
הטננוסויה
אתשהניעה

הציוניהחזון
יחס!היהומהלקיומהגורדוןא.ד.התנגדמונעהוצל,שלחזונועלהקיטווהמצאתהשפיעהאיך

הציונותאבותשבוהאופןאתחוקוחיפהמאונינוסיטתשמיסאסףדולמדעגוויוןבןשל

וינרבגלישלההמשמעותעלמספיקדניםלאבישואלשהיוםוטועןלטכנולוגיההתייחסו

;tlנולדההיהודיםמדינתהאם
כסטארט־אפמלכתחילה

במידההנשענתכאומהניישן?

אתלהשיגכדיטכנולוגיהעלרבה

אושלה?היחסיהיתרוןואתהעוצמה

קוםלאחררקלכזאתהפכהשאולי
ד"רשלמחקרותחוםזהוהמרינה?

ישראלללימודימהחוגשמיס,אסף
האגודהומזכ"לחיפה,באוניברסיטת

.(ais)ישראלללימודי

ששניחשבתיומתמיד"מאז

הםהעולםאתשמניעיםהדברים

אומרוטכנולוגיה",אידיאולוגיה

שני"אלהל"גלובם".בראיוןשמים

זה.עלזהמשפיעיםמאודשגםדברים

לדוגמההיום,גםזאתלראותאפשר
שצומחותהקונספירציהבתיאוריות

ומעודדותהחברתיותברשתות

באקטיביזםדווקאאופוליטי,קיטוב
ברשתותשמתגבשהצעיריםשל

האומנםשואליםאנחנואםהחברתיות.

עללהשפיעיכולההטכנולוגיה
מושפעתהיאכמהועדאידיאולוגיה

מהולראותאחורהלחזוראפשרממנה,

בעבר".הזהמהממשקנוצר

הוצלשלהפודקאתט

באוניותעתהאנו,ריסדוד

לאימיםפניעלענקיותקיעור

מסילותמעליסאנומקורס.נורעיב
אךמרהבי-הריס;אלבעוהותברזל
לאההשמלמאור,סיאניהושב
סנוביםשמספרסדיסל-עיקרהומצא

שלהם,אולמי-הפאראתבויאירו
בעיותאתלאורושנפתורבריאלא
הנקליתולאמאלה,אהתהאנושות.
)בנימיןהיהודים"שאלתהיאשבהן,
הוצאתהיהודים","מדינתהרצל,זאב

(8עמודתשל"ג,הציונית,הסבריה

ה־91,המאהבסוףהציונות,בראשית
טכנולוגיות.מהפכותחסרותהיולא

המכוניתהצילום,הרריו,הטלפון,

התעופהאתשהקדימוהאווירוספינות

הרפוסמכבר.לאהומצאוהמודרנית

ידיעללשימושנכנסווהטלגרפיה

מהפכה.הייתהספקללאזוההמונים.

אחרימתחקהאנישלי"במחקר

התייחסוהציוניםההוגיםשבוהאופן

שלהםהיחסוהאםלטכנולוגיה,
האידיאולוגיהעלהשפיעלטכנולוגיה

האםלדוגמה,שמיס.אומרשלהם",

אתשינההקיטורשמנועהעובדה

שינתהנולדשהרצללפנימעטהעולם

מדינתאתחזההואשבוהאופןאת

המדינהאתכךומתוךהיהודים,

"כשהתחלתיהיום?חייםאנחנושבה

בעצמיהופתעתיהנושא,אתלחקור
"רביםאומר.הואשחשבתי",ממה

התייחסוהמוקדמיםהציוניםמההוגים

שלהם".בכתביםלטכנולוגיה
שמיסשחקרהראשונההדמות

המדינה,הוזהטבעי,באופןהייתה,

שהרצלמספרהואהרצל.זאבבנימין
"הואצעיר.כשהיהמהנדסלהיותחלם

הללו.הפיתוחיםלכלמאודערהיה
בפריז,ומשפיעמוכרעיתונאיהיההוא
עלמדווחהואלעיתונותשלוובכתבות
איךלהביןורוצהבהתלהבותההמצאות

החברתיות,המגמותעלמשפיעותהן
סביבו.והאמנותיותהתרבותיות

הואהיהודים',׳מדינת"בטקסט

כמוהציוניהמפעלבתיאורפותח

ומסבירשיניים,גלגליעםמכונה

החשמל,ממציאאדיסון,שתומסשכפי
האנושות,למעןהטכנולוגיהאתגייס

לטובתאותהלגייסרוצההואכך

התקשורתטכנולוגייתהיהודי.העם
בקרבכוונותאיחודמאפשרתהחדשה
ואילווהעולם,אירופהמכלציונים
המודרניותהתחבורהטכנולוגיות

ישראללארץבפועללהגיעמאפשרות
הואכךמהירה".ויחסיתאמינהבצורה

אנואיןלרכבות"תודותביומניו:כתב

לחשמלתודותהנהרות.בזרםתלויים
בהרים".להתיישבאנויכולים

הייתהשלהרצלהעובדה"עצם

מכךנבעהלו,שהייתהכפיהשפעה
שלהזהבבתורעיתונאיהיהשהוא

מתוךשנולדההמונים,עיתונות
במחיריהירידההדפוס,התפתחות

הציבור.שלבאוריינותוהעליההנייר

שמיסאסף

נשויירושלים,יליד,42נ!

מדינהמדעןשנייםפלוס

בתחומיםשסקנהנשרחו.

הואכוח.יששלושלעטידעהרצל

כסףליואיןבנקאילא׳אניאמר,
יכולאניאבלרוטשילד,הברוןכמו

בתפקידוהשתמשהואלהשפיע׳.

למנהיגיםלהגיעכדיכעיתונאי

החלטות".ומקבלי

של

ציוניתהגותפוליטית,תיא1ויה

דוקטורטישראלית!פוליטיקה
יורקניוהעירשלמהאוניברסיטה
באוניברסיטתופוסנרדוקטורט

Theהראשון,ספרוקולומביה
Media Environment of

PoliticalThoughtיצא,
מחדלמכהןלא1רב־7ו02
ישראלללימודיהאגודה

העתידיתהיהודיתחברת
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סיורלאורהיוערךהפרופסור93

לפישנבנההמסון,במעבדות
בפאריס.פסטרמבוןשלהמתסונת

לביקורנתנולאהרביםעוזריו
והמשיסויומםלשנרתלהפריע

המבחנות,לידבעבודה

)בנימיןוהתנורים"חמיקרוסקופים
מריםתרגום"אלטנוילנר",הרצל,זאב

(132עמי997בבלהוצאתקראוס,

מתארהרצלהיהודים;"במדינת

מכונהכמוהציוניהמפעלאת

שכפי!מסבירשיניים,גלגליעם

החשמל,ממציאאדיסון,ששמם
למעןהטכנולוגיהאתגייס
לגייסרוצההואכךהאנושות,

היהודי"העםלטובתאותהכמדינההמדינהאתחזההרצל
מפורט"זהשמים.אומרטכנולוגית,

׳אלטשלוהבדיוניהמדעבספר
אתשםמתארהואמ־2091.נוילנד׳

לאעדייןהעתידיתהיהודים׳׳חברת
מדינהעלמחשבההזהבזמןהייתה

מתוארתהיהודיםהברתממש.של

עםוטכנולוגיה,מדעעלכמבוססת

ייחודייםחקלאייםפיתוחיםמפעלים,

ישעתידני,כספרמים.שלוהתפלה

שעדייןהמצאותמיניכלכמובןבו
היהודיםחברתובהחלטקיימות,לא

בתחוםכמובילהמסתמנתהעתידית

שמגיעאורהשהואהמספר,מולהזה

ולהתרשם.לבקר

האורחיםבמיוחד,מעניין"בקטע

היהודיתהחברהאיךמתעניינים,

המהנדסלהם:ועוניםהוקמה,

הואאבלבחו"ל,כרגעאותהשיצר

בפונוגרף.הקלטהפהלכםהשאיר
למעשההםהבאיםהפרקיםושני
להםהשאירשהמהנדםה׳פודקאסט׳

המדינה".הוקמהאיךבשאלהועוסק

תקופהאותהשלהטכנולוגיהאז
הרצל?שלהאידיאולוגיהעלהשפיעה

שלהכוחהתפתחות"כן.

שלשהכוחוהעובדההתקשורת
מההתפתחויותנבעעצמוהרצל

ביןהיובמרכז,התקשורתאתששמו
הציונותאלאותושהובילוהגורמים

הבעיהשלפיהגישההמדינית,

גםולכןפוליטית,היאהיהודית

צריךוהואפוליטי,הואשלההפתרון

פוליטיקאיםשכנועדרךלעבור
להתקייםשחייבתעצמםוהיהודים
כזו".חברהאומדינה

לתנדושתתנגדחוחן
אתתשיגלאידנוואם99

פעולתהמקוםבעצםהעסניקה
רוחלהבניסנדעלא,אםהעיקרית

רעיוןמחשבה,נפשי,יהסחיים,
נובלובחרושת,במלאבהיצירה,
תשובהעבניקהביבעוהים,להיות

ובבושעבודתנועללהשפיע

שלהמאמר)מתוךאותה"תבבוש

לבירורטבעית:"שותבותגוררון.ר.

המשביר"(שלתבקירו
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בוורשה,להנדסהספרביתלאףהתקבל
בקידוםמרכזיאמצעיבמדעראה
בארץהיהודיתההתיישבותמאמצי

ראההואמכך:יותרגםאבלישראל,

והנדסיתטכנולוגיתמדעית,ביצירה

הלאומי.התחייהמתהליךחלק

מדענים,עםקשריםיצרגוריתבן
מרכזילהםהיההמדינההקמתולאחר

הדבריםאחדהמדינתי.הסדרבכינון

הלשכההקמתהיהשעשההראשונים
.1948ביולילסטטיסטיקה,המרכזית

טכנולוגיהעלחתרמדבריםלא

ברזלבבכיהכובלתזותרבות33
הגורמתהיאההייבמהלךבלאת

אתיותרומקבלהולךשהארבלבך

שהמשהבההמכונה,תכונות

להיותחוכךוהרגשמכניתנעשית
שלישי","מכתבגוררו!,.ר.)אמכני""
(250-249עמיב;כרךגוררו!,כתבי

הציונותשאבותבעודשמיס,לדברי

טכנולוגיהביןלקשרמודעיםהיו

מודעותפחותישהיוםואידיאולוגיה,

שלטכנולוגיההיא"הכוונהלכך.
משותפתמטרהישולאידיאולוגיה

בטכנולוגיהמשתמשיםאנחנושליטה.
כלומרשלנו,בחייםלשלוטכדי
אבלאנושיות,מטרותלהגשיםכדי
אתלהפוךיכולהגםהטכנולוגיה

בחייםולשלוטבידיה,לאמצעיהאדם

ההוויהאתמעצבתהטכנולוגיהשלנו.

גלובסאתלקרואלמשל,שלנו.
שונה.חוויהזובטלפון,אובפרינט

היוהציונותשהוגימשהו"זה

מנהיגיםואוליאליו,מודעים

אבלבו,משתמשיםבארץמודרניים

בתרבותהשניםעםאבדבכךהדיון

מעטלאמדבריםאנחנוהישראלית.

החדשנותועלהישראליההייטקעל

מטרות,להגשמתכאמצעיהישראלית
שבוהאופןעללדברממעטיםאבל

מציאות".מעצבתהטכנולוגיה

שלהסירובאתמזכירקצתזה
הביטלם.שלהופעהלארהישראל
טכנולוגיה,אינםהביטלסאמנם
בללאאמרו,בעצםהמנהיגיםאבל

לקבל.חייביםאנחנוקידמה
תרבותאקדמיה,אנשיכך."ממש

הדיוןאבלזה,עלמדבריםואמנות

חסר.המנהיגותיתברמהכךעל

האחרונותבשניםנערכובא־ה"ב

הטכנולוגיהלחברותשימועים
הממשקאתלהביןכדיהגדולות

אבלהציבור,לביןהטכנולוגיהבין
כמוטכנולוגיהכלבישראל

שב"כ,איכוניאוהביומטריהמאגר
שמגולמתהחלטורה׳׳כלכלתאו
בוחניםאנחנווולטכמובחברות

וצרה".נקודתיתמאודבצורה

לחשובמענייןשמיס,לדברי

טכנייםמקצועותשלההאדרהעל

כיוםהישראליתבתרבותוטכנולוגיה

המובאיםגורדוןא.ד.דברישלבהקשר

שגובההאנושיהמחירעלכאן,

ומשתלטתההולכתהטכנית""התרבות

היא"האפשריתהמודרנית.ההברהעל

מיוסדשהכולבמקוםחייםשלמציאות

מקוםאיהטכניקה?ועלהמכונאותעל
הנעלותלשאיפותיהפשרשםלחפש
כתב.האנושית?"ההרגשהשלביותר

היום,חייםהיוגורדוןאוהרצל"אם
מאודכנראההיה"הרצלשמיס,מסכם

גורדוןא.ד.ואילושקורה,ממהשמח
זה".אתמבכההיה

שלהמפורסמתשבתמונהבעוד
עומדאותורואיםאנחנוהרצל

חושברחוק,ומביטהמרפסתעל

התמונהעתידניות,מחשבות

גורדוןדודאהרוןשלהמפורסמת
כליבידטורייהעםאותומציגה
פחותאלאה־91במאהלאשהומצא

החקלאות.המצאתעםיותראו
שללוהשנייההעלייה"חלוצי
בטורייהבחרוהםמודרנית.טכנולוגיה

שהםהקשראתייצגוהםכיובמחרשה,

ישראל".ארץלביןבינםראו
כתנ"ך?במולהיותרצוהם
יותראבלמהעניין,חלקאולי"זה

לאדמהקשוריםלהיותרצוהםמכך

היהודיהיהזהאמצעי.בלתיבאופן

ונטועעצמאיחזק,החדשמהסוג
הואאזבארצונטועהואואםבארצו.

וזהשלו,גופובכוחהאדמהאתעובד

ולהגןחזקגםלהיותלושמאפשרמה
הזההיהודישלו.בכוחותיועצמועל

שתלושהגלותי,היהודימןההפךהוא

השליטיםשלבחסדותלויהאדמהמן

השונים.והפוליטיקאים

העלייהחלוצישבהםמקרים"היו
כליםעםלעבודיכוליםהיוהשנייה
א.ד.ויתרו.הםאבליותר,מתוחכמים

סיסטמתיבאופןסירבממשגורדון

מודרנית,יותרטכנולוגיהעםלעבוד
מןהחלוציםקבוצותביןמתחיצרוזה

גישתם,הייתהשזוהשנייה,העלייה

רוטשילד.הברוןמושבותלבין

כליםשלבכוחםרקכיגרס"גידדון

ובראשם,ממוכנים,בלתיחקלאיים
הזיקהאתליצורוהטורייה,המחרשה
לטבעהיהודיתהאומהביןהישירה
ראההואלפיכך,הארץ־ישראלי.

׳עבודתכליםאותםבעזרתבעבודה
אתלכנותנוהגגורדוןאלוהים׳.

׳המעדרעובדהואשעמוהמעדר

ההרצליאני,לחזוןבניגודהקדוש׳.
הודותמתאחדהיהודיהעםשבו

קוראגורדוןהמודרנית,לטכנולוגיה
במעדר!׳"׳התאחדוהחלוצים:לחבריו

גרמהרקלאהזו"האידיאולוגיה

הושפעהגםאלאכפיים,לעבודת

הכפיים,עבודתעלהדגשבגללממנה.

ולאהמדיניתבגישהבחלגורדון

מבחינתו,מדינה.להקיםבכללביקש

אדמה,עובדישלקבוצותקבוצות
כלזההדדיתעזרהעלשנסמכות
ראההואצריכה.החדשהשהיהדותמה

כפיהטבע,מןריחוקהשלטוןבמוסדות

ריחוק.אותובטכנולוגיהראהשהוא
לטכנולוגיותגםהתנגדוותומכיוהוא
עמדגורדוןכאשרמודרניות.הגנה
איתולקחתסירבהואבלילות,לשמור

משרוקית".רקאלארובה,
היומעטיםכמהכשהושכים

לעומתהשנייההעלייהחלוצי
אפשרבאירופה,שנשארוהיהודים

היפסטריםשלכתמעיןבהםלראות

טכנולוגיה.ושולליאדמהעובדי

לתפקיד.מתאיםנראהממשגורדון
היגרוהזאתבתקופה"לגמרי.
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רקאלהומתוךלישראל,הגיעואלף

מוזכרתמידגורדוןחלוצים.היוחלק

אנטי־שלסוגגםובעצםכאנרכיסט,

ציוני

$TS1$אנטיציוני$TS1$

$DN2$אנטיציוני$DN2$רובהמדינה.אתרצהלאהואכי

וזהצעירים,היואליושהצטרפומי

עצמוגורדוןמטורף.למעשהאזנחשב

ילדים".עם48בגילזאתעשה

nimmnגוחוןשלבן
תהיה,אבשניבבמהבעור33

יריעלרקתתנהלהיאמלהמה,

אנשיבמכברבכתוריב.לחיצת

ממוכיבוימוכובכתוריב,עלילחצו

גוריו!,כ!)תראנשיב"בליומיליב

ביטת!עלרבתםוייעורייחורמתוך

(1971מערכות,הוצאתישראל",

לדבריבסוף?ניצחההטכנולוגיהאיך

ניצחהשהיאלומראי־אפשרשמיס,

יצרההכפייםעבודתגישתהריבדיוק.

בסופוהיהודיםומדינתהקיבוצים,את

קיבוצים,יוצאיידיעלהוקמהדברשל
גוריוןבןדודהעבודה.דתשלבגישה
מהעולםהגיעושניהםכצנלסון,וברל
הוכפףהחזוןהזמןשעםאלאהזה.

להשתמשחייביםהיולפרגמטיקה.

להשתמשחייביםהיומודרני.בנשק
אםמודרניותחקלאותבטכנולוגיות

היהודיםכלאתלהאכילרצובאמת

להגיע".שהחלו
היהבארץהיהודיליישובהאם

הטכנולוגיהאתלקבליותרקל
חייםשלההמצאותלאחדהמודרנית

נתפסוהןהנפץ?הומרבתחוםויצמן

בלפוד.להצהרתשהביאובאלה
חוקר,שאניהתקופהלאכבר"זו
חייםשלשהמעמדלהניחסביראבל

בקרבהמדעשללמעמדתרםויצמן

מבחינתהתקופה.שלהפוליטיקאים

ומבחינתגורדוןא.ד.שלהחלוצים

בכללבלפורהצהרתעצמו,גורדון
כך.כלחיוביתהתפתחותהייתהלא
עלהיהודיםשלשהזכותרצהלאהוא
המדיני.מהעולםתבואהמדינה

בןדודהראשון,הממשלה"ראש

פרגמטי,יותרהרבההיהאכןגוריון,
למדע".רבהחשיבותייחסגםוהוא

למדעגוריוןבןשלהמחויבותעל
בראלאריבהרחבהכתבולטכנולוגיה
גוריוןבןדוד"מלך־מהנדסבספרו

מוסד)הוצאתאומה"ובינוימדע

גוריון,בןבראל,לפי.(2014ביאליק,

לאאךהנדסהללמודרצהשבעצמו

הקידמהמוויומפניהזהירגורדון.א.ד.

שלקבוצותחרדון,"מבחינת

עלשנסמכותאדמה,עובדי

מהכלזההדדיתעזרה

צריכה.החדשהשהיהדות

השלטוןבמוסדותראההוא
שהואכפיהטבע,מןריחוק

ריחוק"אותובטכנולוגיהראה

טכנולוגיהביןהקשרעל"הדיון

השנים.עםאבדלאידיאולוגיה

ההייטקעלמדבריםאנחנו
כאמצעיוחדשנותהישראלי

אבלמטרות,להגשמת

שבוהאופןעללדברממעטים

מציאות"מעצבתהטכנולוגיה

המדעאתקידםגוריו!.בן
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