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בעולםהמדינות

אתמארגנות

לאכלכלותיהן,

מהרעיונותמעט

שעוליםהרצלשל

ביומניובספר,

כיוםנראיםובכתביו

ומעוררירלוונטיים

מתמידיותרמחשבה

הפוליטיתבמערכתהאחרוניםבשבועייםשררהאלחוטממת
"זמןבאתרהופשטייןאבנרהעיתונאישלהתחקירפרסוםלאחר
העולמיתהציוניתההסתדרותהנהלתשלההחלטהעלישראל׳/

מאכעריםמאותשלולינהאירוחהטסה,עלדולריםמיליונילשפוך

שנה125"הכותרתתחתבשווייץסגורלכנסומקורביםפוליטיים

בבאזל".הציונילקונגרס

סירבמהליכוד,פוליטיעסקןהציונית,ההסתדרותיו"רהגואל,יעקב

ש-%001פיעלאףהכנס,תקציבאתלחשוףהופשטייןלבקשתלהיענות

ציבור.מכספימגיעהציוניתההסתדרותשלמהמימון

ההסתדרותקק"ל:הואהציוניתההסתדרותשלהעיקריהמימוןמקור

שנהפךמהארגוןשקלמיליוןכ-001שלצ׳קשנהכלמקבלתהציונית

עושרלהעברתובראשונהבראששדואגתפוליטיתלמסלקההשניםעם

ומקורביה.לעובדיההמסיםממשלםעצום
כסףשמגייסארגוןאותועדייןהיאשקק"למשוכנעהציבוררוב

עשרותשפיכתשלנו.היערותאתלשמרכדיבחו"לנדיביםמיהודים

הזאתהאגדהבקידוםעוזרתושיווקפרסוםעלבשנהשקליםמיליוני

העיתונות.שלהשתיקהובקניית

שהתו־יודעהארגוןשלהכספייםהדו"חותאתלפתוחשטורחמיאבל

רמים

$TS1$שהתורמים$TS1$

$DN2$שהתורמים$DN2$קורסותמתרומותהארגוןשלההכנסותבקק"ל.ענייןמזמןאיבדו
קק"לשלההכנסותכלכמעטל-%2.מתחתכברירדווהןהאחרונות,בשנים
כרמי)רמ"י(ישראלמקרקעימרשותמקבלתשהיאמתשלומיםמגיעות

אתפירסמהקק"לשבההאחרונההשנהב-0202,שלה.הקרקעותעלחכירה

ישירהתוצאהשקלמיליארדהמסיםממשלםקיבלההיאדו"חותיה,

שתשלומיצעיריםזוגותאלפימאותשלהכאבהנדל"ן.במחיריהזינוקשל

עס־מאותשלהרווההואהאחרוןבעשורבפראותזינקושלהםהמשכנתא

קנים

$TS1$עסקנים$TS1$

$DN2$עסקנים$DN2$וקק"ל.הציוניתההסתדרותשללעטיניםשמחוברים
ביןזזעשוריםכמהשכברליכוד,פעילהואשחגואלפיעלאף

העולמיתבית"רמנכ"להליכוד,תנועתיו"רכמופוליטיים,ג׳ובים
הציוניתההסתדרותשלוהמוסריתהחוקיתלשחיתותהסוכנות,ויו"ר

ניסהשבהשבתקופהלפיד,יאירהממשלהראשהמפלגות.כלשותפות

עצםואתקק"לאתבחריפותלבקרנהגבשחיתותכלוחםעצמולשווק

הנהלתוחבריבאופוזיציההיהלפידכאשרבעבר,שותק.קיומה,הצורך
ל"מסעלאירופהיצאוהסוכנותשלהנאמניםוחברהציוניתההסתדרות
פוליטיקהשלוחמימהגדולהאחת"ביצההחבורהאתכינההואהרצל",
ההס־שלמקורביםשמאותאחרישעבר,בשבוע־נהנתנית".מושחתת

תדרות

$TS1$ההסתדרות$TS1$

$DN2$ההסתדרות$DN2$וכללפידעשרה,פיגדולההרצלבחגיגתבבאזלחגגוהציונית

שתקו.עתידבישחבריו
לדירקטוריוןקרןאילאילגיסתואתלמנותלפידניסהשנההצילפני
למינוישלוהנימוקציבורית.ביקורתשנשמעהלאחררקונסוגקק"ל,

כמובן,השבוע,השחיתות.אתלמגרותפעלבדירקטוריוןתשבשהיאהיה

שארשללאוגםלשעברהשחיתותממגרתגיסתושלקולהנשמעלא

שמחוברתבישראלמפלגהשוםולמעשההליכודעתיד,יששלהנציגים

הציונית.וההסתדרותהסוכנותקק"ל,לטעיני

למ־וחבורתוהגואלהזמינווהפוליטיקאיםהעסקניםהמאכערים,לצד
סיבה

$TS1$למסיבה$TS1$
$DN2$למסיבה$DN2$עשי־פילנתרופיםעסקים,אנשיעשרותגםבבאזלשלהםהפרטית

רים,

$TS1$,עשירים$TS1$

$DN2$,עשירים$DN2$לגיטימציהולקבלביקורתלהשתיקכדיועיתונאים,עמותותנציגי
המוזמניםקוקטיילזהוומעולםמאזכמובן:כלום,המציאולאהםציבורית.

כאלהאוציבור,כספישמוצציםגופיםשלכנסיםמארגנישלהסטנדרטי

והעיתונות.השלטוןשלופרוטקשןנוחהלרגולציהשזקוקים

פעילותםשרובארגוניםהןהציוניתוההסתדרותקק"להסוכנות,
בצורהלעשותניתןבפעילותםרלוונטישעדייןהחלקואתמיותרת,

וכבודעיסוקג׳ובים,לספקבעיקרנועדוהןיותר.הרבהוזולהיעילה

אולממשלהמחוץאותםבועטהבוחרכאשרומקורביהםלפוליטיקאים

אמיתי.עיסוקלמצואמתקשיםוהםלכנסת,

העיתונאישלמורשתולביןוהפילנתרופיםהעסקניםשלהחיבור

בבאזל,הציוניהקונגרסויוזםהיהודיםמדינתהוזההרצל,זאבבנימין
בחבורהמביטהיההואהיום,פועלהיההרצלאםבמיוחד.מעציבהוא

שלמההתרפסותהרצלנבעתהיהבמיוחדנפש.ושאטבתיעובהזאת
בפניההרצליאנית,הציונותאתלייצגשמתיימריםהמוסדות,ראשי

המוסדות,שלבדנ"אעמוקהטבועהתכונההיאההתרפסותהעשירים.
בישראל.הפועלותהעמותותרובושלשלהםהכנסיםמארגני

120ב-2,021 האוטופיספרואלטנוילנר,אתכתבשהרצללאחרשנה,2202 ש

ביןהמרחקהיהודים,למדינתשלווהחברתיהכלכליהחזוןאתששירטט
אתהרצלדמייןשבההדרךלביןוהסוכנותקק"להציונית,ההסתדרות

העין.אתבמיוחדדוקרהיהודיםמדינת
האנכרוניסטייםהמוסרותמשלושתהרצלשלהמרחקרקלאזהאבל

הכ־רעיונותיורובבהשראתו.שפועליםכמיעצמםאתשמציגיםהאלה,

לכליים
$TS1$הכלכליים$TS1$

$DN2$הכלכליים$DN2$הער־היום,מסדררחוקיםהיהודיםמדינתחוזהשלוהחברתיים

כים,

$TS1$,הערכים$TS1$

$DN2$,הערכים$DN2$הפרשניםהפילנתרופים,הפוליטיקאים,שלוהתפישותההתנהגות

שלנו.הדעותוהוגיהכלכליים

אלטנוילדאתלכתובהרצלהתיישבמאזשחלפוהשניםש-021אף

המ־רובשבהובדרךבמדעבטכנולוגיה,דרמטייםבשינוייםהתאפיינו

דינות

$TS1$המדינות$TS1$

$DN2$המדינות$DN2$הרצלשלמהרעיונותמעטלאכלכלותיהן,אתמארגנותבעולם

מחשבהומעוררירלוונטייםכיוםנראיםובכתביוביומניובספר,שעולים

מהם.כמההנהמתמיד.יותר

הנדל"ןלמחיריהרצלשלהפתר1ן
וביתרהאחרוןבעשורמפרקוהשכירותהנדל"ןבמחיריהזינוק

בהדרגהבישראל.החברתיהמרקםאתהאחרונהבשנהשאת

דירותקרקעות,בעלישלנדל"ןאריסטוקרטייתהיהודיםבמדינתנוצרת

מתגוררים.הםשבההגגקורתאתהבינייםלמעמדשמשכיריםובניינים,

להשקעה,"ןוהנדלהדירותהקרקעות,ברובשאוחזיםהעליונים,המאיונים
ביותר.הנמוכותוהשכבותהבינייםמעמדשלמהסבלנהנים

ונמצאיםבבחירותשמתמודדיםהעיקרייםהפוליטייםהגושיםשני

והשכירות:הדירותלמחיריפתרוןמציעיםלאהאחרונותבשניםבשלטון

הכיהשירותיםלאחדמענהלתתממשיצורךשוםמרגישיםלאהם

קירות.ארבעהבית,גג,קורתמשפחהוגידולחייםלקיוםבסיסיים
ששוםמהסוגוהדיור,הנדל"ןלנושאברורמדיניותמרשםהיהלהרצל

ולהעלותלדמייןיכוללאבישראלכלכליופרשןמחקרמכוןמפלגה,
שמסבירכפילציבור.כולןשייכותהמדינהקרקעותשפתיו:דלעל

אתעצמיעללקבלהייתי"מוכרח"אלטנוילד":גיבורליטוואק,דוד

קנייןעלמוותריםהחבריםג"ר(.החדשה";"החברה)שלהקרקעתקנות
רקאניג"ח...שלי;)אינההאדמהוקרקעות...למגרשיםבאשרפרטי
אלאחדש,ענייןאינההיובלשנתהבאה...היובללשנתעדאותהחכרתי

שנים,שבעכפולשבעבגמררבנומשהמשלמאוד,ישןמוסדדווקא
לבעליםהמכוריםהקרקעותכלאתמחזיריםהיוה-05,בשנהדהיינו
אצלנובמקצתהדבראתשינינואנחנופיצוי.כלללאהראשונים,

זובדרךלהבטיחביקשכברמשההחדשה.החברהלידיהקרקעותחוזרים

משרתתשלנושהשיטהלדעת,תיווכחהקרקעות.בחלוקתסוציאליצדק

אלאהערךמעלייתנהנההפרטלאמזהגרועלאבצורהתכליתאותה

שלישי(.ספר)אלטנוילנד,הכלל"

המקובללדימויבניגודאגב.הערתהיהלאמאלטנוילנדזהקטע
כאישההיסטוריה,רובלאורךשיווקוהישראליותשהאליטותהרצל,של

מדינתחוזהבפועלולאומיים,מדינייםברעיונותרקעסוקשהיהחזון

חריףמבקרוהיהוחברתיות,כלכליותבשאלותמאודעסוקהיההיהודים
ומכ־אלטנוילנדמספרוגדולחלקתקופתו.שלהקפיטליזםשלביותר

תביו

$TS1$ומכתביו$TS1$

$DN2$ומכתביו$DN2$הפרטיםובפרטיהכלכליותהאליטותעלחריפהבביקורתעוסקים

כלכליים.ואתגריםכלכליתמדיניותשל
שייךהנרל"ןערךעלייתמכלשהרווחהכלכלי־חברתיהרעיוןאת

זמנובןמהכלכלןהרצלקיבלודירותמגרשיםלבעליולאלציבור

היהודיםמדינתחוזה

ההוןבאיליראה
זמנו,בניהיהודים

משפחתובראשם

החסםאתרוטשילד,

לקידוםהמרכזי
"רוצהמדיני:פתרון

לכםלומראני

מהומשפטיםבשני

שעליוהיסודעקרון

נשענת.תוכניתי

אנולכלראשית

שאלתאתפותרים

שאנובכךהיהודים

מפרקיםאומצילים
שלהונםאת

העשירים.היהודים

נוכללאאםשנית,

עםזאתלעשות

העשירים,היהודים

נגדם"זאתנעשה



km

לייליןמטהא3ריםצילום:הראשוןהציוניהקונגרסבבאזל,הרצל

שנואאךפשוט,הואהנדל"ןלבעייתהג׳ורג׳יאניהפתרוןג׳ורג׳.הנרי

הריורבמחירילשלוטלנסותבמקוםביותר:העשיריםעלמאור

ג׳ורג׳הרחב.לציבורשייכתבקרקעערךעלייתשכללקבועצריך

ערךעלייתכלשלמלאמיסויבאמצעותהרעיוןאתליישםהציע

גובה.שהמרינההעיקרילמס"הג׳ורג׳יאני"המסוהפיכתהנרל"ן

הציבורבשליטתפיננסיםתשתיות,מונופולים,

מתפישתחלקאינוהקרקעלמחירג׳ורג׳ושלהרצלשלהפתרון

האמיןג׳ורג',כמוהרצל,סוציאליסטית.אוקומוניסטיתעולם

הר־ואולםושגשוג.לצמיחהכמנועפרטיובקנייןפרטיתביוזמהבתחרות,

צל,
$TS1$,הרצל$TS1$

$DN2$,הרצל$DN2$תחומיםכמהשישסברזמנו,בנידעותוהוגיכלכלניםלשורתבדומה

בפניכמכשולועומדמונופוליסטיבהגדרההואהפרטיהקנייןשבהם

המערכתטבע,משאביבסיסיות,תשתיותחברתי:וצדקצמיחהשגשוג,

וקרקע.הפיננסית

רכבות,בנקים,כמובדוקיםמפעלים"עיקרון:הרצל:זאתמסבירכך

אינהשהרווחיותמקרהבכללידיהאותםנוטלתהמדינהספנות,ביטוח,

סיכויתמורתהפרטילהוןיישארבסיכוניםשכרוךמהבספק,מוטלת

ביחספרוגרסיבייםמסיםכךאחרמשלמיםרווחייםמפעליםגדול.רווח

היוזמהשלהחנקתהלמניעתברורקולמתוח)צריך(הגרל.לרווחישיר

.(75עמ׳א',יומן)הרצל,הפרטית"

הריחייםאבניביןנשחקאינוהפרט"אצלנוכותב:הואובאלטנוילנר

מכי־אנחנוהסוציאליסטית.ההשוויהיריעלנערףואינוהקפיטליזםשל

רים

$TS1$מכירים$TS1$

$DN2$מכירים$DN2$אתומבטיחיםמכבדיםשאנוכשםהפרט,התפתחותאתומוקירים

הפרט".קנייןהואהכלכלי,יסורו

רקנשלטיםלאוהמונופוליםהתשתיותהרצל,שחזההציבוריבמשק
המרינהבירישאינומגזרקואופרטיבים:בידיבעיקראלאהמדינה,בירי

וחבר־כלכליותלבעיותפתרוןהרצלראהבקואופרטיביםפרטי.ואינו

תיות

$TS1$וחברתיות$TS1$

$DN2$וחברתיות$DN2$.וביןהאינדיבידואליזםביןהזהבשבילהם"הקואופרטיביםרבות

שבקנייןוהשמחההעירוראתהפרטמןשולליםאיןהקולקטיביזם

לפנילעמורחבריו,עםפעולהבשיתוףבירו,הכוחזאתובכלהפרטי,

מא־מאותהקובלנה,מאותהעניינואתגאלנוהקפיטליסטית.העריפות

רה,

$TS1$,מארה$TS1$

$DN2$,מארה$DN2$יותר,צריכתםתמורתומשלמיםפחותבמוצריהם,משתכריםשהם

איןהעשירים.שלבלחמםזולהענייםשללחמםאצלנוהעשירים.מן
ממיטההזאתהשיטההנהגתהיתההישנהבחברהמזון.במצרכיספסרות

לסוחריםהנחנולאמלכתחילהאנחנוסוחרים.אלפימאותעלכליה

שלאגורותהראשוןהרגעמןהקימונואלאבתוכנולקוםהישןמהסוג

ר׳(.פרקשני,ספר)אלטנוילנד,צרכנים"

שבמדי־למדהיהאםהרצלשלתגובתוהיתהמהלנחשקשהלא

נה

$TS1$שבמדינה$TS1$

$DN2$שבמדינה$DN2$יצרניחמישהמותואחרישנהכ-021שולטיםהיהוריהעםשהקים

"ספסרותאותהעלמבוססשלהםהעסקישהמורלענקיים,מזוןויבואני

ענקיות.שיווקרשתותוחצישלושיריעלמשווקוהואמזון"במצרכי
לתתניתןלאמסביר,הואבסיסיים,מזוןצורכישינוי:דורשהיההוא

וקרטליסטי.ריכוזיהואכאשרבעיקרהשוק,לכוחורקלהשאיר

מזמןמלאיםהיההרצלתשובה?שלהגזמונופול
הרצלאתוהיסטוריוניםפוליטיקאיםשיווקושניםעשרותבמשך

_Lמדינתלמקימיבניגודלכאורה,וזאת,החופשי"ב"שוקכמאמין

מכ־וברביםבאלטנוילנדקריאהאבלסוציאליסטים.להיותשנטוישראל

תביו

$TS1$מכתביו$TS1$

$DN2$מכתביו$DN2$לי־בישראלהיוםעצמםהמכניםמאלהרחוקהיהשהרצלמעלה"

ברלים"

$TS1$"ליברלים"$TS1$

$DN2$"ליברלים"$DN2$פרטי,ובקנייןביוזמהשלוהאמונהלצדהחופשי"."השוקוחסידי
עצמואתהמווסתהחופשי""השוקשלהרעיוןשלחריףמבקרהיההוא

בהרצל,רואהרזאדםההיסטוריוןוכלכלה.חברהלנהלהמרכזיתכדרר
הפופולריםהכלכלייםהרעותמהוגישהיהנורדאו,מקסהקרובבידידוכמו

לדעתה-91.המאהסוףשלהקפיטליזםשלחריףמבקרבאירופה,ביותר
לאלהלהפליאדומיםהרצלהוטרדשמהםהקפיטליזםמבשלירביםרז,

זמננו.בןהקפיטליזםמבקראתשמטרידים

ייצורשתחוםלאחראולםהחרשה,בחברהמבורכתהפרטית"היוזמה

פועליםשכברוביטוחיםרכבותדוגמתבהצלחהונוסהנחקרמסוים
האפשרותאףאלג"ח.)החרשה;החברהיריעליולאםהואבאירופה

ידיעלייעשההרבראםשיעלהמכפייותריעלהמסוימותתעשיותשניהול

לכךרוגמהבעצמה.תנהלהחרשהשהחברהתחומיםישפרטייםאנשים
מביאההטבעמחצביעלבעלותכפולה:לכךהסיבההמכרות.תחוםהיא

הגלם(חומריעלשליטה)באמצעותהיצרניהמגזרעללשליטהבעליהןאת
אתלהפקיראיןהשעותשבעשלהעבורהביוםגם"כיהעוברהמפאתוגם

"איןהרצלקבעהעבורה,כוחאתהיזם".שלהחסכנותלייצרבהםהעובדים
תרצ"ח.)הרצל,קפיטליסטית"בדרךלנצל

שאנחנולשאלותהרצלכאןשמעלההרעיונותאתלפרשמסובךלא

הגזברונישלשליטתםהגז.זכיינילגביהאחרוןבעשורזהבעיתוןמעלים

האח־בשניםלהםאיפשרהמהעיתונותובחלקברגולטוריםהציבורי,בשיח

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$כ"קומוניזם".התחוםשלהכושלתהאסררהעלהביקורתאתלהציג
הםהציבורחשבוןעלהגזלחברותמעניקהשהמרינההעתקהטבותאת

סיכון".לקחוש"היזמיםבכךמנמקים
כלכלייםמיזמיםשישמסבירהואבקלות.הזאתהטענהאתמפרקהרצל

והחזרפרטיתיוזמהשםמתאימהולכןגרול,סיכוןנושאיםמוקרםשבשלב

אםאותםלהלאיםישבהצלחה",ונוסו"נחקרושהםמהרגעאבלליזם.גבוה

חשובות.בתשתיותמרובר

השקעותעלהקירוחים.שלהראשוניבשלברקסיכוןלקחוהגזיזמי

גבוההתשואהלקבלצריכיםהםהגז,מיזמילגורלביחסאפסיותשהןאלה,

הואבפרויקטהסיכוןנמצא,שהגזמרגעאבלאותה.קיבלוכברוהם

ופרויקטחשמל,חברתבאמצעותהמסיםמשלםהואהעיקריהקונהאפסי,
להיותצריךהואונוסה"ש"נחקרעסקהרצל,כדבריהוא,הזההתשתית

בקפרנות.מפוקחאומולאם

יגאלעםיחרופירסםהרצלשלהכלכליותהתפישותאתשחוקררז,

הרצל,"לשיטתמסביר:,(2017כרמל,)הוצאת"הרצל"הספראתוגנר
רבהבמידהיחליפומניביםהכלכלהשלהמולאמיםשהתחומיםהרווחים

היצרנית".היוזמהאתשיעוררהברהמסים,את

עיקריכשלוהריכוזיותהפיננסייריםהרצל:
הקפיטליזםשל
היהבקפיטליזםה-91המאהבסוףהרצלשראההעיקריהכשל

היום,וגםאזרביםכלכלניםכמוהרצל,הפרטיים.הפיננסייםהמונופולים
חזרהואופרזיטיות.יצרניותכלכליות:פעילויותשלסוגיםשניתיאר

הפיננסיתהמערכתלביןהיצרנייםהמפעליםביןעצוםהברלשישוהסביר

הר־שלביותרהמוקדמיםהכתביםמאחרקטעבספרומביארזהריכוזית.

צל,
$TS1$,הרצל$TS1$

$DN2$,הרצל$DN2$אלהאופניםקניין.אופנישללשיטהנהפכת"העירהנעורים":"יומן

נפרד.והמסחרהקנייניםהערכים.וסחרערכיםייצורצורות:שתילובשים

מהמסגרתחורגתהיאהעולם,בטבורשוכנתהמסחרעירמתפשט,המסחר

נעשיתהיאהסחר.לעירהמלאכהמעירנהפכהשהיאלאחרמיההמקומית

לפינבדליםהמעמדותכוח.למדרגתעולההכסףהכספים.לתנועתמרכז

וכתוצאהזכויותיהם.ולפיממונםלפינבדליםהםועניים.עשיריםההון:

לתנועהמוסדיסודהיאזומלחמהלכסף.ושאיפהבעשיריםמלחמהמזאת
נעורים(.יומן)הרצל,סוציאלית"

היא"הבורסההרצל:שלירירונורראו,שלרבריוהיויותרחריפים

השורריםהאביריםשלהמוררנייםהיורשיםשוכניםשבהשורריםמערת

שעו־מיכלשלגרונואתומשספיםהוראתםאתהמבצעיםהבינייםמימי

בר

$TS1$שעובר$TS1$

$DN2$שעובר$DN2$.אריסטוקרטיה,שלסוגיםמהוויםהםהשורריםהאביריםכמובדרכם

לע־תובעיםהםהשורריםהאביריםכמוהעם.המוןמיריוחיבשבעהניזון
צמם

$TS1$לעצמם$TS1$
$DN2$לעצמם$DN2$יותררבמזלבעליהםאולםוהאומן.מהסוחרמעשרלקחתהזכותאת

)נו־אונים"חסרילהיתלותסכנהלהםנשקפתלאכיהשורריםמהאבירים

רדאו,

$TS1$,נורדאו($TS1$

$DN2$,נורדאו($DN2$האנושיותשלהמוסכמים"השקרים.)"התרבותית

נייר"כ"הוןהפיננסילהוןרבותפעמיםהתייחסרז,מראההרצל,

להוןלהתייחס"איןבמהירות:נעאלאלייצורזמןלאורךתורםלא
מביתלקשייםתורםהזהההוןהיוםבארץ...נמצאהואכאילוהנייר

זול.עבורהכוחבאמצעותהאקזוטיותבארצותתעשייההצמחתעלירי

חרושת.בתי)בסין(אצלהםבוניםלאירופה.הסיניםאתלהביאצורךאין

הבאבעמודהמשך

א3לבאוםתומרצילום:רזאדם

שישמסבירהרצל

כלכלייםמיזמים

מוקדםשבשלב
גדול,סיכוןנושאים

שםמתאימהולכן

והחזרפרסיתיוזמה

אבלליזם.גבוה

"נחקרושהםמהרגע
בהצלחה"ונוסו

להלאיםיש

מדובראםאותם

חשובותבתשתיות



שובעמדהרצל

שדווקאכךעלושוב

ההתפתחותבעידן

האדירההטכנולוגית

שהיאוהעושר

נותרמייצרת,

מהציבורגדולחלק

ומרושש.עני

לטכנו־בניגוד

אוטפיים

$TS1$לטכנואוטפיים$TS1$

$DN2$לטכנואוטפיים$DN2$זמנובני

אצלזמננו,ובני

התקדמותהרצל
והטכנולוגיההמדע

כדימספיקהאינה

שגשוגלהבטיח

דרושהחברתי.

שלמעורבות

להבטיחכדיהמדינה
צח/לע"חייםצילום:בבאזל"הציונילקונגרסשנה125"בכנסנואםהרצוגיצחקהנשיא

הקודםמהעמודהמשךשהטכנולוגיה

האדםאתתשרת
התעשיה.עלאסיהמזרחתאייםהחקלאות,אתסיכנהשאמריקהואחרי

בהטייתבשניים:שלי)הציונית(התנועהתסייעהאלההדבריםכנגד

א׳(.יומן)הרצל,הבינלאומי"ההוןובריסוןהעודףהיהודיהפרולטריון

התמקדהלאוהפיננסייריםהבנקאיםעלהרצלשלהחריפההביקורת

כדימנצליםהםשאותםפיננסיים,למשבריםלשיטתו,בתרומתם,רק

כמה"ישהעצום.הפוליטימכוחםמוטרדהיההואהציבור.אתלרושש

כמהישרשת.כמוהארצותכלאתמקיפיםשלהםהכסףשחוטיאדםבני

החייםבתופעותהנאההאווירמזגואתהגשםאתהמחולליםאדם,בני

רקהנאהטובתמביאההמצאהכלאבלהעמים.שלביותרהחשובות

בעוצמהמשתמשיםהםמהולשםעוצמתם.אתמגדילהצרהכללהם,

איןבלעדיהםמוסרי?רעיוןאיזהשלבשירותועצמםהעמידוהאםזו?
האשראיאתמחזיקיםוהםשלום.לעשותולאמלחמהלערוךלאיכולים

אמצאהכלהחמדניות.בידיהםהיחידיםשלמפעליהםואתהמדינותשל

שחצניתדעתובזחיתותהכנעה,מתוךפתחיהםעללחזראנוסהחדשה

האחרים".שלצרכיהםעלמשפטחורציםהם

ענייןהיהלאבהוןהשליטהובריכוזיותהבנקאיםשלבכוחםהמאבק
זמנו,בניהיהודיםההוןבאילישראההיהודים,מדינתחוזהעבורצדדי
"רו־מדיני:פתרוןלקידוםהמרכזיהחסםאתרוטשילד,משפחתובראשם

צה

$TS1$רוצה"$TS1$

$DN2$רוצה"$DN2$תוכניתי(היאשעליוהיסודעקרוןמהומשפטיםבשנילכםלומראני(

שאלתאתפותריםאנולכלראשיתהכל.אתלהביןעליכםיקלזהנשענת.

העשירים.היהודיםשלהונםאתמפרקיםאומציליםשאנובכךהיהודים

נגדם".זאתנעשההעשירים,היהודיםעםזאתלעשותנוכללאאםשנית,

בפניהמתרפסתמהתרבותסלידתואתהרצלמבהירבאלטנוילנד

כדיעדכלכליתמבחינהחופשייםנעשוהחדשההחברה"חבריהכסף:

לפנים,קיימתשהיתההעשירים,כלפינתעבתכבודיראהשאותהכך,
ככלכסףלהוציאיכלהואעשיר,להיותיכוללאשנרמרמאליה.נעלמה

אילוכן,כך,בשללפניוכובעואתיסירלאאישאולםרוצהשהוא

שאנחנומהברצוןבתוכנואותומקבליםהיינואזכיהגוןאדםהיה

אותםויגשיםסולידריותשלרגששיגלההואואדםאדםמכלתובעים

שני(.ספר)אלטנוילנד,למעשה"הלכה

הטכנולוגיה?משרתתמיאתשואלהרצל

השינוייםחלולכאורהשבהםוהמדע,הטכנולוגיהבתחוםדווקא

והח־הכלכלייםהרעיונותנראיםהאחרונה,במאהביותרהגדולים_1

ברתיים

$TS1$והחברתיים$TS1$

$DN2$והחברתיים$DN2$מתמיד.רלוונטייםהרצלשל

המדעית.המהפכהבשבחיהרצלהפליגמכתביווברביםבאלטנוילנד

ביותרהמהיריםוהטכנולוגייםהמדעייםהחידושיםשלבעידןפעלהוא

ובכולםהחשמל,מנועיהטלפון,הטלגרף,הברזל,מסילותבהיסטוריה:

אתלכאורהמזכירהואבכךהחדשה".ב"חברהדרמטיתפקידראההוא

לפידביאירעבורנתניהו,בבנימיןהחלטכנו־אוטופיים:שלהנוכחיהדור

הבעיותלרובהפתרוןשלדידםההיי־טק,צעיריובדורבעיתונאיםוכלה

הטכנולוגיההרצל,שללדידוהטכנולוגיים.מהחידושיםיגיעהחברתיות

ימיובערובמשרטטשהואהחדשה"ב"חברהמרכזיתפקידלמלאעתידה

באלטנוילנד.

שצוברהכלכליוהימיןלפידלנתניהו,הרצלביןהשוניכאןאבל

שדווקאכךעלושובשובעמדהרצלהאחרונות:בשניםבישראלתאוצה

נותרמייצרת,שהיאוהעושרהאדירההטכנולוגיתההתפתחותבעידן

לעשותמהיודעיםאינםהאדם"בניומרושש:ענימהציבורגדולחלק
מגיעיםהפרט,גורלשלהמבטמנקודתהזאת.העצומההקדמהכלעם

סקירההכלאתכשסוקריםואולםהם.רעיםהאדםשבנימסקנהלכלל

תקו־בשוםלהחריד.טיפשיםהם.טיפשיםרקהכלשבסךמגליםמקפת,
פה

$TS1$תקופה$TS1$
$DN2$תקופה$DN2$מרוביםהענייםהיולאתקופהובשוםכך,כלעשירהעולםהיהלא

בלאעובשהתבואהמעלהזמןובאותוברעב,גוועיםאנשיםכבימינו.

ראשון(.ספר)אלטנוילנד,שימוש"
המדעהתקדמותהרצלאצלזמננו,ובניזמנובנילטכנו־אוטפייםבניגוד

מעורבותדרושהחברתי.שגשוגלהבטיחכדימספיקהאינהוהטכנולוגיה

ההוןבעליאתולאהאדםאתתשרתשהטכנולוגיהלהבטיחכדיהמדינהשל
מסביבהבריותאתכינס"הקיטורוההמצאות:הממציאיםאתשמממנים

ללאעצום,הייצורואומללים.שחוחיםהםושםהחרושת,בבתילמכונות

לאבדוןהמוליכיםקשיםלמשבריםתדירגורםוהואתוכנית,וללאבקרה
שלפני"מפעליםאחר:ובמקוםכותב.הואעמם",הפועליםואתהיזמיםאת

שינווחשמלקיטוריום־יום.שלדברעתההםדמיוניים,נראועודשנה50

האנוש".בנישללרווחתםמסקנותלהסיקגםצריךמזההארץ.כדורפניאת

מציעהרצלמונופוליסטית?תשתיתעםעיתונות

ורגולציהציבוריתבעלות
התח־אתלראותאפשרשבהםביותרהבולטיםהמקומותאחד_1

כום

$TS1$התחכום$TS1$

$DN2$התחכום$DN2$כלכליתתפישהלשלבויכולתולפרטיםירידתוחזונו,הרצל,של

ואקטיביסטדעותהוגהכעיתונאי,העיתונות.בתחוםהואודמוקרטית
חופשיתלעיתונותעצוםתפקידראההרצללציונות,שקמומהחשובים

שתיכנן.החדשהבחברה

stefamצילום:חגואליעקבהציונית,ההסתדרותיו"ר Reynoldsהבאבעמודהמשך

לפניהביןהרצל

הרעיוןאתשנה120
טבעימונופולשל

שכדאיבתשתית

תשתיתשתהיה

השירותים.לכלאחת

שעיתוןסברהוא
מגישהשנהנה

הזאתלתשתית

בנוילהיותצריך

ולאבקואופרטיב,

הוןבעליקומךבידי

רגולציה.תחתונתון

כלישללצדו

יהיוהזההתקשורת

עצמאיים,עיתונים

הרצלשלבחזונו



צילום:רוטשילדג׳יימסאדמונד

Jewish National Fund photo archive

נורדאומקס

הקודםמהעמודהמשך

לארגןשרוצהבחברהבמיוחדקריטיתהעיתונותהרצל,שללשיטתו
צריכיםבעצמםהמרכזייםוהעיתוניםבקואופרטיבים,מפעילותהחלק

למנויים.שייכיםיהיוהםבקואופרטיבים:להתארגן
לנהותעשוילמנוייםהשייךשעיתוןלחששגםמודעהיההרצל

לידיבהכרחיובילהקהלדעתשל"קואופרטיבהקהל:טעמיאחרי
ומה־ריאקציהדהיינוביותר,החריפותבצורותיההארצות,עםריבוי

פכה.

$TS1$.ומהפכה$TS1$

$DN2$.ומהפכה$DN2$אוהחדש,ערךאתמשמועאטומותשאוזניהםהבריותשלסופן

רוחניתשבהנהגההתועלתהישן.ערךאתמלראותישוחושעיניהם

טו־להם",תאבדמחוננים,פרטיםמידיאלאלבואיכולהשאינה

ען

$TS1$טוען$TS1$

$DN2$טוען$DN2$לאלו:משיבליטוואקוהגיבורבאלטנוילנד,לוונברגפרירריך"
באהואאיןאצלנו.הקייםהיחידהואהקואופרטיבישהעיתוןאמרתי

ההשקעה,היקףבשלאשרפרסוםמפעליאותםשלבמקומםאלא
תעשיהשלאופילבשוהחדשותשירותויוקרהטכניהייצורהוצאות

יחי־ידיעלומתנהליםהנעשיםעיתוניםגםלנוישואולםגדולה.

דים.

$TS1$.יחידים$TS1$

$DN2$.יחידים$DN2$שני(.ספר)אלטנוילנד,כזה"עיתוןליישבעצמיאני

אתלמנועכדינדרשהקואופרטיביהעיתוןהרצלשללדידוכלומר,

שר־סבורהיההואהון.בעליקומץשלשליטהבעיתונותהריכוזיות

עיונות

$TS1$שרעיונות$TS1$

$DN2$שרעיונות$DN2$יותר.קטניםעצמאייםמעיתוניםכנראהיגיעוחדשניים

ואנ־המודפסתהעיתונותעלמדברהרצלהרירלוונטי?לאזהכלואולי

חנו

$TS1$ואנחנו$TS1$

$DN2$ואנחנו$DN2$שזהככלמדהיםובכן,החברתיות.והרשתותהאינטרנטהרשתותבעידן

והציעהתקשורתמהפכתאתעיניולנגדראהכברב-2091הרצליישמע,

עיתון־שבעל־פה,"עיתוןלוקוראהואהרחב:הפסבעידןלעיתונותמודל

טלפון".
$TS1$."עיתוןטלפון$TS1$

$DN2$."עיתוןטלפון$DN2$משלמיםהמנוייםעצומות.הןזהעיתוןשל"ההכנסותצופה:והוא
הזהלעיתוןהןמזה,יותרבחזרהמקבליםוהיולחודש,אחדשקלבתחילה

הטילוהחדשהוהחברהחיפההעיראךומשלוח.ניירהדפסה,שלהוצאותהן

מטעםפקידיםבמרכזומיוחדלפיקוחנתוןהואואגב,העסק.עלשעבוד

דבריישדרוושלאנאיםלאמעשיםייעשושלאומשגיחיםהחדשההחברה

המכשיר".באמצעותפהניבולאובהלהלעוררהעשויותידיעותשקר,

רישיוןלהםשישתקשורתכליעלרגולציהשלמודלעלמדברהרצל
רביםשלהמיידיתשהתגובהלכךמודעהואהמדינה.מטעםזיכיוןאו

החברהאוהעיריכולותאיך"שעבוד?כותב:והואפליאה.תהיהמקוראיו

שהואברגעפרטי,מפעלעלשיעבודבפשטותלהטילשלכם...החדשה

שני(.ספר)אלטנוילנד,רווחים?"לשאתמתחיל

להניחצריךהטלפוניהעיתוןהןבמינו.מיוחדמקרה"זהעונה:והוא

מיוחדותנקרותלרחובותינומתחתלנושהוא.מקוםבאיזהשלוהכבלאת

הזאתהמנהרהוביוב...מיםלגז,והצינורותהחוטיםכלאתלקלוטשנועדו

שירותלהנהיגוכשרוציםבית...לכלחיבורלהוישלכבישמתחתעוברת

לראותתוכלותרצואםכך.לשםהכבישציפויאתלפרוץצורךאיןחדש,

בא־כולםקמוהכרתםאשרהכרכיםמוסדתינו.כלשלסמליקוגםבכך

קראי

$TS1$באקראי$TS1$

$DN2$באקראי$DN2$לפעםמפעםחייבוחשמלוקוויביביםמים,למאור,גזתכנון.ובלתי
לדעתיכלולאזאתעםרחובותיהם.שלהחוליםהקרבייםאתולפרוץלחזור
כךעלעומדיםהיוכללובדרךהשונים,הקוויםנתוניםמצבבאיזהלעולם
הע־שלצרכיהןאתידענוכבראנחנוואולםהתפוצצות.לאחרנזק,לאחר

רים

$TS1$הערים$TS1$

$DN2$הערים$DN2$בתבונהרהותבינואתסללנוולכןשלנואתשתיכננובשעההמודרניות

גדולהשהרווחיותאלאלמדי,יקרהיהזהבאמצעם.אלההנקרותאתובנינו
הטלפוניהעיתוןשלחוטיוגםהשארביןנמצאים)הנקרות(בתוךמאוד...

כמובןזהגםהכנסותיו.גידולעםוגדלההולךשימוששכרלשלםועליו
שני(.ספר)אלטנוילנד,לציבור"תועלתאךמביא

טבעימונופולשלהרעיוןאתשנה120לפניהביןהרצלכן,

סברהואהשירותים.לכלאחתתשתיתשתהיהשכדאיבתשתית

נירושהדסציל!0:פהפ1צהלאלפיד.יאירהממשלהראש

להיותצריכהמונופוליסטיתלתשתיתמגישהשנהניתשעיתונות

רגו־תחתונתוןהוןבעליקומץבידינתונהולאבקואופרטיב,בנויה

לציה.
$TS1$.רגולציה$TS1$

$DN2$.רגולציה$DN2$בחזונועצמאיים,עיתוניםיהיוהזההתקשורתכלישללצדו

המיינסטרים.שלהרעיונותאתשיאתגרוהרצל,של

רזמקרוב.הרצלהכירהעיתונותעלההוןאיליעלהמשחיתהכוחאת

תעשייניםאליופנופרסה"פרייא"נויאבעיתוןעבדהרצלשכאשרמזכיר

נמנעכתבהואשבוהמשפיעשהעיתוןמשוםעיתון,לרכושלווהציעו

כסףהסיבה:באירופה.למסחרדנובה־אודרתעלתחשיבותעלמלכתוב

הסכיםהרצל"נורדבהאן".הרכבותומחברתמרוטשילדקיבלשהעיתון

הרכבות.ולחברתלרוטשילדיםנגדככוחהחדשהעיתוןלהקמתלהירתם

ב"מרינתבפועלקרהומהלעיתונות.הרצלשלחזונוהיהזה

בתחילתשקיבלובישראל,המרכזייםהטלוויזיהערוצישניהיהודים"?
הדואופוליסטי,מעמדםאתשביססמהמהמדינהבלעדיזיכיוןדרכם
מפניו:הזהירשהרצלמהסוגבדיוקהון,בעליקומץביריכיוםנמצאים

הרשותלראות,רצהשהרצלמהסוגלרגולציהנתוניםאמנםהערוצים

לאהרצלההון.בעליבידיושבויהחלשההיאזאתרגולציהאבלהשנייה,

הסיבההואההוןבעלישלהעודףהכוחהרגולטור.מחולשתמופתעהיה

ב"הברההכלכליתמהפעילותתשתיתייםהלקיםלראותרצהשבגללה

מולאמת.אובקואופרטיבים,מאורגנתהחדשה"

בתפקידמעונייניםשלאאלהפוליטיקאים
וחל־נאיבייםחלקםרלוונטיים,נראיםהרצלשלמהרעיונותהלק

קם

$TS1$וחלקם$TS1$

$DN2$וחלקם$DN2$.הרצלעצמו:אתישאלרעיונותיושלהקוראאבלמתוחכמים
לאהואהאםהכלכליים.בחייםולרגולציהלמדינהמרכזיתפקידרואה

הפוליטיקאיםשלנטייתםהזההמודלשלהעיקרילחולשהמודעהיה
עצמם?אתלשרתוהפקידים

הסוציאל־דמוק־לכלכלותדומהשנה120לפניהציעשהרצלהמודל
רטיות

$TS1$הסוציאלדמוקרטיות$TS1$
$DN2$הסוציאלדמוקרטיות$DN2$אתעיניולנגדהיהלאב-2091שלהרצלכמובןאירופה.צפוןשל

מאודמעורבתהממשלהשבהןמדינותהיום:שלהצפון־אירופיהמודל

ציבורית.שחיתותשליחסיתנמוכהרמהעםציבורייםשירותיםבאספקת

צרי־שאנחנוהפוליטיקאיםסוגלגבירעיונותכמההיולהרצלאבל

כים

$TS1$צריכים$TS1$

$DN2$צריכים$DN2$לאמקצוע,אועיסוקבגדרהפוליטיקהאין"אצלנוהחדשה":ב"חברה
להתפרנסהמנסיםאנשיםלרחוק.ידענוהזההנגעמןלנשים.ולאלגברים

טיבם,עלהבריותעומדיםמהרהעדמעבודתם,ולאהמוצהרות,מדעותיהם
פעמיםוכמהכמהפסקוהדיןבתילהזיק.יכולתכלמהםונוטליםלהםבזים

דומניגירוף,בחזקתהואמקצועיפוליטיקאישהכינויעלבונותבמשפטי

שני(.ספר)אלטנוילנד,עצמה"בעדמדברתזאתשעובדה

בשכרמשרותלנו"ישהציבוריות?למשרותאנשיםממניםאתםוכיצד

המ־היכולתלפיורקאךאנשיםבוחריםשבשכרמשרותכבוד.שלומשרות

קצועית

$TS1$המקצועית$TS1$

$DN2$המקצועית$DN2$מלכת־נתקליםכלשהו,סוגמכלהמפלגות,אנשיהמועמדים.של

חילה

$TS1$מלכתחילה$TS1$

$DN2$מלכתחילה$DN2$רשאיםאינםבכללפעיליםפקידיםהכל.בצדבריאמוקדםבמשפט

שללמשרותבאשרכןלאשהיא.צורהבכלציבורייםבוויכוחיםלהשתתף

אותומסלקיםבראש,הקופץכלפשוט:עיקרוןלנוישאלהלגביכבוד.

הענווהבמחבואיאףהזכויותבעליאתלגלותמשתדליםאנחנובעדינות.

לאלנוהיקרהשקהילהלכך,ערובהאנורואיםבכךכיביותר.הסמויים
שני(.ספר)אלטנוילנד,לשאפתנים"טרףתהיה

הרצלשמשרטטהאוטופיהשלהחולשותאחתטמונהכמובןוכאן

שררה,רודפישאינםאנשיםרקשבההדשהחברהמדמייןהואב-2091:

בחברההקריטיים,הציבורייםהתפקידיםלכלמתמניםוממוןפרסוםכוח,

מייצריםאיךאךהמדינה.בידינמצאותמרכזיותכלכליותתשתיותשבה

גםזהאתבהם?ושודדיםלתפקידיםמגיעיםהאלההאנשיםשבההברה

המלאכהאתלנווהשאירולדמיין,לתכנןידעלאהיהודיםמדינתחוזה

הזאת.החשובה

עבדהרצלכאשר

פרייא"נויאבעיתון

אליופנופרסה"

והציעותעשיינים

עיתון,לרכושלו
שהעיתוןמשום
הואשבוהמשפיע

מלכתובנמנעכתב

תעלתחשיבותעל

למסחרדנובה־אודר

הסיבה:באירופה.

שהעיתוןכסף

מרוטשילדקיבל

הרכבותומחברת

הרצל"מרדבהאן".

להירתםהסכים

העיתוןלהקמת
נגדככוחהחדש

לרוטשילדים

הרכבותולחברת


