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אוהעםאחדנורדאו,וייצמן,כהרצל,אישיםשל"מבחוץ"עלם

השוילהלםהקיסרהעולמיים,הכוחמוקדימולז'בוטינסקי

יהדותשל(חלקית)ובתמיכהוטרומןצ'רצ'ילג'ורג',לוידני,

התוכניתהיאכמתברר,פנימה","מבחוץואמריקה.בריטניה

המטרה.אתשהגשימה

המורמנסחיידיעלטופחההקיימתההיסטוריתהתפישה

לכתיבתחייומשנות03שהקדישהמנוח,טבתשבתיכמושת,

עלבןלגוריון,שלהביוגרפיהדוד","קנאתההיסטוריהאפוס

האםבינינו,מהלֵהיהאילולה.והנספחיםכרכיהארבעת

מבליהמחברים,שמציעיםההיסטוריוגרפיבמהפךמכירהיה

שלהנוכחיתהביוגרפיהכותבשגב,תוםהאםלקעקעו?לנסות

וייצמן,אזכוריעשרותהמכילהמחיר")בכל("מדינהבןלגוריון

מיכאלשגב,כטבת,היסטוריוניםהחדשה?התפישהאתיקבל

גולדשטייןויוסימןרפישילון,אבישפירא,אניטהברלזהר,

ממנוחשופהדמותהיתהלאעבר.מכלבןלגוריוןאתעטפו

תיעדעצמושהואגםמההאחרוניםהמחקרעשוריבששת

לעומתופועלו,וייצמןוהרהוריו.מעשיואתשוטפתבכתיבה

שלטימזכירוייצמןהשםהישראלית.בתודעהדעכוזאת,

45בעמודהמשך

שחיברווייצמן,חייםשלהביוגרפיה
מחזירהריינהרץ,ויהודהגולנימוטי
והטרגיתהמורכבתדמותואתלתודעה
עוקביםהשנייםהראשון.הנשיאשל
שהובילוהמדיניים,הישגיואחרי
אתמייפיםואינםהמדינה,להקמת
רוחמפיחיםהםהאישיות.חולשותיו
ספרויוצריםובגיבוריהבתקופהחיים
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מלחמתלתוםכחודשב-3791,לעולמוהלךבן־גוריון
שהאבותהעובדהעםלחיותשהתקשה,87בןכיפור.יום

הלךוייצמןה-06.בשנותעודשליחותםאתסיימוהמייסדים
החד־למדינהראשוןכנשיא,78בןכמעטב-2591,לעולמו

שה.

$TS1$.החדשה$TS1$

$DN2$.החדשה$DN2$המו־לארץונכנסנבוהראתעקףהתנ"כי,כמשהשלא

בטחת

$TS1$המובטחת$TS1$

$DN2$המובטחת$DN2$מכךנעלבבמיוחדומתעוותההולךונפש,גוףתשוש
הוא,שמולאאךהעצמאות,במגילתמופיעהרצלשלששמו

בזיכ־המחברים,פיעלהנשיאות.במתתלהתנחםוהתקשה

רון

$TS1$בזיכרון$TS1$

$DN2$בזיכרון$DN2$שבגופוזהוייצמן.שאחרי"וייצמןרקנשארהישראלי

בא".לאאליהאךישראל,במדינתחי

סדורהלמדיניותהזוייםרעיונותביןלגישורהמהלך

והספ־הבריטיהמנדטדרךהלאומי,הביתועדמאוגנדה

רים

$TS1$והספרים$TS1$

$DN2$והספרים$DN2$,העונתיותוהפרעותהפלסטיניתההתנגדותהלבנים

רעיוןבאווירתלויהיהב-7491עודמדינה.יילדלאעדיין
בחבריהודיתטריטוריה

פיעלהבריטי.העמים

זההיהבהרצאתו,גולני,

כינו־לשלושה"קונצרט

רות

$TS1$כינורות$TS1$

$DN2$כינורות$DN2$הציוניריק":וכיסא

והאמריקאיהבריטי

נעדר.ערבימנהיגרק

למשפחתומנוכר

ולמקורביו
ליצי־שנבחרלשם

רת

$TS1$ליצירת$TS1$
$DN2$ליצירת$DN2$הביוגרפית,הענק
הוק־המייסד","האב
דשה

$TS1$הוקדשה$TS1$
$DN2$הוקדשה$DN2$מחשבהבוודאי

הקו־אךנבחר,בטרם
רא

$TS1$הקורא$TS1$
$DN2$הקורא$DN2$להתקשותעלול
למושגבהתחברות

בהיסטוריהשמקורו

קמהאילוהאמריקאית.
ידיעלהציוניתהמדינה

היתהמייסדים,אבות

בהיעדרה,לכך;עילה

למההשאלהתרחף

סולו?וייצמן
משךאתנחבראם

יתב־באמריקה,שהותו

רר

$TS1$יתברר$TS1$

$DN2$יתברר$DN2$כש־שםלושנצברו

לוש
$TS1$כשלוש$TS1$

$DN2$כשלוש$DN2$.דאונינגגםשנים

וש־לו,זרהיהלא10

ווייץ

$TS1$ושווייץ$TS1$

$DN2$ושווייץ$DN2$הואביתו.שהיתה

אזרחו־עללוותרנאלץ

תו

$TS1$אזרחותו$TS1$

$DN2$אזרחותו$DN2$,מסמ־ואתהבריטית

כיו

$TS1$מסמכיו$TS1$

$DN2$מסמכיו$DN2$רקקיבלהישראליים

ביתכבןנעאךבפלשתינה,מביקוריםסלדכהרצל,וייצמן,
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ולהמשיך.להתעשת
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תו
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נבגדים.שבורים,לבבותמאחוריוומותירלשנואהיודעאדם,

ממזגונפגעוורבותרביםאךאותו,העריץבקרבתושבאמי

דבקהחברתית,ופעילהרופאהילדיו,ואםאשתוורה,האנוכי
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נו־שמסירותםלאחרנזנחוומקורביושותפיועוזריו,מעריצות.

צלה.
$TS1$.נוצלה$TS1$

$DN2$.נוצלה$DN2$לה־ביכולתכמוהוהיהלאאבלגדול,נואםהיהלאהוא
מים

$TS1$להמים$TS1$
$DN2$להמים$DN2$התנגדויות.ולמוססברכותלשכנעשיחו,בנישללבםאת

אמוכלפיחציומפנהוחיים,ורהשלבכורםוייצמן,בנג׳י

מודאגעסוק,הייתיכיכתבתי"...לאמראש:נואשמאביו,

בסדרלאמשהוכישאכתובהזמןשזהחשאניכעתומדוכא.

שהמש־הזמןשהגיעאותרלהזהיררקבבית...הדבריםבמצב

פחה

$TS1$שהמשפחה$TS1$

$DN2$שהמשפחה$DN2$אוליליהודיםכן,לאשאםבידיים,עצמהאתתיקחהזו

אחיומייקל,בכלל".ביתיהיהלאלנואבללאומי,ביתיהיה

הבריטיהמלכותיהאווירבחילמפציץטייסבנג׳י,שלהצעיר

ביסקאיה.מפרץמעלב-2491במטוסואבד

ונפשגוףנבצרות

ופע־העלילה,לגיבורהנחותעשולאהביוגרפיהמחברי

לו
$TS1$ופעלו$TS1$

$DN2$ופעלו$DN2$להציגהעזוהםשקרה.מהואתשהיהמיאתלייפותבלי
שב־האנושיהמסלולאתהמדיניהמסלוללצדהקוראבפני

חייו

$TS1$שבחייו$TS1$

$DN2$שבחייו$DN2$,האובססיביות,אתנצחימחזרהפלרטטן,הנהנתן

שכ־ופזורישן־חדשעםבשםפעלשבההמרושעת,לעתים

לל
$TS1$שכלל$TS1$

$DN2$שכלל$DN2$מג־אתהדלפקעללהציגהוגןזהאיןזאת,עםהכיר.לא

וון

$TS1$מגוון$TS1$

$DN2$מגוון$DN2$הנדירות.בחוזקותיולמזגןמבליחולשותיו

ארץאבלעולמו,כלהיתהבפלשתינהיהודיתמדינה
קשתבפרובינציהבעיניונתפשההמדברשפתשעלהאבות
הואוריינהרץגולנישלהמחקרימפעלםחן.וחסרתיום

האםההיא.הטרגיתהמורכבת,הדמותשללחייםבהחזרתה

כאן,בינינו,מהלךהיהאילושהתגשם,מחזונומרוצההיה
יחדיו,מכונסיםשבהומסוכסכת,משגשגתיהודיםבמדינת
וערבים,יהודיםמיליוןתשעההחצר,בהפסקתכאסירים

לכךהאםמקלט.ומבקשיזריםעובדיםחיילים,חרדים,
התכוון?

אתבדקדקנותהמכסהדחוס,כרךהואהמייסד""האב

בקונגרסים,וייצנזןשלהציוניהאקטיביזםעשורישלושת
היהודי־וכמדינאיהעולמיתהציוניתההסתדרותכנשיא

הבריטי

$TS1$היהודיהבריטי$TS1$

$DN2$היהודיהבריטי$DN2$מו־עדהעולמייםהכוחבמסדרונותהנערץ

תו

$TS1$מותו$TS1$

$DN2$מותו$DN2$כרכישנילוקדמוישראל.מדינתשלהראשוןכנשיאה

-1874המנהיגות,אל"בדרךריינהרץ,שחיברהביוגרפיה

48אתהמכסים,"1922-1914מדינאי,שלו"עלייתו"1914

ימיומלואאתהחוקריםצמדמכסהכךהראשונות.שנותיו

וייצמן.של
והק־גיבוריה,ואתהתקופהאתמחייםוריינהרץגולני

ריאה

$TS1$והקריאה$TS1$
$DN2$והקריאה$DN2$פרופ־הואריינהרץפרוזה.כברומןומרתקתזורמת

סור

$TS1$פרופסור$TS1$

$DN2$פרופסור$DN2$ברנדייס,באוניברסיטתמודרניתיהודיתלהיסטוריה

לחקרהמכוןראשהואגולניכנשיאה.וכיהןמסצ׳וסטס,
אביב.תלבאוניברסיטתוייצמןחייםע"שוישראלהציונות

בעוצ־נדירהכברומןאקדמיבמחקרהקריאהחוויית

מתה.

$TS1$.בעוצמתה$TS1$

$DN2$.בעוצמתה$DN2$החריגמשקלועםלהתמודדנאלץהנלהבוהקורא

ק"ג1.2נייר.כלבנתומרגישהנראההזה,הג׳מבו־בוקשל

נספחים,מהם200עמודים,999כריכה,כוללמשקלו,
המדף,עלבנוחהחשאוצרתצלומיםקונטרסיושלושה

כמשקולתלשמשינודבובנוסףדעתני,לתצלוםכרקע
הגבהה.ואמצעי

ונפש",גוף"בנבצרותוייצמןחיהאחרונותבשנותיו

רחו־בעירובעבורוורהבעבורשהקיםהנשיאותיבמעון

בות

$TS1$רחובות$TS1$

$DN2$רחובות$DN2$ישנהוייצמן,חייםמנדלסון.אריךהאדריכלים,גדול??
בביתלצדו,ודרה1952בנובמברב-9לעולמוהלךהעולם,

מאזהנקראזיודניאל()ע"שמכוןבלבהגבעהעלהשרד

ראשהואישראלמדינתשלהראשון"הנשיאויצמן.מכון

עשההואאלאאותו,עשתההמדינהשלאהיחיד,המדינה

בן־גוריון.לוהחמיאהמדינה",את
והיאלאנגלית,וייצמןשלהביוגרפיהמתורגמתאלהבימים

האישיותבשלגםאלאההיסטוריהאפוסמבחינתרקלאתעניין

זמור־מורגןפיטרהבריטיכמוקולנועייוצרהאםתיאמן.שלא

גנטאס

$TS1$זמורגנטאס$TS1$

$DN2$זמורגנטאס$DN2$ופולנייה־קתו־הנאציםפליטיהודי־גרמנישלבנם
לית

$TS1$ופולנייהקתולית$TS1$
$DN2$ופולנייהקתולית$DN2$הכ־הסדרהאתשיצרהאישהסובייטי,המשטרפליטת"

תר"

$TS1$"הכתר"$TS1$

$DN2$"הכתר"$DN2$ולפ־פואטיצדקדורשהעםנוספת?לסאגהפנוייהיה
חות

$TS1$ולפחות$TS1$
$DN2$ולפחות$DN2$שלעונותארבע"Weizmann".בנטפליקס

נזרנוריחנון

עלעוליעויגרךריינהרץ.יהודה

אפלבאוםתומרצילום:וייצמן

היסטוריהגולני.מוטי

גוזנימגדצילום:אלטרנטיבית

*Vן£

המדינה.לנשיאמינויולקראת

הערה




הבתר?נוישל
56מעמודהמשך

משפטיםשניעליולומריכוליםדורנובניאםוספקרחוב,

בגוגל.להיעזרבלי
בן־שלהקוסמופוליטיהנמסיסשלשמותעתיקעלאפילו

גוריון

$TS1$בןגוריון$TS1$

$DN2$בןגוריון$DN2$תוםאצל"ויצמףהנוכחיבספר"וי־־צמן"הסכמה:אין

ומעש","מסההממוארכגיבורי"ויייצמן"ויצמן,ובמכוןשגב

בסגירתחוליו.מיטתעלב-2591,עוזריוידיעלברובושהותקן

עוצ־במלואהזיכרוןצףעמודיה,1,000עלהנוכחית,המעגל

מתו,

$TS1$,עוצמתו$TS1$

$DN2$,עוצמתו$DN2$האומהאבותמיהםהנצחי:הוויכוחשיתעוררלקוותויש

תרומתם?ומהי

הצל־אתחייבתהרצלשייסדהציוניתהתנועהכימוסכם
חתה

$TS1$הצלחתה$TS1$
$DN2$הצלחתה$DN2$התחרותובן־גוריון.וייצמןהללו,הדמויותלשתיבעיקר

ייתכןוייצמן,"אלמלאכמועקיצות,מניבהעדייןהשנייםבין
הופךהיהלאובן־גוריוןומחזאי,כעיתונאיייזכרשהרצלהיה
מע־אתסיכמווציניקניםהמחברים.כותביםלבן־גוריוך,כלל

רכת

$TS1$מערכת$TS1$

$DN2$מערכת$DN2$אתהעריצו"שניהםבמלים:לבן־גוריוןוייצמןביןהיחסים

המ־בווייצמן,זילזלהמעשי,החאקיאישבן־גוריון,וייצמך.

רגיש

$TS1$המרגיש$TS1$

$DN2$המרגיש$DN2$עילגו־מחמתאוליהכוח,מסדרונותשטיחיעלבבית
תו־הוא

$TS1$עילגותוהוא$TS1$
$DN2$עילגותוהוא$DN2$זאתועםהדיפלומטיהובחלקלקותהעולםבשפת

העיק־הדוברשבהם"במפגשיםממורו.כתלמידמפניוהתיירא
רי

$TS1$העיקרי$TS1$
$DN2$העיקרי$DN2$חשהואלדברהאפשרותלבן־גוריוןכשניתנהוייצמן,הוא

המחברים.כותביםשלו",מדבריוחשובהוייצמןשלששתיקתו

מוסריופאוזוסכריזמטיתאישיות

היהאביוהיום.שלבבלארוסעיירהבמוטול,נולדוייצמן

ילדים.15לעולםהביאהואמוהנהרפניעלעץבולימשלח

שבמז־בפלונסקנולדגרין,אביגדורהציונישלבנובן־גוריון,

רח

$TS1$שבמזרח$TS1$

$DN2$שבמזרח$DN2$.בק־ושניהםקילומטרים,400הפרידוהשנייםביןפולין

עו

$TS1$בקעו$TS1$

$DN2$בקעו$DN2$ליהודים.תחום־מושבעיירותהרצוףמיוער,מרחבמאותו

אךמקבילות,ודרכיהםשניםבתריסרמווייצמןצעירבן־גוריון
הס־הבריטי,הדרכוןובעלהמקומיהאקטיביסטבעליל:שונות

טודנט

$TS1$הסטודנט$TS1$

$DN2$הסטודנט$DN2$שהתחנךלכימיהוהדוקטורהעותמאניתמאיסטנבול

ומדינהלאומי""ביתלכונןבמאמץבמסלוליהםנעובשווייץ

ויתושיה.פלשתינהחולותעלהעולםליהודי

סוויטתמולבחאקיהמנהיגשלהמדבריצריפואתדמיינו

הווייצמניםהשתקעושבההמגורים,

כ-005,1לונדון,דורצ׳סטרבמלון
אסטו־בוולדורףאוליממה,ליש"ט

ריה

$TS1$אסטוריה$TS1$

$DN2$אסטוריה$DN2$באוייצמןשלהונויורק.בניו

המאפשרשפיתח,הפטנטמתגמולי

לחומרתירסמיבוליזולאצטוןייצור

המלח־לכליהחיוני"קוירדיט,הנפץ
מה.

$TS1$.המלחמה$TS1$
$DN2$.המלחמה$DN2$לוהניבובלבדהאצטוןתגמולי

פועלוועלבשנה,ליש"טמיליון3.6
שכר.דרשלאהציבורי

בהש־העולםלאזרחהיהוייצמן

ראת

$TS1$בהשראת$TS1$

$DN2$בהשראת$DN2$,בקונגרסשמעשאותוהרצל
כצירב-7981בבאזלהראשוןהציוני

התעמתועמופינסק,מחוזמטעם

לתוכניתכמתנגדהשני,בקונגרס
ולשוןויידיש,ורוסיתגרמניתזר,שפתתמידשפתואוגנדה.
אותוששירתוהכליםאלהילידיתלאואנגליתהקודש,

כפי-התנהגלא"וייצמןבהרצאתו:מבהירוגולניחן.ברוב

יונההואוייצמןהיום,במושגיבריטי".היההואלו־בריטי,

המילוליהשכנועבדרךבוחרנפיציםשברגעיםכזהפוליטית,
שטיפחהאישייםהקשריםאלים.למאבקגלישהלמנועכדי

שהתו־ההוכחה,הםובאמריקהבבריטניההשלטוןבמוסדות

צאה

$TS1$שהתוצאה$TS1$

$DN2$שהתוצאה$DN2$אחרת.בדרךמושגתהיתהלאהמיוחלת

ושרטוטההראשונה,העולםמלחמתתוםעםהתחיל.זהוכך

המוערךהכימאיקיבלהתיכון,במזרחהגבולותמפתשלמחדש
מר־משרתוייצמן,ד"רבבריטניה,הציוניתההסתדרותויו"ר

צה

$TS1$מרצה$TS1$

$DN2$מרצה$DN2$המפויחת,מהעירסלדהואמנצ׳סטר.באוניברסיטתבכיר

מריםהכנסת:בביתשפגשפעלתניתבחבורהענייןמצאאך

וגייססאקרוהארימריםזיו,וישראלרבקהמרקס,וסיימון

עיוןסוגה:

מייעד:קהל

שמתעניינים

שלבהיסטוריה

וישראלהציונות

ביוגרפיותלצדמדף:

ובן־גוריוןהרצלשל

ביוגרפיהלסיכום:

מלהיבהדחוסה,

עלהנחותונטולת

דגולמנהיג

כהן/לע"מפריץצילום:מפניוופחדבווייצמןזילזלבן־גוריון.

ושתדלנות.רישותלמשימותלמטהו,אותם
האימ־ממשלתלראששהיההוולשיההגנהשרג׳ורג׳,לויד

פריה

$TS1$האימפריה$TS1$

$DN2$האימפריה$DN2$,מווייצמןהוקסמובלפור,הלורדהחוץ,ושרהמנצחת
הטריטו־החלוקהבמסגרתהיהודילעםביתלכונןהדורש

ריאלית
$TS1$הטריטוריאלית$TS1$

$DN2$הטריטוריאלית$DN2$עי־צריךקמפיינרשכלומכיווןהמלחמה.שלאחר

תון,

$TS1$,עיתון$TS1$

$DN2$,עיתון$DN2$עורךסקוט,סי־פיעלקסמואתלהפעילוייצמןהצליח
עיתו־ובחירגרדיאך,ה"מנצ׳סטר

נאיו,

$TS1$,עיתונאיו$TS1$

$DN2$,עיתונאיו$DN2$הפילושמי.סידבוטהםהרברט

הגנרלנתפשהבריטיםבעיני

מ-006הקדושההארץכגואלאלנבי

בג־הנצרותמוסלמי.שלטוןשנות

רסתה

$TS1$בגרסתה$TS1$

$DN2$בגרסתה$DN2$,השראההשואבתהבריטית

שיבתלרעיוןפתוחההיתהמהתנ"ך,

בנ־והכירה,הקודשלארץהיהודים

סיבות

$TS1$בנסיבות$TS1$

$DN2$בנסיבות$DN2$במוסדותושמימיות,ארציות

לכתר.כטועניםהיהודים
וייצמןהפעילשבהןהשניםב-03

הע־הואהעולםמנהיגיעלקסמואת

לה
$TS1$העלה$TS1$

$DN2$העלה$DN2$ראשעלהלאומיהביתנושאאת

ראשיאלבפניותיוהיהדיהיום.סדר

כדיבאו"םהחברותהמדינותונציגי

לק־ה"כן"קולותמספראתלעבות
ראת

$TS1$לקראת$TS1$
$DN2$לקראת$DN2$עלבעצרתהגורליתההצבעה
ללייק־סק־בבואוהחלוקה.תוכנית
סס

$TS1$ללייקסקסס$TS1$
$DN2$ללייקסקסס$DN2$מלונו,עלהמשלחותנציגיצרו
ה"מבחיץאתבבירורשסימןמחזה

המוסרי...הפאתוסתבונתו,הכריזמטית,"אישיותופנימה":

עםשלנפשולמשאתסמלהפכוהוניחן...בוהעמוקההומניזם

בנקמייסדלימיםהורוביץ,דוד־דולקדאז,עוזרוהעידמעונה",
בת־החזיקלאשווייצמןהעובדהכימצייניםהמחבריםישראל.

פקיד

$TS1$בתפקיד$TS1$

$DN2$בתפקיד$DN2$שאינומישל"גמישותלואיפשרהימיםבאותםרשמי

למצפונו".אלאוחשבון,דיןחייב
1947בנובמבר29בלילאביבתלברחובותההמוניםצהלת

ב-2בלפורבהצהרתשראשיתוהשנים,30מעגלאתסוגרת

וייצ־יזםשאותםהללוהמכונניםהאירועיםשני.1917בנובמבר

מן

$TS1$וייצמן$TS1$

$DN2$וייצמן$DN2$היהודים.מדינתלהקמתהדרךאתסללורמהבידוהוביל

האבותשלושת

החו־ובן־גוריון,וייצמןהרצל,לנוהיואבותשלושה

זה,

$TS1$,החוזה$TS1$

$DN2$,החוזה$DN2$רו,ואדםוגנריגאלטרויקה.זואיןאךוהבונההמכונן

ריינהרץיהודהגולנימוטי

המייסדהאב
1952-1922גי1גרפיה,וייצמן,חיים

חייםהמייסד:האב

ביוגרפיה,וייצמן,
1952-1922

גולנימוטי
ריינהקיויהודה
שאלתיאל.אליעורך:
חייםוידעובדעםהוצאת

148עמודים,999וייצמן,

שקלים

JimPringle/APצילום:הבכורמתבןביקורתוייצמן.ורה
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הכ־מהסילוףנעלביםומחוץ",מביתמאבקיו"הרצל:בספרם

פול
$TS1$הכפול$TS1$

$DN2$הכפול$DN2$"הרצל,הואהחלומותבעללאלדידם,ו"מדינה"."חוזה
חדשה,לחברהמתווהשניסחוכלכלן,מהנדסאדריכל,אלא
הפתוחהדינמיתחברהאוטופית,לאאךביעדיהאידיאלית

טישטשההפואטיתההגדרהלשיטתם,ולשינויים.לתמורות

היההואהמעטות.חייובשנותהרצלשלהמעשיפועלואת

למטרההמכווןהפוליטיהמעשהשלהמופת"אישמדינאי

ורז.וגנרכדבריגדולה",

קטריםנהגישלושהטרילוגיה.אזטרויקהלאואם

היהודיתהלאומיותרכבתאתבתקופתו,איש־איששהובילו,

ושלושהתקופותשלוששנה.70פניעלהנמתחבמסלול

פע־בגללכצוות,פעלולאאלהוהמעש.המלהאנשימנהיגים,
רי

$TS1$פערי$TS1$
$DN2$פערי$DN2$,איןהמסע,רצףאתלהמחישאםוההשקפה.האישיותהגיל

דווקאהללוהאישיםאתלמדודנכוןהולדתם.ימיבספירתטעם

הסתלקותם.מועדיפיעל
"אלט־שספרוחילוני,אליטיסטאירופיהוגההיההרצל

נוילנד"
$TS1$"אלטנוילנד"$TS1$

$DN2$"אלטנוילנד"$DN2$אירופהיהדותאתעוררוהיהודים""מדינתוהמניפסט

שנתיים.קונגרסיםולקייםעולמיתהסתדרותלהקיםלהתאגד,

אוטונו־בטריטוריההיהודיתההתחדשותרעיוןעלניצחהוא

מית,

$TS1$,אוטונומית$TS1$

$DN2$,אוטונומית$DN2$אוגנדה,תוכניתאפשרותאתביקורתיתברצינותובחן
הטריטוריהעלניאבקומכאןהסכמנו,העיקרוןעלכאונזר:

הנכונה.

יוצאיושניבלבד,44בןב-4091,לעולמוהלךהרצל

סילוקעםפעלו,ווייצמן,בן־גורייןהמטרה,ממוקדיהעיירות
בן־גוריוןבפלשתינה.יהודיתלהתחדשותהעותמאני,הכובש

במדינאות.וייצמןבהגשמה,

אתסביבםואירגןוייצמןהישגיאתשקטףהואבן־גוריון

במניעתהיתהוייצמןשלמהצלחותיואחתומוסדותיו.היישוב

המחב־ובלשוןהבריטים,נגדהיהודייםהארגוניםמצדהסלמה

רים

$TS1$המחברים$TS1$

$DN2$המחברים$DN2$מעצמו".היהודיהיישוב"להצלתפעלהוא

המדינה,הקמתעלבן־גוריוןהכרזתיום,1948במאיב-41
לנ־מרחוקנבחריומייםכעבוריורק.בניוחולהוייצנזןמוטל

שיא

$TS1$לנשיא$TS1$

$DN2$לנשיא$DN2$הנ־המדינה.לנשיאדצמברובסוףהזמניתהמדינהמועצת

שיא

$TS1$הנשיא$TS1$

$DN2$הנשיא$DN2$,התקבלהמינויאםגםנחמה.בהשישהגדרההראשון
סמכויות.חסרייצוגיכתפקיד

אתוכונןעצמאותעלשהכריזהואבשיאו,אזבן־גוריון,

למוס־ההגהעוברואילךמכאןאופייה.ואתהמדינהאושיות
דות

$TS1$למוסדות$TS1$
$DN2$למוסדות$DN2$,ולצבא.לכנסתהמדינה

53כעמודהמע\ך
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