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שפינוזה הוא מההוגים האהובים עלי, בעיקר 
הלך  לבטא  שלו  והיכולת  רעיונותיו  בשל 
קנאית  דתית  בתקופה  שונה  מחשבתי  רוח 
למדי. ספרו של סטיבן נדלר מתמקד בעיקר 
 בספרו של שפינוזה, “מאמר תיאולוגי-מדיני”. 
“מאמר תיאולוגי-מדיני” הוא טקסט ברור וקל 
יחסית להבנה עבור רוב האנשים, בניגוד לספר 
אחר של שפינוזה -”אתיקה”, שאף הוא מוזכר 
בספרו של נדלר, אך הוא מורכב יותר וקשה 

יותר להבנה.

“מאמר תיאולוגי-מדיני” הוא ספר פורץ דרך. 
יש האומרים שספר זה הוא מניצני החילוניות 

ושפינוזה הוא אולי החילוני הראשון.

פנתאיסט,  אלא  אתאיסט,  היה  לא  שפינוזה 
אדם המאמין שהאל והטבע הן ישויות זהות. 
הפנתאיסטים מאמינים שהאל מצוי בכל, אך הוא 
אינו ישות תבונית המתבוננת באדם ומתערבת 

בחייו. 

רעיונותיו של שפינוזה היו חריגים מאוד לתקופתו. 
שאין  שפינוזה  טוען  “אתיקה”,  בספרו  כבר 
אינו  דבר  הטבע.  בתוך  או  לטבע  תכליתיות 
מתרחש בשל סיבה סופית, תכליתית, או כדי 
לשמש מטרה עליונה כלשהי. כל מה שמתרחש, 
מתרחש אך ורק כחלק מהסדר הסיבתי הרגיל 

של הטבע עצמו. 

שפינוזה מתנער כליל מהחשיבה הדתית של 
ואמונות  וטוען שמדובר בבדיות  ועונש  שכר 

תפלות.

נדלר מציג לקוראים את “מאמר תיאולוגי-מדיני” 
ועוזר לנו להבין באמצעותו את רעיונותיו של 
שפינוזה וגם את המחיר הכבד ששילם עבור 
לציין  ועקרונותיו. חשוב  לרעיונותיו  נאמנותו 
שהמאמר פורסם בתחילה בעילום שם מסיבות 

מובנות.

“על פי התיאור של שפינוזה, מאחורי הדתות 
המאורגנות הגדולות מסתתרת תפיסה מסוימת 

של האל - תפיסה נוחה, אבל בסופו של דבר 
מזלזלת ומזיקה.

הפולחנים וטקסי ההבל של היהדות והנצרות, 
שנועדו לזכות בחסדו של האל ולהימנע מחרון 
אפו, מסתמכים על ההנחה השגויה כאילו אלוהים 
הוא יש פועל רציונלי מאוד, שניחן ממש כמונו 
בחיי נפש ובאופי מוסרי. במילים אחרות, אלוהים 
אמור להיות מין בנאדם שניחן בחוכמה, רצון, 

מאוויים ואפילו רגש.

האל הנוצרי יהודי הוא אל צדיק, יש טרנסצנדנטי 
ומשגיח ממעל, שיש לו מטרות וציפיות, שמפיק 
פקודות ושיפוטים ומסוגל למעשים גדולים של 

רחמים ונקם” )עמ’ 97(.

את התמונה הזו דוחה שפינוזה הן ב”אתיקה” 
והן במאמרו זה.

שפינוזה הושפע משני הוגי דעות חשובים ביותר, 
הרמב”ם והובס ומספריהם – “מורה נבוכים” של 

הרמב”ם ו”לווייתן” של הובס.

של  במאמרו  החשובים  הדברים  אחד 
התבונן  שפינוזה  הנביאים.  הוא  שפינוזה 
המקובל. מזה  לחלוטין  אחר  במבט   עליהם 

“ישנה נקודה אחת, חשובה מאוד, שבה שפינוזה 
מסכים עם הרמב”ם, והוא מנצל אותה לטובתו 
בוויכוח. נביאי התנ”ך העברי, הוא טוען, אכן היו 
אנשים בעלי דמיון רב, כפי שאומר הרמב”ם, 
אבל הם לא היו פילוסופים ואפילו לא מלומדים 

במיוחד.

העיוניים.  במדעים  הכשרה  להם  היתה  לא 
לאמיתו של דבר, רבים מהם היו חסרי השכלה. 
על כן ההצהרות שלהם לא צריכות להיחשב 
פילוסופית,  תיאולוגית,  אמת  של  כמקורות 
מדעית או היסטורית. ומשום כך, מטרת הדיון 
של שפינוזה בנבואה היא להנמיך את המעמד 
האפיסטמולוגי שלה, במיוחד ביחס לפילוסופיה 
ולמדע. ההתגלות, כפי שהיא מתוארת בתנ”ך, 
אף על פי שהיא ממלאת תפקיד חברתי ופוליטי 
חשוב ביותר, היא לא מקור של אמת” )עמ’ -110

.)109

שפינוזה אינו חושב, כמובן, שספר התנ”ך הוא 
דברי אלוהים חיים, אלא ספר שנכתב על ידי 

אנשים. 

אני יכול להמשיך ולסקור את הפרקים בספר, 
אך מעדיף בשלב זה לדבר דווקא על כתיבתו 
בספר  הפרקים  שאר  את  נדלר,  סטיבן  של 
החשוב הזה תקראו בעצמכם. נדלר מגיש לנו 
את הספר העיוני המצוין הזה בצורה בהירה, 

מעניינת ומסקרנת. 

רעיונות  המכיל  לקריאה,  קל  עיון  ספר  זהו 
פילוסופיים שאינם מסובכים ועם זאת יש בהם 
הפעלת רגשות. על קורא שיקרא את שפינוזה 
לבוא בראש פתוח, בעיקר במדינה שבה הדת 
כה דומיננטית וגם היום מחשבה אתאיסטית היא 

בעייתית בחוגים מסוימים.

ספר עיון מצוין.
 כדאי מאוד לקרוא.
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 שירלי רוט תכנון ועיצוב פנים

אז כמה עולה עיצוב 
פנים? ומה אתם 

מקבלים תמורת זה? 
בואו נדבר על זה

עכשיו, כשכבר יש ביני וביניכם, קוראי הנאמנים, 
מערכת יחסים ארוכת טווח, הגיע הזמן לשים 
דברים על השולחן. עיצוב פנים. מה זה השירות 

הזה, מי נותן אותו ולמה אין ארוחות חינם.

הסיבה שבחרתי לדבר על זה היום, היא שחשוב 
לי לעשות קצת סדר. השוק רווי במעצבות פנים 
שלמדו בבתי ספר שונים, בעלות רקע שונה, 
הכשרה וניסיון שונים. ללקוח הפוטנציאלי קשה 
השונות,  ביןהמעצבות  להבדיל  לדעת  מאד 

המחיר שהן דורשות ומה שיקבלו בתמורה.

אז איך תדעו לאיזה סוג שירותי תכנון אתם 
זקוקים?

אם מדובר בבניית בית החל משלב המגרש, 
אתם חייבים לקחת אדריכל שיתכנן את הבית 
ויגיש את התוכנית לוועדת התכנון והבנייה. מכיוון 
שאדריכל אינו מתמחה בפנים הבית, מומלץ 
לקחת במקביל לאדריכל גם מעצבת פנים, תכנון 
בשילוב עם מעצבת פנים יתאים את התכנון 
הפנימי של הבית באופן אישי אליכם ויתחשב 
בעיצוב המבוקש מהרגע הראשון, ובכך יבטיח 

מיקסום של התקציב הקיים.. 

אם יש משהו שאני רוצה שתקחו אתכם מהכתבה 
הזו, זה המשפט הבא – אם אתם חושבים לקחת 
מעצבת, קחו אותה לליווי ממש בתחילצת התהליך 

ותבטיחו לעצמכם שקט נפשי וחסכון כספי.

בית  או  קניתםדירה  או  בשיפוץ,  מדובר  אם 
מקבלן ואתם רוצים לשנות את התכנון שלו, 
אינכם זקוקים לאדריכל, אך תזדקקו למעצבת 
פנים,שיודעת גם לתכנן ולא רק "להלביש את 
הבית"ואם ברצונכם לרענן את מראה הבית 
ללא שום שינוי מבני )גם לא כזה של תוספות 
גבס, חשמל ותאורה( – תוכלו להיעזר בשירותי 

"הלבשת הבית" )הום סטיילינג(. 

הרשו לי להתמקד בשירות של תכנון ועיצוב פנים 
מלא, משום שזה התחום שלי.

הנכונה  המעצבת  את  לבחור  תדעו  איך 
עבורכם?

המבחר גדול, טווח המחירים אף הוא גדול וזה 
אכן מבלבל.אז בואו נעשה קצת סדר.

יש שיטות עבודה שונות ואישיות שונה של מעצבת 
– מעצבת שבאמת מקשיבה ללקוח ועושה עבורו 
עבודה אישית, כזו שנמצאת שם לצדו כשהוא 
זקוק לה ולכל אורך הדרך )שלפעמים אורכת 
בצורה  שעובדת  מעצבת  ויותר(,או  שנתיים 
שבלונית,או "מלבישה" את טעמה האישי ולא 
את טעמו של הלקוח ואינה נמצאת שם בשבילו.

הניסיון, היחס האישי והשירות – לעומת חוסר 
ניסיון, עבודה שבלונית וחוסר שירותיות, או חוסר 
הקשבה ללקוח – אלה הנושאים שעליכם לבחון 

היטב בבואכם לבחור מעצבת פנים.

שאלו אותה היכן וכמה זמן למדה וממתי היא 
עוסקת בעיצוב פנים. בקשו לראות עבודות שלה, 
לדבר עם לקוחות ואף לבקר אותם ולדבר עמם 
פנים מול פנים. שאלו את הלקוחות מה היא עשתה 
עבורם, איך היה תהליך העבודה מולה, האם היו 

מרוצים מהשירות ואם היא חסכה להם כסף.

ביותר  המלצות מלקוחות הן הגורם החשוב 
ועליהן להיות מעולות, לא פחות. כך תהיו בטוחים 

שתקבלו את התמורה המלאה לכספכם.

אנחנו פה בפוסט אינטימי
וכיוון שכך, אני מרשה לעצמי לשתף אתכם איך 
זה נראה מנקודת מבטה של מעצבת צעירה, 

כזו שהייתי פעם.

בשני הפרויקטים הראשונים שלי לקחתי מחירים 
נמוכים. ודאי לא בחינם ולא במחירי רצפה, אבל 

מחירים נמוכים מאד בהשוואה להיום.

אחרי שהתנסיתי והבנתי את גודל ההשקעה 
והמספר האינסופי של שעות שאני מקדישה 
ללמידת הלקוחות, לתכנון, לבדיקת כל פרט, 
להוצאת תוכניות, לבדיקת הביצוע, לפגישות 
רבות, לפיקוח בשטח ולבחירות חומרים לבנייה 
סניטריים,  כלים  ריצוף,  אלומיניום,  )מטבח, 
מיזוג אוויר, צבעים וטיח, וכל זאת לפני פרטי 
ה"הלבשה" של הבית, כגון ריהוט ווילונות(, את 
הסבלנות הנדרשת והזמן המלווה אותה כדי 
שכדי  הבנתי  הלב,  מכל  מענה  באמת  לתת 
להתפרנס,עלי לקבל החלטה באיזו דרך ללכת:

לחפף, לעגל פינות, לקחת על עצמי פרויקטים 
רבים בעלויות נמוכות כדי להביא הביתה סכום 
הגיוני של כסף  בכל חודש.משמעותה של בחירה 
באפשרות הזו הייתה הליכה נגד העקרונות שלי.

היא היתה מובילה בהכרח לחוסר שביעות רצון 
ולפגיעה במקצועיות, משום שיש גבול לכמות 

הפרויקטים שניתן לעבוד עליהם בו בזמן.
או 

להיות נאמנה לעצמי, לתת את עצמי בכל רמת 
הנדרשת,להעלות  והשירותיות  המקצועיות 
מחירים ובכך לאפשר לי לעבוד בכמות הגיונית 
של פרויקטים ולספק את המקצועיות והשירות 

שאני מאמינה בהם.

וזו הדרך בה בחרתי.

אין ארוחות חינם.. הסיכוי שתשיגו מעצבת מעולה 
במחיר זול זעיר ביותר.זה יכול לקרות אם נפלתם 
במקרה על מעצבת אחראית ומקצועית כשהיא 
בתחילת דרכה, בפרויקט הראשון או השני שלה. 

ובינינו, מה הסיכוי שתדעו לזהות אחת כזו?

שלכם,
 שירלי
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