
תנועתטלהיסודועידתנוטתתפ׳

במרכז,יוטב.1902וילנההמזרחי,

ר"נסהרבצילינדר:כובעלראטו

שםעללתצלומיםהלאומיהאוסףבאדיבות

הלאומיתהספרייהפריצקר,משפחת

S*

ואיךמתי
הומצא

המזווחניק
הביאהציונית,בתנועההעבריתהתרבותשלמקומהעלסוערוינוח

המסורתשמירתביןלשלבשביקשהסיעהלייסדרבניםקבוצת

לסחוףהתקשתהאבלהרצלשללאהדתוזכתההיאציון.לשיבת
להביאא"םאוגנדה""פולמוססביבשניצתוהמשברההמונים,את

בסדרהראשונהכתבההמזרחי,להקמתשנה120לקריסתה.

/שלמהניוסרקונסק1/

רביעייתשאלהמזרוחניק"?לאהוא"האם

LXמשי־באחדשניםכחמשלפניאנדרדוס

ריה

$TS1$משיריה$TS1$

$DN2$משיריה$DN2$,הומו־בעיןללכודניסתהשבוהמפורסמים

ריסטית

$TS1$הומוריסטית$TS1$

$DN2$הומוריסטית$DN2$אוה"מיזרוחניק",שלמהווייתומשהו

מקו־זאת,לעומתהחרדי,בסלנגה"מיזרוחניקים".
בל

$TS1$מקובל$TS1$
$DN2$מקובל$DN2$מגיעמאיןו"מזרחיסטים"."מזרחיסט"עללדבר

התופעה?שלשורשיהנטועיםוהיכןהזה,הכינוי

במנה־לחזורעלינוהללוהשאלותעללהשיבכדי

רת

$TS1$במנהרת$TS1$

$DN2$במנהרת$DN2$התנועהשלקורותיהאללאחור,שנה120הזמן

העשרים.המאהבראשיתהציונית

ניתןהמזרחיתנועתלעולםבאהשבוהרגעאת

היסודמאמר.1902אפרילבמדויק:כמעטלסמן

פורסםקורא","קולהכותרתתחתהתנועה,של

הנפוץהיהודיביומוןתרס"ב,בניסןו׳ראשוןביום

לאחדאותוהפךסוקולוב,נחוםשעורכו,"הצפירה",

הציונית.התנועהשלהמרכזייםהתעמולהמכלי

המרכזיהאידיאולוגיעבץ,זאבניסחהמאמראת

רשמיבאופןעליושחתםומיהחדשה,התנועהשל

ריינס,יעקביצחקהרבהיההוועד,לראשונחשב
הרבהיואחריםועדחברישברוסיה.ליראהעיררב

הרבוגיסויחיאדוןליביהודההרברוזובסקי,פנחס

וכןמתמיכתו(,בוחזרמכן)שלאחרגרינהויזנחום
גורלאנד.וזלמןסלוצקייעקבאברהםיעבץ,זאב

הקולטורה""פולמוס
הג־הפולמוסשלתוצאההייתההתנועההקמת

דול

$TS1$הגדול$TS1$

$DN2$הגדול$DN2$הצ־הציוניתהתנועהאתימיםבאותםשקרע

עירה

$TS1$הצעירה$TS1$

$DN2$הצעירה$DN2$התרבות.כלומר"הקולטורה",שאלתסביב

כחמשרשמיבאופןשהוקמההציונית,התנועה

הפ־דרכה.אתאזחיפשהלכן,קודםבלבדשנים

רויקט

$TS1$הפרויקט$TS1$

$DN2$הפרויקט$DN2$ורביםדשדש,הרצלזאבבנימיןשלהמדיני

חסידידווקאהיושלאהציונית,התנועהמאנשי

לה־רצוהרצל,שלמדרשומביתהמדיניתהציונות

תחיל

$TS1$להתחיל$TS1$

$DN2$להתחיל$DN2$וביצירתהיהודיהעםשלבחינוכוגםולעסוק

טבעיתשהייתההזו,היומרהחדשה.לאומיתתרבות

הציונית,בתנועהמסוימיםחלקיםעבורומתבקשת

)"חר־מצוותשומרייהודיםאותםאתמאודקוממה

דים"

$TS1$"חרדים"($TS1$

$DN2$"חרדים"($DN2$המי־ממשמעותלהבדילימים,אותםבלשון

לה

$TS1$המילה$TS1$

$DN2$המילה$DN2$)מתוךרקהציוניתלתנועהשהצטרפובימינו
בעק־הרצל.שלהמדינייםרעיונותיועםהזדהות
בות

$TS1$בעקבות$TS1$
$DN2$בעקבות$DN2$התנועהשלהתרבותיתלפעילותהתנגדותם

האורתודוקסיםוהפעיליםהרבניםהבינוהציונית,
דרכהעללהשפיעשכדיהציוניתבתנועהשתמכו

מסודרת.מהתארגנותמנוסאין

ארוךאיננוהמזרחיתנועתשלהייסודמאמר

במהגםאלאבושישבמהרקלאמרתק,הואאך

לחזוןהציוניותהשאיפותביןקישורבו:שאין
שהת־האידיאולוגיהברוחהנביאים,שלהגאולה

פתחה

$TS1$שהתפתחה$TS1$

$DN2$שהתפתחה$DN2$המא־כותביהדתית.בציונותיותרמאוחר

מר

$TS1$המאמר$TS1$

$DN2$המאמר$DN2$איןשלפיההעזהתחושתםאתתחילהמבטאים

חיבורשלהציונימהחזוןבמנותקליהדותעתיד

פוניםהפיותשכלהתלישראל,לארץמחודש

שוויוןחלוםובהםהחלופיים,החזונותכלאליו.
שאפייןהיהודים,שלמגוריהםבארצותהזכויות
אירופה(,ומרכזגרמניה)כלומראשכנזיהדותאת
ומ־ישראלעםשלאחדותואתלדבריהםהורסים

פוררים

$TS1$ומפוררים$TS1$

$DN2$ומפוררים$DN2$גםמתפזרים,האומהוכשאיבריגופו.את

העםשלעתידולכן,לשכון.מקוםאיןלנשמתה

הסי־וזוציון",שיבתתקוותב"תחייתתלויהיהודי

בה

$TS1$הסיבה$TS1$

$DN2$הסיבה$DN2$חיבתלתנועתהצטרפוהרבניםמגדולישרבים

ביןהיוואףההרצליאנית,לציונותשקדמהציון

בראשה.העומדים

מה־ניכרחלקהמאמר,כותביממשיכיםאולם,

היוואףציוןשיבתלרעיוןאהדהשביטאורבנים

בר־מתמיכתםנסוגוציון,חובבימתנועתחלק

עיון

$TS1$ברעיון$TS1$

$DN2$ברעיון$DN2$החדשה.הציוניתמהתנועהלהתבדלובחרו

שומעיוציבורה"חרדים"הרבניםאתהרחיקמה

המאמרכותביהציונית?בתנועהמפעילותלקחם

הרא־הדברהזו.לשאלהתשובותכמהמעניקים

שון

$TS1$הראשון$TS1$

$DN2$הראשון$DN2$בתיםובעלירבניםאותםאתלדעתםשמרחיק

הציוניםמאסיפותשבחלקהעובדההואמהציונות

השניהדבריחד.ונשיםאנשיםמתכנסיםהצעירים,

לתנועהלהכניסהמבקשתהציונית,הספרותהוא
אומת־ורוחתורתנול"רוחזריםרעיונותהציונית

נו".

$TS1$."אומתנו$TS1$

$DN2$."אומתנו$DN2$זרותרוחותלהחדירהניסיוןהואשלישיעניין

העבריתהלשוןידיעתעלדגשולשיםלחינוך

ותו־שבכתבתורהידיעתעלבמקוםוההיסטוריה,

רה

$TS1$ותורה$TS1$

$DN2$ותורה$DN2$אתהמחבריםמוסיפיםאלהכלעלפה.שבעל

דב־אשרהציונים,מהנואמיםמחלקהנחתחוסר

ריהם

$TS1$דבריהם$TS1$

$DN2$דבריהם$DN2$החרדיםיהודיםשלליבםעלמתיישביםאינם

ה׳.לדבר

הכרחיחלקאינםהכותבים,מצייניםאלה,כל

שחוששמיאתלהרגיעכדיאךעצמה,מהציונות

אי־לציונותשההצטרפותלהבהירמנתועלמהם,

ננה

$TS1$איננה$TS1$

$DN2$איננה$DN2$בווילנההוקמהאלו,לתופעותהסכמהמהווה

רוחני.מרכזשלנוטריקוןמעין"המזרחי"אגודת

לייסדוקוראלמעשה,מרעיוןהמאמרעוברכאן

המזרחי.עקרונותעםהמזדהיםציוניםשלאגודות

ורביםעסקניםרבנים,אליהןיחברואלואגודות

בת־נאמניםחבריםהםאחדשמצדהעם,מהמון

נועה

$TS1$בתנועה$TS1$

$DN2$בתנועה$DN2$ולשמירתלתורהנאמניםשניומצדהציונית

המצוות.

וע־מאהכמעטלפניניסן,חודשבראשיתוכך,

הערה




"המזרחי"תנועתלעולםבאהשנה,שרים

הדתית.הציונותגםואיתה

גאולהעלדיברמ׳
ומנהיגהציוניתההסתדרותמייסד

הרצל,זאבבנימיןימים,באותםהתנועה
פתוחותבזרועותהחדשההאגודהאתקיבל

"לכללחלוטין.חילוניאדםהיותולמרות

גםתמידישנםהיסטורי־חברתיאירוע

רבפרופ׳כךעלאומראנושיים",היבטים

הדתיתהציונותלחקרהמכוןראששוורץ,

הבול־ומהחוקריםבר־אילןבאוניברסיטת

טים

$TS1$הבולטים$TS1$

$DN2$הבולטים$DN2$במקרההדתית,הציונותמשנתשל"
האישיתברמהנהדרתסימביוזההייתההזה

שניהמזרחי.מייסדריינס,והרבהרצלבין

ול־זה,אתזהאהבופשוטהללוהאישים

קשר

$TS1$ולקשר$TS1$

$DN2$ולקשר$DN2$ביחסוחשובחלקהיההזההאישי

המזרחי.להקמתהרצלשלהאוהד

חזותאיננוהאישישהקשרכמובן"אבל

מנסההרצלשבהםימיםבאותםהכול.

ברעיוןלתמיכההיהודיהעםאתלגייס

רוסיהיהדותשלובנייןמנייןרובהציוני,

הגדו־הפוגרומיםבציונות.תומכתאיננה

לים

$TS1$הגדולים$TS1$

$DN2$הגדולים$DN2$אמנםשכנעוה־91המאהשלהישל

לחפשמהלהםשאיןמהיהודיםניכרחלק

להצטרףבמקוםאךהרוסית,באימפריה
יהודיםמיליוניהיגרוהציוניתלתנועה

שלקבוצהמאותהגדולחלקלאמריקה.

אולציונות,אדישיםשהיורוסיםיהודים

האור־היולציונות,התנגדומכךגרוע

תודוקסים

$TS1$האורתודוקסים$TS1$

$DN2$האורתודוקסים$DN2$הצ־שלאהרצל,ציונים.הלא

ליח

$TS1$הצליח$TS1$

$DN2$הצליח$DN2$ליבם,עלולדברהללוביהודיםלגעת
הזו,במשימהיצליחכןריינסשהרבקיווה

הרבהמזרחי.הקמתעלכךכלשמחולכן

הרצל,שלהגדולההתקווההיהריינס
אלפיםמאותאחריויסחףשהואשקיווה

הת־המעשהבמבחןמיליונים.אפילוואולי

קווה

$TS1$התקווה$TS1$

$DN2$התקווה$DN2$אומנםהצליחריינסהרבכשלה.הזו

לת־מצוותשומרייהודיםמעטלאלגייס

מיכה

$TS1$לתמיכה$TS1$

$DN2$לתמיכה$DN2$,הרא־הציונייםובקונגרסיםבציונות

שונים

$TS1$הראשונים$TS1$

$DN2$הראשונים$DN2$מזוהיםהיומהציריםשלישכמעט

קיווהשהרצלהמיליוניםאבלהמזרחי,עם
באו".לאלהצטרפותם

היהודיםשלליבםאתלמשוךכדי

הסבר־במסעריינסהרבפתחהחרדים

תי

$TS1$הסברתי$TS1$

$DN2$הסברתי$DN2$,1902בשנתפרסםהשארוביןנרחב,
חדש"אורספרואתהמזרחי,הקמתשנת

לשכנעהייתההספרשלמטרתוציון".על
בסיסיבאופןשאהדויהודיםאותםכלאת

התנו־שלדרכהאךהציוני,הרעיוןאת

עה

$TS1$התנועה$TS1$

$DN2$התנועה$DN2$ולאורחלאמונתםזרההייתההציונית

בניסיונולחשוש.ממהלהםשאיןחייהם,

ריינסהרבפסעחששותיה,אתלהפיג

החרדיםהיהודיםלעברגדולותפסיעות

הכריזהואלמשלכךמהציונות.שהסתייגו

שא־הגאולהעםדברלציונותשאיןבספרו

ליה

$TS1$שאליה$TS1$

$DN2$שאליה$DN2$מדוברשלאומתפללים,מקוויםאנו

הציוניתבתנועהושאיןבאומות,במרידה

הקץ.אתלדחוקניסיון
שכןטקטיות,מסיבותנכתבוהדברים

ומכת־ריינסהרבשלאחרותמאמירות

בים

$TS1$ומכתבים$TS1$

$DN2$ומכתבים$DN2$שהואבבירורעולהשהותיראישיים

בספרואךוהגאולה,הציונותביןקישר

התמו־גםהואכזה.קשרכלהכחישהוא

דד

$TS1$התמודד$TS1$

$DN2$התמודד$DN2$מהווהשהציונותכךעלהטענותעם

והבהירעבירה,עובריעםפעולהשיתוף

אלאמהותיפעולהבשיתוףמדוברשלא

יישובשלהמטרהלמעןמשותףבמאמץרק

ישראל.ארץ

לאריינסהרבשלההסברהמאמצי

והר־הואשלההתוצאהאתאומנםהשיגו

צל

$TS1$והרצל$TS1$

$DN2$והרצל$DN2$,קטנהלאקבוצהזאתבכלאךקיוו
בשטחיבעיקרמצוות,שומרייהודיםשל

ול־למזרחיהצטרפההרוסית,האימפריה

תנועה

$TS1$ולתנועה$TS1$

$DN2$ולתנועה$DN2$.הצעירההתנועהבראשהציונית

"פעי־שכבתוביןריינס,הרבכאמורעמד
לי

$TS1$פעילי"$TS1$
$DN2$פעילי"$DN2$"מעטלאלמצואהיהניתןשלההשטח

שלהראשונהמהשורהלארובםרבנים.

קטנות,עיירותרבניאלאהרבניתהאליטה

לאהשפיעההרבניתזהותםזאתלמרותאך

מימיההחלהמזרחישלדמותהעלמעט

כנצי־שימשוהללוהרבניםהראשונים.

גי

$TS1$כנציגי$TS1$

$DN2$כנציגי$DN2$מושבם,במקומותהציבורמולהתנועה

לחלקוהפכוהציבוראתייצגוובמקביל
תנועהכלהמאפיינתהעסקנותמשכבת

פוליטית.

קוקהרבעםתחרות
באהאכןהדתיתהציונותהאםאך

מיאתתלויובכן,תרס"ב?בשנתלעולם

הרבשלמיסודםהמזרחי,אגודתשואלים.

שהוקםהשניהארגוןהייתהוחבריו,ריינס
לכןקודםמעשורפחותמעטזה.בשם
בשםאגודהמוהליברשמואלהרבהקים

לטובתתעמולההייתהשמטרתהמזרח"י,

מא־היולאהזולתנועההציוני.הרעיון

פיינים

$TS1$מאפיינים$TS1$

$DN2$מאפיינים$DN2$.היוחבריהכללאבנוסף,פוליטיים

ציוניתעשייהביןוהמתחמצוות,שומרי

מנגד,קיומה.במוקדעמדלאדתיתלזהות
מחדהציוניתלזהותםלהתכחשניתןלא

ושלמוהליברהרבשלמאידךוהדתית

היס־חלוקיםהיוםעדלכןמשותפיו.רבים

טוריונים

$TS1$היסטוריונים$TS1$

$DN2$היסטוריונים$DN2$רא־אתלנעוץישהיכןבשאלה

שיתה

$TS1$ראשיתה$TS1$

$DN2$ראשיתה$DN2$בהקמתהאםהדתית:הציונותשל
בהקמתאומוהליבר,הרבידיעלהמזרח",
הואשברורמהריינס.הרבידיעלהמזרחי

ברבמתחילההציונית־דתיתשהפוליטיקה

בתוךשהקיםהפוליטיתובסיעהריינס,

ראשון,כרךהדתית,הציונותספרמתוךצילום:ר"נסהרב
קוקהרבמוסדהוצאתשרגאי,וש.ז.רפאליצחקבעריכת

15בעמיהמשך
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תרס"ב.בניסןהציוניתההסתדרות

והולהראשוניםצעדיהאתעושההמזרחיבעוד

הגיעהציונית,ההסתדרותבתוךכסיעהומתחזקתכת

המשברשלראשיתוהקלפים.אתוטרףאוגנדהמשבר

הציוני,הקונגרסציריבפניהרצלשהציגבתוכנית

עליהםשיגןלילה""מקלטליהודיםלספקומטרתה

שלהפוגרומיםלאחרוהפרעות.האנטישמיותמפני

שהקררבראשושעיניומילכלברורהיה1881שנת

במזרחבעיקרהיהודים,שלרגליהםתחתבוערתקע

ענייןהואהבאהאסוןמיידיפתרוןושללאאירופה,

בראשותהמזרחי,צירישלתמיכתםגםלכןזמן.של

להפתיעצריכהלאהרצל,שלבתוכניתוריינס,הרב

נפילתה,ובעיקרהתוכנית,שלעלייתהאולםכך.כל

להתרסקוהביאהולמעשהבמזרחיגםמשבריצרה

ומובילמשמעותילכוחהמזרחינחשבהאזעדאםתה.

התקשתההיאהקריסהלאחרהציוני,הקונגרסבתוך

עלהדרושהמינימליהציריםמספראתאפילולהשיג

בתוךפנימיתסיעהכלומרל"פרקציה",להיחשבמנת

הציוני.הקונגרס

שלהתרסקותוהאםבוודאותלומר"קשה

אוגנדה,משברשלישירהתוצאההייתההמזרחי

בנושאשהלךבמזרחיפגעשהמשברברוראולם

חברי"ביןשוורץ.פרופ'מצייןהרצל",אחריהזה

התאתשילווהתסכוללהתפתחהתחילהמזרחי

שנים,עשרותלאורךהדתיתהציונותואתנועה

הזההתסכולשלראשיתוהיום.עדשיאמרוויש

התנועהשלמשאביהמשאבים.עלבתחרותהיא

והתחמראשיתה,מאודמצומצמיםהיוהציונית

שזכומיהדברים,מטבערבה.הייתהעליהםרות

קרושהיוגורמיםאותםהיוהמשאביםבמרבית

התקשהדתיתוהציונותהציונית,להנהלהבים

ההנהגהשלהבכירותברמותאנשיהבשילובתה

הציונית.

קמההמזרחירעיוני.משברגםהיהזה"לצד

התהפעילותכלומרהקולטורה,שלילתבסיסעל

אםאךהציונית.התנועהשלוהחינוכיתרבותית

ישראלארץשלמקומהוגםתרבותית,פעולהאין

הזה,הרעיוניהחללנותר?מהמרכזי,איננוכבר

המזרחילהתרסקותהביאוהמעשי,התסכוללצד

משמולירידהאוגנדהמשברשלאחרבקונגרסים

בכוחה".עותית

להתמודדהמזרחיתנועתנאלצהבהמשך

ניסיונותאתעליהשהקשומבחוץ,אתגריםעם

המשמעותיהאתגרמהמשבר.ההתאוששות

בשנתישראל.אגודתשלהקמתההיההראשון

ישראלאגודתשלהייסודועידתלקראת,1191

בעיקרהמזרחי,פעיליקבוצתפרשהבקטוביץ',

התנועהשלהקמתהלמהלךוחברהמפרנקפורט,

מהמאורגנתפרישהשלדומהמהלךהמתחרה.

אומנםהתרחשלאישראללאגודתומעברמזרחי

הציבורשלליבועלמאבקאךאירופה,במזרח

היה.בהחלט

הרבהיההמזרחיתנועתאתאתגרשעודמי

ספורותשניםהקים,אשרקוק,הכהןיצחקאברהם

רוחתנועהישראל,אגודתשלהקמתהלאחר

התנובשתילהתחרותשביקשהניתרפוליטית

קוקהרבירושלים"."דגלושמההקיימות,עות

שלהמרכזיהאידיאולוגימיםבאותםהיהכבר

במזבגלוילהתחרותוהחלטתוהדתית,הציונות

קוקהרבשלחזרתולאנשיו.קשהמכההייתהרחי

הראשוהעולםמלחמתתוםלאחרישראללארץ

שהקים,התנועההתפתחותאתאומנםגדעהנה

למזרחי.שנגרםהנזקאתמנעלאהדבראך

מהפוליטיקההרבנותהפרדת
נמשכוהמזרחישלקיומהאתשאפפוהמשברים

גדולהקבוצההעשרים.המאהשלהשלישיבעשורגם

והקימההאםמהתנועהאזפרשהצעיריםחבריםשל

בכתבהנרחיבשעליההמזרחי,הפועלהסתדרותאת

וחלקרבנים,ידיעלכזכורהוקמה"המזרחיהבאה.

חינוך",ואנשירבניםהיוהשניםלאורךמפעיליהניכר

הפועלאנשילפרישתהרקעאתשוורץפרופ'מבאר

פוליפעלולארבנים"אותםהאם.מהתנועההמזרחי

הרבעשייתםביןברורבאופןוהפרידוכרבנים,טית

לכךיפהדוגמההפוליטית.לעשייתםוהחינוכיתנית

לנשיםההצבעהזכותעלהפולמוסבזמןלראותניתן

עללחץקוקהרבכאשרישראל',ל'כנסתבבחירות

לנשים,הצבעהזכותלמתןלהתנגדהמזרחיאנשי

המזמנהיגהיהשכברמימון),(לימיםפישמןוהרב

הפובעשייהיתערבולאשהרבניםדרשבארץ,רחי

מוערך.חכםותלמידרבהיהשבעצמולמרותליטית,

במידהנותרהמזרחישלאופייהההפרדהלמרותאך

וביןהתנועהביןריחוקשיצרמהרבניראליטיסטי,רבה

והביאבארץ,הציונירדתיהציבורשלרחבותשכבות

המזרחי".הפועלשללהקמתה

הנוגעשבכלברורהיהספורותשניםתוך

התנוהיאהמזרחיהפועלבארץ,היהודיליישוב

ויתרולאהמזרחיאנשיזאת,עםיותר.הגדולהעה

היוקרהסמךעלהשארביןההגמוניה,עלבקלות

שלאחרבשניםהתנועהממנהיגיכמהשלהאישית

יהודהוהרבברראילןמאירהרבובהםריינס,הרב

מאחופעלוהמזרחיאנשיפישמןרמימון.הכהןליב

אליהםולחברהמזרחיהפועלאתלפלגהקלעיםרי

שצברוהמוסדיבכוחשימושועשומהתנועה,חלקים

קמה.לאעודהמזרחיהפועלשבהןהשניםבעשרים

עלבאחריותשנשאוהםהמזרחיאנשילמשל,כך

ידיעלשהוכרהציונירדתיהחינוךזרם"המזרחי",זרם

הםהצעירה.ישראלמדינתובהמשךהיישובמוסדות

התנועהמוסדותמולהפעילותעולבעיקרנשאואף

היישובשלהדתיהצביוןלסוגיותהנוגעבכלהציונית

ומדי"דתסוגיותבימינושמכונה(מהבארץהיהודי

העוצמהבמלואתקופהבאותהעלוהשארביןנה").

שמירתהציבורי,במרחבהשבתשלצביונהסוגיית

הדתיהחינוךועצמאות(קק"ל)הלאוםבאדמותהשבת

הגולה,בארצותהלאומיים.המוסדותמולהמזרחי)(זרם

המרהגוףשניםאותןבכלהמזרחינותרהזאת,לעומת

אנשיההדתית.הציונותחוגיבקרבביותרוהמשפיעכזי

אירופה.יהדותשואתעדהעשייה,אתלהובילהמשיכו

המזרחי""הסתדרותהפכההמדינהקוםלאחר

שניםבאותןשהיהמימון,הרבעמדובראשהלמפלגה,

בןרגודודהראשוןהממשלהראששלהקרובידידו

המזרחיהחזיקהשבוהמוסדיהכוחלמרותאךריון.

הקהיאכיברורהיהבןרגוריון,עםהאישיוהקשר

הלכהבמקבילהדתית.הציונותמפלגותמביןטנה

מפלגותשפיצולההכרההחמישיםבשנותוהתחדדה

לאמהצדדיםאחדשאףתענוגהואהדתיתהציונות

קוםלאחרשניםכשמונהוכך,לעצמו.להרשותיכול

הדתיתרלאומית.המפלגההמפד"ל,נוסדההמדינה

אנשיידיעללמעשההונהגההמאוחדתהמפלגה

שפירא,חייםמשההשרובראשםהמזרחי,הפועל

הראשונההפוליטיתהסיעההמזרחי,תנועתואילו

דרכה,לסוףלמעשההגיעההציונית,התנועהבתוך

שקמה.אחרישנים45

פיוטרקובסקישלמה

המזרוחניקהומצאואיךמתי
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