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. הספר מצייד את מנקודת מוצא אובייקטיבית

יוחד של הקורא בניתוח מורכב ורחב יריעה במ

עולם של ההחברה בה אנו חיים מתוך תפיסת 

-ודרניסטית, ציונית וסוציאלמהכותב: 

דמוקרטית. במהלך הקריאה ימצא עצמו הקורא 

אט שם לתופעות חמקמקות -מסוגל לתת אט

בתחום הכלכלה, התרבות והפוליטיקה, ולעשות 

זאת באופן היוצא נגד אופנות אינטלקטואליות 

יות רווחות. על כן, מודרנ-ביקורתיות ופוסט

מלבד תוכנו, מהווה הספר גם הפגנה של חשיבה 

ביקורתית כלפי "החוכמה המקובלת" והשיח 

 האקדמי השגור. 

. הוא אינו ספר מדעי במובן של הספר בסיווגויש לפתוח בראש ובראשונה 

ביסוס שיטתי. סגנון הכתיבה דומה אך אינו מקפיד על המקובל. הוא מרבה בטענות 

, המתחשבת בצרכים אסתטיים של שיחה המתנהלת פנים אל פניםחיה, זו חה שייותר ל

את המשפטים הבאים: ראו למשל  ., בקריצה, ובדילוגים שנוניםהומור, בבדימוייםכזו, 

תפור  הכיס שאם בכיס. אלא נמצא הסמארטפון בעוד להגיע צריך "אמנם כן, לספרייה

"התמזל  ;(32' כסילופון" )עמ שרמא יותר אינו הסמארטפון כסיל, הרי של במכנסיו

 "קל ;(18 'אמנותם" )עמ-שמודעותם אנשים של מאוד קטנה לקבוצה להשתייך מזלי

; (28 'מאליהם" )עמ מובנים שאינם וחומר קל של בנו אינם סטטיים, ובן וחומר

 ושוב, כי הכלכלה שוב מלמדת 81-ה המאה מאז הכלכליים המשברים של "ההיסטוריה

 כלומר, ּפּוס מתקיים לבין בין. ילוץהח אחרי ודקה המפולת רגע עד 'תחופשי' היא הזאת

  . (22 ')עמ" פעם של הילדים משחקי בלשון זמן פסק

. מבט היסטורי סובייקטיבי מנקודת מוצא אובייקטיבית :השקפה אופטימית (.3182מנור, א' )
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לעיתים בעניינים בעלי , לבוא על חשבון בהירותא אחת גנון כזה עלול לס

 כמין והספרידמ לש סיפוריהם באמצעות"כי מציין  מנורחשיבות יחסית מועטה. 

 את להדגים רציתי, בהם וכיוצא ניקסון ידי על הזהב בסיס ביטולו גול-דה, וודס-ברטון

". אלא שהקורא לא קיבל אזכור קודם הפיננסית לכלכלה הראלית הכלכלה בין המתח

גול. לעתים אי הבהירות נוצרת בעניינים בעלי חשיבות -ברור מה עשו ניקסון ודה

על הקורא לייחסם להקשר  ,. מנור מכריז כי כדי להבין את טיעוניו(31)עמ'  מרכזית

ים: העת החדשה. בעוד שתי מילים: רחב: "במילה אחת: מודרניות. בשתי מיל

(. לא ניתן להפריז בחשיבות הבהרה פרדיגמתית כזו, אך 22 'הפרדיגמה המודרנית" )עמ

. להערכתי בסיס עליה שעןיהקורא ימצא עצמו מחפש לשווא אחר הגדרה ברורה לה

 רעיוני זה אינו גלוי וזמין לקורא הממוצע. 

ה פסקנית של אדם אשר הבהירות מפצה מנור בנימחוסר איים של העל 

; (821, 22 'ביקורתו ברורה לו והוא עוסק בה מזה שנים רבות: "אין ויכוח ש..." )עמ

שמשכה  ה(. דוגמ815"כולנו, בלי יוצא מן הכלל" ) ;(852 '"עומד בסתירה מוחלטת" )עמ

 ביקשו והקטנות דתות הגדולותה שכל טענתי במבואליבי במיוחד היא זו: "תשומת את 

 כלש. היום כבר ברור לנו תפקיד האדםו החיים מקור, היקום מקור לע ובהתש להציע

הדתות אינן עומדות במבחן המציאות שהמדע חושף לפנינו"  כלהתשובות שנתנו לנו 

ה.ו(. לא תמיד אני מסכים עם מנור בפסקנותו. המציאות  .הדגשות שלי, 51-55 ')עמ

כל , דוע לי שהמדע התגבר על הדתלעיתים סבוכה וראוי להשתמש בשפה רפה יותר. לא י

 בהגדרת תפקיד האדם. , שכן כל הדתות

אך בל נטעה. סגנונו של מנור אינו פרי חולשה מתודולוגית. למנור ניסיון רב 

בכתיבה היסטורית מדעית, והמבקש להכיר את "מנור המדען" יכול לעשות זאת 

 יבתו מושכת את. כתתומטראת ומשרת  תוסגנונו הנו פרי הכרע 1במקומות רבים.

הקורא לחוש כאילו הוא עומד אישית מול מנור האדם לשיחה על נושאים בוערים. לא 

ההקפדה על שיטתיות קפדנית, ארוכה וטרחנית, בראש מעייניו של מנור, אלא הדבקת 

הקורא בהכרה של ערך הנושאים, בחשיבותן של הסוגיות, ובפיתוי הקורא לגבש יחס 

. בפיתויים של "מדע פופולרי", מושך מנור את הקורא אינטלקטואלי ורגשי כלפיהם

 להתפנות לעסוק בסוגיות כבדות משקל עבור החברה הישראלית והאנושות. 

 אמנות -בהקדמתו לרטוריקה של אריסטו מסביר כי ערכה של רטוריקה  2צורן

תלויה בשאלה , המסתמכת על צמצום תהליכים של חשיבה ביקורתית קפדנית -השכנוע 

. כאשר היא נועדה להוליך שולל הרי היא שלילית. אך כאשר "ה משתמשים בהלשם מ"

בצוק העתים וברגעי משבר היא משמשת להובלת קהל השומעים במהירות, תוך 
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דילוגים, ובאורח מותאם לבשלותם, הרי שהיא חיובית. ניסיונם וכושר 

. ודומה אותם למסקנות המוסריות הנחוצות להבאת תועלת לציבור ווביליחשיבתם 

המשכיל שלמנור דוחקת השעה. אין הוא כותב לקהילה אקדמית מצומצמת אלא לקהל 

הרחב. אין הוא כותב לשם העניין האינטלטקטואלי אלא לשם שינוי דעת קהל, אין הוא 

כותב בסוגיות אישיות אלא בסוגיות אשר מכריעות ואשר יכריעו גורל ציבורים גדולים. 

 סגנונו. זה לכך מכוון מנור, ועל כן 

אנרים ספרותיים עולים לנגד 'אידיאולוגי. שלושה ז-זהו אם כן ספר חינוכי

שהיה נהוג בתרבות עצות לצעירים הספרות מתן  ואבהקשר זה. האחד ה יעיני

היו ספרים או נאומים שנועדו לעודד  ]πρότρεψις  ]protrepsisסטית והרומית:יההלנ

צעירים שנועדו לעודד  ]παραίνεσις ]enesispara  ,צעירים לבחור באורח חיים חדש או

)בניגוד לזרמים אינטלקטואליים של ימינו( מעודד . מנור חיים מסויםלהמשיך אורח 

מודרניות. -צעירים לאמץ ולהמשיך אורח חיים המוגדר כמודרניות ולנטוש אופנות פוסט

נור אדם להיות טוב. מאת האנר שני הנו ספרות המוסר במסורת היהודית הדוחפת 'ז

 יאנר שלישי העולה לנגד עיני'מתאמץ לדחוף את הקוראים שלו לאקטיביזם פוליטי. ז

הנו ספרות אידיאולוגית המבקשת לקדם מערך פוליטי חברתי שלם. מנור מבקש להציג 

-זהות יהודיתל מודרניותבין חברה אידיאלית )הניתנת להשגה לדעתו(, המחברת 

 דמוקרטיה. -חילונית, ציונות וסוציאל

יקף היריעה יוצא הדופן של רעיונות אלה מביא לכדי תחושה שלספר ה

פונקציה אישית עבור הכותב. מנור אינו מציג נושא אשר חקר לאחרונה אלא סיכום 

במשך שנים רבות. ספר  תיכללחברתיים שליקט ו-מוסריים-מכלול רעיונות חינוכיים

כזה אופייני בסוף דרך אקדמית כאשר חוקר מבקש להשאיר אחריו מעין קורפוס של 

בעיצומה של קריירה אקדמית אני משער שבעוד נמצא הידע אותו חקר. היות ומנור 

 שנים יבוא ספר "המשך".

* 

 להלן בקצרה מסכת טיעוניו כפי שאני מבין אותם.  

 יקט וניגודי אינטרסיםאנו חיים בעולם של קונפל

בניגוד לתפיסות סוציולוגיות פונקציונליות הנוטות לתפוס את החברה כמכלול אורגני, 

כמערכת שבו כל חלקיה משרתים את האורגניזם, נשען מנור על תפיסה קונפליקטואלית 

מפסידים. קיימים  לפיה ישנם בחברה ניגודי אינטרסים עמוקים. ישנם מרוויחים וישנם

מה הפועלים למען עצמם וישנה האוכלוסיה הרחבה המוחלשת. מנור מזהה שני בעלי עוצ

לחם יתו רוע שיש להרלהגד םסוגים של כוחות המשמרים את הפער הזה. כוחות אלה ה

סוג של פעילות כלכלית שאינה מייצרת דבר ומעבירה משאבים : כלכלה פיננסית: )א( בו

צה קטנה של אנשים הצוברים עושר אדירים מהציבור הכללי ההולך ונעשה עני, לקבו

אגדי. זאת כאשר האוכלוסיה החלשה אינה מודעת לכלכלה הפיננסית, לנזקיה ולחוסר 

התפשטות של רעיונות על יחסיות הידע, : מודרניות-אופנות רעיוניות פוסט; )ב( הגינותה

ם על העולם. רעיונות אלה מותירים את הנופליכוללות העדר בסיס אובייקטיבי לטענות 



 

 

ומותירים אותם תוהים לגבי הישגי  ,בהם בעמדת חולשה נוכח השליטה של תאגידים

 כגון במדינת הלאום ובציונות.  -המודרנה  

 בעקבותיו למאבק פוליטי בכלים דמוקרטיים ויש לצאת למאבק על התודעה, 

כוחות הנזכרים מעלה הד שני ויש להבין כי אם נשב ללא מעשה, יגברו עד מאראשית 

שוויון קיצוני. מנור מבקש לפתות את -ו עמם לדורות הבאים סבל, דיכוי ואיויביא

אבק יולהיאבק. שנית, זהו מאבק מרובה חזיתות. יש לה המן הכורסקום קוראיו ל

מודרניים ויש -ברעיונות מסוכנים רבים ושונים המפיצים אנשי רוח, מחקר והגות פוסט

הכלכלה הפיננסית. אני שומע באוזני אבק במוקדי כוח תאגידיים רבים ושונים של ילה

 :8121רוחי את התלהבותו של צ'רצ'יל בנאומו ברביעי ביוני, 

We shall go on to the end […] we shall fight on the seas and oceans, 

we shall fight with growing confidence and growing strength in the 

air […] whatever the cost may be, we shall fight on the beaches, we 

shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in 

the streets, we shall fight in the hills; we shall never surrender…   

זירות  ,לתפיסתו ,הקורא את ספרו של מנור לא יכול שלא לשים לב עד כמה רבות

ד כמה המאמץ קשה, תובעני ודורש התגייסות. שלישית, המאבק כולל בתוכו המאבק וע

אצלם ולאחר מכן לפתח  ,קוראים תודעת מאבקקרב היש לפתח בתחילה סדר עקבי: 

אקטיביות של ממש בזירה הפוליטית. כאן מדגיש מנור בהדגשה בולטת כי השתתפות זו 

ד. מנור מביע אופטימיות רבה בזירה הפוליטית צריכה להיעשות בכלים דמוקרטיים בלב

ביכולת ההשפעה של כלים דמוקרטיים לעומת פתרונות הקסם של "מנהיג חזק" או 

 ,"מהפכה עממית". הרוצה לדעת כיצד כלים דמוקרטיים יכולים לעבוד הלכה למעשה

 עשוי למצוא עניין רב בספרו של מנור.  

בראשי ההבחנה כאשר קראתי את רוחב היריעה של רעיונותיו של מנור עלתה 

 בין הקיפוד היודע דבר אחד גדול מול השועל היודע הרבה 1המפורסמת של ישעיהו ברלין

 ואשועל כאשר למעשה ה ואדברים קטנים. ברלין ניתח בספרו כיצד נדמה שטולסטוי ה

קיפוד. הקורא את מנור עשוי לעבור מהלך הפוך. מנור היה נדמה לי בתחילה כקיפוד 

אך למעשה הוא מהווה עבורי שועל. הוא  ,הדוקה של רעיונותבהיותו מציג סינתזה 

ד, המכילים מתחים וסתירות וד, ממקורות שונים מאומביא לדיון רעיונות רבים מא

בלתי פתורים. לא קל להחזיק רעיונות כאלה בסינתזה מושלמת, ולמרות זאת הם 

נית בציונות גיון פנימי משכנע. כך למשל להחזיק בו זמיטומנים בתוכם, כל אחד, ה

יהודית אתנית ובסוציאליזם אוניברסלי, במדעיות מודרנית ובזהות יהודית תרבותית 

דעת ומביאה להתלבטות את המדעית. וכך הלאה. מורכבות זו עשירה, מרחיבה -לא

בעקבות אבחנהרעיון שהיה מרכזי לישעיהו ברלין חסיד הפרדיגמה הרומנטית.  –נצחית 
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רומנטיקן בלבוש של אידיאולוג החדור בהשקפה מנור לראות באני מציע זו  

 אובייקטיבית של המציאות. באופן זהיר אני מניח שמנור עצמו יכפור בהגדרה זו.   

נו דרך נוספת לסווג את ספרו של מנור. הספר הנו חלק מן ידומה שעתה יש ביד

טים זה המתקיים על דפי ספרים, ניירות עמדה, שיעורים מול סטודנ –המאבק הרעיוני 

כלכלית. זהו ספר המבקש -תומך בהתפתחות עתידית של מאבק בזירה הפוליטיתה –

לשתול את הזרעים הרעיוניים אשר יובילו לשינוי ממשי בישראל בכיוון של מודרניזם, 

דמוקרטיה. על צעירים להבין תחילה היכן הכסף הגדול ואיך עובדות -ציונות וסוציאל

 . לימוד זה יפתח כעס על עוול ועושק ויובילעליהם האליטות הכלכליות והאקדמיות

 כך מנור מקווה. צעירים לפעולה. 
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