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נים הולדתה של מוכוונּות־הּפְ
האה האוהי הוא עניין אישי תגורי, או שהתרבות הסובבת ועצבת 
עת  ושהיעיה  בהה  חייה  והתקוהה שאתה  הוקוה  האה  אותו? 
תוונותיוה, עת סוג האְה שאתה — רגועיה או חוי וזג, אויציה 

או החְניה, וריזוטייה או אהוריה?

את השאתה הזו העתו שתושה סוציותוגיה יהוְיהשאוריקניה 
ְגותיה, ְיוויְ רייזון, נייתן גתייזר ורעואת ְני, ואת ווצאיהה 
טענו  הה  הבוְְ".1  "הקהת   1950 ושנת  הקתאסי  בסהרה  העתו 
וי סוגיה שוניה שת נסיבות היסטוריות יוצריה סוגיה שוניה שת 
אנשיה. בחברות עה שיעור יתוְה גבוה ותוחתת חייה נוווה נוטיה 
בחברות  הותהתחות  ואתו  שונות  אוהי  תוונות  תהתח  אנשיה 
הותהתחות  ואתו  ושונות   — והירה  צויחה  סף  עת  העווְות 
וסויה  וסוג  בחברה  האנשיה  ות  תא  ווובן,  ְועוות.  בחברות 
אוהי  קווי  עת  תְבר  אהשר  זאת  ובות  באוהייה,  תזה  זה  ְוויה 

אוהיינייה תאוותוסייה שתוה, תתרבות שתוה.

חברות בעתות שיעורי יתוְה גבוהיה ותוחתת חייה נוווה, 
וגון החברות ההיאוְתיות באירוהה ביוי הבינייה, נוטות תהצויח 
וי  עושיה  שהה  וה  שעושיה  אנשיה  מוכווני־מסורת:  אנשיה 
"וך היה תויְ". בחברות אתו, שרבות והן היררויות עְ ואוְ, 

באוצעות  נשור  הסְר  בחייה.  תהישאר  הוא  העיקרי  הואבק 
ההקהְה שאנשיה ייצוְו תותתיה ותתהקיְיה. וי שנושת בוך 

ניְון תבושה. 

אירוהה  וגון  בשינוי,  חברות   — צויחה  סף  שעת  חברות 
מוכווני־ טיהוסיה  וייצרות   — והרהורוציה  הרנסנס  בתקוהות 
)ווביתיות(  ת  הניעות תוורה.  שת  בוצב  נוצאת  התרבות  פנים. 
בחברה גבוהה. האוויר רוחש הוצאות וגיתוייה. ותוך וך, הבריות 
תאן  תשווח  בתי  חְשיה  תאתגריה  תהסתגת  הרף  בתי  נְרשות 
אווניה  תשוור  אך  עתיְ  הני  תצהות  ותוור  ותוה,  הותוות  הן 
תעבר. חברות ואתו וקְישות תשוות תב רבה תחינוך. הצעיריה 
ובבגרותה הה ושתושיה בערויה  והניויה את ערוי הקבוצה, 
אתה וותי ניווט. הה נושאיה איתה את עותוה ההניוי הזה בות 
תא  נתווית  אתו  בחברות  תוישתון  יתוו.  אשר  ובות  יעשו  אשר 

בושה אתא אשמה. 

הישגיהן  תשיא  ועבר  ובר  הנוצאות  החברות  ותבסוף, 
ותהסגת צויחתן, ועווְות עת סף שקיעה. תוחתת החייה גבוהה. 
שיעור היתוְה בצניחה. השהע חוגג. הוחסור הוא רק זיורון ישן. 
הגְות  ברובו  עבר  ובנצרויה  בקשישיה  ביתְיה,  הטיהות  נטת 
העבר,  שת  ווווונישההניה  בטיהוסיה  הצורך  החת  תרשויות. 
אינו  העיקרי  האתגר  הווטיבציה.  ותאי  הוווקְיה,  הנחושיה, 
ותזוות  אחריה  עה  תהסתְר  אתא  החוורית,  בסביבה  תהתנהת 
באישורה. בוצב זה צווח טיהוסשהאוהי השתישי: האְה מוכוון־

האֵחר. אנשיה וסוג זה וושהעיה ובני גיתה וואוצעי התקשורת 
יותר ווהי שהה וושהעיה והוריהה. הוצהן בְרוי החייה אינו 
הוסורת, וגה תא הוצהון החברתי הווהנה בהרט, אתא התרבות 
בתשהזון. וויהתה הגְותה שת אנשיה ווווונישאחר איננה תהיות 

לכ לכפרשת

תעיתוי נשות: הינחס בן יעקב אשר אייז, עזריאת בן אריה תייב שרטר
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גה  בערויו  תְבוק  נקרא  ישראת  עה  שון  ביהְות,  החינוך  שת 
ואשר הוא ויעוט בתוך תרבות בעתת ערויה ההוויה. 

זה היסוְ תנחישותה הווהתאה שת היהוְיה תאורך הְורות, 
וזה סוְ הישרְותה בעיְניה שת תוורה, שת חוסר ביטחון וגה שת 
אסונות תאווייה. וי שברוחו ובתבבו חקוקיה ערויה תבתי היוחֹות 
יוות תעווְ איתן את וות הרוב ותשוור עת זהותו גה בשעה שות 
היתר ואבְיה את ערויהה שתהה. קות הניוי זה הוא אשר הנחה 
את האבות והאיוהות תאורך סהר בראשית — זון רב תהני שהיו 

תַעה, זון רב תהני ניסי סהר שוות שהתחותתו תעיני הווניה. 

בשנות  הנתוְ  הזה,  ההניוי  הקות  הינה  היהוְית  הזהות 
יוה  יוה  וותהְהְ  החייה  ות  הנושך  בתיווְ  וותחזק  היתְות 
בתהיתות ובעבוְת ה'. קות זה הוא הנוטע בחיינו את חוש הויוון. 
יחיְה  שרְה  היהְות  וי  שביְיעה  חה  טד הבתִ את  תנו  וקנה  הוא 
היא  שרק  קְה,  ביוי  והציוויתיזציות שהקיהוה  התרבויות  וות 
העוז  את  ויוה  בנו  הנוסך  הוא  ההיסטוריה.  בגתגתי  נשחקה  תא 
תונוע  בתי  העושיו  שת  והיתוייו  השווא  ותהניות  תהתעתה 

ועצונו את הטוב, היהה והוועית הותחְשיה בעותה. 

את  תחקור  חתוציה,  תהיות  נוטיה  ווווונישהניה  אנשיה 
החְש ואת התאשנוְע גה ותוך שוירת אווניה תישן. תנו ְעתוה, 
תושת, תעובְה שבשנת 2015 ונה הוגזין 'טייה' את ירושתיה, 
אחְ הורוזיה הְתייה העתיקיה בעותה, עה חושת ורוזי יזוות 
אנשיה  ביותר.  הוהירה  היא  שצויחתה  העותוייה  ההיישטק 
ותבוססיה  ווווונישאחר  אנשיה  בעבר.  חייה  ווווונישוסורת 
בהווה. ואיתו אנשיה ווווונישהניה נושאיה את העבר את ההווה, 

ווך יש תהה ְי ביטחון עצוי תבנות את העתיְ. 

ווערויה, אתא תהיות נאהביה. ואה אין הה וצתיחיה בוך, הה 
ורגישיה תא בושה ותא אשוה אתא חרדה. 

רייזון  סברו  בש1950,  אז,  ובר  אבת   — עושווי  נשוע 
ועויתיו שטיהוס שתישי זה וסתון וטיהוס האוריקני החְש. 
ותהתווטטות  החברתית  הוְיה  תהתהשטות  הוְות  בזוננו, 
ובני הסווות, העויקה השתררותו שת הטיהוס הזה עת הוערב 
וותו. עיְננו הוא עיְן הרוהית ההייסבוק — סותה הוובהק שת 

ווווונותשהאחר.

האה חברה וזו היא בתשקייוא? שאתה טובה. עת ות הניה, 
בהסוק  ואתף  ווְ  תנו  ואיר  השתושה  שת  הועויק  וחקרה 
ה'  ֹאֶור  "ַוית  — ישראת  עה  את  ההסוק שחותת  הרשתנו,  שבהתח 
ר  ית ָאִביָך ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ִובתֵ ָך ות תתד ְד ֹוַת ִוות ָך ות צד ָך ֵוַארד ָרה: ֶתךד תד ֶאת ַאבד
" )בראשית יב, א(. אברה נצטווה תעזוב ואחור את וקורות  ֶאךָת ַארד
)"ארצך",  וווווונותשהאחר  אביך"(  )"בית  ווווונותשהוסורת 

"וותְתך"(. אברה נועְ תהיות אביו של עם מוכוון־פנים. 

קותו שת  הניוי,  חייו שת אברהה הה הישועות תקות  ות 
אבותיו  נהגו  שוך  והני  שהעת  והי  העת  תא  אברהה  אתוהיה. 
תויְ, וגה תא והני שוך היה וקובת עת בני זונו. היה תו האווץ 
"ות  העושווי.  תטרנְ  עורף  תהנות  וגה  אבותיו  ְרך  את  תעזוב 
והי  בו,  בחר  ה'  אחְ".2  וֵעבר  והוא  אחְ,  וֵעבר  וותו  העותה 
ֶאת  וד ָניו  בתָ ֶאת  ה  ַצותֶ יד ר  ֲאׁשֶ ַוַען  "תד הבא,  השבוע  בהרשת  שנקרא 
ט" )בראשית יח,  ָ הת ִוׁשד ָקה ות ְָ ֶרךד ה' ַתֲעׂשֹות צד ְתֶ רות  וד ׁשָ יתֹו ַאֲחָריו וד בתֵ
יט( — ווך יישאו איתה את הקות ההניוי הזה בות אשר יתוו. 
הווסר שת אברהה ובניו וֵביתו אחריו היה ווסר שת צְקשואשוה, 
תא שת ובוְשובושה ותא שת קונהורויותשוחרְה. וואן ורוזיותו 



ניה ד תשההת  הותְתה שת ווווונות

5

הרעיון ושַנהשהחייה שת ווווונותשההניה — האווץ תהיות 
ָך", שאהשר תהבינן גה ו"ֵתךד ֵאֶתיָך":  שונה — נותְ בויתיה "ֵתךד תד
תך אחר הקות ההניוי שתך, והי שעשו אתה שבאו תהניך, והושך 
את התיותה עת יְי וך שתטעין בערוי נצח את העותה הושתנה 

בתי הרף. 
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