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 הרצל בתקשורת

 (2018 מאי) דוח תקופתי 

 

 מאת ד"ר אנטון ברקובסקי

 

 עיתונותב

עדרות ינאומו של ראש הממשלה נתניהו בנושא ההסכם הגרעין עם איראן הוביל לביטול הצעות אי אימון, לה

 1לביטול הישיבה המיוחדת לזכרו של הרצל.וראש הממשלה מישיבת מפלגתו 

המציג את תולדות הציונות ואת פעילותו של הרצל בבתי הספר בכל רחבי  "מחזון למציאות",המוזיאון הנודד 

 2הארץ, הגיע גם לשדרות.

ור ראשון". חלק מהחוזרים ציונות הדתית פורסמה ב"מקהמאמר על תופעת החזרה בתשובה של אנשי 

טימציה לזהות היהודית של ציונות דתית, שבין היתר לא מספקת לגימצביעים על בעיות החינוך בתשובה 

, ת ומספרים עליהן מופתיםומלמדים עליהן זכ, הרצל ובן גוריון ול על דמויות כמדתי גד-לד ציוני. "יהחרדית

מלא ביקורת אמוציונלית הגובלת , מת זאתולע, השיח על החרדים .אמוציונלית, ללא שום ביקורת נוקבת

  3."בשנאה

השוותה את תרומתו של המחבר הרומי ונאומיו בתור כלי ליסוד  הכתבה. אוסף נאומיו של קיקרו יצא לאור

 4".אלטנטוילנד"האימפריה הרומית לזו של הרצל עם ספרו 

העבירו לתלמידי בית הספר ברעננה שיעורים בנושא ציונות לכבוד " המחנות העולים"מדריכי תנועת הנוער 

 5".יום הרצל"

חובש הכיפה הראשון היושב על כסאו של " ר ההסתדרות הציונות,"יו –חייו של אברהם דובדבני כתבה על 

 6".מצב הרוח"פורסמה ב -" הרצל

את קורות חייו בעיר ואת חשיבותה  ("הירושלמי המקורי")תיאר הנשיא ריבלין " רוזלם פוסט'ג"בראיונו ל

פילגה ש, של הרצל בקונגרס הציוני" הצעת אוגנדה"היתר הזכיר את בין . עבור התנועה הציונית בעבר והיום
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אם יצטרכו לנסוע לאוגנדה "ש הרצלאז חלק מן הצירים אמרו ל. ושמה קץ לקיומהשכמעט ואת התנועה 

 7".במקום ירושלים אז מוטב להישאר באירופה

ירושלים בעבר וכיום עבור ב לירושלים תיאר יאיר לונדון את תפקידה של "על רקע העברת השגרירות של ארה

לבסוף טען . במיוחד בכל הקשור למזרח ירושלים הסובלת מאפליה והזנחה, התנועה הציונית ומדינת ישראל

זנגוויל , נורדאו, הרצל, המתייחס לפינסקר" )שת אבות הציונותמח"ציון נתניהו -בן' כי בתוך ספרו של פרופ

טעו ... הארבעה הנותרים. "ס חשיבות לעיר במפעל הציונייח מהםמצא שרק אחד הוא ( בוטינסקי'וז

 8".אבל אולי לא למען המיזם הציוני אלא להחלשתו, ירושלים חשובה מאוד: בהערכתם

על רקע חשיפת תוכנית הגרעין , יוסי קופרווסר פירט את הצלחותיו של המודיעין הישראלי( במילואים)ל "תא

 9".אם תרצו אין זו אגדה: "הרצל שלהוא סיכם את כתבתו בציטוט המוטו . האיראנית

האופנה הגוועת של " הארץ"נסקרה ב, י עבות'נג'שבה הוא הופיע עם זקן ג, בעקבות החתונה של הנסיך הארי

בין הדוגמאות הרבות של אישים . וארו במספר ספרים שיצאו לאור לאחרונהכפי שת, שפמים וזקנים

 10.)עם זקן "אשורי"( הופיע גם הרצל , כגון אנגלס, או מרקס,מזוקניםמפורסמים 

 11שנה על ידי בועז קביליו, שוב עולה להצגה באשכול פיס זאב בהרצליה. 20רת רוק "הרצל", שנכתבה לפני אוּפ

וסק בהיסטוריה של מדינת אודות ספרו החדש של מייקל ברנר התפרסמה בג'רוזלם פוסט. הספר עכתבה 

המרכיבים של  ת דת, לאום, טריטוריה, גולה ושארגיושינוייה בנוגע לסובת מחשבת ישראל ותולדובים, היהוד

גוריון, שמעון פרס -זהות יהודית. המחבר סוקר את רעיונותיהם של הרצל, אחד העם, דובנוב, ז'בוטינסקי, בן

 12ובגין.
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