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תנועתשלהארציתבוועידהדיון

1945בפולין,הגוזרת׳הפועל

הגטאותלוחמיביתמוזיאוןבאדיבות

התצלומיםארכיון

מעסיקההזוהשאלהדתית?ציונותמהי
למ־לפנישכברמתברראךבימינו,רבים

עלה
$TS1$למעלה$TS1$

$DN2$למעלה$DN2$עודכתנועההדתיתכשהציונותשנה,ממאה

האווירבחללניסרההיאעשורים,שניחגגהלא

הרא־העולםמלחמתתוםימיהימיםעוזה.במלוא

שונה,

$TS1$,הראשונה$TS1$

$DN2$,הראשונה$DN2$הציוני־דתי,והנוערונד,נעכולוהעולם

חשישראל,בארץגםאךאירופהבמזרחבעיקר

שקמההציונית־רתיתהתנועה"המזרחי",שהנהגת

מבינהאינהלכן,קורםעשוריםמשניפהותמעט

ההנהגהשדרתרבנים,שאותםהאמינורביםלרוחו.

מסוגליםאינםהיווסדה,מיוםהמזרחיתנועתשל

שנבנההחדשהעולםלאתגריאמיתימענהלתת

המלחמה.חורבותמתוך

השלי־העלייהימיאלההיוהציוניתבתנועה

שית,

$TS1$,השלישית$TS1$

$DN2$,השלישית$DN2$לח־ששינתהומגשימהבונהחלוציתעלייה

לוטין
$TS1$לחלוטין$TS1$

$DN2$לחלוטין$DN2$הרוחישראל.בארץהיהודיהיישובפניאת

קבוצותהדתי.הנוערעלגםפסחהלאהחלוצית
שמתעתדיםוכאלהחלוציםדתיים,צעיריםשל

מזרחבארצותמתארגנותהחלוכאלה,להיות

היהוריהריכוזבפוליןבעיקרהשונות,אירופה

הקבוצותלכלהמשותףשנים.באותןביותרהגדול

שמהההבנההיהאחד,מעורעשויותהיושלאהללו,

וגםחדשהמסגרתדורשהנוערוכייהיה,לאשהיה

החלוציתהרוהאתשתבטאתנועהחדשההנהגה

הרתילציוניביתותיתןדתיים,צעיריםאותםשל

הכשרותמשגיחבתפקידמסתפקשאיננוזההחדש;

חלוץשלדמותליצורומעונייןהציונית,בתנועה
דתי.ארץ־ישראלי

תוםעם,1919בשנתהחלההרעיוניתהתסיסה

הגגארגוןבפוליןהוקםשנתייםוכעבורהמלחמה,

"צעי־בשםבמדינה,צעיריםקבוצותאותןכלשל
רי

$TS1$צעירי"$TS1$
$DN2$צעירי"$DN2$."החלוציםבקרבהתרחשרומהתהליךהמזרחי

השניםבמהלךישראל.לארץעלושכברהדתיים

וכנסים,מפגשיםשלשורהנערכו1921־1920

שיאודתיים.חלוציםשלראשונותאגודותוהוקמו

ועידתבמהלך,1922בשנתהתרחשהתהליךשל

ובהתרפ"ב,ניסןבהודשבירושליםשנערכההיסוד

המזרחי"."הפועלתנועתהוקמה

לאומיחזוןאולילהמקלט
הצעירהציוני־דתיהדורשלהעצמאותהכרזת

אתשחקראבנרי,יוסיד"רפשוט.מהלךהייתהלא

הללו"החלוציםמסביר:התנועה,שלתולדותיה

מורכ־דילמהבפניעמדוישראללארץשהגיעו

בת.

$TS1$.מורכבת$TS1$

$DN2$.מורכבת$DN2$לתנו־שלהםהעמוקההזיקהעמדהאחדמצד

עת

$TS1$לתנועת$TS1$

$DN2$לתנועת$DN2$,הרעיוןאתעבורםגםשייצגהזוהמזרחי,האם
שעלההסוציאליסטיהרעיוןשנימצדהציוני־דתי.
לרצוןוגרםמאוד,להםקסםבעולםימיםבאותם
באותםאותושייצגהלהסתדרותדווקאלהתקרב

הדתית,העצמיתהזהותעללשמורהצורךימים.
מגשימים,חלוציםהיותםעללוותרלאזהולצד
לה־ימים,אותםבתנאיפשוטהלאלהכרעההוביל

קים

$TS1$להקים$TS1$

$DN2$להקים$DN2$עצמאית".תנועה

הללוהמגמותשתיביןהפנימיהמתחואולם,

קיוםשלהאתגרהתנועה.שלייסודהעםפגלא

מענהלתתוהיכולתכבד,היההצעירההתנועה

בארץהדתייםהחלוציםחבריה,לצורכיממששל

קיב־לאהמזרחיהפועלגבוהה.הייתהלאישראל,
לה

$TS1$קיבלה$TS1$
$DN2$קיבלה$DN2$לאגםומנגדהמזרחי,האם,מתנועתתקציבים

עזרהכלשהתנתהההסתדרות,מצדלסיועזכתה

לשורותיה.הדתייםההבריםבהצטרפותהומרית

שפ־לכךהביאוהפנימייםוהמתחיםהחייםקשיי

חות

$TS1$שפחות$TS1$

$DN2$שפחות$DN2$הוועידהבמהלךייסודה,לאחרשניםמשלוש

בשנתבפתח־תקווהשנערכההתנועהשלהרביעית

תנועות.לשתיהמזרחיהפועלהתפצלהתרפ"ה,

ועידהבאותההמרכזייםהמחלוקתמסלעיאחד

המזרחיהפועלחברישלהצטרפותםשאלתהייתה

ההצטר־מצדדישלתקוותםהכללית.להסתדרות

פות

$TS1$ההצטרפות$TS1$

$DN2$ההצטרפות$DN2$לחלוציםעבודהבמציאתתסייעשהיאהייתה

להיפתרהיושאמוריםנוספיםנושאיםהדתיים.

כש־מטבחיםוהפעלתמימוןהיוההסתדרותבסיוע

רים

$TS1$כשרים$TS1$

$DN2$כשרים$DN2$רפואיתעזרהוהסדרתהדתיים,הפועליםעבור

קופתבידיטופלועת)שבאותההרתייםלפועלים
רובהמזרחי(.הפועלהסתדרותשלעצמאיתחולים

הפועלהצטרפותבעדהצביעובוועירההצירים
קיבלהלאהמיעוטקבוצתאךלהסתדרות,המזרחי
תנועות.לשתיפיצולהייתהוהתוצאהההחלטהאת

בעודלהסתדרות,הצטרפהשמאל"המזרחי"הפועל

אךעצמאיתתנועהנותרהימין"המזרחי"הפועל

יחסית.קטנה

ברקעעמדוהמעשיות,למחלוקותמעבראולם
ימיםשבאותםמהן,אחתאידיאולוגיות.סוגיותגם

עםההזדהותמידתהיאמשקל,לכברתנחשבה

לאקריטיתנוספת,סוגיההסוציאליזם.רעיונות

שאינםמיעםהרצויההשותפותעומקהייתהפחות,

הכלל.לענייניהנוגעבכלמצוותשומרי

בתנועתהפנימיהמשבראבנרי,ר"רלדברי

לאחרקצרזמןלפיצולהשהביאהמזרחי,הפועל

הדתיתהציונותאתשמלווהמתחמהרהרהקמתה,

אלה.בימיםגםלנוומוכרקיומה,שנותכללאורך

כמעטהמזרחיהפועלאזשחוותההזהות"משבר

הד־הציונותהציונית־דתית.הזהותבתוךמובנה

תית

$TS1$הדתית$TS1$

$DN2$הדתית$DN2$ועבורה,תורהלחברשנותיהכלבמשךביקשה
כוחותלחברהניסיוןוקדושה.מודרנהומדינה,דת

מגלםסדורה,משנהולייצרמזה,זההשוניםכאלה,

מתמיד".משבריפוטנציאלבתוכו

הפועלחזרהבלבדשניםכשלושבתוךאולם
האיחודמאחוריאחת.לתנועהוהתאחדההמזרחי

כמעטלמעמדשזכתהמיוחדת,דמותעמדההזה

חייםשמואלהמזרחי:הפועלבתולדותמיתולוגי

ילידלנדוי,שח"ל.המקוצרבכינויואולנדוי,

לח־שהשתייכהחסידיתלמשפחהבןהיה,1892

צרו

$TS1$לחצרו$TS1$

$DN2$לחצרו$DN2$לרבינצרמפילוב,ישראלרביהאדמו"רשל

הוס־אףצעירובגיללעילוינחשבכילדמקוצק.

מך

$TS1$הוסמך$TS1$

$DN2$הוסמך$DN2$,התקרבבצעירותוכרב.שימשלאאךלרבנות

למרותאךנלהב,לציוניוהפךהציוניתלתנועה

משלבקראהואהמזרחי,לתנועתהטבעיהחיבור

שללגישתםרעיוניתאלטרנטיבהלהצבתמוקדם

מנהיגיה.

"הת־בשם,1920משנתבמאמרלמשל,כך

חייה

$TS1$התחייה"$TS1$

$DN2$התחייה"$DN2$,"המוחלטתההזדהותאתשח"לתקףוהפדות

הציונותגישתעםהמזרחי,מנהיגריינס,הרבשל

הזהותנתוןשננהנמעטהמזוה׳נפועללפיצולשהניאהזהותמשנואבנו׳:יוסיד"ר

דתועבודה,תודהלהבושנותיהכלבמשןביקשההדתיתהציונותהציונית־דתית.

משנהול"צומזה,זההשוניםכאלה,מהותלהבוהניסיוןוקדושה.שדונהומדינה,

מתמידמשנו?פוטנציאלנשנומגלםסדווה,

הציונותשלפיההרצל,זאבבנימיןשלהמדינית

מענהלתתשנוערהתנועהובראשונהבראשהיא

במדינהשראתהזו,לגישהבניגודלאנטישמיות.

מציגהנרדף,לעםבלבדלילה""מקלטהיהודית

היאהמדינההקמתשלפיהאחרתגישהשח"ל

ישראל,"עםשלהחזוןמימושעצמה,בפנימטרה
ישראל".תורתפיעלישראל,בארץ

הפועלתנועתשלבהקמתהשח"לשלתפקידו
היהלנדויהעולמית.המלחמהתוםעםההלהמזרחי

האידיאולוגיתבתסיסההמרכזייםהפעיליםאחד

ובמ־בפוליןהציוניים־דתייםהצעיריםאתשפקדה

זרח

$TS1$ובמזרח$TS1$

$DN2$ובמזרח$DN2$הדיםשעוררובמאמריו,ימים.באותםאירופה

לעשייתםסדורהרעיוניתתשתיתהציבהוארבים,
מה־הגוברתמאי־הנחתכחלקצעירים.אותםשל

נהגת

$TS1$מהנהגת$TS1$

$DN2$מהנהגת$DN2$שלבייסודהחלקשח"לנטלהמזרחי,תנועת

רציףבקשרועמדבפולין,המזרחי""צעיריתנועת
בהוהקימולארץשעלוהחבריםעםגםומתמיד

שח"להפךמאודמהרהמזרחי.הפועלתנועתאת

מעשיתמבחינההללו,בהתארגנויותהחיהלרוח

מרחוק,אםגםמילא,ובכךכאחד,ואידיאולוגית

בארץ.המזרחיהפועלשלבהקמתהחשובתפקיר
הפלגיםביןאיחודניסיונותשלשורהלאחר

בארץהתנועהמאנשירביםפנופרי,נשאושלא

ויסייעארצההואגםשיעלהבבקשהלשח"ל,

1926ובשנתלאתגר,נענההואהקרעים.באיחוי

הערה




-בבוד־ן

הקדום
הציונותבשורותנגמריםהבלתיוהאיחוד"?שהפיצוליםשחושבמי

שלהראשונותלשנותיהלחזורמוזמןימינו,שלהמצאההםהדתית

וה"שמאל"ה"ימין"פלגיביןשפיצלהולמחלוקתהמזרחיהפועל

בסדרהשנייהכתבהלמזרחי,120בתנועה.

/שלנזוזפיוטוקונסק׳/

בעז־שח"ל,הצליחקצרזמןתוךואכןלארץ.עלה

רת

$TS1$בעזרת$TS1$

$DN2$בעזרת$DN2$ובסיועוהמעשיוכישרונושלוהרבההכריזמה

לאחדשפיראמשהבתנועה,נוסףמנהיגשל

המזרחי.הפועלשורותאתמחדש

שבמ־לזכורעלינוההישגגודלאתלהביןכדי

שך

$TS1$שבמשך$TS1$

$DN2$שבמשך$DN2$החשדנותוגברההלכההקצרותהפילוגשנות

בי־הכוחותיחסיוגםהפלגים,שניביןוהעוינות

שבעקבו־פתח־תקווה,בוועידתאםהשתנו.ניהם
תיה

$TS1$שבעקבותיה$TS1$
$DN2$שבעקבותיה$DN2$המזרחי"הפועללאנשיהיההתנועה,התפלגה

מרביתבינתיים,שחלפובשניםברור,רובשמאל"

דווקאהצטרפוארצהשעלוהמזרחי""צעיריחלוצי
וכונהבהסתדרותהשתלבשלאהעצמאי,לפלג

אתגםחייבמחדשהאיחודימיך.המזרחי"הפועל

מההסתדרות,לפרוששמאל"המזרחי"הפועלאנשי

ימים.באותםפשוטלאמהלך

הצליחהצדדים,שנילושרחשוהאמוןבזכות

לאבכךאךהתנועה.פלגישניביןלאחדשח"ל

להתפ־ואףלפעוללתנועהלאפשרכדידי.היה

תח

$TS1$להתפתח$TS1$

$DN2$להתפתח$DN2$כמנהיגשח"לביצעהבאות,בשניםולהתקדם

שבהםהראשוןמשמעותיים.מהלכיםכמההתנועה

כיחסיםההסתדרותעםהיחסיםמערכתהסדרתהוא

)כלכליים,שוניםבתחומיםהדדיפעולהשיתוףשל
הפועלשחברילאחררפואיים(,ואףתעסוקתיים
ור־מורכבמהלךהיההשניממנה.פרשוהמזרחי

גיש

$TS1$ורגיש$TS1$

$DN2$ורגיש$DN2$הפועלביןהיחסיםמערכתלהסדרתפחות,לא
המזרחי.האם,לתנועהשנחשבהמיוביןהמזרחי

אידיאולוגייריברקלאהמזרחיבפועלראובמזרחי

הת־שתיביןהזיקהולכןפוליטי,מתחרהגםאלא

נועות

$TS1$התנועות$TS1$

$DN2$התנועות$DN2$,הייתהביניהן,הקרבהבשלדווקאהללו

לפוגגהצליחהשח"לשלהרגישותרקמתח.רוויית

התנועות.ביןהיחסיםלהסדרתולהביאהמתחאת

מהפכנישיח

ובחו־במאמריםשניסחהואשח"להגות,כאיש

ברות

$TS1$ובחוברות$TS1$

$DN2$ובחוברות$DN2$המזרחי.הפועלתנועתשלדרכהאתשפרסם

"המרדהואלושמיוחסיםהבולטיםהמושגיםאחד

המז־הפועלתנועתאתשליוותהסיסמההקדוש",

רחי

$TS1$המזרחי$TS1$

$DN2$המזרחי$DN2$מזוהההיוםועדלקיומה,הראשוניםבעשורים

לדבריאולםהזו.החלוצית־דתיתהתנועהעםמאוד

אתשטבעהואששח"לבטוחלאכללאבנרי,ד"ר

מוקדמיםבשלביםכברלויוחסשהואאףהמונח,
מאוד.

מיהיהששח"ללכךבכתוביםהוכחהלנו"אין

הואשבטוחמהאךהזו,הלשוןמטבעאתשטבע

אומראליו",אותהייחסושימושבהשעשושאחרים

רבהבמידהמבטאהזההצירוף"ובאמת,אבנרי.

בעי־מבטאתמרדהמילהכללבדרךרוחואתמאוד

טה

$TS1$בעיטה$TS1$

$DN2$בעיטה$DN2$,אולםלחברה.וקדוששיקרמהבכלבמוסכמות

בקריאתהתבטאהמרדהמזרחיהפועלשלבמקרה
אתשאפףוהמעשיהמחשבתיהקיפאוןעלתיגר

השגרהועלהקדומותהדעותעלהמזרחי,תנועת

הייתההמטרהולתמורה.לרענוןזקוקהשהייתה

הדר־אתמתמידבאופןולאתגרחדשהדרךלפרוץ

כים

$TS1$הדרכים$TS1$

$DN2$הדרכים$DN2$.חד־פעמיכאירוענתפסלאהמרדלכןהישנות

מתמיד.כמשהואלא

הרא־בשניםמאודנוכחהיההמהפכני"השיח

שונות

$TS1$הראשונות$TS1$

$DN2$הראשונות$DN2$התנועה,ממנהיגיאחדהמזרחי.הפועלשל
התורהשלפעמיםפעםאמרשרגאי,זלמןשלמה

היקוםכלאתלמחותהצורךאתשוללתאיננה

לפ־כמובןמתייחסכשהואחדש,עולםולהקים

רשת

$TS1$לפרשת$TS1$

$DN2$לפרשת$DN2$.אךמאוד,רדיקליתבאמירהמדוברהמבול
שהמהפכה,הייתההתפיסהימים.באותםחריגהלא

הזמןכלמאיתנושדורשמתמידמצבהםהמרד,
ועודתמורהעודולחדש,המוסכמותאתלאתגר

תמורה".

היההמהפכניתהתפיסהשלהעיקריכוחה

"הדיבוראבנרי:הצעיר.והדורהנוערשלבגיוסו

התלהבותהצעיריםאצלחוללהקדושהמרדעל

תסיסהשעוררהגדולהעוצמהבזההיהעצומה.

הזווהתסיסהמעשית,והןרעיוניתהןמתמדת,

שדי־מישכלבטוחלאעצמה.בפנימטרההייתה

ברו

$TS1$שדיברו$TS1$

$DN2$שדיברו$DN2$סבירהמשמעות.מההבינוהקדושהמרדעל

אתלעצמםלהגדירמסוגליםהיולאשרובםלהניח

ממשהוחלקלהיותשלהחוויהעצםאבלהמושג,

כוח".נתנהמשדר,שהואהחלוציותומתחושתכזה

בהנהגתלנדויחייםשמואלשלתקופתואך

בלבדכשנתייםמאוד.קצרההייתההמזרחיהפועל

הערה




ימיובדמישודלשלפטירתו

שמילאמיגדול.חללהותירה

הראשוניםמהימיםנבראותו

)בתמונה(.שפיראמשההיה
היהלא,שפיראלקודמובניגוד

אידיאולוגאונריזמט?נואם

ארגוןלאישנחשב,אןמבריק

השפעתוהראשונה.מהמעלה

הנאיםבעשוריםהתנועהעל

דרמטיתהייתה

לע"מפין,הנסצילום:

לימים,צעירוהואשח"לנפטרארצהשעלהלאחר
תו־ניתוחשלסיבוךבעקבותהכול,בסך36בן

ספתן.

$TS1$.תוספתן$TS1$

$DN2$.תוספתן$DN2$ומוער־אהודהדמותלנדויהיהבחייועוד

כת,

$TS1$,ומוערכת$TS1$

$DN2$,ומוערכת$DN2$רביםשחשווהגעגועימיו,בדמיפטירתואך

בעשוריםהאדירהלדמותו,המזרחיהפועלמחברי

מיתולוגיתלדמותאותווהפכהחלקואתשיבואו

שניםעשרותעודיחלפוהדתית.בציונותכמעט

הםגםיחלואישיבאופןשח"לאתשהכירושמיעד

מדפיהדףלעודתהפוךודמותוהעולם,אתלעזוב

הציונית־דתית.ההיסטוריהשל

חורגיםבנים

תנו־שלוהמגשיםהחלוצימאופייהכחלק

עת

$TS1$תנועת$TS1$

$DN2$תנועת$DN2$נקודותלהקמתחבריהפעלוהמזרחיהפועל
הרא־בת־הקיימאהנקודההארץ.ברחביהתיישבות

שונה

$TS1$הראשונה$TS1$

$DN2$הראשונה$DN2$הייתההמזרחיהפועלחלוציבידישנוסדה

לפניקצרזמןיזרעאל.בעמקשדה־יעקבהמושב

שניתנהלהלוואהלערובשח"להספיקעודפטירתו

והייתה.קמהההתיישבותונקודתהמושב,לחלוצי

שייח׳־אבריק,באדמותהמייסדיםהתגוררותחילה

המושבממוקםשבההקבעלנקודתעברוובהמשך

שורהקמוואחריוהראשון,היהשדה־יעקבהיום.עד

התנועה.חלוציבידיוקיבוציםמושביםשלארוכה

וב־הדתי,הקיבוץמייסדיהיוהמזרחיהפועלאנשי

מקביל
$TS1$ובמקביל$TS1$

$DN2$ובמקביל$DN2$המזרחי.הפועלמושביאיגודהתפתח

הצעיריםהדתייםהחלוציםשלדרכםאך

המיישביםהמוסדותשליחסםקלה.הייתהלא

תנועותחורגים.בניםכאלפעםלאהיהאליהם

לעיתיםיותר,החזקותהחילוניות,ההתיישבות
אתלהכשילכדיהכולעשולעיתיםאךסייעו

שנ־ההתיישבותמשבצותהדתיים.המתיישבים

מסרו

$TS1$שנמסרו$TS1$

$DN2$שנמסרו$DN2$וקרהבמיוחד,גרועותהיומהקבוצותלחלק
כזהממקומם.גורשוהםההתיישבותשלאחרגם

שמ־כפינחלים.מתיישבישלסיפורםהיהלמשל

עיד

$TS1$שמעיד$TS1$

$DN2$שמעיד$DN2$בשנתתחילה,התיישבוהםמושבם,שלשמו

בשטחהירדןלמקורותסמוך,1944

המזרחי.הפועללתנועתשהוקצה

שסיר־החילוניים,האזורקיבוצי

בו

$TS1$שסירבו$TS1$

$DN2$שסירבו$DN2$דתיתהתיישבותהקמתלאפשר

סיועממתןאפילונמנעובאזורם,

ול־הדתיים,למתיישביםביטחוני

בסוף

$TS1$ולבסוף$TS1$

$DN2$ולבסוף$DN2$להתפנותהמתיישביםנאלצו

השחרור.מלחמתבמהלךמהמקום

הק־משבצתעבורםאותרהבסיומה

רקע

$TS1$הקרקע$TS1$

$DN2$הקרקע$DN2$,לפתח־תקווה,סמוךהנוכחית
היום.עדהוותיקהמושבנותרובה

הפועלשלהמחודשהאיחוד
המחלוקותאתהעליםלאהמזרחי
ספורותשניםתוךהאידיאולוגיות.

"משטרהצעירהבתנועההתגבש

עשרותאותהשילווההסיעות"

שלהראשונההמחציתעדשנים,

התאר־השביעיתלוועידהבבחירותהשישים.שנות

גנו

$TS1$התארגנו$TS1$

$DN2$התארגנו$DN2$קולותיהםעלשהתחרוסיעות,שלושלראשונה

ובניין","יצירהבשםשמאליותנטיותבעלתסיעה

ל"סיעהתהפוךשלימיםועבודה","תורהוסיעת
בחי־באותןהקולותמרביתאתשגרפההמרכזית",

רות.

$TS1$.בחירות$TS1$

$DN2$.בחירות$DN2$ונ־קמוועידהמדידינמי.היההסיעותמשטר

פלו

$TS1$ונפלו$TS1$

$DN2$ונפלו$DN2$הסיעתיתהחלוקהברקעאולםשונות,סיעות

שליווהאידיאולוגייםהדעותחילוקיתמידעמדו

מראשיתה.התנועהאת

חללהותירהימיובדמישח"לשלפטירתו

מהימיםכבראותושמילאמיגדול.מנהיגותי

שפי־שלהכריזמהשפירא.משההיההראשונים

רא

$TS1$שפירא$TS1$

$DN2$שפירא$DN2$עלהשפעתואךקודמו,משלפחותההייתה
דרמטיתהייתהשיבואוהשניםבעשרותהתנועה

שנפצעלאחרלשמו,"חיים"השםיתווסף)לימים

היהשפיראהכנסת(.במליאתשנזרקמרימוןקשה

חלקנטלואףשח"ל,שלבימיועודמההנהגהחלק
המזרחי,הפועלשלמחדשאיחודהבמהלךמרכזי

מנהיגותו.התעצמהבהמשךאך

אוכריזמטינואםהיהלאהוא

נחשבאךמבריק,אידיאולוג

TS1$$הראשוןTS1$$הראשו־מהמעלהארגוןלאיש

$DN2$הראשון$DN2$.והת־התנועההלכהתחתיונה

המורב־האתגריםלמרותרחבה

)טרו"ל(לנדו׳וו"םשמואל

המקור","אלששמהימניתסיעההחברים:של

האם,התנועהבעודמנדטים,

מנדטיםבשניזכתההמזרחי,

ההתיישבות,תנועתבלבד.
היועקיבאבניהנוערותנועתהמקצועיהאיגוד

לתנועהוהעניקוהמזרחי,הפועלעםמזוהים
האופילמרותפוליטי.לכוחגםשתורגםרבכוח

שנו־המזרחי,הפועלשלהמהפכניהאידיאולוגי

תר

$TS1$שנותר$TS1$

$DN2$שנותר$DN2$,הארוכותהנהגתובשנותהתנועההפכהברקע

המפלגהומתון.פרגמטיפוליטילגורםשפיראשל

מבחינהוהןמדיניתמבחינההןמתוןקוהובילה

והשפעהמשקלבעללגורםהפכהובכךחברתית,

בסוגיותהיתרביןעבורה,חשוביםשהיובנושאים

מב־התאחדוהחמישיםשנותבמחציתומדינה.דת

חינה

$TS1$מבחינה$TS1$

$DN2$מבחינה$DN2$והמזרחי,המזרחיהפועלתנועותפוליטית
שווים.ביןבאיחודמדוברהיהלאבפועלאולם

המזרחי,אתלמעשהבלעההמזרחיהפועלתנועת
המפד"ל.להנהגתהפכההמזרחיהפועלוהנהגת

התבססההמפד"לבוועידתהציריםחלוקתאפילו

הפועלבוועידתהציריםחלוקתעלהגדולברובה
המזרחי.

שהפךשפירא,שלכוחואתהעציםהאיחוד
הד־הציונותשלמעורערהבלתיהפוליטילמנהיג

תית,

$TS1$,הדתית$TS1$

$DN2$,הדתית$DN2$הד־הציונותבתולדותאם"ספקמכך.ויותר

תית

$TS1$הדתית$TS1$

$DN2$הדתית$DN2$הציונית־דתיתשהפוליטיקהכזודמותישנה

שלהנהגתובתקופתשהיהכפיסביבה,התלכדה

זרחכמונוספים,מיתולוגייםמנהיגיםגםשפירא.

כמובןהיומהםאחדשלכלבורג,ויוסףורהפטיג
שכזה",למעמדזכולאלו,המיוחדותהסגולותאת

ושקול,מאוזןלאדםנחשב"הואאבנרי.ד"רמציין
בהנהגתהמיוחדמקומואתכבשהשניםובמשך

ונו־המפלגהבשורותאומנםצמחשפיראהמדינה.

תר

$TS1$ונותר$TS1$

$DN2$ונותר$DN2$היוקרהאךשנותיו,כלבמשךהמפד"למנהיג
אותוהפכההפוליטיתבמערכתשצברהאישית

הראשוןלאומי,גודלבסדרלמנהיגהשניםבמהלך
במובןשורותיה.מתוךהדתיתהציונותשהצמיחה
הברק,ונעדרמעטהאפרורישפירא,דווקאהיההזה

שיבואו".השניםלקראתדרךפורץ

והייתההתמודדה,שעימםבים

הציונותבקרבהמוביללכוח

המדינהבשנותבארץהדתית

המ־הקמתלאחרואףשבדרך

דינה.

$TS1$.המדינה$TS1$

$DN2$.המדינה$DN2$

לכנסתבבחירותלמשל,כך

הפועלרשימתקיבלההשנייה
שמונהשפיראבהנהגתהמזרחי

התצלומיםארכיוןהגטאותלוחמיביתמוזיאוןבאדיבותבקיטינבבהכשרהועבודהתורהמתנועתצעירים

הערה



