
 

 

 

 כלל אזרחיתסולידריות 

 קרמניצר)מוטה( מרדכי 

, בשורות הבאות אטען כי לסולידריות תפקיד חשוב מזה שנוהגים לייחס לה, בעיקר במשפט

כי בישראל קיימת חולשה מובנית בכל הנוגע לסולידריות כלל אזרחית וסולידריות כלל 

 אנושית, ואציג מחשבות ראשוניות להתמודדות עם בעיה זו.

המשפט מבחינים בין איסורי "לא תעשה" שתכליתם למנוע מעשים המזיקים  בתורת

ם אותו לבין חובות "עשה", שאינן מוטלות בדרך כלל על הכלל אלא על ילזולת או מסכנ

או על מי שתרם להתהוותה של סכנה.  ,(יוצא באלהוכ כבאיםממלאי תפקידים )שוטרים, 

 - "השומרוני הטוב" - עך" או בלשון הגוייםיוצאת מן הכלל היא החובה "לא תעמוד על דם ר

דית לחייו או לשלמות גופו. יהמטילה חובה על כל אדם לפעול להצלת מי שנשקפת סכנה מי

מדובר בחובה מינימלית המתמצה בדרך כלל בהודעה מתאימה לרשויות ואין חובה על 

בולט אופייה , ו"חובה מכוח סולידריות"בה אחרונה זו קרויה וחהמתערב לסכן את עצמו. 

של הנורמות  "האולימפוס"המשני, שלא לומר שולי, בתפיסת המשפט. אולם אם יורדים מן 

קשה  ,כלל אזרחיתעד מהרה כי ללא סולידריות המשפטיות אל מציאות החיים, מתחוור 

לעשיית בישראל יתר על כן, ללא סולידריות כזו, גדל הסיכון  בפועל להבטיח עשיית משפט.

קל יהודית. כך למשל, -וק כלפי מי שאינם שייכים לקבוצת הרוב הלאומיתעוול ולהפרת ח

, "אחר"על ה החלים בפועל יחסית להנהיג אמצעים פוגעניים, לרבות אמצעים משפילים,

עינויים בחקירות, בידוק משפיל בשדה התעופה, מעצרים . ובלבד שאין הם מופעלים עלינו

ם מעורבים סטיניישראל מזוגות פל, שלילת הזכות להקים בית ומשפחה במנהליים

כאשר אמצעים כאלה מופעלים שלא על  מהשטחים או להפך(. סטיניתישראלי ופל-סטיני)פל

אלא על בסיס השתייכותו לקבוצה אחרת, יש בכך הן ביטוי  ,בסיס של חשד קונקרטי באדם

טרה מבחינה עקרונית, חייבת המש הן חיזוק ותיקוף של עמדות כאלה.ולהכללות גזעניות 

רים, ורצח במיוחד, בלי קשר לזהות ולהפעיל מאמצים שווים בחקירת מעשי פשע חמ

" עלולה שלנו"רבנות ותחושת ההזדהות עם ק ,הקורבן. ואולם, לא קשה להיווכח כי בפועל
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רבנות ולכך שעיקר המאמצים מכוונים לשם, על חשבון המאמץ לפענח פשעים של ק להוביל

 אחרים. 

גשים לחלוקת כספי הציבור ומשאביה האחרים של המדינה, כאשר גופי השלטון ני

ולנהוג  ,כלפי הנהנה מן הטובין "ר צבעיםועיו"במיוחד קרקע, הם אמורים לנהוג באופן 

בשוויון מלא כלפי כלל האזרחיות והאזרחים. הלכה למעשה, אין נוהגים כך, גם משום 

השקע : ן הפוליטי הפשוטיה מצד הרוב כלפי מיעוטים וגם בגלל החשבותעדרה של אמפיה

במי שעשוי להצביע עבורך. כאשר נדרש לשם השגת שוויון הזדמנויות להשקיע יותר 

בקבוצה מסוימת שנמצאת מאחור משום שקופחה בעבר, כלומר להנהיג העדפה מתקנת, 

 ,מימוש העיקרון הזה צפוי להיתקל בקשיים מעשיים, ודווקא קבוצות שאינן מקופחות כלל

בהעדפה מתקנת. זאת ועוד, ברור גם שהעובדה שקורבן פוטנציאלי לפגיעה עשויות לזכות 

חמור מזה,  ."אחר"רבן המשתייך לובהשוואה לקנת הוא משלנו, מקשה על הפגיעה בו מכוו

עד כדי שלילתו,  "אחר"כאשר הסולידריות של קבוצת הרוב נבנית, בין השאר, על התנגדות ל

לרעה, הסתה לפגיעה בו ואף פגיעה בו  "אחר"ת הפלייאיש בכך כדי לעודד ממש מעשים של 

גם השופט הבא לחרוץ את הדין יתקשה לעשות משפט צדק אם לא בפועל מתוך מניע גזעני. 

במקום שנעשה עוול,  ."משלנו"ישים עצמו בנעליו של הנידון, וקל יותר להיכנס לנעליים של 

עדר יבהרבן העוול. ועם קהסיכוי שיהיו מי שיתייצבו נגדו עולה ככל שיש להם הזדהות 

בות נגד עוול, מעוולים מעטים צעדר התיייבההזדהות, לא תהיה הזדעקות נגד העוול. 

מתוך תחושת חובה מוסרית מאשר מתוך  עדיפה התנהגות עלולים להשליט שלטון של עוול.

ולכן, תחושת הזדהות  ראוי יותר וגם אפקטיבי יותר. . כךכפייה וחשש מנחת זרועו של החוק

  לל חברתית תורמת ישירות להגברת הציות לחוק וכיבודו.כ

סולידריות כלל נדרשת אפוא לשם עשיית משפט צדק והגשמת שלטון החוק, 

אולם אם אנחנו נאמנים  כפי שיוסבר להלן, ,בישראל זהו אתגר קשה במיוחד אזרחית.

ירת מדינת חוק דמוקרטית, אנחנו מחויבים במאמץ מרבי ליצ מופקדים עללעצמנו, כ

חברה המחויבת לזכויות  .זאת ועודהתנאים שיאפשרו קיום ותפקוד כהלכה של מדינה כזו. 

אדם כעניין מובהק בראש ובראשונה של מוסר, חייבת לטפח הכרה במכנה משותף כלל 

אנושי. לא בכדי נפתח המבוא של ההכרזה לכל באי עולם בדבר זכויות האדם ב"היות והכרה 

יות השוות הבלתי ניתנות להפרה של כל החברים במשפחת של הכבוד הטבוע ושל הזכו

 האדם היא הבסיס לחופש, צדק ושלום בעולם".

דתי שמתאפיין הן -במציאות הישראלית התפתח פרטיקולריזם יהודי חריף לאומי

הן באיבה כלפי המיעוט הערבי. חלק מן ההסבר נעוץ בסכסוך המתמשך בין ובהתנשאות 

ני, בשים לב לכך שהאזרחים הערבים סטיפל-בסכסוך הישראלי בעיקרישראל למדינות ערב, ו

אופייה  ,ינית. בעיני רבים בציבור היהודיסטמשייכים עצמם או מזדהים עם הלאומיות הפל
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של ישראל כמדינה יהודית מעניק עליונות או עדיפות לאינטרסים יהודיים ולרוב היהודי. 

 "אחר"התפתחה דמוניזציה של העקב הסכסוך המתמשך ומתוך הצורך להרגיש צודקים, 

 ,לעומת "מלאכיזציה" שלנו. ברור שדמונים אינם כלולים במשפחה שלנו. הנרטיב סטיניהפל

כלפי מדינת  סטיניםלפיו מדובר בסכסוך שאין ממנו מוצא בשל שנאת עולם נצחית של הפל

-שראלימצא עם יישוב הסכסוך היינטייה זו. פתרון יסודי לבעיה זו י םישראל מחזק ומעצי

את  אתגרועד אז, מתבקש ל הסדר שלום כזה.. ומכאן, סיבה נוספת לחיוניותו של סטיניפל

הנרטיב הכולא אותנו בתוך מציאות שאינה ניתנת לשינוי, תוך שהיא מכלילה את כל 

ידי -ידינו ועל-, קבועה ובלתי משתנה, בלתי מושפעת לחלוטין עללמקשה אחת סטיניםהפל

  בניגוד למציאות. - שפניה להשמדתנו מעשינו,

ישראל היא גם חברה במשפחת העמים, וחייבת לקיים את דיני המלחמה. קשה 

 - לא לירות בגורמי אויב שנכנעים או שהם חסרי ישע - לעמוד בדרישותיהם של דינים אלה

 מבעד לכוונת ומתחת למעטה האויב.את האדם אם לא מסוגלים לראות 

לל אזרחית, ואף לעבר סולידריות הומניסטית כיצד ניתן להתקדם לעבר סולידריות כ

  אנושית? כלל

הן וזהות הקבוצתית הן שלנו רלטיביזציה וקונטקסטואליזציה של הראשית, נדרשת 

. התיאור של בני אדם כמשתייכים לקבוצת זהות אחת הוא מוטעה ומטעה. "אחרים"של ה

 "אחר"אלא גם ה "אחר"ה שמול "אנחנו"בתור שכאלה, אנחנו לא רק ה, וכולנו מרובי זהויות

ולא רק בערבים, במהגרי  שונים. הדברים אמורים בחברה הישראלית, "אנחנו"שמולו יש 

בין השאר בנשים, בבני העדות כולן, ביהודים שהם כאלה לפי  מבקשי מקלט, אלאבעבודה ו

, בציונים ם, בחרדים לסוגיהםיסיקדולאומם אך לא לפי דתם, בזרמים הדתיים הלא אורתו

תים בעשירים, בעבריינים ובחשודים י, בדרוזים, בעניים, ולעהדתיים, בחילונים, בנוצרים

 . עודאלה וככ

חיצוני, שכן  "אחר", פרטני או קבוצתי, ללא "אני"באופן כללי ועקרוני יותר, אין 

לפי האופן בו הם משתקפים אצל  ,בין השאר ,היחיד או הקבוצה יכולים להכיר את עצמם

, שונה, בלתי מפוענח, "אחר", פרטני או קבוצתי, שלא מצוי בקרבו "אני"; אין "אחר"ה

כפי שהיא מוכרת לו  "אני"שעשוי להגיח ולהפתיע במופע שאינו מתיישב עם אישיותו של ה

נטי ובלתי מושפע מהמגע ת, פרטני או קבוצתי, שהוא טהור ואו"אני"עצמו ולסביבתו; אין 

 "אני"בין את תפיסתם אותו; אין מתם ומהאופן בו הוא וא , מתפיסתו"אחרים"שלו עם ה

דמותו של אברהם אבינו,  על כךותעיד , פרטני או קבוצתי, שהוא אחד, יציב ובלתי משתנה

מעובד אלילים בארץ  - אביהם של יצחק וישמעאל, שקשה לתאר מהפך גדול מזה שעבר

, הפרטני או הקבוצתי, "אני"ככל שה דים לאביה של האומה העברית המונותאיסטית.כש  

לגדול, אין דרך טובה לעשות זאת מאשר במפגש המתקיים ו חפץ להתפתח, לאתגר את עצמו
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מה שמייחד אותו, במיוחד במפגש של עשייה עם ו "אחר"מתוך פתיחות ונפש חפצה עם ה

, תוך שהוא "אחרותו"מאבד את  "אחר", שכבר במהלכו, וודאי לאחריו, המוימשותפת ע

ציאל ממשי להתהוותה של נכך גם ה"אני". בתהליך הזה נעוץ פוטותו, נּושומר את שו  

 סולידריות חוצה קבוצות.  

כולנו בראש הרעיון שעומד  במרכזו אוניברסליסטי.-שנית, נדרש חינוך הומניסטי 

כדברים ששם  ,רב המשותף בינינו על המפרידבני אדם.  - יםהסופ ובראשונה ובסוף

לא נזוב דם? אם תדגדגו  - "אם תדקרו אותנו :"סוחר מונציה"ב קלושייקספיר בפיו של שיי

לרעיון בדבר  אנחנו מחויביםו ,האם לא נתנקם?" - לא נצחק? ואם תתעללו בנו - אותנו

לנוכח הכוחות , מאמץ מרכזיחייב להיות הומניסטי  ךחינולמאמץ שוויון ערך האדם. ה

של פרטיקולריזם מופרז המתאפיין  דיבכיוון הנג ארתי,יאותם ת תבחברה הישראלי הדוחפים

קשה לדמיין חיים של מימוש עצמי מלא בעולם  ,ללא מאמץ כזה. "אחר"ביחס שלילי כלפי ה

שמחוץ לגבולות המדיניים הוא זמין ונוכח כל העת, ועשוי להיות  "אחר"גלובלי, שבו ה

חות ממי לא פ להשקפת עולם, לעשייה חברתית משותפת, שותף לעבודה, ליצירה, לחשיבה,

מאמץ כזה נדרש גם משום שההכרה באחווה האנושית ים פיזית במרחב הריבוני. חשנוכ

לא בכדי חוזרת  ת מהשיוך העצמי לקבוצה פרטיקולרית.פחות טבעי הכללית היא כנראה

. מעשה חינוכי כזה צריך רהתורה פעמים כה רבות על האופן השוויוני בו יש לנהוג כלפי הג  

אולי ו ,ממד הקוגניטיבי אלא גםות הלימוד ולפנות לא רק אל הלהתפרס על כלל מקצוע

גם ליחס , לאומי שהוזכר לעיל-ןכאן נעוצה התשובה גם להיבט הבי ממד הרגשי.ל ,בעיקר

, כדוגמת מהגרי עבודה ומבקשי מקלט, וליחס כלפי כלפי בנות ובני החברה שאינם אזרחים

 נים בשטחים הנתונים לשליטתנו.סטיהפל

זהותית, -והחלתו על כלל האזרחיות והאזרחים בגישה רב "אנחנו"דלת ההגשלישית, 

שכן היא את האינטרס העצמי,  אינה באה על חשבון זהויות נוספות אחרות. היא משרתת

תנו, החברים והחברות בקהילה ימרחיבה את היקף הביטוח ההדדי של כל אחד מא

אסון, צרה או מצוקה, אנו בשעת  "אחר"האזרחית. כאשר אנחנו מתייצבים לימינו של ה

שה כזו מקדמת את האינטרס ייוצרים סיכוי שהוא יתייצב לעזרתנו כאשר נזדקק לכך. ג

לא יוצרים אצל המיעוט תחושה של פגיעה גם במובן אחר: בשיטה כזו,  הקבוצתי-העצמי

גם לגילויי אלימות. מיעוט ערבי שמרגיש והשפלה שיוצרת עוינות ואיבה, ועלולה להביא 

  הוא אינטרס כלל חברתי, ולהפך., ינה היא ביתו ושהוא חלק אינטגרלי של החברהשהמד

אבי ז"ל היה מהמעטים שחזו את קריסת ברית המועצות שנים רבות לפני 

שהתמוטטה. הטעם לעמדתו היה אירוע שחווה כחייל בצבא האדום בשלהי מלחמת העולם 

 ,במוצאו, בוכה. לשאלתו של אביהשנייה. אחרי קרב, ראה אבי חבר שלו ללחימה, אוזבקי 

 : השיב אותו חייל
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אה כיצד נוהגים הסניטרים הבאים לאסוף את גופות החללים על מנת להביאם ר  
לקבורה. הם בוחנים את פניהם של החללים, ואם מאתרים שהם ממוצא מוסלמי, 

תם כתף אל יאנחנו לוחמים א אותם בשדה הקרב למאכל עוף השמיים. יםמשאיר
 אדם. -תם, ולמרות זאת הם מתייחסים אלינו כאל תתיים אכתף, נהרג

. "לא תוכל להתקיים", אמר אבי, "מדינה שאלה היחסים בין החלקים השונים בחברה שלה"

 וצדק.

 קיים חשש ממשי ,"אחרים"מם ביחס ליאמצעים פוגעניים שהשלמנו ע .זאת ועוד

עושה אותנו לאנשים  אזרחי"  יצירת "יחדכמו כל הוספה של ממד, יופעלו בסוף גם עלינו. ש

   שלמים יותר, מעגלת את הקצוות החדים שלנו, עושה אותנו טובים יותר.

היא שההיסטוריה היהודית  .רביעית, גישה כזו מתבקשת מיהודיותה של המדינה

שקבוצות  ,להשפלה ועד למהלך של השמדה טוטלית שכמעט צלח, עדות רבת עוצמה לדיכוי

קבוצה ובין שהיו קבוצת מיעוט נבדלת ושונה,  שהיובין  ם ליהודים,רוב שונות הפעילו ביחס

הן זכויות  ,על הרקע הזה, תבעו היהודים הן שוויון זכויות אזרחי .המבקשת להתבולל

מה נעשה לאחרים מדינתית. קשה לקבל ש-הגדרה עצמית לאומיתהן תרבות קבוצתיות ו

הודים מתעמרת במבקשי מקלט מקלט לפליטים י תשהיה שנוא עלינו. קשה לקבל שמדינ

קשה לקבל שמי שבלב הפועם של מורשתם מצוי הרעיון של חירות משעבוד,  אפריקאים.

תכן שהיחסים ילא י בשעבוד של אחרים. ,ומי יודע עד מתי ,יעסקו מזה שני דורות

תיים הממושכים שהתקיימו בין סביבת הרוב הלא יהודי לבין המיעוט היהודי, לא יהבעי

כדרך  - ב יהודים אותות של חשדנות, ניכור, חשש ואף איבה ועוינות, ומצד שניהשאירו בקר

תחושה של התנשאות כלפי מי שאינם יהודים. קיום יהודי  - להתמודד עם דיכוי והשפלה

מחצית מן העם היהודי  אף מחייב נרמול ביחס שבין ישראל לאומות.ו ריבוני מאפשר

מדינות לאום שונות. מה שאנו תובעים ב טים בקרזרת בתפוצות מתקיימת כמיעווהמפ

מם, לא סביר שלא נתבע מעצמנו כרוב כלפי המיעוטים החיים יעבורם מתוך הזדהות ע

 בתוכו.

חזון הנביאים בדבר צדק חברתי, השאיפה היהודית העתיקה לתיקון עולם, המטרה 

כל "ן, אכ דוחפים למימוש המגמה האמורה. כל אלה - הציונית לכונן בישראל חברת מופת

יחד, כל בני , כמאמרו של רבי נחמן מברסלב, במשמעות שכולנו "דוהעולם הוא גשר צר מא

 , מבחינת מה שמאחד אותנו ומשותף לנו, שהוא העיקר. וכולנודוגשר צר מא התמותה, הם

לא ממחסור, לא מהשפלה, לא . לפחד כללנתבעים ליצור תנאים שבהם לא יהיה מקום 

 בעים לא לפחד כלל על מנת שנוכל ליצור תנאים כאלה., וגם נתמדיכוי ועריצות



 

 

 

 


