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 הרצל בתקשורת

 (2019 אפריל) דוח תקופתי 

 

 מאת ד"ר אנטון ברקובסקי

 

 עיתונותב

לציבור הרחב ללכת להצביע בעד מפלגת העבודה ובכך לכונן את  קרא המחבר"הקיבוץ", כתבת התעמולה של ב

תרומתה את תנהלות אחרת מצד המנהיגות. המחבר הזכיר את ההיסטוריה של המפלגה, שינוי הערכים וה

  1 שותפיה הנאמנים לאותה תפיסת עולם ציונית מעשית, אשר התווה הרצל בחזונו...".את "בהקמת המדינה ו

"הליכוד" ניתח את המצע הפוליטי של מפלגת "כחול לבן" ומנהיגה מול זו של  "פוסטג'רוזלם "פול גרוס מ

המשכיות הרעיון של מדינה יהודית ודמוקרטית ת את מייצג" "לבן-כחול"והעומד בראשה. המחבר הזכיר כי 

 2.הובטחה במגילת העצמאות"ושגוריון וז'בוטינסקי, -שחזו ציונים, החל מהרצל וכלה בבן

של הרצל, הרקע הפוליטי שלה )בדגש על העמדה הבריטית(,  כנית אוגנדה"תוארה "תבמוסף חג של "המבשר" 

תנועה הציונית דאז )שטרם התלכדה סביב הרעיון ההמצב של יהודי אירופה )בעקבות פוגרומים ברוסיה( ושל 

חוגים תרומתם של התוכנית בקונגרס הציוני והודגשה  נותחה הקריסה של כן,. כמו של שיבה לארץ ישראל בלבד(

  3.לנפילת ההצעה ם דתייםציוני

שדה התעופה אנטבה,  :בין היתר. המדינה האטרקציות שלתיאור המסע לאוגנדה והופיע  "בקהילה"בבכתבה 

 4כנית אוגנדה" של הרצל.בסוף הכתבה הוזכרה "ת .של הרודן אידי אמיןמורשת קולוניאלית בריטית 

מוזיאון של חוזה המדינה ב פתחהמוזיאוני ראשי הממשלה בישראל. הכתבה  של נעשתה סקירהכתבה מורחבת ב

  5אביב.-"מרכז מורשת רבין" בתל דוע גוריון, לוי אשכול, מנחם בגין-עם מוזיאונים של בן והמשיכההרצל,  -

שירי גאולה של יהודי ספרד ומרוקו ותיאר את ההקבלה על ב מאיר אביטן הר סיפרלקראת חג הפסח בכתבה 

חיצוניות לאומה; שניהם  אישיויותשני האישים גאלו את העם בהיותם נולדים בתור  שבין הרצל למשה רבנו:

הרצל אומנם לא נתן לעמו "תורה" )עשו זאת רבנים(, אך יסד  התעוררו מוסרית בעקבות אירועים דומים.

  6מדינה.
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חוויותיו על אודות ביקורו של הרצל בארץ, נכתב בשפה הרוסית )עם תקציר בעברית(  "echo" בכתבה ב

. המחבר גם תיאר בקצרה את ההיסטוריה של הרצל פגישתו עם קיסר גרמניה ותובנותיו מהביקורמירושלים, 

 7ואת תרומתו לציונות.
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