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מאת ד"ר אנטון ברקובסקי

בעיתונות
שי אלבוגן התמקד על הקשריה הרחבים של פרשת "שלח לך" .לטענת הכותב" ,חטא המרגלים" תוקן על ידי
התנועה הציונית ובין היתר על ידי חוזה המדינה .בהמשך ציטט הכותב מהספר של הרב צבי יהודה קוק "הרצל
 קריאה חדשה" ,שבו הודגש היותו של הרצל "ספרדי" וצאצא של רבנים מיוחסים ,דבר שלטענתו היה ערךמיוחד1 .
דימיטרי שומסקי קרא "לכבות את הר הגעש" של ירושלים העומדת במחלוקת ,הטעונה דתית ופוליטית בנושא
הר הבית .הכותב ציטט מדבריהם של רבנים ,אנשי רוח ופוליטיקאים (ישראלים ופלסטינים) ופירט את עמדתו
של הרצל בנושא .לטענת שומסקי ,חוזה המדינה היה מודע ל"פצצה תיאולוגית-פוליטית מתקתקת" ,לכן רצה
שבית המקדש יוקם במקום אחר .בחלק האחרון של הכתבה פנה שומסקי לח"כ לפיד ,שבו זיהה את הדמות
המתאימה שתוכל לקדם ולהגשים את הציונות ההרצליאנית2 .
ב"כלכליסט" פורסם הראיון עם אדוארד קפרוב ,צלם המתמחה בטכניקה של סוף המאה ה ,19-צילומים על גבי זכוכית.
במסגרת אחד הפרויקטים שלו ,התעניין קפרוב בדמות של הרצל ובייחוד ב"אלטנוילנד" שכתב ,וזאת מפני ש"רצה
לראות את הארץ כמו שהוא ראה אותה לפני יותר מ 110-שנה"3.
סיום שנת הפעילות של העמותה "אחריי!" צוין במסע ובטקס שאורגן בהר הרצל .באירוע השתתפו פוליטיקאים
ופקידים בכירים4.
הראיון עם גידי מרק ,מנכ"ל תגלית ,פורסם ב"ישראל היום!" .המרואיין הזכיר את פעילותיו המגוונים למען המדינה
בתחום הדיפלומטי ויחסי הציבור .בנוגע לתחום אחריותו העכשיווית ,ציין בין היתר ש"אנשים שמגיעים לארץ מבינים
שהציונות לא התחילה עם הרצל ,אלא לפני  3,000שנה ,אולי מיהושע בן נון ,מדוד המלך5."...

עמית הלוי ביקר את הממשלה של נפתלי בנט וטען שלא תהיה מסוגלת לתפקד בגלל המפלגות הספק-ציוניות
המרכיבות אותה .לטענת הכותב ,קואליציה ססגונית שכזו מסוגלת לנהל את העיר אבל לא את המדינה.
בהתאם סבר ,כי "סדר היום הזה של בנט ושל שותפיו למועצת העיר – לפיד ,גנץ ,מיכאלי ועבאס – הוא סיבוב
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 5פוני ,רן .רק כשאנשים רואים שישראל קטנה יותר מניו ג'רזי ,הם מבינים שאנחנו לא גוליית שמתעמר בחלשים .ישראל היום! -
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פרסה דרמטי ,עגום ומסוכן בדרכה של התנועה הציונית ,כפי שהגדיר אותה בנימין זאב הרצל ,אבי הציונות
המדינית .בצדק כינה אותה נתניהו ממשלת רעננה-מראענה .הדבק היחיד המחבר ביניהם הוא מכנה משותף
אזרחי נמוך"6.

 6הלוי ,עמית .ממדינה יהודית למועצה מקומית .ישראל היום! ( ,)15.6.2021עמ' .38
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