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העולבניתtY)lisnההסתדרותעל-ידהצנועיםהספריה

דוובןישוכלל

ני
בהיסטוריהדוקטורנט

מחקרקציןבעבר,
במחלקובאמן,בכיר

ובאג"תהיסטוריה

משימהעצמועלהמחברלקחזהבספר

במטרההציונותבחינתביותר:קשה

בה.הנחוציםהשינוייםעללהמליץ

ולראותבציונותלהתבונןביקשדרור

והעתידההווההעבר,אתאחדבקו

והלא-החמההאישית,זיקתושלה.

מילויעליותרעודמקשהמוסתרת

ורוחבהידעהניסיון,אולםהמשימה.

עלהמדיניותבחקרשלוהיריעה

איפשרווהרוחניים,המעשייםהיבטיה

הציונות,שלהגדולבמרחבלנווטלו

ספר,לקוראולהגישהיטבאותהלבחון

לצדמרוביםוענייןהשראהבושיש

יכולהקוראומעשית.שכלתניתגישה

המחברשלולבטיוהרהוריועללעמוד

מעשיות,המלצותניתנותכשלצידם

גופילעבודתבסיסלשמשהיכולות

וביצוע.תכנון

הצורךמורגשרבותשניםמזה

עםרחבת-היבטיםבהתמודדות

הציונות.בפניהניצביםהאתגרים

ישראל,מדינתשלהקמתה

תחושה,יצרוושגשוגההתפתחותה

המניעהכוחאתמיצתהשהציונות

היהודיםשלמעמדםהתחזקותשלה.
חייםשבווהשקטבארצות-הברית

אחרותבמדינותהיהודיםריכוזי

המסרעוצמתאתהםאףהחלישו

עללענותבמקורושנועדהציוני,

הזיקההיחלשותהיהודים.מצוקת

בקרבהיהודיתולדתלמסורת

אףהחלישהובעולםבארץהיהודים

רוחהלכילציונות.הניקהאתהיא
עולםהמצייריםפוסט-מודרניסטיים,

ללאומיותמשמעותאיןשבועתידי

תמידהיאההיסטוריהכיוהגורסים,

שלהלהטאתעימעמויחסית,גרסה

הדגל"ספינות"גםבציונות.האמונה

היישובאתשאיפיינוהציונות,של

עלמתריעהמחבר
הצפויה,הסכנה
למעשהלדעתו,

היהודיולעםהציוני
תיערךלאאם

מעמיקה,רפורמה
הציונית,בהגית
שלהמצפןשהיא

כולההתנועה

כגון-הראשונותבשנותיהוהמדינה

העובדתההתיישבותהקיבוצים,

בקשייםשרויות-הנוערותנועות

זהות.ובמשבר

אתמובילהלציונותהאהבה

עםחזיתיתלהתמודדותהכותב

כברהמרה.והמציאותהקשיים

הסכנהעלהמחברמחריעבהקדמה,

ולעםהציונילמעשהלדעתוהצפויה

רפורמהתיערךלאאםהיהודי

שהיאהציונית,בהגותמעמיקה

כולה:התנועהשלהמצפן

באמצעעדייןמצויההציונות

עדהאדיריםהישגיהוגלדרכה

כשלעצמםמבטיחיםאינםכה

שלהטווחארוכתהצלחתואת

ישראלמדינתהציוני.המפעל

אתלאבדעלוליםהיהודיוהעם

להתמוסס,לקרוס,וגםמשמעותם

ההולךהחדשבעולםולהיעלם

מימושלמנועמנתעל1...[ונרקם

כאלהחמורותאפשרויותשל

שלהצלחתההמשךאתולהבטיח

להתאימהדרושהציוניתהמהפכה

11(.עמ'(חרשותלנסינות

שערים:מארבעהבנויהספר

המצבבחקרעוסקהראשוןהשער

עוסקהשניהשערובאפיונו,הקיים

המחודשת;הציונותערכיבבחינת

הציונות"ב"אישעוסקהשלישיהשער

הרביעיוהשערהציוניות,ובאליטות

שלהיישוםאפשרויותבבחינתעוסק

שלהמורכבתלמציאותהערכים

עלהיהודיוהעםישראלמדינת

והמדיניים.החברתייםהיבטיה

לעמודשניתןהספרים,מןזהאין

כינראה,עומקם.עלראשונהבקריאה

היותרלכלניתןראשונהבקריאה

היריעה,שלהכלליהמתאראתלהבין

בנושאעוסקיםכאשרמכןולאחר

הרלוונטי.בפרקלהתעמקניתןמסוים,

מדעי,הואהספרשלהכתיבהסגנון



קשהלעיתיםאולםושקול,מדויק
הכותב.כוונתעלבמהירותלעמוד

בנימיןשללספרוזהספרהשוואת
היהודים",מדינת"הרצלזאב

שלספרוכימעלה,ב-1896,שפורסם
הואומחזאי,עיתונאישהיההרצל,
זכההספרואכן,עממי.וסגנונוקצר
לתפוצהביותרקצרזמןתוך

שלוהאוטופיברומןרחבה.
מאוחרשפורסםאלטנוילנד","

המדינהאתהרצלצייריותר,
בתיאורשתקוםהיהודית
לבאתששבהמפורט,מרהיב,
קוראיו.

כיעולה,ההשוואהמן

הכותבבפניהעומדהאתגר
שלעממיתמהדורהליצורהוא

האלה,הימיםברוחהספר.
מפותיכלולשהספרראוי

שלתהליכיםויעבורותמונות
כדיופישוט,צמצום

יגיעוהמרכזייםשרעיונותיו
האפשר,ככלרחבהלתפוצה
נוער,בניבקרבובעיקר

וחיילים,סטודנטיםתלמידים,

העיקריהפוטנציאלשהם
הנחוץהציונות"ל"איש

הציונותערכילמימוש

המחודשת.
האימ-(המוחלטהציווי

הציונותשלהקטיגורי)פרטיב
ן קיוםשלהערךהואהמחודשת

היהודיהעםשלוגוברהולךמשמעותי
העליוןהואהזההערךוהיהדות.
איןזאת,ועםהערכים,בפירמידת

שישבערךאלאב"דוגמה",מדובר
מוסרישיקול"הפעלתתוךליישמו
הבחנהעושהדרור103(.עמ'(וערכי"

וערכים:ערכי-עלמסגרת,ערכיבין
מערכתהינםהציונותערכי"

רדיקליתתובענית,פלורליסטית,
מאמיןאינוהוא217(.עמ'(ופתוחה"

בספררביםובמקומותקדושות,בפרות
לערכים,ביחסיוצר"הרס"המונחנזכר

חיוניותם.לחידושיביאשתיקונם

הלאומיתהתנועההיאהציונות
בסוף-ומראשיתההיהודיהעםשל

שילובתוךנוצרההיא-ה-19המאה
ליברלייםהומניים,ערכים

למחויבותהמעברודמוקרטיים.
היאהיהודי,העםכלפיהבסיסית

דרורכללי.אנושימסרבעלתתנועה

ואתהשניותאתרבהבקפידהבוחן
ביןלעיתיםהקיימותאי-הבהירות

לשאתהעשויהצר,הלאומיהאינטרס
והבטחתהקייםעלשמירהשלאופי

הפנימיהכורחלביןהלאום,שלענייניו

קפדניותמוסראמותלפילהתנהג
היהודילעםרוחנימרכזולהוות
הזאת,האנומליהלגויים.אורולהיות
נעשיתהציונות,עלממילאהמקשה
מנסיםכאשריותרעודמורכבת

שביןהמורכבהקשראחרלהתחקות
היווניההציונותליהדות.הציונות
יצרהוהיאליהדותביחסמהפכה
הישנה,היהדותלביןבינהנתקבמודע

חיוניהיההזההנתקבגולה.שחיה
היהודיהיישובבארץשייווצרכדי

ישראל.מדינתשתוקםוכדיהחדש
באופןהסתייםההיסטוריהוויכוח

לאחרדווקאאולםבשואה.טרגי
אחדשהיתה,ישראלמדינתשהוקמה
מן-הציונותשלהמרכזייםהיעדים

אתולמצואלשובההכרח
ולעולםליהדותהחיבור
ישראלשמדינתכדיהיהודי,

זהותהאתתאבדלא
הבלעדית.

בנושאיםכמוזה,בנושא
דרורמהססלאאחרים,
כדיבקרניו.השוראתלאחוז

הציווישלמעמדואתלהבהיר

שלושמציגהואהמוחלט,
קשות.היפותטיותשאלות
במצבדנההשנייההשאלה
ביןניגודנוצרשבוקיצוני,
העםשלהמשמעותיהקיום
וזאתציוןשיבתלביןהיהודי
שישראלהעובדה,לנוכח

אופיחסרתלמדינההפכה
העובדה,ולנוכחציוני

ממשיתהסתברותשקיימת

ישראלמדינתלהשמדת
השאלהגרעינית.בהתקפה

הרה-אסוןבמצבהאםהיא,

העםאתלקייםעדיף"זה
מימושתוךבתפוצותהיהודי

הזהבמצבלמעשה,".הלכההציונות
להעדיףשיש"למסקנה,המחברמגיע

היהודיהעםשלקיומםהמשךאת
והציונות."ציוןשיבתללאוהיהדות

השאלהאתשוללהמחבראולם
מדינתקיוםשלדעתו,מכיווןמבסיסה,
ושיבתיהודית-ציוניתכמדינהישראל
מדינתוללאבזה,זהתלוייםציון

השואהשהלםלהניח,סבירישראל
הקיוםיכולתאתמחסלהיה

בתפוצותהיהודיהעםשלהמשמעותי
מכירהמחברזאת,עם107(.עמ'(

מרכזיםכמהשלקיומםבחיוניות
למלחמותחששקייםכאשריהודיים

שעתך,
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שלהעליוןהציווילצורךכיהדעה,קוטלנשקיופעלשבהןהשמדה,

108(.עמ'(המונים

הציונותשביןהמורכבהקשרמדיניותשגימשטי(יש

היבטים.מכמהבספרמוארליהדותהיהודילעםכוללת

לחוקוהצורךביהדותהציונותעיגוןכמפעל-גדולהובעלייה

אופיהולחיזוקהיהודיהעםקיום

בעלייתלתמוךישהמדינה,שלהיהודי

אותה.ולעודדארצהחרדיותקבוצות

שאיןהכרח,היאירושליםרק

שטחיםעללוותרוניתןעליולהתפשר

ערכיםמבחינתחיוניהדברכאשר

133(.עמ'(יותרחשוביםאחרים

לתתדרורמציעבספראחרבמקום

נוסףשישראל,לכך,משמעותיתוכן

היאיהודית-ציונית,מדינההיותהעל

אזרחיה,כללשלהדמוקרטיתהמדינה

אוטונומיהמתןעל-ידיוזאת

כדיעדלכתמרחיקהואתרבותית.

כדיובהמנון,בדגלשינוייםהצעת

מדינתאורחילמיעוטיםביטוישייתנו

ישראל:

הזדהותסמליביןלהבחיןדרוש

החייביםבכללותה,המדינהשל

לכלמשמעותבעלילהיות

הזדהותסמלילביןהאזרחים,
ישלמשל,כדייהודיים-ציוניים.

כהמנוןהתקווה''אתלקבוע

ולהוסיףישראלמדינתשלהחוקי

המיעוטיםאתההולםביתלו

הדיןהואישראל.מדינתאזרחי

סמללהוסיףמקוםישלדגל.ביחס

המיעוטיםבידילשימושמוסלמי

138(.עמ'(

מפנינמרצתאזהרהכלולהבספר

ומנטייהלא-מוצדקיםסיכוניםנטילת

עלאוהעליונה,ההשגחהעללסמוך

החלטותלקבלתכבסיסהמזל

על-גורםעלהסתמכות"קיומיות:

בעולםהחלטותקבלתלצורךטבעי

כדיעדערכיפסולבהזקתהיאהזה

בנושאכשמדוברמוסריפשעשהיאכך
153(.עמ'(הציונות"מסוגקיומי

משנה,להציגמתיימראינודרור

מנסההואעצמית.ביקורתבהשאין

אתולבחוןספקותעםלהתמודד
חשיבה",ניסויי"על-ידיהדברים

היפותטיים,מצביםהמציגים

הערך.אתלבחוןניתןשבאמצעותם

זהלצורךמציעשהואהמבחניםאחד

הבוערים",הילדיםמבחן"הוא

שבובמיוחד,נוראאירועעלהמסתמך

בעודםיהודיםילדיםהנאציםשרפו
בהוצאות.לחסוךכדיבחיים

לתתכדיגםחיוני,הואהקשראתישראל,למדינתעולים
הצורךבשלתםהדתיתלהקצנהונענהמלדהעתהשוה

בתרבותהסחיפהאתלעצור
הצורךמתבררמכאןהחילונית.

שלהיהודיהאופילחיזוקבפעולה
בארץ,היהודיתהאוכלוסייה

מקובלתנראיתהזאתוהמסקנה
עםלהסכיםקשהזאתעםוהגיונית.

המחברמסייגהזאת,

שישואומר,דבריואת

האנטי-נגדלהיאבק

לבטלשלהם,ציונות

התבדלותםאת

הישראליתמהחברה

הפיכתולמנוע

אנטי-ציוניותקבוצות

קשהבירושלים.לרוב
הממוצע,לישראלי

ביןמתנהליםשחייו

למסבצה"לשירות

להסכיםהכנסה,

אףעלזאתלהמלצתו.

האופטימיתהתחזית

צפוייםכישלו,

משמעותייםשינויים

החרדיבציבור

שניתוךבישראל

היהדותדורות.

מתנגדתהחרדית
ולחובותלציונות

הנגזרותהמעשיות

לגיוסובייחודממנה,

שירבהככללצה"ל.

יגדלהחרדים,מספר

עלהמוטלהעול
המדינהועלהאחרים

להביןוקשהכולה,

השורהמןציונימדוע

אתלהגדילישאף

באוכלוסייהמספרם

משקלםאתומכאן(
ובחלוקתהחלטותקבלתבתהליכי

המתנגדיםאלהשלהתקציבים)

לציונות.

והואמהפכניתהמחברשלגישתו
לא-שגרתייםרעיונותבספרמציג

שדעתואףעללדוגמה,כך,למכביר.
מדינתבמסגרתכישרצויהיא,

הריהארץ,שטחימרבייכללוישראל



הבוערים"הילדים"מבחן

בוחשיבהניסוימעמיד

יהודית-ערכיתהכרעה

במבחן)מועמדתציונית
שלוהרגשיהמחשבתי

כאילונוכחיםשבודיון

בעודםהנשרפיםהילדים
הנמקתתוךבחיים,

שהיתהבצורהההכרעה

הילדיםדעתעלמתקבלת

היולוהבוערים

בדעהבדיוןמשתתפיט

תוךאך(ובוגרתצלולה

מסנטימנט-התרחקות

76(.עמ'(פשטניתליות
הזההמבחןעללתהותיש
הראשוןהטעםטעמים.משני

הפשוט.המוסריהטעםהוא

כלשהו,לצורךלמישהו,האם
שלבשמםלדברהזכותאתיש

האםהבוערים"!הילדים"
אומריםהיומהלדעתיכולמישהו

אוכזאת,בדילמההאלההילדים

האםעיוני:הואהשניהטעםאחרת!
הגיוניתבצורהולחשובלהמשיךניתן

שלקולםנכנסלדיוןכאשרושקולה
המטעניםעלהבוערים"הילדים"

בעצםהמופעליםהעמוקיםהרגשיים

אזכורם,
מותניםועתידההציונותחידוש

המוכן-הציונות"איש"שלבקיומם
למימושחלקי,באופןולולהירתם,

ציוניות.אליטותושל-ערכיה

להשגהניתניםהאלההאמצעים
יעדשזהוייתכןחינוך.על-ידיבעיקר

החילונית,החינוךלמערכתהולם

מןמחודשים.ערכייםליעדיםהזקוקה

שאכןהתחושה,מתקבלתהספר
הדרך.באמצעעדייןנמצאתהציונות
הציונותשלהמחודשיםהערכים

לאתגריביחסלהיבחןצריכים

המחברדןהזהבהקשרהיישום.

לעםכוללתמדיניותלגבשבצורך
כמפעל-גדולהבעלייהובצורךהיהודי

בבחינתהיהודי.העםשלרבתי

הצורךנידוניםישראלשלמעמדה
שלהיהודי-ציוניהצביוןבחיזוק
הישראלית,והחברהישראלמדינת

ציונותיהדות,ביןבחיבורהקושי

הנגזרותוהמשמעויותודמוקרטיה
החינוך,בתחומיהציונותמחידוש

וכןבשטחוהפריסההמרחביהתכנון
בתנועותרואהדרורהשלום.תהליך

ומציעלציונותחשובנכסהקיבוציות

מחדש.לבנותן

לערוךבניסיוןמסתייםהספר

שביישוםהצדקמידתביןמוסרימאזן

אחרים.בערכיםהפגיעהלביןהציונות

שללמחירההיטבמודעהמחבר
והןהפלסטיניםמבחינתהןהציונות,
לעםשנגרמוהקורבנותמבחינת
שהציונותהיא,ומסקנתוהיהודי,

לאורדווקאערכית.מבחינהמוצדקת
קוראהואהציונות,שלהצלחותיה

המוסרי,בשיקולההתחשבותלהגברת

לסייעמציעהואהיתרובין

כדיהפלסטינית,הישותלהתפתחות

בפלסטיניםהפגיעהעללפצות

הזה,בענייןהציונות.יישוםבעקבות

מתגלותאחרים,בענייניםכמו
שלהלא-שגרתיתוהגישההעקביות

בערכיםדבקותולצדהמחבר

הציונות.שלהקלסיים

שלהמפורסמתהאמרהמשקלעל

אומץלראות,תבונה"-כצנלסוןברל

נוסחדרורמציע-לבצע"וכוחלרצות

להאמיןערכים"ומחודש:מתוקן

תבונהלחדש,יצירתיותולהגשים,

לבצעכוחלרצות,אומץלראות,
363(.עמ'(ולהשתנות"ללמודויכולת

לאתגריםברורביטויבכךישכינראה,

תחילתעםהציונותבפניהניצבים

כתופעהלקיומההשנייההמאה
השלישיהאלףסףועלהיסטורית

לספירה.
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