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מזרחי

פ1רצי

$TS1$פ1רצי$TS1$

$DN2$פ1רצי$DN2$דרך
בשותפות

פרץדורוןהרב

לאחרשניםמ־05פחותהפלא,מרבה

הציוניתהתנועהאתהרצלשהקים

להקיםהיהודיהעםהצליחהמודרנית,
הישגזההיהריבונית.יהודיתמדינה

מכלציוניםמחויבותשלותוצאהדופן,יוצא

לארץהיהודיהעםשלקולקטיביתלחזרההעולם
ישראל.

בפניהדתייםהיהודיםעמדומלכתחילה

שמובלתמתנועהחלקלהיותעליהםהאםדילמה:

קרובותשלעתיםבערכיםהדוגליםאנשיםידיעל
הציוניתהתנועההאםהתורנית?ליהדותמנוגדים

וקדוש?רוחנילמפעללהפוךיכולההחילונית
דמויותמצדוההתנגדותהספקנותלמרות

רבניםקבוצתסברהרבות,מובילותאורתודוקסיות

ריינס,יעקביצחקהרבבראשותאירופה,ממזרח

קודש.לתנועתהציונותאתלהפוךאפשרשאכן
ללאלהתקייםיכולאינוהתנועהשגוףהאמינוהם

לבנותלשאוףמוכרחיםואףיכוליםושהםנשמה,

ביןלרוחני,פיזיביןלדתי,לאומיביןגשרים
להפוךבהחלטיכולהדדיגורללדמוקרטי.יהודי
רוחני.לגורל

היאלהשפיעהיחידהשהדרךהאמינוהם

ריינסהרבהצטרף,1899בשנתוכך,מבפנים.

לצירוהיההעולמיתהציוניתלהסתדרותרשמית

לאהרבניםעמיתיוהעולמי.הציוניבקונגרס

כאחדהוכרריינסהרבשכןמכך,להתעלםיכלו

שלהדיןביתאבהיההואבדורו.ישראלמגדולי

ובדמותוהאינטלקטואליתבגאונותוונודעלידה

בקונגרסאחריםרבניםהיוכברכן,האדוקה.
והכריזמההקומהאבל,1897בשנתהראשוןהציוני

גדולהדתיתמשיכהלתנועההקנוריינסהרבשל

יותר.

אתחקרריינסהרבדופן,יוצאתביסודיות

במשךשהקיםהארגוןואתהרצלשלאישיותו
דואגשהרצלמשוכנעכשהיהארוכות.שנתיים

תהיההציוניתשהתנועהורוצההיהודילעםמאוד

כאחדוהתגלהמאודו,בכלבהתמךהואמאחד,כוח

התנועה.שלהבולטיםהמנהיגים

מזרחיוייסודהתרבותשערוריית

בשנתהחמישיהציוניבקונגרסאירועים

התנועהאתהפיךבלתיבאופןשינו1901

המאוחדתהתנועהאתוחילקומבפנים,הציונית

$TS1$י$TS1$$DN2$י$DN2$י־$TS1$יי$TS1$$DN2$יי$DN2$יי

משפיעי?

הציונותפילוסופייתחסידיולסיעות.למפלגות

להכניסביקשוהעםאחדשלהתרבותית

התנועה.לשליחותחילונייםתרבותייםערכים

"הפרקציהנפרדת,מפלגההקימוהםכךלשם

מטרתם.אתלקדםכדיהדמוקרטית",

רםבקולהתנגדוריינסהרבוגםהרצלגם

במטרותהציונותהתמקדהעודכללמהלך.

פוליטיאקטיביזםכמוומעשיותחומריות

לאחדהיהניתןההתיישבותי,במפעלותמיכה

התנועהשאםהבינוהםהציונים.כלאת

יובילהדברודתיות,תרבותיותלסוגיותתיכנס

התנגדותם,למרותכן,פיעלאףלפילוג.

להיותכדיהוקמההמזרחיתנועת

הציונית.בתנועההיהודי־דתיהיסוד

אחריםכשפלגיםגםנרתעולאראשיה

לחילוניות,המחויבותגישותהציגובה
דמותהעללהשפיעבהתמדהועמלו

אךהעתידית,המדינהשלהיהודית
שותפותמתוךתמיד

הערה




המזרחיהפועלשלדינר

1936בשיקגו,
שיקגוהמזרחיצילום:

תרבותלכלולהצבעהלאחרהקונגרסהחליט

התנועה.שלהפעילותבתחוםחילונייםוחינוך

בפניעמדההתנועהבתוךהדתיתהסיעה

מחויביםלהישאריכלואיךכואבת.דילמה

בפירושמחויבתשהייתהציוניתלתנועה

לחילוניות?

אתלייסדלבסוףועזרועזבו,אכןחלקם

ורביםריינסהרבזאת,עםישראל.אגודת

דרךלמצואחייביםשהםהסכימואחרים
בערכיםלפגועמבליבתנועהלהישאר

זאת,להשיגכדישלהם.הדתיתובאותנטיות
התנועהבתוךמשלהםמובהקתסיעהיצרוהם

הציונית.

הרבהקימו(1902)פברואראדרבחודש

ראשיהמזרחיתנועתאתמעמיתיוו־07ריינס

לחברהייתהמשימתורוחני"."מרכזשלתיבות

הרוחניתהשליחותעםהמודרניתהציונותאת

נסקהשנתייםתוךהיהדות.שלהיומיןעתיקת
חדשיםסניפיםל־02ומטאוריבאופןהמזרחי

החלה.הדתיתהציוניתומהפכתאירופה,ברחבי

יהזדיתלאוזדזתפרדיגמה

המיניםארבעת

בתנועהאחרותופדרציותקבוצותכמו

מעורבתאךעצמאיתהייתההמזרחיהציונית,

יותר.הרחבההציוניתבתנועהאינטגרליבאופן

וההלכתיהרעיוניההיגיוןעלנשאלריינסהרב

עצמאייםלהיותיכוליםהםאיךכזו.מסגרתשל

זמנית?בוותלויים

אתדופן.יוצאתבתובנההגיבריינסהרב

כמייצגתחכמינומביניםהמיניםארבעתמצוות

יהודים:שלשוניםסוגיםביןאחדותסמליבאופן

ארומהוגםמשובחטעםגםיששלאתרוגבעוד

לתורההמחויביםיהודיםהמייצגיםנעימה,

אחתרקישהאחריםלמיניםטובים,ולמעשים

ריינסהרבמהן.אחתאףאוהללומהתכונות

מוחזקיםהמיניםארבעתשבוהאופןכיהסביר
אחדותלהשגתהתורהנוסחתאתמדגישומונפים

המיניםלשלושתקשוראינוהאתרוגיהודית.

מחזיקיםאנחנולזה.זהקשוריםשכולםהאחרים,
הלולב,אתהשנייהובידאחתבידהאתרוגאת
אינוהאתרוגכשלעצמו,ועדיין,והערבה.ההדס

ארבעתמצוותאתלקייםכדימטרה.שוםמשרת

ולהניףיחדידינושתיאתלסמוךעלינוהמינים,
האחרים.המיניםשלושתעםיחדהאתרוגאת

המינים,שארעםיחדמוחזקהאתרוגכאשררק
המצווה.מתקיימתאחת,כיחידה

להישארהדתייםהיהודיםעלהאתרוג,כמו

שלמותעללשמורכדיונפרדיםעצמאיים

תלוייםאיננואםזאת,עםאבלהתורה.ערכי

ערךלנואיןהיהודי,העםשארעםומשולבים
לחלקםקשורלהיותחייבחלקנואינדיבידואלי.
היהודים.כלשל

מוהליברהרבשלהמזרחי

תנועתשלהייחודיתהשותפותעמדת

העולמיתהציוניתהתנועהבתוךהמזרחי
שנפרץשותפויותשלדומהשבילעלהתבססה

ביןהתנועה.שליותרהמוקדמיםבעשורים
הקמתהשלפניהשניםב־288151־798ו,השנים
יהודיםייסדוהציונית,התנועהשלהרשמית

המוקדשותציון,חובביאחוותאירופהרחבימכל
היושביםביהודיםולתמיכהישראלארץליישוב

אלואחוותחברובקטוביץ,בוועידהב־4881,בה.

משותפתבראשותריכוזיתתנועהליצירתיחד

מוהליבר.שמואלוהרבפינסקרליאוןד"רשל

הרבואילומשכיל,חילונייהודיהיהפינסקרד"ר

אירופהמזרחשלהרבניםמגדוליהיהמוהילבר

בביאליסטוק.הדיןביתואבראשיכרבוכיהן
חילונים,הסוגיםמכלויהודיםמנהיגיםרבנים,
הטובלמעןאיחודיצרוודתייםמסורתיים

המשותף.

המיניםארבעתמעול

הדרך.אתהנחה
ועידתמעותתפי

תנועתעולהיסוד

1902וילנההמזרחי,
האוסףבאדיבותצילום:
שםעללתצלומיםהלאומי

הספרייהפריצקר,משפחת

הלאומית

והארגוןאתגרים,התעוררו1893בשנת
קשוריםעדייןאךנפרדיםמרכזיםלשניהתפצל

החילוניםהיהודיםשלבניהולםבאודסה,אחד

מוהליבר.הרבבראשותבביאליסטוק,ואחדיותר,

מזרחי.בקיצוראורוחני,מרכזנקראהאחרוןזה

שדגלוועמיתיו,ריינסהרבבחרועשור,לאחר

עצמו.שםבאותוזהה,באידיאולוגיה

ריינסהרב

הציונותספרמתוךצילום:

קוק,הרבמוסדהוצאתהדתית,
1977

שותפותשלשליחות

קולקטיבי,לגורלומחויבותשותפותשלדרך
היאריינס,ברבוהמשכהמוהליברברבשמקורה

מחויבותזוהיהיום.עדהמזרחיאתהמניעה

ישראללארץישראל,לעםומשלימהמקבילה

ישראל.ולתורת

עומדתזודרךפורצתגישהשלבבסיסה

נתפסהבלתיבערכומעורערתבלתיאמונה

שיתוףובנחיצותבכללותו,היהודיהעםשל

בתוךאחרותקבוצותעםוהשותפותהפעולה
אחינולאהבתאותנטיתמחויבותזוהיאומתנו.

הדדית.אחריותשלויחסאחווהפיתוחהיהודים,

עמוקים,משותפיםקשריםשנוצריםברגע
לעצבהמאמץאתלעשותוחייביםיכוליםאנחנו
תמציתהםשלנוהתורהערכימשותף.גורל

המרכזשלנו,הקולקטיביהגוףנשמתקיומנו,

חלקהםישראלומדינתהארץשלנו.הרוחני
עמוקהאמונהעםשלנו.מהגורלנפרדבלתי
בולטיילשישמשותףבמסעמעורערתובלתי

ככלגדולאתגר,כלעללהתגברנוכלביחד,

הבדליםליישבאפשרמשותפתבדרךשיהיה.

לתיקון.ניתניםבלתישלכאורהאידיאולוגיים
דרךלמצואעלינווביצירתיות,במסירות

העצמאותעלהאותנטיות,עללשמורכלשהי

למשימהמחויבותכדיתוךשלנוהיושרהועל

שליחותהייתהזושלנו,הקולקטיביתהלאומית

וזוהראשונות,השנים120במשךהמזרחי

היום.להמחויביםעדייןשאנוהשליחות

הבא!120עד

ffr

התכנסו1884-1בקטוביץציון""חובביקבוצותשלכינוסמשתתפי

הראשונההשורהבמרכזיהודית.מדינהשללצורךמענהלתתכדי

ויקימדיהצילום:פינסקרליאוןוד"רמוהליברשמואלהרביושבים

הערה
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רקלאהמזרחי:
פוליטיקה

שפייזראלחנן

המודרנית,הישראליתמחשבה

בעיקרזכורההמזרחיתנועת

מימיהפוליטיתבקונוטציה

ועדהציוניבקונגרסהראשונים

ובהמשךהמפד"ל,מתנועתלחלקשהפכה
השפעתהאךישראל.בכנסתהיהודי,הבית

רקלאמורגשתועודנההייתההמזרחישל

בחברהתחומיםבשללאלאבפוליטיקה

ועוד.בחברהבחינוך,ובתפוצותהישראלית

התפוצחוחינוך

כמעט,1902בשנתהוקמההמזרחיתנועת

מדינתהקמתעלהדרמטיתההכרזהלפנייובל

התנועההתפשטהאירופהממזרחישראל.

ומגוונותרבותבמדינותיהודיםביןבמהירות

במיוחדבלטההיאבהםהתחומיםאחדבעולם.

הקהילתיהארגוןהיהמוקדמותשניםבאותן
תנועתהקימה1924בשנתבתפוצות.והחינוכי

היהודיתהקהילהחיהבהבפוליןהמזרחי

אתהמלחמהשלפניבשניםביותרהגדולה

עלאחראיתשהייתה"יבנה",החינוךמערכת
תלמידים.אלףכ־53

הגילאים,לכלספרבתיניהלהיבנהרשת
ממוסדותיהשנייםבולטיםזאתובכל

לרבניםהספרביתמבוגרים.לתלמידים

שלהדגללמוסדנחשבבוורשה"תחכמוני"

יצחקשהרבלמרותכולה.החינוךמערכת

בפולין,המזרחישלהרבניהמנהיגניסנבאום,
מנהיגיםעילית,כישיבתרוחובעיניאותוראה

פרבשטייןהשלכמוהמזרחישלקהילתיים
לכיווןתחכמוניאתדברשלבסופוהובילו
שכלללרבניםמדרשכביתאותוועיצבואחר,

המדרשביתחזקה.כלליתלימודיםתוכניתגם

יעקביצחקהרבשלישיבתושלכהמשךנתפס
בשניניכרבאופןגדלוהואלידה,בעירריינס

שנותבמהלךלקיומו.הראשוניםהעשורים

משההרבעמדה-02,המאהשלהעשרים

ואביוסולוביצ׳יקהגר"חשלבנוסולובייצ׳יק,

בראשלרבנות.המחלקהבראשהגרי"ד,של

ההיסטוריוןעמדכללייםללימודיםהמחלקה
בלבן.מאירפרופסורהנודעהפולניהיהודי
שיעוריאתהעבירסולובייצ׳יקהרבבעוד

הרצהבלבןפרופסורביידיש,שלוהתלמוד

בעברית.נלמדוהשיעוריםשארורובבפולנית

לים,מעברגםאלאבאירופה,רקלא

מאודרביםאורתודוקסיםרבניםהיובארה"ב,

בשנותיהכברהמזרחיבתנועתמעורבים

אתהמזרחיהקימהבבד,בדהראשונות.

דתיים,יהודיםמוריםלחינוךהראשוןהקולג׳
.(yu)יוניברסיטימישיבהלחלקהפךשלימים

רבותבהקמתגםמעורביםהיוהמזרחימקימי

ישיבתכמובאמריקה,התיכוניותמהישיבות

עלשנקראהבניו-יורק,הוותיקהודעת""תורה
בליטא.ריינסהרבשלישיבתושם

תנועתהפעלההמדינההקמתלאחרגם
היאלמשל,אפריקה,בדרוםבתפוצות.מזרחי

הראשוןהממלכתי-דתיהספרביתאתהקימה
החמישים.בשנותבמדינה

לישראלמהתפוצות
תנועתשלביותרהמרכזייםהתפקידיםאחד

חינוךמערכתהקמתהיההקודשבארץהמזרחי
ב־8491,המדינההוקמהכאשרממלכתי־דתי.
המזרחישלבמוסדותתלמידיםאלפילמדו

היובישראלהספרבתימכללאחוזוכ־02

חובהחינוךחוקהעברתאחריהתנועה.בפיקוח

המזרחישלהחינוךמערכתהפכה,1949בשנת

)חמ"ד(.הממלכתי־דתיהחינוךלמערך

בשכבותנעצרהלאהמזרחישלפעילותה

מאודמעורבתהייתההתנועההצעירות.הגיל

במדינתהראשונותההסדרישיבותבהקמת

חשובתפקידלההיהשהוקמוולאחרישראל,

למזרחיהיההשאר,ביןבהן.הלימודיםבמימון

ישיבתביבנה,כרםבהקמתמרכזיתפקיד

מיליוניהתנועהאספהמאזהראשונה.ההסדר

כלכליתלתמיכהבתרומותבשנהדולרים

לתלמידיהן.ובמלגותבישיבות
הסניףגבוהה,להשכלהגבוההומישיבה

להקמתהאחראיהואהמזרחישלהאמריקני
שלשמהאפילובר־אילן.אוניברסיטת

עלנקראההיאלתנועה:קשורהאוניברסיטה
המזרחי.מבכירישהיהבר־אילן,מאירהרבשם

היהזדיהצביון

הציוני,הקונגרסשלהמוקדמותבשנים
איתולשתףסירבורביםאורתודוקסיםכאשר

המשכיליםוהארגוניםהדמויותבשלפעולה

המזרחיתנועתנאבקהשהכיל,והאנטי־דתיים

הציונית,בתנועהיהודיצביוןעללשמור

המזרחיהעתידית.ישראלבמדינתגםובכך

קבוצתיצילוםהמדינה.קוםואחרילפניהיהודיתבציבוריותחשובתפקיד
936פולין,בבנדין,יבנההעבריהיסודיהספרביתותלמידיסגלשל
אדמונישפסובת-שבעשפסמשהבאדיבותהברית,ארצותשללשואההזיכרוןמוזיאוןצילום:
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חילוניבארגוןיחידוכמעטקטןדתיקולהייתה

מאבקיםניהלהזאתובכלדעות,ושופעגדול
זו.במסגרתרביםמוצלחים

היהשבהםוהחשוביםהמפורסמיםאחד

המדינהשלהרשמיהמנוחהשיוםהדרישה

יוםולאשבתיהיההעתידיתהיהודית

כללהקמפייןהעולם.רובשנהגכפיראשון,

התחבורהבפעילותהשבת,שלבתוכנהעסקלא

ובשאלותעסקבתיבפתיחתבה,ציבורית

הישראלי,הציבוראתכיוםשמטרידותאחרות
הרשמיהמנוחהיוםשלהשינויבעצםרקאלא

להלכהלתורה,שיתאיםכךלשבת,ראשוןמיום

והשבתהצליחהמאבקואכן,היהודית.ולמסורת

.1935בשנתהרשמיהמנוחהכיוםהוגדרה

כלכלה
היוישראל,בארץהמדינהקוםשלפניבשנים

למפלגותהדוקקשרקשוריםוארגוניםמוסדות

בשנתלכן,לבנקים.גםנכוןהיהוזהפוליטיות

בנקאתהעולמיתהמזרחיתנועתהקימה,1923
מיזוגלאחרכיום,מזרחי־טפחות)בנקהמזרחי

הארגון,שלהפיננסיתהזרועשיהיהכדיעסקי(,
החבריםאתויממןסיועכספיעלהאחראי

המזרחי.הסתדרותתחתשהיווהמוסדות

בלבד,המזרחיאתשימשלאהבנקאך
היהודיהיישובלכלבנקלהיותכדיהוקםאלא

שהוקםלאחרשנתייםואכן,ישראל.בארץ
לקהלהבנקנפתחהמזרחי,לטובתלפעולוהחל
המזרחי,שלאחריםופעליםיוזמותכמוהרחב.
בציבוריותחשובתפקידלשחקממשיךהוא

היום.עדהישראלית

הערה



