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היאלביאעליזהד"ר

אשתהרצל,מרכזיו"ר

וסופרת.מרצהציבור,

כנסתכחברתכיהנה

למעמדהוועדהוכיו"ר

מגדרי.ולשוויוןהאשה

שלהציבוריתפעילותה

בנושאימתמקדתלביא

1מגדרי,חברתישוויון

צבאיחסיומדינה,דת

וזהותתרבותוחברה,

ביןהקשרחיזוקיהודית,
התפוצות,ויהדותישראל

ואופייהדמותהוביצור

כיהודיתהמדינהשל

זכתהלביאודמוקרטית.

הפרלמנטריתבאות

המצטיינת.

הבית

העמודים"עמדו"ע1וב
הרצלשלבהגותווהיהדותהמקדשבית

לביאעליזה

תפיסותכאלהיהוהיהדותהדתאלהרצלשלשיחסונדמהלכאורה,

מגלהבכתביועיוןאולםהעולם.מןלפוגשצריכיםומנהגיםמיושנות

הרבניםאתלעם,כמשמעותיתהדתאתראההרצלאחרת.תמונה

כמקוםהמקדשביתאתחזהואפילוציון,שיבתמהנהגתכחלק

בארצו.היהודיהעםחלקיכלאתשמאחד

הערה




היהודיםמדינת

פתרוןאתכילמסקנההרצלהגיע,35בןבהיותו,1895באביב
כךאירופה.שללגבולותיהמחוץלחפשישהיהודיםבעיית
בעלעיתונאיהמדינה.חוזהשלהציוניתדרכוהחלהלמעשה

היכרותבעלמוצאו,פיעליהודיהראשונה,מהשורהמוניטין

אירופהבתרבותהיטבומעורהמחד,עמומורשתשלשטחית

דורושלהאינטלקטואליתהאליטהבקרבשפיעמווברעיונות

הרצל.זאבבנימיןהיהזהמאידך.

שחלפוהשניםתשעבמשך

בפעילותוהחלהרצלשבומהזמן
1904בשנתלמותוועדהציונית

המהפכותאחתאתהרצלחולל

המודרנית,העתשלהחשובות

מבניהןהמוצלחתאתהנראהוככל
הציונות.מהפכת

הראשון.הציוניהיהלאהרצל
היוהציוניתדרכואתהחלכאשר

תופעהציון""חובביאגודותכבר

היהודיתהפזורהברחבימוכרת,

יצאוהעתיקההעירבניבאירופה.

שלבעידודומהחומותמכברזה

הספרביתמונטיפיורי,משהסר

חציחגגישראלמקווההחקלאי

העלייהאיכריוגםלהיווסדו,יובל

היטבנטועיםהיוהראשונה

ברחביהפזורותבמושבותיהם

מתמיכתונהניםשהםתוךהארץ

רוטשילד.הברוןשלהנדיבה

הראשון,היההרצלאולם
בכוחשהצליחהיחיד,ולמעשה

לפעולהייחודיתכונותיומכלול

שינוימישוריבשניבמקביל

במישורהאחדדרמטיים.

הרצל,הצליחהחיצוניהמדיני
גםקסמים,כבמעשהכמעט

היהודית""הבעיהאתלהעמיד

שלהבינלאומיהיוםסדרעל

להיחשבוגםהעולם,אומות

בהקשרהיהודיהעםשלכנציגו
הקמתאתוייסדהרצליזםהפנימיהלאומיבמישורהשניזה.
הציונית,התנועהבתוךשנבנווהארגוניםהמוסדותמכלול

ישראל.מדינתשלהלאומייםהמוסדותלהיותבהמשךושהפכו

אתאלה,מקביליםמהלכיםשניבאמצעותהרצל,סללכך

היהודיתהמדינהלהקמתעשוריםמספרתוךשהובילההדרך

העצמאית.

העורךהמחזאי,המשובח,והפובליציסטהעיתונאיהרצל

כלאתורתםהכתובההמילהשלבכוחההיטבהכירהמוערך,

כתביואוספינובע.כמעייןכתבהרצלהציוני.למעשהיכולותיו

מסותסיפורים,מחזות,מכתבים,יומנים,היתר,ביןכוללים,

חולקאיןכינדמהכרכים.מעשרהלמעלהמקיפים;והגיגים
כתביםשניעללהצביעניתןהציוניתלמורשתוהנוגעשבכל

הכותרתאתהנושאתצנומהחוברתהראשוןמרכזיים:1

לאורשיצאההיהודים","מדינת

דרכובתחילת1896בפברואר

רומןהשניהרצל.שלהציונית
לאורשיצא"אלטנוילנד",2בשם

הפעילותשנותלאחר1902בשנת

המדינהחוזהשלהאינטנסיבית

וכשנתייםהציונית,ההוויהבעולם

מותו.לפני

קונטרסהואהיהודים""מדינת
מציגבותמציתיפוליטי-מדיני

היהודית","הבעיהאתהרצל

שלאי-הישימותאתמנתח

שריחפושונות,פתרוןחלופות

)דוגמתעתבאותההאווירבחלל

התבוללותמועילה,התאזרחות

שלוהפתרוןאתומציגועוד(,דתית

עצמאיתמדינההקמתפתרון

גיאוגרפי,במרחבהיהודילעם

אומותועלהעםבניעלשיוסכם

הרצלמקדישזהבקונטרסהעולם.

הכלכלייםלהיבטיםנרחבמקום

זאתהיהודית.ההגירהמהלךשל

מערכתבנייתעלדגשמתןתוך

גםשתאפשרובת-קיימא,כלכלית

המוצאארצותשלהדרגתיתעזיבה

היעד.בארץסדורהקליטהוגם

כללייםבקוויםהרצלמציגבנוסף,

ואתהמדינה,שלאופייהאתגם

תפעל.היאפיהןעלהעקרונות

זאת,לעומת"אלטנוילנד",

יהודיהמתאראוטופי3רומןהוא

עמוממורשתהמנותקאירופאי

עשרים1923)בשנתישראלבארץהרחוקבעתידבביקורו

בשנתקודםשבביקורלאחרוזאתהספר(,כתיבתממועדשנה

שניביןשחלפוהשניםבעשריםבעליבותה.אותהראה1902

מוחלטתבפרישותבודד,באימעסיקועםזהיהודישההביקוריו

המופלאההקפיצהאתמתארהרומןבעולם.מהמתרחש

התיאורעשורים.שניאותםבמהלךבארץ־ישראלשהתרחשה

שהצליחהראשון,היההרצל

תכונותיומכלולבכוח

במקביללפעולהייחודי
דרמטיים.שינוימישוריבשני

החיצוניהמדיניבמישור

להעמידגםהרצל,הצליח

עלהיהודית""הבעיהאת

שלהבינלאומיהיוםסדר

להיחשבוגםהעולם,אומות

היהודיהעםשלכנציגו

הלאומיבמישורזה.בהקשר

אתוייסדהרצליזםהפנימי

המוסדותמכלולהקמת

בתוךשנבנווהארגונים

ושהפכוהציונית,התנועה

המוסדותלהיותבהמשך

ישראל.מדינתשלהלאומיים

הערה




הפיזי-חומרי,היבט:בכלכמעטהואהמופתעהמתבונןבעיני

אחדשלצמודבליוויזוכההמבקרוהרוחני.האינטלקטואלי

עלמפורטיםלתיאוריםונחשףהישוב,שלהצעיריםמהמנהיגים

ושהובילולביקורו,שקדמוהעשוריםבשנישהתרחשוהמהלכים

סדריאתמקיףבאופןמתארהמלווהשהתרחשה.להתפתחות

חייהםאתהתושביםמנהליםפיהםעלהעקרונותואתהחיים

הסיפוריבתיאורהרצלנעזררביםבמובניםזו.ישנה-חדשהבארץ

החברתי-החזוןפרטיולהצגתמשנתולפריסתב"אלטנוילנד"

התנהלותאופןעלהספרותייםתיאוריובאמצעותהלאומי,

ותושביה.היהודיםמדינת

בפנינועומדותרבותשאלות

בתופעתעוסקיםאנוכאשר

הרצל.בחידתלמעשהאוהרצל

אירופאיתרבותימטעןבעלאדם

רבהבמידההמנותקקלאסי

מחדשהצליחעמו,ממורשת

יהודיםמיליוניעלקסמיםלהלך

ישראל,אמונישלומימהםרבים,

העולםמנהיגיאללהגיעומאידך

הגרמניהקיסרבכללםבתקופתו,

עמםולדברהתורכי,והסולטן

יצירתתוךשוויםאלכשווה

הרשמיהנציגהואכיהרושם

היהודי.העםשלוהמוסמך

כנגדשבחזית"שזכה"אדם

היהדותחוגיגםיתייצבורעיונותיו

אירופה,במערבהפרוגרסיבית

הדתיתהאורתודוקסיהחוגיוגם

להגיעהצליחומנגדהמחמירים,

היהודיהרחובשלהפועםהלבאל

הרצל,דווקאבסערה.אותווללכד
לו,שקדמוהציונותמבשריולא

היהודיותהאליטותעלשנמנו

שעוררהואהמסורתיות,

יהודיתהמוניםתנועתלראשונה

ציון.4שמגמתה
בשאלותעוסקאינוזהמאמר

להתמקדובכוונתיאלה,חשובות
עלהמכונהלפןהרצלשליחסושעניינהביותרצרהבגזרה

הרצלשליחסואחרות:ובמליםהיהודית,הדתמורשתידינו

היהדות.אתהמאפייניםהדתייםלהיבטים

ישנהחדשהארץ

המשפטהואזה,בהקשרהעולההמיידיתההתייחסות

היהודיתהדתכוהניאתהתוחםהיהודים"מ"מדינתהמפורסם

לבתי-הכנסת:

הקשראמנםהיאהאמונהלא!בנו?למשולדתנוכוהניאתניתן"האם

כןועלוהמדעיםהחכמותבכחאנחנוחופשיםאולםאותנו;המאחד

אנוראש.להריםשלנוהדתאנשישלתיאוקרטייםלדחפיםניתןלא

שלנוהקבעצבאאתשנחזיקכשםשלהם,הכנסתבבתילהחזיקםנדע

לתפקידיהםוכראויכדרושמאוד,יכובדווכהונהצבאבקסרקטינים.

להתערב,להםאלכלפיהם,ההערכהכלעםהמדינה,בענייניהיפים.

ומחוץ".5מביתקשייםעליהיביאופן

אתהמזהההנרטיבבבסיסרבה,במידהעומדות,אלומילים

שישאנאכרוניזם,שלסוגהיהודיתבדתשרואהכמיהרצל

והכרחית,צנועהלמידהלהגבילו

ויתפוגגמאליויפוגאשרעד

המתקבץהיהודיהלאוםלתוך

לראותעשויאףזהנרטיבבארצו.

ביחסהרצלשנקטשוניםבמהלכים

כניסתו)דוגמתהיהודיתלדת

שבתבערבלירושליםהרגלית

שלסוגגבוה(מחוםשקדחלמרות

משכיל""חילונישנוקטמהלכים

אתלקרבהיחידהושתכליתם

המשימההשגתלצורךהדתיההמון

לא.ותוזאתהלאומית.

תרמו,זהנרטיבלהתפשטות

בציונותגורמיםגםהנראה,ככל

הפןאתלהציגשהעדיפוהחילונית

בהגותבלעדיכפןהלאומי-חילוני

באורתודוקסיהגורמיםוגםהרצל,
הרעיוןאתלפסולשניסוהחרדית

יסודותיועלבהצביעםהציוני,

מהיהדות.המנותקים

הכוללתההגותבחינתאולם,

עולםתמונתעלמלמדתהרצלשל

היהודיתהדתתופסתבהמורכבת,

עיוןמזו,יתרהבהרבה.נכבדמקום
עללדעתימלמדהרצלבכתבי

תפיסהועלפנימית,דתיתתודעה

שלרליגיוזייםהיבטיםבעלת

קודםלביטויבאיםהדבריםממש.

עלהמוענקהמשמעותיבחלקכל

פחותלאאולםהחברה.שלהדתייםההיבטיםבתיאורהרצלידי

הדתיהרגששלבהרבההעמוקבמישורגםלראותםניתןמכך

כמשמעו.פשוטוהפרסונלי,

משךהרצלשללהתייחסותדוגמאותמספרלהציגברצוני

היהדות:שללמעמדההציוניתהגותותקופתכל

האמירהשללצידהעצמו,היהודים""מדינתבקונטרס

לבתיהדתכהניהגבלתבדברלעילשצוטטההמפורסמת

כמיהקהילותלרבנינרחבתהתייחסותמופיעההכנסת,

שלהכוללתההגותבחינת

עולםתמונתעלמלמדתהרצל

הדתתופסתבהמורכבת;

בהרבה.נכבדמקוםהיהודית

הרצלבכתביעיוןמזו,יתרה

דתיתתודעהעללדעתימלמד

בעלתתפיסהועלפנימית,

ממש.שלרליגיוזייםהיבטים

כלקודםלביטויבאיםהדברים

עלהמוענקהמשמעותיבחלק

ההיבטיםבתיאורהרצלידי

לאאולםהחברה.שלהדתיים

גםלראותםניתןמכךפחות

שלבהרבההעמוקבמישור

הפרסונלי.הדתיהרגש

הערה




בצורהלהובילשאמוריםוכמיקהילותיהם,בראששעומדים

הגירתשלהמכריעהמהלךלציון.השיבהבמסגרתאקטיבית

חבורותשלכמהלךהיהודים"ב"מדינתמתוארלארצםהיהודים

מהןאחתכלושבראשוולונטרי,באופןהמתלכדותיהודים
מהלכיה.6אתוינחהחבורתואתשינהיגהרבעומד

קובעהיהודיםמדינתאתשיאפייןהבנייהסגנוןבתיאורגם
אמונתנורקהןסביבותיו.כלעלנשקףיהיההכנסת"ביתהרצל:

לעשותנושעמדההיאהעתיקה
אחד".7לגוי

בקונגרסבנאומוכברבנוסף,
מכריזב-7981הראשוןהציוני

הנחרצתהקביעהאתהרצל

אלשיבההיא"הציונותולפיה:

אלהשיבהלפניעודהיהדות

ארץ־היהודים".

שלהיהודיתתפיסתוכאמור,

בהרבהמקיףלביטויבאההרצל

שנכתב"אלטנוילנד",בספרו

בהןאינטנסיביותשניםלאחר

שללעלוביהדותבציונותעסק

אתמקרובלהכירולמדהיבטים

מורשתו.8ואתעמו

בספרמעמיקבעיוןצורךאין

הנרחבהמקוםאתלגלותכדיזה

היהודיתלדתהרצלשמעניק

למשל,כךהיהודים.במדינת
המרכזיהתרבותיהאירוע

סדרלילהואבספרהמופיע

בובטבריה,שנערךמסורתי

מסופרבצידהכאשרהמסורתיתההגדהאתהמסוביםקוראים

שלהם:בימיהםשהתקיימהאירופהיציאתשלסיפורה

מסיבהוחלקהתפילהשחלקההחגיגה,להנמשכה"וכך

לחוששמסוגלמיכלשלרגשותיואתעוררהסדרמשפחתית.

נגעהחגים,מכלביותרהיהודיהזה,החגהנשגב.כלפיכבודיראת

התרבות.בעולםשנשתמרטקסמכליותרהאנושותשלבעברה

השתנה,העולםבימינו.כמובדיוקשניםמאותלפנינחגגהוא

התרחבה,ההיסטוריהזירתבמקומם,הופיעואחריםנכחדו,עמים

אוהחייםעלהקשוהטבעכוחותהים,מןעלועלומותיבשות

במנהגיו,דבקשהיה,כפינותרהזההעםורקאותםהנעימו

ממשיךהואאבותיו.שלסבלותיהםזכראתנוצרלעצמו,נאמן
זהושנים.אלפיבנותבמיליםהנצח,אלוהילאלוהיו,להתפלל

ההגדהאתקראהמסוביםאחדישראל!והחירותעבדותעם

אתמצאכאילוהרגישהואבתשובה.חוזרשלבלהטהעברית

אתעצרגדוליםבמאמציםהתרגשות.מרובונחנקמחדשעצמו

שהואמאזעברושנהשלושיםכמעטקולני.בבכימלפרוץעצמו

כשהתבגר,יותר,מאוחרנשתנה".ה"מהאתשאלכילד,עצמו,

ולבסוף,יהודי,סממןמכלההתנערותאתההשכלה,אתחווה
שוםלוהיתהלאשכברכיווןהריק,אלהקפיצהאתהגיוני,באופן

האובד".,הבןכמוהרגישהזההסדרבלילבחיים.אחיזה

במםמדוברשאיןלחושבכדיזופיסקהבקריאתדיכינדמה

אלארלוונטי,ולאאנאכרוניסטילריטואללשלםשיששפתיים

החיהמשפחתיהטקסעוצמה.ומלאתלוהטתדתיתבאמירה

ישראל,ארץאדמתעלוהפועם
הסיפורגיבוראתשהביאזההוא

כמעטרבהמהתרגשותלהיחנק

בכי.עד

עםהדבריםמגיעיםלשיא

ירושלים,לעירהמבקריםהגעת
החבורההשמשות.ביןשבתבערב

הרעלניצבתממזרחשהגיעה

ביתאתמולהורואההזיתים

עלהמתנוססהיהודיהמקדש

עומרבמסגדפגיעה)ללאמכונו

עלהנותריםהקברבכנסייתאו
פולחןמקוםומהוויםומקומם,כנם
למאמיניהם(.חופשי

מחדשהוקםהמקדש"בית

נבנההואלכך.הזמןהגיעכי

שנחצבוגזיתמאבניעברו,כבימים

והתקשוהמקומיותבמחצבות
העמודים,עמדושובהצח.באוויר

קודשלפנינחושת,היצוקים

העמודישראל.שלהקודשים

והימניבועז,נקראהשמאלי

וכיורנחושתעשויאדירמזבחעמדוהקדמיתבחצריכין.

ההם,הרחוקיםבימיםכמוהנחושת',׳יםהמכונההרחבהמים

בארץ".01משלהמלךכששלמה
ומהתיאורקורבנותמקריביםלאזהמקדשבבית

ביתכמעיןלמעשההלכהמשמשהואכיעולה,הסיפורי

כאשרזאת,עםיחדמגדרית(.הפרדה)עםמרכזיתפילה

מאחדות.וגםמחופשגםנהנהוהואבארצוהעםהתקבץ

להקיםהזכות]ליהודים[להםניתנהקרה,זהכאשר"רק
מדמיםהילדיםיכול.והכלנראההבלתיהאלוהיםביתאת

קייםהואאבלהחכמים.מןאחרתהאלוהיםאתלעצמם
הטוב".אלהשאיפהכהתגלמותביקוםמקוםבכל

השבת:כניסתעםלתוכהמתכנסתעצמהוהעיר

ההמולהפלאכבאורחועכשיו,אדם,הסמטאותהמועוד"בצהריים

והחנויותנכרתבמידהקטנהברחובותשנסעוהמכוניותכמותנדמה.

חיים.הרוחשתהעירעלבחגיגיותירדההשבתזו.אחרזונסגרו

המקדש,ביתמלבדהכנסת.לבתינוהריםהחלוהמסורתשומרי

הספוגהרצל,שלספרוקריאת

שלההיסטוריתבמורשת

למסקנהמובילההיהודי,העם
מופתחברתשחזוןברורה

ממעייןורקאךיונקאינוזה
המאהשלהליברליתהנאורות

ממורשתגםה-91,אלא

במובניםלארצו.השבהעם

לאידיאלחוזרהרצלרבים

אבינו.אברהםשלהמקורי

הערה




שללכבודונוספיםכנסתבתיהחדשהובעירהעתיקהבעירהיו

אלפיזההגולהישראלעםעלשורהששכינתונראה,הבלתיהאל

שנים".11

מיבשאל,החבריםביןבדיוןעוסקבספרהאחרוןהקטע

אחדכלבארץ.המתקיימתהמאושרתהחייםלצורתאחראי

הדוברתורוכשמגיעשלו,הצעתואתמציעהשיחהממשתתפי

הואאלהלכלשהאחראיבחגיגיותומכריזקםהואהאחרון

"אלטנוילנד".שלהסיוםמילתגםוזוהיאלוהים.

מופתחברת

אשראלה,באמירותדיכינדמה

ביןבשפעפזורותלהןדומות
לעמודכדי"אלטנוילנד",דפי

היהודיתהדתחיותמרכזיותעל

הרצל.שלבחזונו

הדתהרצלשלבהגותואולם,

רקמתאפיינתאינההיהודית

לילדוגמתוריטואליםבטקסים

ככלנשגביםותפילהסדר

מורשתכיסבורהאנישיהיו.

חשובמרכיבשימשההיהדות

המופתחברתשלבדמותהגם

לאהרצלבחזונו.הרצלשרואה

הקמתשלהחיוניבחזוןמסתפק
מעניקוהואהיהודי,לעםמדינה

לדמותהבהגותונרחבמקום

שתוקםהמופתחברתשל

חברהבחזונורואההרצלבה.

דת,חופשסובלנות,שבבסיסה

ומשפטלכלחינוךבחלש,תמיכה

ההתאגדותשדרךחברהצדק.

שיתופית,היאבההמועדפת

גםמתחלקיםהםיחדבמשותף.הפועליםמחבריםומורכבת

הצורך.בשעתברעהוהאחדותומכיםבסיכוי,וגםבנטל

העםשלההיסטוריתבמורשתהספוגהרצל,שלספרוקריאת

יונקאינוזהמופתחברתשחזוןברורהלמסקנהמובילההיהודי,

גםאלאה-91,המאהשלהליברליתהנאורותממעייןורקאך

לאידיאלחוזרהרצלרביםבמובניםלארצו.21השבהעםממורשת

בניואתיצוהאשרלמעןידעתיו"כיאבינו:אברהםשלהמקורי

הביאלמעןומשפטצןקהלעשותה׳דרךושמרואחריוביתוואת

י"ט(.י"ח,)בראשיתעליו"דבראשראתאברהם,עלה׳

פרשנויותשלרחבמנעדמאפשרהרצלבכתביהמופיעהמלל

הכרהשלשילובבדבריושרואיםישהיהודית.לדתליחסובנוגע

חילונימערביליברליזםעםהיהודיתהדתיתהמורשתבחשיבות

הציבורי.במרחבמקוםלהומקנההדתבחופשהמכירקלאסי,

התגלמותבתורלאלוהותהמתייחסהרצלבדברירואיםאחרים

ממששלקרבההרצלבדבריהרואיםוישהטוב,אלהשאיפה

הדתית.עולמםלתפיסת

לפסועעלינובוהכיווןכיחושבתכשלעצמיאני

בתפיסההמדינהחוזהכאןגםלדעתי,לחלוטין.שונה

נבואה,שלסוגמעיןכמוה,מאיןעמוקהאינטואיטיבית

המרכזיהזרםשלהמעשיתהתנהלותואופןאתחזה

המסורתי.הזרםימינושלהישראליתבחברה

עולמובתפיסתענייןלנואיןרביםבמובנים

שלהעולםבתפיסתאלאהרצל,שלהפרטיקולרית

ראהשאותההיהודיתהחברה

המאהשלובישראלבחזונו.

הולכתאכןהחברה21ה-

המסורתי,למרחבומתכנסת

שחזהכפיממשוהמתוןהסובלני

עוסקתאינההמסורתיותהרצל.
ושכלתניות,מדויקותבהגדרות
בסתירותלחיותמוכנהוהיא

בפתרונן.צורךשוםללאפנימיות
ברגשמאופיינתהמסורתיות

בתוכה,המפעםהעמוקהדתי

וריטואלייםבטקסיםלביטויהבא

הקהילתיבמעגלגםהמתקיימים
משפחתיים.במעגליםוגם

המכלולאתמקבלתהמסורתיות

במורשתהקייםהשלםההלכתי

למיויקרכבודומעניקההיהודית,

במלואו;זהבנטללשאתשמוכן
מכלולמתוךבוררתהיאבבדבד

כבדהאשםתחושתוללאזה

שבכוונתהפרקיםאותםאתמדי

לקיים.
הניסיוןעלנוותרשאםלינדמה

בבסיסהעומדהשכלתניהמבנהאתהרצלבדברילמצוא

בתיאוריםבמבט-עללהתבונןונחליטהיהודיתתפיסתו

נגלהולתפילותלירושליםהסדר,ללילהנוגעיםהסיפוריים

למשל,כךהיהודית.המסורתיותשלהמחייכתדמותהאת
מפתיעהבמידהדומהבירושליםהשבתכניסתתיאור

מסורתיותבעריםגםכמוהבירה,בעירכיוםלמתרחש

נסגרות,החנויותיורד,התנועהנפחהארץ.ברחבירבות

מתמלאיםכנסתבתימתכנסות,וקהילותמשפחות

ועוד.מתפללים

העשוריםשלתופעהאינההמסורתיותכילזכורעלינו

אורךלכלהיהודיהעםאתומלווהלוותההיאהאחרונים.
ומחשבתיהלכתימערךשללצדוקיומו.שנותאלפי

המסורתיותכילזכורעלינו

העשוריםשלתופעהאינה

ומלווהלוותההיאהאחרונים.

אורךלכלהיהודיהעםאת

שללצדוקיומו.שנותאלפי

ומחשבתיהלכתימערך

מתקיימיםומוסמךכתוב

שלמקביליםזרמיםביהדות

מאכליםטקסים,ריטואלים,

שהופכיםאלהשהםוטעמים,

ותוססת.חיהלדתאותה

הערה




שלמקביליםזרמיםביהדותמתקיימיםומוסמךכתוב

שהופכיםאלהשהםוטעמים,מאכליםטקסים,ריטואלים,

לאורךאחתלאכן,עליתרותוססת.חיהלדתאותה
הריטואליםמשמרידווקאכיהתבררהיהודיתההיסטוריה
בעודאבותיהם,במורשתבעוצמהנאחזוהמסורתיים

האינטלקטואלייםהמכלוליםעלשהסתמכומאלהשחלק

הערות

ו"אלטנוילנד"היהודים"ל"מדינתהמתייחסיםזהבמאמרהציטוטים

מיסודההרצלמרכזבהוצאת,(2019)הרצלהספרמתוךמצוטטים

שלמיסודןלאורהוצאהמשכלהעולמית,הציוניתההסתדרותשל

חמד.וספריאחרונותידיעות

ידיעללעבריתזהרומןשלהראשוןבתרגומוישנה".חדשה"ארץ

אביב"."תללמילה"אלטנוילנד"הספרשםתורגםסוקולובנחום

בית""אחוזתשכונתשללמקימיההשראהמקורשימשזהתרגום

אביב".ל"תל1910בשנתשמהאתשינוכאשרהיפואית

כיוהדגישחזרהרצלאוטופיז׳אנראכןהינוהרומןשז׳אנראף

המוחלטתמאמונתוגורעאינוזהבז׳אנרהספרותיהשימוש

באוטופיה.ולאבריאליההואשהמדובר

ישראלבניהוצאתלביןהרצלשלפועלוביןהמתבקשהדמיון

גםזכהמילדות,חיצוניחינוךשקיבלמנהיגידיעלדווקאממצריים

מעטים.לאלדיוניםהוא

והמקבלתהרכההמסורתיתהתפיסהונטשו.כוחעצרולא
חלקיוביןהמאחדכגשרהימיםברבותלהתבררעשויה
העם.שלהשונים

האמןכן"עלהיהודיםמדינתספרואתהרצלשחתםוכפי

הארץ...".31מןונפלאחדשיהודיםדוריקוםכיאאמין,

.91עט׳הרצל,היהודים","מדינת

.76עט׳הרצל,המקום,בניחבורותפרקהיהודים","מדינת

.59עט׳הרצל,היהודית,החברהפרקהיהודים","מדינת

שלהגותוהתפתחותאתלראותניתןבוהיחידהמישורזהאין

הבשלהשלבלביןהיהודים",ב"מדינתהראשוניהשלבביןהרצל

ביןההתפתחותאתלראותניתןלמשל,כךב"אלטנוילנד".יותר

רפובליקהשלהממשלצורתעלהיהודים"ב"מדינתהרצלהמלצת
התפיסהלביןונציאנים(,מאפיינים)בעלתאריסטוקרטית

ב"אלטנוילנד".הדבריםמתיאורהעולהבהרבההדמוקרטית

.226עט׳הרצל,"אלטנוילנד",

.267עט׳הרצל,"אלטנוילנד",10

.265עט׳הרצל,"אלטנוילנד",

שיבתשלהנועזהחברתילרעיוןההתייחסותאתלמשלראו12

)"אלטגוילנד",משהתורתעלישירותהמסתמכתביובלהקרקעות

.(187עט׳הרצל,

.99עט׳הרצל,היהודים","מדינת13

הערה



