עדמ ןיא. עדמה

ןויערהמ קמחתהל וסינ םה . עדמל םיצוחנ גוס לכמ םייכרע םיטופישש ךכב

שמתשמ עדמש חיכוהל הסינ טנרק . ןהשלכ תויכרע תוחנה חינמ עדמש

הניא עדמב ... תריחבש חיכוהל הצר טנרק םצעב. תילמרופ... היגולודותמב

... ליבשב תולגל לגוסמ היהש םידיחיה םימתירוגלאה לבא, םתירוגלא אלא

יסחיה רדתה תכרעה ומכ , דואמ תוטושפ תויעבל םילבגומ ויה תורעשה

ןיא םויה . דכה ךותמ... םירודכ לש המיגד ךמס לע דכב םימודא םירודכש

 . טנרק לש טקייורפל תווקת הלות שיא

םיכרע םירידגמה םייגולה םייטסיביטיזופהש רורבש ןימאמ ינא 

הדבועהמ ןיע ומילעה ןיטולחל יביטקייבואכ עדמהו ןיטולחל םייביטקייבוסכ 

םאה . ולוכ עדמל םיצוחנ' דכו תויעבט, יפוי, תוטשפ, תויטנרהוק יטופישש

. םיכרע םה ב"ויכו תוטשפ, תויטנרהוקש ינפמ תאזה הדבועהמ ןיע ומילעה

הקיתאה לש תויביטקייבואה דגנ םימסרופמה םינועיטהמ דחא לכ השעמל 

ןועיטה תא . הלא םייגולומטסיפא םיכרע דגנ יוניש אלל הנפומ תויהל לוכי

לשמל , תוניגה לש ישוח ןויסינ ונל ןיאש םושמ, תודבוע םניא םייתא םיכרעש

ןויסינ ונל ןיא יכ , תודבוע םניא םייגולומטסיפא םיכרע: ךכ בתכשל ןתינ

ם ינועיט תא בתכשל ןתינ ןפוא ותואב. 'וכו יפוי, תויטנרהוק, תוטשפ לש ישוח

םניא םירחא םייתא םישעמו בוטהש םיסרוגה םייטסיבטיזופה לש 

ךא , םירחא םייגולומטסיפא םיחנומ" שושיא"חנומה רמולכ , םייביטנגוק

םה ןכלו , הקיטמתמה וא הקיסיפה יעדמ לש םיטלוטסופב םיעיפומ םניא םה

 . תיביטנגוק תועמשמ תלעב הפשל םיכייש אל

םהב תודבועל תלבגומ הניא םיכרעל תודבוע ןיב תידדהה תולתה, וזמ הרתי  

ותימאל . ינש דצמ םייגולומטסיפא םיכרעו דחא דצמ םייטסיבטיזופה וריכה

אוה תיעדמ ןושלכ םדי לע רדגוהש ובשח םייטסיבטיזופהש יפ לע ףא רבד לש 

הניא םהלש אצומה תדוקנ , תיביטנגוק תועמשמ תלעב ןושל ללוכש המ לכ

םושמ המצע תא תרתוס איה .המצע תא תרתוס איה השעמל. הנוכנ  

תועמשמב םיבושח רתוי ויה םייטסיבטיזופה לש םייפוסוליפה םיחנומה 
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םיחנומ אלו םייתיפצת םיחנומ םניא , תויוטשב לשמל, תיביטינגוק

םיחנומה יגוס ויה הלא . םייגול םייטמתמ םיחנומ אל ןבומכו םייטרואית

רצואב ןנובתנ םאו, םייטסיבטיזופה לש תיעדמה הפשב םירתומה םידיחיה  

ידי לע בשחנש ריעזה קלחב קר אלו הלוכ הפשה לש םילימה 

םיכרע ללוכ , םיכרעו תודבועש רסמנ, תודבוע ראתל... םייטסיבטיזופה

תובורק םיתיעל הזב הז םייולתו הזב הז םיגורא , םירחאו םייטתסא םייתא

ך ותמ ררבתי הזב הז םיכורכ םיכרעו תודבוע ובש ןפואה. תחא הלימב וליפא

 ". ירזכא"הלימה לש הביטב ןויע 

ןמ הזיא ינולפ יתוא לאשי םא . םייתא םישומיש שי" ירזכא"הלימלש רורב 

הרומכ ןה ותוא רקבמ ינא ירה , דואמ ירזכא אוה רמאי ינאו, ךנבל שי הרומ

. בוט םדא וניא אוה וא בוט הרומ וניא אוה ףיסוהל ךרוצ יל ןיאו, םדאכ ןהו

, הרוהט תיטרואית תועמשמ םיתיעל םג שי ירזכאה ןמש תוארל בושח, םלוא

ירזכאש וא דואמ ירזכא היה םיוסמ ךלמש בתוכ ןוירוטסיהש העשבש ומכ 

" ירזכא"הלימה . תודחא תויוממוקתהל םרג םיוסמ רטשמש וא רתוי

הב שמתשהל ונל השרמו הדבועל ךרע ןיבש הימוטוכיד תחנהמ תמלעתמ 

םירחא םיחנומ םג ךכ . ראתמ חנומכ םימעפלו תויביטמרונ תורטמל םימעפל

 . דועו ןגוה, ץימא, שגר רסח, סג: ןוגכ

, םיבע םייתא םיגשומ הלאכ םיחנומ םינוכמ היגולופורתנאבו היפוסוליפב

thick ethical concepts . קיזחהל םיכישממה םיפוסוליפה בור לש םתבוגת

י א, םייביטקייבוס קר םהש תרמוא תאז, םייביטקייבוא םניא םיכרעש העדב

םיטנמלאל םיירואית םיטנמלאל םיבעה םייתאה םיגשומה תא קרפל רשפא 

המיאתמה הדבועל יוטיב תתל רומא ירואיתה טנמלאה .... וא םייביסרפסקא

קוידב ', דכו ןוצר, השגרהל יוטיב תתל רומא יביסרפסקאה טנמלאהו חנומל

יפלש ךכל טרפ , םייגולה םייטסיבטיזופה לש היפוסוליפב ומכ

 . ירואית טנמלא ןיא םייטסיבטיזופה

: ילש שדחה רפסב... ידי לע החלצהב החדנ ולוכ הדרפהה ןויערש יל הארנ

The collapse of the fact value dichotomy ,הימוטוכידה לש התוטטומתה ...
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. The severity of goodורפסב קודרמ סנייה היה ןכ ינפלו לב ןו 'ג היה הז

ינשל םיבע םייתא םיגשומ דירפהל ם זיביטקייבואה ידגנתמ לש תונויסינה

תועמשמה תא אטבל רשפא יאש םושמ םילשכנ ... ירואית, םיביכרמ

וא המצע " ירזכא"הלימב שמתשהל ילבמ " ירזכא"הלימה לש תירואיתה 

ףוסוליפ ... םסרופמה ףוסוליפה עיצהש ומכ ןוכנ הז ןיא יאדוב. תפדרנ הלימב

ומכ , בר לבסל םרוג איה" ירזכא"הלימה לש תירואיתה התועמשמש , יטירב

ןיא " לבס"הלימלש תוארל ךירצ היה ומצע רייהש יפכ ןוכנ הז ןיא ןכ 

 . תיכרע תיתא תועמשמ

בר לבסל םרג חותינ לכ19 -ה האמה ףוסב הנגה תטיש חותיפ ינפל םלוא ,  

באכל תמרוג הניאש תוגהנתהש דועב , םיירזכא ויה אל םיחתנמה ללכ ךרדב

ריעצ םדאמ ענומש והשימ םכמצעל וראת . דואמ תירזכא תויהל הלוכי רורב

תאזה הלועפה , רורב באכ שיגרמ וניא ןברוקה םא םג, לודג ןורשכ םישגהל

 . דואמ תירזכא איה

טבמ תדוקנב קר ןתוא סופתל רשפאש תודבוע שי סטרקוסמ ונדמלש יפכ 

אלא הניא " ץימא"הלימה לש התועמשמש בשוחש ימש הביסה וז , תירסומ

הנחבאה תא ןיבהל לגוסמ וניא , וייחב םעפ ףא ןכתסהל דחופוניאש הז 

לש תנייפאמה הנוכתה . ץמוא ןיבל תוזיזפ ןיב סטרקוס השועש הבושחה

, "ץימא"ןוגכ , םייבויח םיראת לש ןכו, "ירזכא"ומכ , םיילילש םיראת

תדוקנמ קר ןחבומ ןפואב םהב שמתשהל ןתינש איה " קדוצ"וא " ןותמ"

וניא תיתאה תוארה תדוקנ לא הכישמ שיגרה אל ם לועמש ימ. תיתא תואר

. תמכחותמ הרוצב םהב שמתשהל וא םיבע םייתא םיחנומ ןיבהל לגוסמ

 . תאזה תוארה תדוקנ םע ןוימדב תוחפל תוהדזהל תדמתמ תלוכי עבות רבדה

תיסיפאטמה הימוטוכידה תא טטומל התייה תאזה האצרהה םא יתעד המ 

ובש ןפואה תא םגו ונתוגהנתה תא התיחש ה יתעד יפלש, םיכרעו תודבוע ןיב

, םייתא תועד יקוליחב ןודל רשפאש קר אלש ןימאה סטרקוס. םיבשוח ונא

םייטסיבטיזופה לש םסחי ןיב רעפה תא תוארהל ידכ , םהב ןודל הבוחש אלא

תואצרה תרדסל קקדזנ , סטרקוס לש הז ןיבל רסומה םוחתב תועד יקוליחל
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והמ הלאשה תא ררועת וזה האצרההש חינהל ריבס לבא. תחא האצרה אלו  

תעדל ידכ םייתא םיניינעל תעגונה תקולחמב שמתשהל יואר וב ןוירטירקה 

 . קדוצ וניא ימו קדוצ ימ

. תאזה הלאשל יתבושת לע תועיבצמה תורעה שולשב האצרהה תא םייסא

לש ... יתייעב בצממ תעבונה היעב, תיתימא היעבל ןורתפ םישפחמ ונאשכ) א(

םירגאמ דימת ונתושרל םידמוע , יאוד ןו'ג יאקירמאה לודגהטסיטמגרפה 

. הזה יתייעבה בצמב םייתייעב םניאש תודבועו םיכרע לש םימוצע

, יהשלכ החנהב קפס לטוי הריקחה ךלהמבו ןכתיש ונתוא דמיל םזיטמגרפה

ונניא םלועל . ןלוכ תוחנהה לכב קפס ליטהל רשפאש תרמוא תאז ןיא

םידחא םייתרוסמ םייגולומטסיפא וניימד ו תוא בצמב ונמצע תא םיאצומ

. םהשלכ םייכרע םיטופיש אלל תודבוע לע תונומא לש לודג יאלמ ונל שי ובש

תעדל ידכ הטלחה תטישב וא דיחיו דחא ןוירטירקב ךרוצ ונל ןיאו ונל ןיא ) ב(

אל , הירוטסיהב אל םהל םיקוקז ונניאש יפכ, אל וא ששואמ יתא טופיש םא

רבד : םירבד ינשב ךרוצ ונל שי, תאז תמועל. עדמב אלו תורפסב אל, הלכלכב

יוטיב ןתנ הל תוביוחמ גוסמ םיירסומ םייחל תוביוחמ םיכירצ ונחנא ןושאר 

לש ולבס חכונ . יננה... ורמואב סניבל לאונמע, וננמז ןב יתפרצה ףוסוליפה

הנובתה לש התוכמסב הרכהל םיקוקז ונחנא , ינש רבד. יטרקנוקה רחאה

היפוסוליפה תא יאוד רידגה םעפ . יאוד עבקש יפכ תרוקיבה לשהתוכמסבו 

תשרוד הריקחש ןימאה אל יאודש תורמל . תרוקיב לש תרוקיבכ המצע

ונישעש תוריקחמש ןימאה ןכ אוה , הטלחה תוטיש לש ןבומב ןוירטירק

יהשלכ הריקחל םיאתמה ןורקיע לכ . ללכב הריקח לש העבט לע והשמ ונדמל

הריקחל םימיאתמה תונורקעה ןיב . יכרעה םוחתב הריקחל םג םיאתמ

הנובתמ אלמ שומיש השועה הריקחהש םיסרוגה תונורקעה םינמנ יהשלכ 

וא תורוקיב , תויודגנתה, תולאש... דדועל וליפאו ריכהל הכירצ תישונאה

 . תורחא תורעשה חוסינ

יוליגו ןויסינה לש הריהז הכרעה תשרוד אוהש םוחת לכב הריהז הריקח 

םיטרדנטס תרזעב . תושדח ןה ףא םימעפלש תויווח רואיתל תושדח םיכרד
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תיארחא יתלב הנגהל תוכוז תועדש ןיחבהל םימעפל ןתינ םהל םימודו הלא 

תויתאה תויעבל הנוכנה השיגה . עדמה םוחתב םגו קוחה, רסומה םוחתב

יסיפאטמ סיסב שפחל אלו ילנויצר ןויד לש תורשפאה לע רתוול אל אוה ונלש 

רשקה לכללעמ וא ץוחמ היוארה ךרדה . יתייעב בצמ לכל לעמ וא ץוחמ וא,  

ךותמו יטרקומד ןפואב הלועפ ףותיש ךותמ תוסנתהל וא ןודל , רוקחל איה

 . הדות. איהש הריקח לכב תועט לש המויק תורשפאל תועדומ

האצרהה תא תושעל , ולש הזה ץמאמה רחאל שקיב םנטפ' פורפ, ייתובר :ריצק' פורפ

ול תודוהל ונלוכ םשב הצור ינא . תולאש לע תונעלמ ותוארוטפל , תירבעב

םצעב , טוידה לש ותעד, יתעדלש אשונב תפלאמ דואמה האצרהה לע תינש

 .  הבר הדות. היפוסוליפה לש המורב תדמוע

 

 

 


