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 הרצל בתקשורת

 (2019 ברנובמ) דוח תקופתי 

 

 מאת ד"ר אנטון ברקובסקי

 

 עיתונותב

בחירות בישראל והסכסוכים הפוליטיים והחברתיים במדינה סקר צביקה קליין את המתרחש העל רקע מערכות 

"ל( )הסוכנות היהודית, ההסתדרות הציונית העולמית, קקשנוסדו עוד בימי הרצל לאחרונה במוסדות הלאומיים 

במוסדות הללו )דבר שבא לידי ביטוי בהתפתחויות שנרשמו  הנעשהלהשפיע על  ואת הרצון של המפלגות השונות

של המעמד העולה של הנציגים  אתהכותב  הדגיש בין היתר בקונגרס הציוני ובמינויים האחרונים בגופים הללו(.

 1.לבן"-בקונגרס הציוני ועל התחזקותה האפשרית של מפלגת "כחול תהאמריקניה הרפורמית התנוע

והמחלוקת בין  2020-אליו ב הצפויות ב"ג'רוזלם פוסט" סוקרה ההיסטוריה של הקונגרס הציוני, הבחירות

 2הנציגים של תנועות אמריקניות ציוניות שונות .

היה  חוזה המדינהב"גלובס" סקרו את התפיסה ואת עמדותיו הכלכליים של הרצל. חרף התפיסה הרווחת כי 

גיבש תפיסה כלכלית מאוזנת, המשלבת גם שימוש בתובנות קפיטליסטיות הרצל "סוציאליסט" התברר ש

על ידיו ובהשראתו  מובהקות, דבר שבא לידי ביטוי במנגנונים כלכליים )הבנקאות והתשתית הפיננסית( שהוקמו

   3.ושתרמו רבות למוסדות הציוניים ולהתיישבות היהודית בארץ

קות בתנועה ומחל ואת יכולותיו להתגבר עלאת כישורי המנהיגות של הרצל, בכתבתו פירט  ח"כ אביגדור ליברמן

לישראל  ביטחוניים, דרוש-חברתיים-הציונית. בהקשר הזה ציין ליברמן שכיום, על רקע המשברים כלכליים

שראל הנרשמת ביליברמן משחיקת התמיכה אביגדור הזהיר בפנייתו לג'ו ליברמן  4מנהיג בסדר גודל של הרצל.

 5פוליטית בארה"ב.לאחרונה בכל הקשת ה

 זכתה כן,כמו  .כנס הרצל הראשון לציונות העכשווית של ההסתדרות הציונית העולמיתסוקרה הצלחתו של 

 6עליזה לביא. ר מרכז הרצל בהסתדרות הציונית"יווח"כית לשעבר  -העומדת בראש הכנס  לציון
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בהקשר הזה (. "נווה יוסף"רב עובדיה יוסף לשכונתם )התושבי שכונת "הר נוף" בירושלים מחו נגד מתן שמו של 

כנראה לא יתפוס וקרא פרופ' מעוז עזריהו(, כי השינוי ראש מוסד הרצל באוניברסיטת חיפה המומחה )ציין 

  7.מייהטופונ לעירייה להיות יותר יצירתית ולא להשמיד את העבר

 כן,כמו . , בדגש על הופעתו בחיפהאודות ביקורו של קיסר גרמניה ווילהלם השני בארץכתבה  מהב"גפן" פורס

-האנקדוטה הישנה על אודות "הפוטוהוזכרה בכתבה סיפוריהם האישיים של מקבלי פניו מזיכרון יעקב. הוזכרו 

 8הצילום של קיסר ווילהלם שאליו הוצמדה תמונתו של הרצל. -בתולדות הארץ   מונטאז הראשון"

ורישומן המסודר פורסמה ב"עולם קטן"  Bעל רקע אוזלת יד של הממשלה בכל הקשור למעמד הקרקעות בשטחי 

 -חאלד סבעאווי  -יש נדל"ן קנדי ממוצא פלשתיני של א הצלחתו סיפורכתבתו של איתמר מור המפרט את 

ישי  -לטענת תושב רגבים קרקעות באזור לפלשתינים בכל העולם וגם רושם אותם ב"טאבו הפלשתיני". מוכר ה

המאפשרים  מדובר ביצירת "טבעת החנק" לישובים ישראליים באזור תוך שימוש בכלים כלכליים -חמו 

כמו גם, הזכיר  החלטה מדינית על הסדר מעמד הקרקעות ביו"ש. -הפתרון המתבקש . "לשתיניתהתנחלות פ"

, בקונגרס הציוני 1897-ה לא נכון. מדינת ישראל קמה בז, אך 1948-חמו, כי "נהוג לחשוב שמדינת ישראל קמה ב

 9הראשון. שם הרצל ייסד את מדינת היהודים. אני מאמין שכך גם יקרה בעניין הזה".

חג הסיגד סיקר יהונתן צדוק את ההיסטוריה של העדה האתיופית. בין היתר הזכיר את ניסיונו של  לקראת 

להוכיח שמדובר בצאצאי שבט דן. עוד צוין, שייתכן ובהשראתו אף הועלתה  ,ד"ר יעקב פייסלוביץ' ,המזרחן

  10"הצעת אוגנדה" של הרצל.

( את Daniel Gordisמתאר דניאל גורדיס )  We Stand Divided: The Rift Between American Jews and Israelבספרו 

ישראל יהודי הפוליטי, החברתי והדתי שבין התפיסתי, ואת השוני  היסטוריתבחינה הלא כל כך מוחשי מ הקשר

כי "הרצל הבין שבלי עם יהודי מאוחד לציונות ולמדינת ישראל אין שום  ,ציין המחברעוד . ליהודי ארה"ב

 11משמעות".

גוריון שקדו עליה "...והופך אותה למגרש -..." שהרצל ובןס לעצמו את מדינת ישראלכ"בנימין נתניהו מנ

  12הארץ". תרכמעל יםתבמכ"ב אןביפ אבז תבכוכך  - המשחקים הפרטי..."

ער, כי "...מכל מששלה בנימין נתניהו והתייחס למקומו בהיסטוריה. שלו מאיר שלו מתח ביקורת על ראש הממ

גוריון ו...יצחק רבין ייזכרו בטווח הרחוק". אשר -הדמויות שקשורות במפעל הציוני, רק הרצל, בן יהודה, בן

 13לנתניהו: "לא יהיה כלום כי לא היה כלום".
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