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‰‡Ì ‰¯ˆÏ ¯ˆ‰

Ó„È‰ È‰Â„È˙ø

ÈÂ¯Ì ÁÊÂÈ

אופן כללי ניתן לומר שמעשיו ורעיונותיו של תיאודור הרצל אינםב

מעוררים עניין רב בקרב אנשי תרבות בישראל. אולם ישנה נקודה אחת

–בקורפוס הנרחב של כתביו שהפכה לנושא החוזר ונשנה בשיח הציבורי בחמש
עשרה השנים האחרונות: אינטלקטואלים ישראלים מתעקשים לציין שספרו

(1896) לא נועד להביא להקמתה של מדינה Der Judenstaat הקטן של הרצל

יהודית. תחת זאת, הם טוענים, כיוון המחבר לישות שהוא כינה "מדינת
היהודים", כשם הספר בגרסתו העברית: מדינה בעלת רוב יהודי, אך ללא

מאפיינים "יהודיים" פרטיקולריים אחרים. לפי תפישה זו, מי שסבור שהרצל

 מונח המופיע מספר פעמים, בין היתר, במגילת—היה אבי המדינה היהודית 
 אינו אלא טועה.—העצמאות 

אפשר שסוגיה זו לא הייתה מתבלטת כנושא ראוי לדיון, אלמלא החשיבות

הרבה שחלק ממפיצי הטענה הזאת מייחסים לה, והעובדה שבין אלה נמנים
 אנשים בעלי נכונות—משפטנים, אקדמאים ואנשי חינוך מן השורה הראשונה 

ויכולת להשתמש בתפישותיו של הרצל, כפי שהם מפרשים אותן, כדי להביא

לשינוי באופייה הלאומי של מדינת ישראל. מאלף לבחון, למשל, את הקביעות
שלהלן, הבאות מפיהן של דמויות מפתח בתחומים אלו.
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שרת החינוך לשעבר שולמית אלוני:

םא "םידוהיה תנידמ" איה ."תידוהי הנידמ" גשומה תא תלבקמ אל ינא

Ó„È˙ ‰È‰Â„ÈÌ.1 רפסה תא בתכ לצרה .םיקיידמ ונחנא

משה צימרמן, ראש החוג להיסטוריה באוניברסיטה העברית, ויושב ראש

ועדת משרד החינוך אשר הכינה את תכנית הלימודים החדשה בהיסטוריה

לחטיבת הביניים (1995):

ירטנצונתאה ןוויכל לגלגתמ "םידוהי תנידמ" ינאילצרהה גשומה ...לארשיב

2..."תידוהי הנידמ" קהבומה

הסופר עמוס עוז:

הניא הנידמ :"תידוהיה הנידמה" אלו Ó„È˙ ‰È‰Â„ÈÌ ארקנ לצרה לש ורפס

תויהל םילוכי םניא סובוטוא וא אסיכש םשכ ,תידוהי תויהל הלוכי

3...םיידוהי

4וטיעונים דומים נשמעים מפי דמויות חשובות נוספות בתדירות מרשימה.

אפילו ספר האזרחות החדש של משרד החינוך, שנלמד כעת בכל בית ספר
תיכון במדינה, מדגיש בפני התלמידים את "שם ספרו של הרצל: מדינת

5היהודים (ולא מדינה יהודית)".

אפשר שלא להזכיר את קלוד קליין, פרופסור למשפטים–בהקשר זה, אי
באוניברסיטה העברית, שכל כך השתכנע שהרצל רצה להקים "מדינת

1990 הוציא מהדורה– עד שב— ושהעולם חייב להבין זאת —יהודים" 

צרפתית חדשה של הספר בפריז, ובה נפטר מן הכותרת המקורית של הספר
לטובת שם חדש: לאחר תשעים וארבע שנים שבהן נקרא ספרו של הרצל

L’État Juif  ,("המדינה היהודית"), היום ניתן לרכוש את מהדורת קלוד קליין

("מדינת היהודים"). "אין כל מקום  L’État des Juifs  המתהדרת בכותרת
מדינה’מדינת יהודים', ולא ב’לספק", קובע קליין במבואו, "בהחלט מדובר ב

1996– מאז, אימץ את החידוש גם מוציא לאור אמריקני, והחל מ6".'יהודית

הנושאת לראשונה את The Jewish State ניתן לקנות מהדורה אנגלית של
The Jews’ State.7 הכותרת

ויכוחים סמנטיים מעין אלו אינם מושכים תשומת לב כה רבה, כמובן,

אלא אם שאלת המינוח מסמלת מאבק עמוק הרבה יותר על משמעות
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ההיסטוריה והערכים המשתקפים דרכה. ומקרה זה אינו יוצא מן הכלל. מה
שמניע את הדיון הוא רצון להוציא מכלל שימוש את הביטוי "מדינה יהודית",

שעד לא מכבר נהנה מקונצנזוס כמעט מוחלט. מונח זה היה שגור בפיהם

של ציונים בכל העולם, לרבות בארץ ישראל, במשך עשרות שנים לפני הקמת
המדינה. כאשר הוכרזה לבסוף עצמאות יהודית במאי 1948, חתמו כל

המפלגות היהודיות בארץ, מהקומוניסטים ועד אגודת ישראל, על מגילת

8עצמאות אשר השתמשה במונח "מדינה יהודית" לא פחות מחמש פעמים.

9הרצל מוזכר במגילה אף הוא, כ"הוגה חזון המדינה היהודית".

ההתייחסות אל מדינת ישראל כאל מדינה יהודית לא הייתה עניין של

קונצנזוס רק בזמן הקמת המדינה; גם לאחר מכן רעיון זה עמד במרכז מסורת
מדינית ישראלית סמכותית אשר זכתה לתמיכת הרוב המכריע של היהודים

1988, אפילו דמות רדיקלית–בכל העולם במשך עשרות שנים. אכן, עוד ב

ציבורי–גוריון במישור הפוליטי– שהמשותף בינו ובין בן— ’כישעיהו ליבוביץ
 יכולה הייתה להשתמש באותו מונח, בדיוק כפי—היה מצומצם ביותר 

ששימש בלשונם של מייסדי המדינה ארבעה עשורים לפני כן, בכדי לתאר

את ייעודה הרצוי של מדינתו:

,ידוהיה םעה תויעבב לופיטל היתוחוכ רקיע תנווכה ]איה[ ...תידוהי הנידמ

יסחי ;תוילכלכהו תויכוניחה ,תויתדעה ,תויתרבחה תויעבה :הלוגבו הנידמב

01.המודכו תודהיה םע הנידמה יסחי ;הלוגה םע הנידמה

איהש דועייהש ךכב ,התוהמב תידוהי איהש הנידמ איה לארשי ,רמולכ
."ידוהיה םעה תויעבב לופיטל" הנידמה לש היתוחוכ תנווכה אוה תתרשמ

,"םיידוהי" תוינידמ יווקו םיקוח לש ףיקמ ךרעמ תמקהל איבה הז ןורקיע

תונקהל רפסה יתב תא בייחמ רשא ,יתכלממ ךוניח קוח ;תובשה קוח םללכבו
םעלו לארשי תנידמל תונמאנ" חפטלו "לארשי תוברת יכרע" תא םידימלתל

ןתרטמש תולועפב ןוחטיבה יתוריש לשו ל"הצ לש םתופתתשה 11;"לארשי

םיילארשי טפשמ יתב לש םתוברועמ ;ץראל ץוחב םילארשי–אל םידוהי תלצה
םיקוח ;"ידוהיה םעה יפלכ םיעשפ" ןיגב םיצאנ המחלמ יעשופ לש םתטיפשב

;תבשהו לארשי יגח תוברל ,ידוהיה םעה לש וילמסל יתכלממ דמעמ םיעבוקה

תוינידמ ךותב רחא וא הז טירפ יבגל חכוותהל היה ןתינש ןבומ .םירחא םיברו
— ידוהי לכ טעמכ םלוא ,תונושארה לארשי תולשממ לש וז "תידוהי"

הנידמ"כ המקוה לארשיש ןורקיעה תא לביק — םלועב םג ומכ לארשיב
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התוינידמ ,היכרע ,הדועיי תניחבמ םג אלא ,תיפרגומד הניחבמ קר אל ,"תידוהי
.היתודסומו

הניסיון לקדם את התפישה שלפיה ישראל אמורה להיות "מדינת יהודים,

 ולייחס אותה להיסטוריה הציונית מאז—ובוודאי לא מדינה יהודית" 
 מייצג, לפיכך, בחירה להתנתק מן הרעיון המרכזי במסורת המדינית—הרצל 

הישראלית, ולהמירו במשהו אחר. לאחרונה תיאר מגמה זו ההיסטוריון מרדכי

און:–בר

לארשיל אורקלמ ענמיהל םיפידעמ םיבר ...לארשי לש התודהי לע ןוידב

תנידמ" רתוי ילרטיינה חנומב שמתשהל םיפידעמ םה ."תידוהי הנידמ"

תיתדבוע הניחבמ תראותמ לארשיש ...ךכ לע תזמרמ וז הפדעה ."םידוהיה

21...בורה םה םידוהיה הבש הנידמכ רתויב הבוטה הרוצב

נוחות–און, המונח "מדינה יהודית" נדחה עקב אי–כפי שמסביר בר
אידיאולוגית הולכת וגוברת, הנובעת מן ההשלכות הנורמטיביות של מדינה

שהיא "יהודית" בייעודה הבסיסי. המונח "מדינת היהודים", לעומת זאת, הוא

תיאורי, ומתייחס באופן כמעט בלעדי לעובדה שישראל היא "מדינה שבה
היהודים הם הרוב". למרות שלא כל חסידי המונח החדש משתמשים בו באופן

נוחות שהם– או לפחות האי—זהה, המשותף לכולם הוא התנגדותם לרעיון 

 שמדינת ישראל צריכה לעסוק בראש ובראשונה באינטרסים—חשים לגביו 
ובשאיפות של העם היהודי. הם מעדיפים לפרש את ייעודה של המדינה כזהה

לזה של שאר מדינות העולם כפי שהם מדמיינים אותן: מדינות "נייטרליות"

ללא משימות פרטיקולריסטיות, ובעצם ללא משימות כלשהן מעבר לדאגה
לרווחתם של האנשים החיים בתוך גבולותיהן. כפי שניסח זאת עמוס עוז:

 יהודים,—"המדינה אינה אלא כלי... והכלי הזה צריך שיהיה שייך לכל אזרחיו 

13מדינה יהודית' אינו אלא מדוח".’מוסלמים, נוצרים... המושג 

ההסתייגות הנוכחית מרעיון "המדינה היהודית" היא המניעה במידה

—רבה את הדעה העיקשת כי הרצל מעולם לא כיוון למדינה כזאת 

שלו הייתה אמורה להיות "מדינת יהודים" בלבד. שכן אם Judenstaat–ושה
הרצל עצמו, מייסדה של ההסתדרות הציונית, לא ביקש אלא להקים "מדינת

 מדינה נייטרלית שיהיה בה אמנם רוב יהודי, אך בכל מובן אחר—יהודים" 

 אזי התומכים ב"מדינת יהודים" כיום— במהותה ˙Ï‡–È‰Â„Èתהיה מדינה 
יכולים להציג את עצמם כדובריה של המסורת הציונית האמיתית, שעליה
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זמננו. במילים אחרות, הטענה כי הרצל–מושתתים חיי הציבור הישראליים בני
נמנה עם מתנגדי המדינה היהודית הופכת לנשק במאבק נגד הכוונה הברורה

של מחברי הכרזת העצמאות לכונן את ישראל כ"מדינה יהודית", ובייחוד נגד

גוריון ושל הזרם המרכזי בציונות שאותו ייצג.–רעיונותיו של דוד בן
אמנם, זכותם של המתנגדים לרעיון המדינה היהודית לנסות ולדחוק אותו

אל מחוץ למסורת המדינית הישראלית. אך קשה מאוד למצוא יסוד לניסיון

לגייס את הרצל למאמץ זה. כי גם אם פעילי "מדינת היהודים" של היום
רוצים בכך, הרצל לא נמנה בשורותיהם. האמת היא כפי שכתוב במגילת

 האיש שטבע את—העצמאות: הרצל היה "הוגה חזון המדינה היהודית" 

המונח "מדינה יהודית", האיש שבחר במילים אלו מפני שהן תיארו בדיוק
את המדינה שביקש לכונן.

כדי לבסס טענה זו, אדון בשלוש שאלות: ראשית, אבחן את השאלה

הסמנטית, האם הרצל התכוון להגדיר את המדינה שביקש להקים "מדינה
יהודית", או שמא, כפי שנטען לעתים כה תכופות בשנים האחרונות, לא

התכוון לכך כלל. שנית, אפנה לשאלה המהותית, ואשאל האם המדינה שהרצל

הציע בספרו, כאידיאל פוליטי, הייתה במובן משמעותי כלשהו מדינה "יהודית".
ושלישית, מכיוון שרבים מן הדוגלים ב"מדינת יהודים" בשנים האחרונות

קושרים מונח זה עם האמונה, המיוחסת להרצל, בזכות "הפרדה" של הדת

היהודית מן המדינה, אבדוק אם הרצל אכן קיבל דוקטרינה שכזו. סבורני
שלאחר מאמץ כן לרדת לעומקן של שאלות אלו, לא ניתן אלא להסיק כי

של הרצל נועדה להיות "מדינת יהודים" נייטרלית,  Judenstaat–הטיעון שה

הוא חסר כל בסיס.

·

פנה קודם לשאלה הסמנטית: האם הרצל התכוון, כפי שטוענים תכופות,נ
בכותרת הגרסה הגרמנית של ספרו יובן כ"מדינת Judenstaat שהמונח

 כ"מדינה יהודית"?‡Ï ו—היהודים" 

במהלך שנת 1895, כהרצאה שהתעתד Der Judenstaat הרצל כתב את
לשאת בפני בנקאים ודמויות יהודיות חשובות נוספות במערב אירופה, שקיווה

כי ימלאו תפקיד מרכזי בניהול המשא ומתן עם המעצמות האימפריאליות
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לשם הקמתה של מדינה יהודית עצמאית. בנובמבר באותה שנה הביא הרצל
את תכניתו המדינית בפני קבוצה של יהודים אנגלים בעלי השפעה בשם

˘Â‡È’‚מועדון המכבים'. בעקבות אותה הרצאה התבקש להגיש מאמר בנושא ל’

Î¯ÂÈ˜Ï17 בינואר 1896 תחת הכותרת "פתרון– הלונדוני, ומאמר זה, שהופיע ב
השאלה היהודית", היה בעצם הופעת הבכורה של רעיונו. נמצאים בו קווי

 ("מדינהJewish Stateהמחשבה העיקריים של ספרו, וכן המונח האנגלי 

יהודית"), שהרצל השתמש בו בעקביות כדי לתאר את המדינה העצמאית
שרצה להקים עבור העם היהודי.

19 בינואר, לאחר הופעתו של המאמר באנגלית, חתם הרצל על הסכם–ב

להוצאת הגרסה המלאה של הספר, תוך שהוא מציין ביומנו שבכוונתו להחליף
 המהדורה14, הפשוטה בהרבה.Der Judenstaat–את כותרתו המסורבלת ב

14 בפברואר 1896. בה בעת הוציא הרצל גם מהדורות–הגרמנית ראתה אור ב

 לכותרת המהדורה הצרפתית15בצרפתית ובאנגלית, שאותן מימן מכיסו.
("המדינה היהודית"), ולמהדורה האנגלית L’État Juif השתמש הרצל בצירוף

16("מדינה יהודית"). A Jewish State נתן את הכותרת

קשה לטעון שבחירתו של הרצל בכותרות אלו הייתה מקרית. הרצל דיבר
צרפתית רהוטה, והאנגלית שלו, שהייתה אמנם בינונית, הייתה טובה דייה

. יתר על כן, למהדורות Jewish Stateכדי שיוכל להבין את משמעות המילים

של החוברת באנגלית ובצרפתית היה מקום מרכזי בתכניותיו המדיניות.
האישים המרכזיים שעמדו מאחורי הניסיונות ליישב יהודים בארץ ישראל

 היו דוברי— שאותם קיווה הרצל למשוך אל מפעלו —ובארצות אחרות 

החברה להתיישבות יהודית' (יק"א), ישב’צרפתית, וארגונם החשוב ביותר, 
בפריז. ומנגד, את ארגונו שלו התכוון הרצל לבסס באנגליה, וספרו נכתב מתוך

 לפיכך, בנוגע17ההנחה המפורשת שיהודי אנגליה יהיו עמוד התווך של התכנית.

לשתי המהדורות, אין כל יסוד להניח שהרצל היה מוכן לסלף את כוונותיו
המדיניות ולהשתמש בכותרת שנחשבה בעיניו בעייתית מבחינה רעיונית. באופן

1899, גם היא נשאה–דומה, כשאישר הרצל את פרסומה של מהדורה אידית ב

È ÈÂ„È˘Ú„כותרת שכדובר גרמנית הוא בהחלט היה מסוגל להבין: היא נקראה 

Ó„È‰.("המדינה היהודית") 18

‰Ó„È‰כך, בכל שפה שהרצל שלט בה, תורגמה הכותרת של ספרו כ

‰È‰Â„È˙ולא כ ,Ó„È˙ ‰È‰Â„ÈÌ.19מעבר לכך, הרצל השתמש בעקביות במונח 
"מדינה יהודית" בשנים שלאחר מכן, לא רק ביחס לספרו, אלא גם לתיאור

המדינה שביקש לייסד. עובדה זו בולטת במיוחד כשבוחנים את מכתביו,
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כלל בגרמנית ובצרפתית: כשכתב בגרמנית, המשיך שאותם כתב בדרך
, אך במכתבים שכתב בצרפתית באותם ימיםJudenstaatלהשתמש במילה 

 מכאן ברור שהמונחétat juif.20–ממש, התייחס תמיד למדינה שרצה לייסד כ

. ואכן, השימושJudenstaat "מדינה יהודית" היה התרגום המועדף עליו למילה
העקבי של הרצל במונח "מדינה יהודית" באנגלית ובצרפתית הוא שגרם

להצלחתו העצומה של המונח. במשך יותר ממאה שנה לאחר שהרצל טבע

אותו, המשיכו מדינאים בכל רחבי העולם לדבר בעד ונגד רעיון "המדינה
1937 המליצה לראשונה– לרבות הוועדה הבריטית המלכותית שב—היהודית" 

על עצמאות יהודית בארץ ישראל, כמו גם מנסחי החלטת החלוקה של האו"ם

1947, שנתנה הכשר בינלאומי לרעיון זה.–מ
טענתם של אוהדי המושג "מדינת היהודים" כיום היא שכל זה אינו

אלא טעות. לדידם, כל מי שמשתמש במונח "מדינה יהודית" בהתייחסו

 משמעה-Juden  של הרצל אינו מודע לכך שהתחילית הגרמנית Judenstaat–ל
. את כוונתוjuedisch "יהודים", בעוד שהמילה שמשמעותה "יהודית" היא

האמיתית של הרצל ניתן להבין רק מן הכותרת הגרמנית של ספרו, וזו דיברה

אילו התכוון הרצל למדינה juedischer Staat , לאJudenstaat על מדינה שהיא
.Der Juedische Staat יהודית, היה נותן לספרו את הכותרת

הבנה לגבי הדרך שבה שימשה–אלא שטיעון זה מבוסס כולו על אי

 ("יהודים") בגרמנית של הרצל. בחינה של כתביו מגלה שפע-Judenהתחילית 
של מילים המכילות תחילית זו, שבהן ההתייחסות היא בבירור למשהו "יהודי".

ביחס ל"עיתון יהודי" (או, ליתר דיוק, Judenblatt כך, למשל, כותב הרצל

בדברו על "רומן יהודי" שקיווה לכתוב. בדומה Judenroman–"צהובון יהודי"), ו
עבור Judenkongress–עבור "ילדים יהודים" ו Judenkinder לכך, הוא כותב

"קונגרס יהודי". הדרך הברורה ביותר לתרגם מונחים כאלה לעברית, כמו גם

 ודומה כי איש—לאנגלית ולצרפתית, היא להשתמש בשם התואר "יהודי" 
לא יבקש להחליף ביטויים כמו "קונגרס יהודי" או "עיתון יהודי" בביטויים

מסורבלים כגון "קונגרס יהודים" או "עיתון יהודים". באותה מידה, כשמבקשים

לעברית, הבחירה הטבעית והנכונה ביותר היא  Judenstaat  לתרגם את המילה
état–באנגלית, ו Jewish State"מדינה יהודית", המקבילה למינוח של הרצל (

juif .(בצרפתית

אך גם אם המונח "מדינה יהודית" היה התרגום המוצלח ביותר של המילה
Judenstaat  לשפות זרות, עדיין קיימת האפשרות שמילה זו היא שמשקפת

 של הרצל; כלומר, אולי הוא העדיף להשתמש˙ÓÈ˙ÈÂ‡‰נאמנה את תפישותיו 
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("יהודי") בשפת אמו juedisch בתואר ("יהודים") במקום -Juden בתחילית
— לפחות בגרמנית —מפני שחש שלחלופה השנייה יש משמעות מסוימת 

שהיא פחות רצויה?

ברם, גם את האפשרות הזאת סותרות הראיות. למעשה, בדיקת כתביו
באופן פחות juedisch–ו  -Juden של הרצל מעלה כי הוא השתמש במונחים

או יותר חליפי, וכי ככל הנראה לא ראה כל הבדל משמעותי ביניהן. כך,

והן Judenfrage–למשל, כשכתב על "השאלה היהודית" השתמש הן ב
והן Judengemeinde–; עבור "קהילה יהודית" השתמש הן בjuedische Frage–ב

Judengeist ; והצירוף "הרוח היהודית", היה אצלו גםjuedische Gemeinde–ב

("צהובון יהודי") Judenblatt . בדומה, המונח המפורסםjuedischer Geist וגם
. ואפילו השפה האידית מופיעהjuedisches Blatt– ביומניו של הרצל גם כ מופיע

. יתר על כן, המילהjuedischdeutsch–, כמו גם כJudendeutsch–בכתביו כ

juedischאף שימשה אותו כדי לתאר מוסדות של התנועה הציונית כמו ה –
Juedische Colonialbank ("הבנק הקולוניאלי היהודי"), שהקים בלונדון

במטרה לספק שירותים פיננסיים שיתמכו בפעילותו הדיפלומטית. אילו רצה

בכך, היה יכול בקלות לבחור בשם אחר, שאיננו נוקב בשם התואר "יהודי",
. אך הרצל לא עשה זאת מן הסיבה הפשוטהJudencolonialbank דוגמת

. דהיינו, המונחיםjuedischהייתה אצלו נרדפת למילה  -Juden שהתחילית

Judenstaat ו–juedischer Staat היו בשביל הרצל, ביסודו של דבר, מילים
נרדפות.

אבל הרצל היה חייב, כמובן, לבחור בין מונחים אלו. אפשר לתת לספר

רק כותרת אחת, והוא ידע שהמונח שיבחר יהפוך לסיסמה ולסמל שישתמשו
juedischer Staat–ו Judenstaat בו במשך שנים או אולי מאות שנים. ולכן, אם

היו עבור הרצל מילים נרדפות במהותן, מדוע העדיף את הראשונה על פני

האחרונה?
אם כי לא ניתן להוכיח זאת בוודאות, נראה ששיקוליו היו ספרותיים

היא  Judenstaat  במהותם. לא ניתן להתעלם, למשל, מן העובדה שהמילה

הקצרה יותר והפחות מסורבלת מבין שתי האופציות שעמדו לרשותו בשפה
הן החלופות הקצרות יותר état juif–ו Jewish state– כשם ש—הגרמנית 

והמסורבלות פחות באנגלית ובצרפתית. נוסף על כך, ישנה אפשרות סבירה

בגלל ערכה הרב כמשחק מילים בעל מטען Judenstaat שהרצל נמשך למילה
ציוני. שיקולים מסוג זה פעלו באופן ברור בבחירת הכותרת לרומן–אידיאולוגי

חדשה"), שהתווה דיוקן אוטופי–("ארץ ישנה Altneuland שפרסם לימים,
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של ארץ ישראל עתידית. כידוע, כותרת הרומן היא בדיוק משחק מילים מעין
Altneuschul  זה, בהיותה אזכור מודע לבית הכנסת המפורסם של פראג,

 כותרת זו נועדה להיות משעשעת כמובן, אך היא21חדש").–("בית כנסת ישן

גם ביקשה לעמוד על נקודה אידיאולוגית חשובה: יהודי מרכז אירופה ראו
את מרכזם הרוחני במשך שש מאות שנה, והרצל קרא להם Altneuschul–ב

חדש שלהם ולהחליפו במשהו נשגב–בעדינות לוותר על בית הכנסת הישן

חדשה, ארץ ישראל. משחק מילים זה, על צלילו– ארצם הישנה—יותר 
המתבדח מעט ועל משמעותו העמוקה וכבדת המשקל, הוא אשר הפך את

Altneuland לכותרת מוצלחת בעיניו. ביומנו כתב על המונח Altneuland:

22"זו תהיה מילה מפורסמת".

האם הרצל חיפש אחר משחק מילים דומה כשטבע את המונח

Judenstaatיש סיבות טובות לחשוב שכן. כידוע, חלק מן היהודים בערי ?

Judenstadtמרכז אירופה בימיו של הרצל חיו ברובע מסוים שלעתים כונה 

של פראג. Judenstadt–עצמו נמצא ב Altneuschul–("עיר היהודים"). אכן, ה

, ביקש הרצל להעביר את אותו המסרDer Judenstaat  כאשר קרא לספרו

בדיוק שהדגיש מאוחר יותר בכותרת שהעניק לרומן שלו: הוא קרא ליהודים
לעזוב את עירם, את הרובע היהודי שלהם, ולהחליפו בדבר הנשמע דומה,

אך הוא למעשה גדול ממנו לאין ערוך: המדינה היהודית.

תהיה Judenstaat לסיכום, הטענה שהרצל התכוון שמשמעותה של המילה
"מדינת יהודים", ולא "מדינה יהודית", אין לה יסוד. הרצל עצמו הוא שטבע

את המונח "מדינה יהודית", והוא השתמש בו בעקביות מלאה במשך כל

השנים שבהן הנהיג את התנועה הציונית, כתרגום המועדף עליו למילה
Judenstaat  בכל השפות שבהן שלט. יתר על כן, יש סבירות גבוהה שבחירתו

במונח הזה בגרמנית נבעה מטעמים ספרותיים מובנים, שאין להם כל קשר

להתנגדות רעיונית למושג "מדינה יהודית" המיוחסת להרצל היום.
Ó„È˙ ‰È‰Â„ÈÌנותרת, כמובן, שאלת הגרסה העברית של ספרו, שנקראה 

תושייה' בוורשה.’1896 ביזמתה של הוצאת –מאז שתורגמה לראשונה ב

הכותרת העברית היא, כמובן, הגורם הברור ביותר הדוחף אינטלקטואלים
ישראלים למסקנה כי הרצל התנגד למונח "מדינה יהודית". אך לאור העובדה

שלהרצל עצמו לא הייתה שום בעיה להשתמש במונח "מדינה יהודית", קשה

להאמין שדווקא בגרסה העברית ביקש לבטא הסתייגות ממנה. סביר יותר
— שידיעתו בעברית בתקופה זו הסתכמה במילים ספורות בלבד —שהרצל 

לא התעמק בשאלת הכותרת העברית יתר על המידה; ואם עלה העניין בכלל,



•   82   ˙ÎÏ˙

אפשר לשער שפטר אותה בבקשה מן המתרגם, הסופר הווינאי מיכאל
, לבחור בכותרת הנשמעת יפה יותר.’ברקוביץ

, כדי להיווכח שאפילו’בנוסף, אין אלא לעיין במהדורה של ברקוביץ

המתרגם עצמו לא ידע שהמונח "מדינת היהודים" הוא התרגום ה"נכון" של
 השתמש במספר ביטויים’. נהפוך הוא, תרגומו של ברקוביץJudenstaatהמילה 

23 לרבות המונח "מדינה יהודית".—שונים כדי לתרגם מילה זו לעברית 

‚

ד כה בחנתי את הראיות לכך שהרצל קיבל את הביטוי "מדינה יהודית"ע

. אולם הדיון הסמנטי אינו יכול לענותJudenstaatכתרגום הנכון למילה 
על הטיעון המהותי לגבי כוונתו של הרצל. כי אפילו אם הרצל טבע את המונח

"מדינה יהודית" ועשה לקידומו, עדיין ייתכן, מבחינה תיאורטית, שבמונח זה

כיוון למה שמכנים כיום "מדינת היהודים": מדינה נייטרלית במהותה, הדומה
, שגם אם יהיו רוב תושביה יהודים,˙ÚÏ ‰‡Ó‰ ‰Á·¯˙Èלזו שתיאר רוסו ב

מכל בחינה אחרת היא לא תהיה מדינה "יהודית" כל עיקר. אפשרות מרחיקת

— שגם היא פופולרית בקרב אינטלקטואלים ישראלים —לכת עוד יותר 
היא שאפילו לגבי היהודים שיחיו ב"מדינת היהודים", לא הייתה להרצל כוונה

שיישארו "יהודיים" בכל מובן תרבותי שהוא, אלא שיהיו מתבוללים (או

יהודים לשעבר), שיחיו משוחררים מאנטישמיות במקום שהוא, מבחינה זו,
נוח יותר. מיותר לציין שגם בתסריט זה, שעל פיו מאבדים יהודי המדינה

היהודית את אופיים ואת רעיונותיהם היהודיים והייחודיים, תוך זמן קצר

תחדל המדינה להיות "יהודית" בכל מובן שהוא.
Judenstaat–אם כן, מוטב לבדוק קודם כל את הטיעון שהיהודים תושבי ה

של הרצל לא היו אמורים להיות יהודים "יהודיים". לאחר מכן אחזור לשאלת

המהות היהודית של מדינתם.
יהודית" המאוכלסת ביהודים–הטיעון כאילו הרצל תמך בהקמת מדינה "לא

גילה של התנועה הציונית עצמה, ושורשיו נעוצים–מתבוללים, הוא כמעט בן

עוד בהתקפותיו החריפות של אחד העם על הרצל ועל סגנו מקס נורדאו,
24שאותם האשים ברצון להקים "מדינת גרמנים או צרפתים מזרע היהודים".
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נוסחים שונים של אותו הטיעון ממשיכים להישמע עד עצם היום הזה.
 שר המשפטים לשעבר יוסי ביילין כתב לאחרונה לגבי הרצל כי:לדוגמה,

ויה ךכמ האצותכ וליאו ,םדא ינבכ םידוהיה תא לבקמ םלועה היה וליא

לש יתימאה ומולח ...ונממ רשואמ היה אל ,םתודהי לע םירתוומ םידוהיה

— םדא ינבכ תויחל םידוהיל תורשפא ןתמ :ינקירמאה םולחה אוה לצרה

הקירמאב םיידוהיה םייחה הזוח אוה ,תובר תוניחבמ !הבוט בורמ ללובתהלו

52...םידוהיה תנידמ הזוח אוהשמ רתוי הברה

ופרשנות זו לתפישותיו של הרצל אינה נחלתו של ביילין בלבד. השקפות

26דומות על הרצל מופיעות בשיח הציבורי בישראל תדיר.

עם זאת, חשוב להכיר בכך שהטענה כי הרצל רצה לייסד "מדינת גרמנים
או צרפתים מזרע היהודים" מקורה אינו בהרצל עצמו, שמעולם לא דיבר כך

ומעולם לא כתב כך. כדי למצוא תיאור כזה של מטרותיו, צריך לפנות לכתביו

של אחד העם, יריבו הפוליטי המר, שפרסם טיעון זה במסגרת מאמציו לפגוע
הגדול במעמדו של הרצל בקרב יהודי רוסיה המסורתיים, שהיו המחנה

ה זו כיוםָָמשֲַא אין זה אומר שהחוזרים על ה27והחשוב בהסתדרות הציונית.

טהורים. אך בכל זאת חשוב לזכור שהרבה ממה–עושים זאת מתוך מניעים לא
שנאמר היום על יהדותו של הרצל מבוסס על דברים שנאמרו מתוך מניעים

בין אם מדובר בדברים שנאמרו בעוד הרצל בחיים, 28פוליטיים ומפלגתיים,

29ובין אם מדובר בסגירת חשבונות לאחר פטירתו.

אם ניקח דוגמה בולטת אחת, שום אדם שהכיר את תפישותיו של הרצל

באופן סביר לא יכול היה להאשימו בכך שחפץ במדינה שתושביה יהיו מ"זרע

 מן הסיבה הפשוטה שהרצל דחה בעקביות כל ניסיון לייחס—היהודים" בלבד 
ביולוגית. הוא האמין שהיהודים מאוחדים על–ליהודים זהות קיבוצית אתנית

ידי מורשת משותפת ומצוקה משותפת, וראה בזהות התרבותית הזאת את

30אבן הפינה של הלאומיות היהודית.

אם כן, כדי להבין את השקפותיו של הרצל בנושא זה, חשוב לפתוח

 לדוגמה,—בבדיקת תפישותיו לגבי מה שהוא כינה ה"שיבה אל היהדות" 

כשהצהיר בפני הקונגרס הציוני הראשון כי "הציונות היא שיבה אל היהדות
 כידוע, הרצל החל את הקריירה הציונית31עוד לפני השיבה אל ארץ היהודים".

מנותק שלו כיהודי מתבולל, אולם אין פירוש הדבר שהבית שבו גדל היה

מכל קשר עם עמו: בילדותו הלך הרצל עם אביו לבית הכנסת בלילות
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קהילתו של–שבת, ואף למד מספר שנים בבית ספר יסודי יהודי; סבו היה בן
רבי יהודה אלקלעי, מראשי הדוברים של הלאומיות היהודית באמצע המאה

עשרה, וייתכן שממנו קלט הרצל את רעיון שובם של היהודים–התשע

לעצמאותם הקדומה. עם זאת, ברור מיומניו וממקורות אחרים, שלפני שאימץ
את הלאומיות היהודית בגיל 35, התרחק הרצל עד מאוד כמעט מכל דבר

 לאחר שהרצל כבר הטריד—"יהודי". די להיזכר בכך שבערב חג המולד 1895 

במשך חודשים את הרב הראשי של וינה, מוריץ גיֶדמן, בעניין הקמת מדינה
 נכנס הרב לחדר האורחים של הרצל ומצא אותו מדליק עץ אשוח.—יהודית 

וכך כתב הרצל ביומנו:

הארנ .ןמדיג סנכנ ,יידלי ליבשב חושאה ץע תורוא תא יתקלדהש עגרב שממ

!ילע וצחליש השרא אל ,בוט ."ירצונ"ה גהנמה ללגב וילע הרכענ וחור יכ

23.שמשה לש יפרוחה הנפמה וא — הכונחה ץע ארקייש ידצמ לבא

רצון זה שרבנים לא "ילחצו" עליו אופייני להשקפותיו האישיות

והפוליטיות של הרצל. אך בו בזמן, הקשר ההולך ומתהדק של הרצל עם
המסורת של העם היהודי גבר על זהירותו מפני רבנים. "אני שב ומאחה את

 וככל שאיחה, כן מצא בלבו אהדה33המסורת הקרועה של עמנו", ציין ביומנו,

כלפי מנהגי היהודים. אכן, שנתיים לאחר אותה תקרית עם גידמן, הוא פרסם
סיפור שנקרא "המנורה",* ובו תיאר את השמחה שחש כשהפנה את גבו לחג

המולד, והדליק לראשונה חנוכייה עם ילדיו. גיבורו של הסיפור, יהודי גרמני

משכיל שהוא בעצם הרצל עצמו, הוא בן אדם ש"כבר מזמן הפסיק להיות
אכפת לו ממוצאו היהודי או מדת אבותיו". אך למרות ריחוק זה, היה מאז

 "אדם שעמוק בנפשו חש את הצורך להיות— כך כותב הרצל —ומעולם 

יהודי". כשהיה עד לאנטישמיות הגואה סביבו, החל צורך זה לפרוץ אל פני
השטח. וכך תיאר את תהליך השינוי הזה ב"המנורה":

םיסומכה ושפנ ירוסיי .םד תתוש דחא עצפל ותמשנ התייה טעמ–טעמ

תובקעבו ,ותודהי לא ,ונייהד ,םרוקמ לא והוטהש ךכב התע ואטבתה

תללוחתמ התייה אל ילוא רתוי םיבוט םימיבש הרומת ותוא הדקפ תאז

הדוה אל הנושארב .בר טהלב תודהיה תא בוהאל ליחתה אוה ...םלועל

הלימה .תויזעול תופשב םויכ םג תגהונ הלימהו ,לצרה לש ותפוקתב הייכונחה הארקנ ךכ *
.ינרדומ ירבע שודיח איה "הייכונח"
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אלא רתונ אלש ...ךכ ידכ דע וז הבהא וילע הקזח ףוסבל ךא ...ןוכנ–לא ךכב

43.תודהיה לא בושל ,אוהו ...דבלב דחא אצומ

הרצל מתאר כיצד נאבק עם עצמו, ולבסוף הגיע למסקנה שאף על פי שהוא

עצמו מרוחק מכל דבר יהודי, יוכל לפחות להעניק לילדיו חינוך יהודי. ואת

החינוך הזה ביקש להתחיל בחג החנוכה:

ול שמיש וישכע םלוא .םישמ ילבמ ...רובעל גחל חינה תומדוק םינשב

ולוצלצ םצע ...הרונמ השכרנ ...דיתעל הפי תרכזמ וידליל קינעהל תונמדזה

.גנוע ול בסה ,םידליה ינזואב ברע ידמ וישכע הגוה היה ותואש ,םשה לש

.דלי לש ויפב ולוצלצ דחוימב היה דמחנו

ומכ ...ןטקה ןמשה ךפ סנ .גחה רוקמ לע בוש רפוסו ,ןושאר רנ וקילדה

םידליל רפיס ונדידי .םיבכמה ,ינשה תיבה ,לבב תולגמ הבישה רופיס םג

רנ קילדהשכ .קיפסה הז םהל ךא ,הברה עדי אל אוה .עדיש המ לכ תא

םירבדה ול וארנ ,ויפמ תאז לכ ועמשש ףאו ,םהל רפיסש המ לע ורזח ,ינש

םיריאמ ושענש ,םיברעל חור רצוקב הפיצ םיאבה םימיב .םיפיו םישדח

...רתויו רתוי

ןרק רידא רהוז ...הלוכ תורנה תרוש תא םיקילדמ ובש ,ינימשה םויה אב

המוא תתצהל לשמ הז עגר ךפה ונדידי רובע .וצצנ םידליה יניע .הרונמה ןמ

םיקלודש העשמ ...דחא דועו ,דחא דוע ךכ רחאו ...דחא רנ הליחת .המלש

53.רצונש המ לע חומשלו םיאתשמכ דומעל לכה םיבייח ,םלוכ תורנה לכ

סיפור זה אינו מעשה ידיו של אדם המסתייג מאופיים היהודי של

היהודים. נהפוך הוא, ה"שיבה ליהדות" שהייתה בבסיס הציונות, הייתה עבורו

"זוהר אדיר", והוא האמין בעקביות, כפי שכתב במקום אחר, כי "ההישג הגדול
36ביותר של הציונות הוא הבאת נער שאבד לעמו בחזרה ליהדות".

יתר על כן, יומניו מראים שנטייתו החיובית כלפי מורשת עמו לא הייתה

 ולעתים—מוגבלת להדלקת נרות חנוכה. הוא מדווח גם על יחס הכבוד 
 שרחש כלפי מנהגים יהודים אחרים שנטל בהם חלק: תפילות ליל—ההנאה 

שבת, העלייה לתורה, סדר פסח, ברכת המזון, קריאתם של ילדיו בתפילה

 הוא כתב מתוך סימפטיה על השבת, ובאהדה על37עברית לפני השינה.
 הוא התייחס לציונות כהגשמת התפילה המסורתית38הסמליות של המגן דוד.

"לשנה הבאה בירושלים", וציין את התנ"ך כבסיס לתביעה היהודית על ארץ

 ספקנותו באשר לאפשרות להחיות את השפה העברית הפכה גם39ישראל.
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היא לתמיכה, ולא זו בלבד שקיבל שיעורים בעברית, אלא גם דאג שילדיו
Benjamin  הופיעו תחת שם העט העבריÈ ÂÚÏË„ילמדוה; ומאמריו הציוניים ב

Seff .("בנימין זאב")40

 וכבר בשלב— כפי שנטען לעתים קרובות —הרצל גם לא היה אתיאיסט 
מוקדם ביומניו משתקף מאבקו להסביר מדוע יש לשמר את רעיון האלוהים,

תוך שהוא מבקר את האל של שפינוזה כ"אינרטי" מדי:

ינא ...ירוטסיהה לאה תונכל רשפאש המ חורב יידלי תא ךנחל הצור ינא

םלועב לעופ אוהש האור ינא ירהש ,לכב–חכונ ןוצר ימצעל תומדל לוכי

אוה םלועה .רירשה תלועפ תא האור ינאש יפכ ותוא האור ינא .ירמוחה

ינניאו תיפוסה הרטמה תא ריכמ ינניא .ולש הלועפה אוה םיהולאו ףוגה

14...רתוי הלענ והשמ איהש ךכב יל יד .התוא ריכהל ךירצ

ואכן, ביומניו של הרצל, שבהם תיעד בדקדקנות את רגשותיו המתפתחים,

מעטות לאלוהים. ולמרות שהתייחסויות אלה–ניתן למצוא התייחסויות לא
עקביות, חסרות ביטחון, ובאופן כללי נבוכות, לפעמים הן גם ישירות–הן לא

מאוד באמונה שהן מבטאות:

קפואל רבעמ ןדועש תומישמל ונמע תא ךנחל לכונ ונלש הנידמה תועצמאב

רומש היה אלול בר הכ ןמז ונמע תא םייקמ היה אל םיהולא ירהש .ונלש

24.ישונאה ןימה תורוקב רחא דועיי ונל

כל זה אינו אומר, כמובן, שהרצל היה ליהודי אורתודוקסי, לא מבחינת
אורח חייו ולא מבחינת אמונותיו. עד למותו בגיל 44, הקפיד הרצל לשמור

על עצמאותו מכל זרם דתי שהוא. אך הצורך שלו להתמודד עם המסורת

במקום לדחות אותה לגמרי הוא שהפך את יחסו של הרצל ליהדותו לשונה
Ï˜מסורתיות המיוחסות לו. ודאי שלא היה לו –כך מן ההשקפות האנטי כל

לקבל את המנהגים והמסורת של עמו, אך יחד עם זאת, הוא היה רחוק

יהודית–היתר שלו לתרבות הלא–מלהתנגד להם. להפך, הרצל האמין שחשיפת
 ועל טעות זו—גזלה ממנו את "האיזון הרוחני שהיה לאבותינו החזקים" 

היה נחוש לא לחזור בחינוך ילדיו שלו. כפי שכתב ב"המנורה":

גפס ,םיילאוטקלטניאה וישופיחב עיגה ןהילאש תומואה לש ןהיתויוברתמ

...םיבורמ תוקפס חימצה הז רבד ...םלועל וכותמ ורקעיי אל בושש תודוסי
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התואל בוש לגוסמ וניא ילוא תורחא תויוברת לש ןתעפשהב לדגש רודה

לבקי ךא םא ,אבה רודה לבא .ןורתפכ ול התלגתנש ]תודהיה לא[ הביש

ךילוהל לדתשה ןכל .הזל רשכי ,הנוכנה הכרדהה תא ךרוצה יד םדקומ בלשב

34.הלחתהה ןמ ידוהי ךוניח קינעי םהל .הנוכנה ךרדב ,תוחפל ,ולש וידלי תא

אדם שחשוב לו "להוליך את ילדיו בדרך הנכונה" ולהעניק להם את החינוך

–היהודי שהוא עצמו לא זכה בו, אפשר לומר עליו דברים רבים. אולם אי

אפשר לחשוב שהוא מבקש לגדל "גרמנים או צרפתים מזרע היהודים". לא,
הרצל האמין שעל ילדיו לגדול כיהודים, כדי שלא יסבלו מן המצוקה הנובעת

יכולת להזדהות עם–מהיטמעות ב"תרבויותיהן של האומות" עד כדי אי

המסורת של עמם.
יתר על כן, הרצל האמין כי העמדתה של אומה שלמה של ילדים יהודים,

, היא אחת הסיבות המרכזיות לייסד מדינהÈÈÁÂ„Èשתהיה בעלת אופי יהודי 

יהודית. כפי שכתב בחיבור בשם "היהדות", שפרסם זמן לא רב לאחר הופעת
Ó„È˙ ‰È‰Â„ÈÌהדרך היחידה לפיתוח אופי יהודי כזה היא להשיג שוב את ,

הביטחון הפנימי שהיה ליהודים בני הדורות הקודמים:

ינפב ודמעש םישנאהו ,םידקת ירסח ויה םייניבה ימי לש תוירזכאה ישעמ

הדבאש תימינפ תומלש ןיעמ ,דואמ קזח והשמ םהב היה יאדו הלא םייוניע

לוכי אוה ןיא ...וז תומלש ול הרסח תודהיה ןמ דרפנב לדגש רוד .ונל

בוש סנכתנ ןכל .ונדיתע לא ויניע תאשל לוכי אוה ןיאו ונרבע לע ןעשיהל

רצבמה ןמ םישרוגמ תויהל ונמצעל דוע השרנ אל םלועלו תודהיה ךותל

המיע דחיו ,ונלש הדובאה תימינפה תומלשה תא ונמצעל בישנ ךכב ...הזה

םא יכ ,תמא–רסח ,לואש ,סונא יפוא אל .ונמצע לשמ יפוא — יפוא תצק

44.ונלשמ יפוא

מילים אלה נכתבו בתחילת הקריירה של הרצל כדמות ציבורית יהודית.
אך אמונה זו אפיינה את תפישתו של הרצל לאורך פועלו כמנהיג ציוני. ברוח

1902 בפני הפרלמנט הבריטי, ש"אני משוכנע שהם [היהודים–זו העיד ב

 מאפיינים לאומיים ושאיפות—במדינתם] יפתחו תרבות יהודית מיוחדת 
שנה לפני מותו חזר לנושא זה במכתב שבו מתח ביקורת על 45לאומיות...".

החיים היהודיים בארצות המערב והציגם כסובלים לא מידי האנטישמיות, אלא

בעיקר מכך שנשללה מהם היכולת לפתח אופי יהודי ייחודי ולתרום לעולם
כיהודים. וכך כתב:
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ימע ...לע םידוהיל שי תירסומ וא תירמוח ,תיתרבח ,תינידמ העפשה וזיא

...תמיוסמ העפשהל םיכוז ידוהי אצוממ םישנאש ילוא הרוק ... ?הפוריא

תויתימאה תורוסמל רשק לכ םישיחכמה םידיחיכ קר תאז םישוע םה םלוא

תויחל רשאמ רתוי הלודג הרטמ םהל םיאור םניא ...הווהה ידוהי .םמע לש

ןמ רתוי םיבוט םיסקסולגנא םה ...םימעה ראש ברקב םיהוזמ יתלב

,יירבח קר .םינמרגה ןמ רתוי םינמרג ,םיתפרצה ןמ רתוי םילאג ,םילגנאה

64.םיידוהי םידוהי תויהל םישקבמ ,םינויצה

„

פי שעולה מכתביו, הרצל ייחל ל"שיבה" של יהודי המערב למורשתם,כ

"תחילה נר אחד, ואחר כך עוד אחד", עד שתחייה זו תיהפך ל"זוהר
אדיר". אולם, שלא כמו אחד העם, הרצל לא ראה עצמו כאדם שיכתיב את

תוכנה של תחייה יהודית זו. להפך, הוא הדגיש בעקביות שגם ל"חופשיים

47בדעותיהם" וגם למסורתיים ביותר יימצא מקום בתנועה הלאומית היהודית.

וכדי לאפשר זאת, התנגד לכל ניסיון לקבוע במדויק כיצד תיראה "יהדותה"

ירחיקו בעלי דעות של המדינה היהודית. קביעות נמהרות מסוג זה, טען, רק

אלו או אחרות מן המפעל הלאומי.
, העשיר כל כך בפרטים בנושאיםÓ„È˙ ‰È‰Â„ÈÌזוהי אחת הסיבות ש

פוליטיים וכלכליים, כמעט אינו מפרט כיצד תתבטא השיבה למורשת היהדות

לאחר קום המדינה. גם כאשר יש להרצל דבר מה בעל חשיבות לומר על
תרבותה היהודית של המדינה, הוא מדבר במונחים מעורפלים כדי להימנע

ממחלוקת מיותרת. לדוגמה, כשהוא כותב על הקמתם של "מרכזים דתיים"

 הוא רק נוגע48גדולים כדי לספק את "הצרכים הדתיים העמוקים של עמנו",
ה בעולם המוסלמי, ונזהר שלא להמשיך באנלוגיה.ֶָּכבתפקיד המכריע של מ

"אינני רוצה לפגוע ברגש הדתי של שום אדם על ידי שימוש במילים העלולות

 אך אנו יודעים מיומניו שמאוחר יותר,49להתפרש שלא כהלכה", הוא כותב.
כאשר ביקר בירושלים, היה עדיין נחוש בדעתו להפוך את העיר למרכז דתי

50עוצמה, שיהיה עבור היהודים מה שמכה היא למוסלמים.–רב

אולם האיפוק שנקט הרצל בכל הנוגע לתיאור דמותה המסוימת של
התרבות היהודית במדינה, לא מנע ממנו לטעון בעד הפרטיקולריות היהודית
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 דוחה הרצל במפורש את מדינתÓ„È˙ ‰È‰Â„ÈÌשלה מבחינה עקרונית. וכן, ב
האזרחים האוניברסלית של רוסו (מה שהיום מכונה "מדינת כל אזרחיה"),

בטענה שלמעשה שום מדינה אינה מקבלת תוקף פוליטי ומוסרי מכוח אמנה

חברתית בין כל אזרחיה. האמת, הוא כותב, היא שהמדינה נוצרת תמיד כאשר
פרטים המּונעים על ידי "כורח עליון" פועלים על דעת עצמם כדי להגן על

 במקרה של היהודים, הוא51רווחתו של עמם, שאינו מסוגל להגן על עצמו.

הציע לכנס "אגודת יהודים", שתורכב ממנהיגים יהודים בעלי השפעה, ותקבל
על עצמה לשאת ולתת עם המעצמות על יצירתה של פוליטיאה יהודית

חדשה. לשיטתו של הרצל, אגודה יהודית זו היא שתהפוך למדינה היהודית

הריבונית:

ךכב .םידוהיה תדוגא ביבס ודכלתי ונלש הנידמה ןויערב םיריכמה םידוהיה

תתלו תאשלו ,םידוהיה םשב רבדל תולשממה יניעב תוכמסה תא לבקת וז

תושרכ ,ימואלניבה טפשמה ןושלב תאז רמול םא ,תרכומ הדוגאה .םנעמל

25.הנוכנ הנידמה רבכ ,םצעב ,הזבו .הנידמ–תננוכמ

מדינה ריבונית חדשה זו, המדינה היהודית, לא תהיה משטר "נייטרלי" כמו
זה שחזה רוסו. נהפוך הוא, המדינה היהודית תוקם לשם ייעוד מסוים:

.םיינידמה ויניינע תא ומצעב להנלמ ורוזיפ בקע ידוהיה םעה עונמ ,םויכ

וא רתוי הרומח הקוצמ לש בצמב תומוקמ רפסמב יוצמ אוה ,תאז םעו

וחתפתי הנממ ...םידוהיה תדוגא יהוזו ...*רמושל לכל לעמ קוקז אוה .תוחפ

35...תידוהיה הנידמה לש םיירוביצה תודסומה

המדינה החדשה של הרצל, אם כן, תאופיין בייעוד מסוים, יהודי במהותו,

אשר הופך מדינה זו ל"יהודית" באופן עקרוני: לשמש "שומר" של העם היהודי,
המזדהה עימו ופועל לחלצו ממצוקה. מובן שמדינה כזו תפתח במשך הזמן

גם מאפיינים תרבותיים "יהודיים" שונים; למשל, היא תוכל לפעול כדי לבנות

את ירושלים כמרכז דתי יהודי, כהצעתו של הרצל. אך אין לחפש במאפיינים
˙ÏÎÂ˘‰מסוימים אלו את מהותה היהודית של המדינה; הם לא יהיו אלא 

ימ ,ונייהד — סופורטופא ותועמשמש ,ימורה טפשמה ןמ "רוטסג" חנומב שמתשמ לצרה *
ירבד לש ןבומב ,"רמוש" איה תירבעב הליבקמה הלימה .רחא לש ויסכנלו ותחוורל גאודש
.)י:ד תישארב( "?יכנא יחא רמושה" ,ןיק
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של ייעודה היהודי, דהיינו לשמש שומר הדואג לשלומו של העם היהודי, הן
בתחומה והן מחוצה לו.

ןייעל שי ,תואיצמב לועפל היה רומא הז ןורקיע דציכ תוארל ידכ

תריגה ןיינעל תיטירבה תיתוכלמה הדעווה ינפב לצרה לש ותודע לוקוטורפב
תא ליבגהל העצהה הדמע קרפה לע .2091 ילויב ןודנולב הבשיש ,םירז

השק הכמ היהת יכ ןימאה לצרהש הלבגה — היסורמ תידוהיה הריגהה

ומכ תילרביל הנידמ םג יכ םלועה ינפב תודע היהתש ןוויכ ,ידוהיה סרטניאל
,ךכ םושמ 45.םידוהי לש תמיוסמ תומכמ הלעמל לובסל הלוכי הניא הילגנא

–יטנא הקיקחמ ענמיהל לכות הינטירב יכ הדעווה ינפב ותעפוהב לצרה ןעט

,תימונוטוא תידוהי הבשומ לש התמקהב עייסת םא וז ןיעמ תידוהי
ורגהיש ןוויכמ" ,יעבט ןפואב םיבר םיסור םידוהי הילא ךושמת התוינידמש

,תינויצה תורדתסההש תורמל 55."םירזכ אלו ,םתודהי ףקותמ םיחרזאכ םשל

הזיחא לכ המצעל השכר אל דוע ,"םידוהיה תדוגא" לש תישממה הסרגה
.ידוהיה םעה לש םיסרטניאה רמושכ לצרה לעפ ןאכ רבכ ,לארשי ץרא תמדאב

הארה ,םידוהי םירגהמל תיטמוטוא תוחרזא קינעהל ותנווכ לע עידוהש ךכב

"חוטב טלקמ"ל רבעמ הברה תויהל תירבועה תידוהיה הנידמה לכות דציכ
,הינטירב תודהיל עייסל םג לכות איה :תופידרמ םיטלמנה םידוהיה רובע

םהיתולשממ לע ץחלה תא ךכשתש ךכב ,תורחא תונידמב םידוהיל םג ומכ

וצפחיש םיסור םידוהי ,תעב הבו ;םיילקידר םיידוהי–יטנא "תונורתפ" ץמאל
לש ותוברעתה .תאז תושעל תוכזה ןמ תונהיל ךישמהל ולכוי הילגנאל רגהל

להנל לכות תידוהי הנידמ דציכ ,ןכ םא ,השיחמה הינטירב תלשממ לצא לצרה

הנידמל תולעל ורחבי םא ןיב ,ולוכ םלועה לכב םידוהיל ליעותש תוינידמ
.ואל םא ןיבו תידוהיה

פעולתם של הרצל ועמיתיו כ"שומר היהודים" הייתה ברורה גם במסמכים

שהכינו כבסיס למשא ומתן עם המעצמות. כמעט מרגע כינונה של ההסתדרות
הציונית, שקד הרצל על פיתוח נוסחים שונים של מה שנקרא בתקופתו

חוקתי המתאר את מטרותיו וסמכויותיו של ממשל– מסמך מעין—רטר" ’"צ

הפועל בטריטוריה נתונה, בכוח סמכויות נרחבות שהואצלו על ידי אחת מן
רטר כזה, הרצל ביקש להקים מושבה או’המעצמות האירופיות. על יסוד צ

התיישבות יהודית כשלב מקדים לעצמאות יהודית מלאה. מכיוון שטיוטות

אלה תיארו את הממשל העצמי הממשי שאותו ביקשו הציונים להקים במגעים
שלהם עם המעצמות, הן רלוונטיות ביותר לכל דיון על דמותה הרצויה של

המדינה היהודית כפי שראו אותה הרצל ושותפיו.
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רטר שהגיש הרצל’מבין טיוטות אלו, החשובה ביותר היא הצעת הצ
13 ביולי, 1903, אשר הובילה להצעה מצד משרד החוץ–לממשלת בריטניה ב

אפריקה הבריטית.–הבריטי לשאת ולתת על הקמתה של מושבה יהודית במזרח

(הציונים קיוו לשכנע את הבריטים להתיר להם להקים מושבה בחצי האי
סיני, אך אפשרות זו נכשלה חודשיים לפני כן עקב התנגדותו של הממשל

הבריטי בקהיר). טיוטה זו, שהוכנה בידי המנהיגים הציונים האנגלים ליאופולד

ן וישראל זנגוויל, בשיתוף עם עורך הדין והפרלמנטרֶגרינברג, ג'וזף ַקאּוא
 מאוחר יותר ראש הממשלה שעזר לייסד את—ורג' ’הבריטי דייוויד לויד ג

 קבעה כי:—הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל 

יוקם "יישוב יהודי" שיאפשר "התיישבות יהודים בתנאים המועילים1.
לשמירתו ולטיפוחו של הרעיון הלאומי היהודי".

היישוב היהודי "יבוסס על חוקים ותקנות שיאומצו למען רווחתו של2.

העם היהודי".
ליישוב היהודי תהיה "ממשלה עממית... שתהיה יהודית באופייה,3.

ומושלה יהיה יהודי..."

היישוב ינהג לפי החוק האנגלי, למעט מקרים שבהם יכניס "שינויים4.
ותיקונים המבוססים על החוק היהודי".

56ם יהודי ודגל יהודי.ֵליישוב יהיו ש5.

אם כן, המושבה שהרצל ביקש לייסד מתוך כוונה שבסופו של דבר תשיג

עצמאות, לא נועדה להיות ישות מדינית נייטרלית שיש בה במקרה רוב של

 לקדם את "הרעיון הלאומי—יהודים. להפך, היו לה מטרות יהודיות מוצהרות 
היהודי", ולדאוג ל"רווחתו של העם היהודי" בכללותו. לשם כך יהיו לה

מנהיגים יהודים, ממשל יהודי באופיו, ויכולת לאמץ מרכיבים של החוק היהודי.

ומאפיינים יהודיים אלו ייוצגו על ידי סמלים יהודיים ייחודיים כגון דגל יהודי.
רטר הוגשה’ברוח זו כתב הרצל למקס נורדאו כמה ימים לאחר שטיוטת הצ

לממשלה הבריטית: "אנו מיישבים על בסיס לאומי [יהודי], עם דגל... ועם

13 ביולי ברחוב דאונינג–רטר שאנו מגישים היום ב’ממשל עצמי. טיוטת הצ
57מכילה את הדרישות הללו".

בקביעה זו, ניכרת אמונתו של הרצל שממשל עצמי יהודי ודגל יהודי הם

התנאים הראשוניים ביותר לפיתוחה של המדינה היהודית הריבונית, ובימים
הנואשים שלאחר פוגרום קישינב באביב 1903, אין ספק כי הרצל היה מוכן

לקבל אותם היכן שרק יינתנו לו. אך יש לציין כי גם אז לא חל שינוי
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בתפישותיו לגבי היסוד התרבותי של הלאומיות, ומהלכיו בעניין הקמת מושבה
יהודית במזרח אפריקה לא מנעו ממנו מלתפוש את נחיתותו המוחלטת של

יישוב מעין זה, מבחינת ערכו כמנוף לגיבושה של לאומיות יהודית בריאה,

לעומת כל יישוב בקרבת מקום לארץ ישראל: "טריטוריה זו", הוא פסק בפני
הקונגרס השישי, "חסר לה אפילו הערך ההיסטורי, הרומנטי, הדתי והציוני,

58שגלום [ברעיון ההתיישבות היהודית] בחצי האי סיני".

לסיכום, המדינה היהודית של הרצל נועדה להיות השומר של העם היהודי
 הנהגה של מה שהרצל הגדיר—מבחינה משפטית ומדינית, וייעוד זה 

 הוא שעשה את המדינה התיאורטית שתיאר— 59"כ"מדיניות יהודית

ל"יהודית". גם בפעילותו המעשית דבק הרצל בקו זה: עקרון שומר היהודים
הוא שהכתיב את מדיניותה של ההסתדרות הציונית "למען רווחתו של העם

היהודי". לעומת זאת, "מדינת יהודים" נייטרלית מן הסוג שמדברים בו

– שמבחינת חוקיה וסמליה, מוסדותיה ומדיניותה, תהיה מדינה "לא—היום 
 לא הייתה משרתת את מטרותיו של הרצל כלל.—יהודית" כמעט לכל דבר 

אכן, אפשר לומר שלדידו הייתה מדינה כזאת חסרת ערך.

‰

ראיה לכך שהרצל התכוון לכונן "מדינת יהודים" נייטרלית, כותביםכ

, שלפיה איןÓ„È˙ ‰È‰Â„ÈÌישראלים נוהגים להצביע על קביעתו ב
ליהודים כל כוונה להקים מדינה תיאוקרטית. עקב השימוש הבלתי פוסק

בטיעון זה, דומה כי קטע זה מזמן הפך למּוכר מבין כתביו של הרצל, והוא

מגויס פעם אחר פעם כהוכחה לכך שהרצל לא רצה במדינה יהודית; או ששאף
ל"הפרדה" מוחלטת בין המדינה לדת היהודית; או שהתנגד למעורבותם של

רבנים בפוליטיקה. ואולם, לאף אחת מטענות אלו אין בסיס במחשבתו של

הרצל, ואף אחת מהן אינה יכולה להתבסס על קריאה סבירה של הקטע
המדובר.

בקטע המפורסם שלו על "תיאוקרטיה" כתב הרצל כך:

םיפחדל ללכ ןתינ אל ... !אל ?היטרקואית ףוסבל ונל היהת םולכ ,ןכבו

םוחתל םליבגהל עדנ ונא .שאר םירהל ונלש תדה ישנא לש םייטרקואית
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םיסיסבל ונלש עבקה אבצ ישנא תא ליבגנש םשכ ,םהלש תסנכה יתב

תאז םישרוד םילענה םהידיקפתש הדימב ודבוכי תונברהו אבצה .םהלש

תורצל ומרגי ןפ ...הנידמב רתי–תויוכז םלוקל היהת אל ךא .ךכל םייוארו

06.םינפבמו ץוחבמ

הרצל משווה כאן את הרבנות לקצונה הצבאית, וטוען שלשתיהן תפקידים

"נעלים" בחיי המדינה, אך אין להרשות למי מהן להרחיב את סמכותה מעבר
לתחומה הנאות. עם זאת, אין צורך במאמץ מיוחד כדי להיווכח שקטע זה

אינו מתייחס ל"הפרדה בין דת למדינה". שום מדינה באירופה לא ניסתה לבצע

"הפרדה בין צבא למדינה", ואם מקומה של הרבנות במדינה היהודית עשוי
להיות דומה לזה של הצבא, אזי הרצל טען, למעשה, בעד היפוכה של "הפרדה"

כזו: הוא הניח ממשלה כגון אלו המוכרות מבריטניה, גרמניה ואוסטריה של

זמנו, שבהן הדת, כמו הצבא, הייתה כפופה לממשלה מבחינה מדינית, ועם
 המשמעות האמיתית של אותו הקטע61זאת הייתה גם חלק אינטגרלי ממנה.

 היא שהזכות לקבוע את מדיניותם של השלטונות נתונהÓ„È˙ ‰È‰Â„ÈÌמתוך 

בידי המנהיגות המדינית הנבחרת לשם כך, ושיש למנוע בתקיפות כל ניסיון
— לרבות גנרלים ורבנים ראשיים —מצד ממלאי תפקידים רשמיים אחרים 

לנשל אותם מסמכותם המדינית.

מה הייתה, אם כן, תפישתו של הרצל בנוגע לתפקידם של הדת ונציגיה
במדינה היהודית?

לא ניתן לענות על שאלה זו מבלי להבין את מקומה של הדת במחשבתו

 ובמקומות אחרים, הרצל הציג אתÓ„È˙ ‰È‰Â„ÈÌשל הרצל על הלאומיות. ב
תפישתו שלפיה עמים מופיעים על במת ההיסטוריה כתוצאה מהתמודדות

קיבוצית בשעת מצוקה; המאבק נגד האויב המשותף הוא אשר מלכד מספר

מעט ביקורת– תיאוריה זו זכתה ללא62רב של יחידים יחד ועושה אותם לעם.
משום שנתפשה כ"שלילית" בלבד, אך האמת היא שונה למדי. כפי שעולה

בבירור מחיבורו "המנורה", הרצל האמין שהמאבק המשותף הוא במידה רבה

 של כל תרבות ותרבות, ומרדÁÈÂ·Èגם הזרז שמביא ליצירתו של התוכן ה
המכבים וחג החנוכה הנוצר בעקבותיו הם דוגמה טובה לתופעה זו.

מסקנה חשובה הנגזרת מתיאוריה זו היא שאם עמים קמים תוך כדי

 לא טריטוריה, לא—מצוקת מאבק, אזי לא יכולה להיות נוסחה פשוטה 
 שתתאר באופן ממצה את—שפה, לא גזע, ואף לא שילוב של אלה 

המאפיינים המאחדים של העמים כולם. הווי אומר, לא לכל עם יהיו בהכרח



•   94   ˙ÎÏ˙

אותם יסודות חיוביים בלב תרבותו: העם הגרמני, למשל, יכול להיות מפולג
מבחינה דתית וגיאוגרפית, ומהותו יכולה להתבטא בשפה הגרמנית.

לשווייצרים, מנגד, חסרה שפה משותפת, ובכל זאת הם מאוחדים מסביב

להיסטוריה ולטריטוריה משותפות. ואילו אבן הפינה של הציביליזציה המאחדת
 "אנחנו—את העם היהודי אינה, על פי הרצל, שפתו או ארצו, אלא הדת 

63מזהים את עצמנו כאומה על פי הדת".

תידוהיה תוברתה תא קזחל םיצמאמל דגנתה לצרהש ןועטל ידכ ךכב ןיא
תורפס ,תידוהי תונמא ,תירבעה הפשה תאייחה — תדה ימוחתל רבעמ

תייחתל םורתל שקיב ףאו ,הלא לכב ךמת לצרה .תידוהי הימדקאו תידוהי

דובעל ליחתהל הצור יתייה ...זא דע היחא םא" .ומצעב תידוהיה תוברתה
הוויק אוה :טריפ םג אוה םיתעלו 46,בתכ ,"תאזה תינחורה תושדחתהה לע

ןונגס חתפל ומולח לע ויתימעל רפיסו Ó˘‰,56 ארקייש ,יכ"נת הזחמ בותכל

םהל טטרשמ אוהש ךות ,השדחה םתנידמב תולכירדאב "ידוהי–ואינ"
ןימאהש ,םעה דחאל דוגינב ךא 66.ןווכתה המל תוארל ולכויש ידכ םיטוטרש

המוקמ תא ףוסבל שופתתש "תיטסינרדומ" תידוהי תוברת רצייל ותלוכיב יכ

תא יטילופ ןורקיעכ לצרה ץמיא ,ידוהיה םעה לש ינכותה ןיערגכ תדה לש
ינניא" ,רמול גהנש יפכ ,וא( 76"תרוסמה תא שדקל" תונויצה לעש השיפתה

םירהל לכוי טרפ לכ .)Ï‡ ·„ÈÂ˜ Ï‰ÙÍ..."86‡ ,תדה דגנ רבד תושעל ןווכתמ

איה תידוהי–ואינה תולכירדאה אל ךא ,תידוהיה היצזיליביצל ולשמ המורת
לש תיתדה תרוסמה םא יכ ,תידוהיה תימואלה תוהזה לש הבל בל היהתש

.םידוהיה

חשיבותו של רעיון זה הייתה ניכרת לאחר היווסדה של ההסתדרות
1897. הרצל הקים את ההסתדרות הציונית כתנועה דמוקרטית שיש–הציונית ב

בה חברּות המונית ובחירות שנתיות, והיא העניקה זכות בחירה לנשים

 גם69בתקופה שבה כמעט שום מדינה דמוקרטית עדיין לא עשתה זאת.
תמיכתו של הרצל בעקרונות ליברליים אחרים, ובייחוד בחופש המצפון, ידועה

: "אם יקרה הדברÓ„È˙ ‰È‰Â„ÈÌיהודים, כתב ב–היטב. ולגבי היחס הרצוי ללא

וישבו בתוכנו בני אמונות אחרות ולאומים אחרים, אנו נעניק להם הגנה
70במלוא הכבוד ושוויון בפני החוק".

אולם למרות הדאגה לזר שהפגין כבר בצעדיו הראשונים כמנהיג יהודי,

לא היה הרצל מוכן להשלים עם יהודים שהתנצרו, שאותם החשיב כבוגדים
 על כן, למרות שהתעקש71לא רק בדת היהודית, אלא גם בעם היהודי.
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 יהודי באשרÎÏשהתנועה הציונית והמדינה היהודית תהיינה מוכנות לקבל 
 דיבר הרצל בעוינות גלויה על— 72" "כל הקבצנים, כל הרוכלים—הוא 

היהודים שבגדו באמונת אבותיהם:

םידוהיה ,ונא לבא ...וראשיי םילבטומה ,םיללובתמה ,םינדחפה םידוהיהש

37.תינש הלודגל רוזחנ ,םינמאנה

ולא הייתה זו רטוריקה בלבד. זו הייתה מדיניות. ההסתדרות הציונית לא

 למרות שהוקמה על מסד דמוקרטי,74הסכימה לקבל יהודים שהתנצרו כחברים.
היא שמרה בכל זאת על יסוד מכריע זה של הרפובליקה האריסטוקרטית

שהרצל רצה לייסד מלכתחילה: ההסתדרות הציונית הייתה השומר המדיני

 לא ניתן75של היהודים, ונועדה להפוך לימים לממשלתה של המדינה היהודית.
היה לצפות כי אדם ישמש שומר של היהודים, אם אינו מסוגל להבין כי

בהשתמדותו בגד בעמו. לשיטתו של הרצל, גם אם אדם אינו יהודי מסורתי

 לדת אבותיו בלבה של‡ÓÂ˙Âבאמונותיו או באורח חייו, בכל זאת עומדת 
לאומיותו. (ולכן החשיבות שייחס הרצל לכך, שכפי שרשם ביומנו, "מעולם

)76לא חשבתי ברצינות להמיר את דתי או לשנות את שמי".

תפישה זו של הרצל לגבי מקומה של הדת בלאומיות היהודית, המרכזית
כל כך במחשבתו ובעמדותיו הפוליטיות, היא שהכתיבה גם את מעמדה של

הדת הממוסדת במדינה היהודית שחזה. אכן, במקום לצפות מהם להתרחק

מחיי הציבור, הרצל ראה ברבנים מכל הזרמים ("אני רוצה לשתף פעולה עם
) גורם מרכזי בחיי המדינה היהודית, הן77ב הרבנים", הוא כתÎÏהרבנים, עם 

במאמץ להביא לעלייתם של היהודים לארץ, והן לאחר מכן במאמץ לבנות

את המולדת היהודית. כפי שכתב ביומנו,

וררועי םה .ךכ לע םדבכא ינאו ,ילש ןוגראה לש ךוותה ידומע ויהי םינברה

87...םהיניע תא וריאיו ...םתוא ודמלי ,םישנאה תא

 שאליהם התייחס בתקווה כ"מנהיגיו של העם—הרצל קיווה שהרבנים 

 ימלאו תפקיד פוליטי חיוני, בכך שכל יהודי יצטרף ל"קבוצה— 79"היהודי

מקומית" המרוכזת סביב רב מסוים, היושב בראש הוועדה שנבחרה להנהיג
את הקבוצה. כך, הרבנים יהיו מנהיגי הקהילות העולות, ויפיצו בדרשותיהם

את דבר המאורע הגדול, השיבה לארץ ישראל:
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םיריכמ ונא .האי ךכו ,הליפתה רדסב ללכית ]ץראל תולעל האירקה[

התע ולבקי םינברה ...וניתובא תנומא יפ לע קר תירוטסיהה ונתודחאב

ןתוא ועימשי םהו ...]םידוהיה לש[ הדוגאה לש תועדוהה תא רידס ןפואב

08...ונרובע ללפתי לארשי .ןתוא וריבסיו םהיתוליהקל

 והרצל אף81בדומה, התפילות יהיו חלק חשוב מהכנת העולים למסע לארץ.

קיווה שהרבנים יפעילו לחץ כדי להשפיע על יהודים עשירים קשי עורף לבחור

82עמם.–בדרך הנכונה ולשוב למולדת יחד עם בני

לדת הממוסדת יועד תפקיד גם במדינה היהודית עצמה. התיאוריה בדבר

מרכזים דתיים, שהוזכרה לעיל, הייתה חלק מתמונה כוללת יותר. כפי שקבע

, "אנו לא נוותר על מנהגינו היקרים לנו, אלא נגלה אותםÓ„È˙ ‰È‰Â„ÈÌהרצל ב
 לדעתו של הרצל, על המדינה היהודית לעשות ככל יכולתה כדי83מחדש".

לסייע לתהליך זה. מיומניו, למשל, אנו למדים שוב ושוב על כוונתו שהמדינה

תמנה דמויות רבניות חשובות לרבני ערים או מחוזות, והוא מציין שאת
 בדומה, לכל יישוב יהיה בית כנסת משלו,84משכורתם יקבלו מן המדינה.

שייבנה על ידי הרשויות היהודיות כך ש"בית הכנסת ייראה למרחוק, שהרי

 גם בית המקדש ייבנה85האמונה העתיקה לבדה היא שליכדה אותנו יחד".
 תיבנה עד שתשוב לתפארתה,— "עיר הקודש", כלשונו — וירושלים 86מחדש.

 ועד סוף חייו, המשיך הרצל להתעניין ביזמות87שאותה השווה לזו של רומא.

אחרות שיוכלו להעצים גם הן את כוח המשיכה הדתי של המדינה החדשה,
88דוגמת משלחות ארכיאולוגיות בעקבות ארון הברית.

לצרה לש ויתודמע לע תוכלשה םג ויה תאזה תיתד–ורפה היצטניירואל

ןמצייו םייח ומכ םיריעצ םילקידר לש םתמהדתל .תינויצה תורדתסהה גיהנמכ
שארב םינושארה וימימ ,לצרה לש יטילופה וקה ןייפאתה ,רבוב ןיטרמו

תודהיה םעו ,ללכב תדה םע תיגטרטסא תירבב ,תינויצה תורדתסהה

,יוטיב ידיל האב רשא תירב — 98טרפב תיאפוריא חרזמה תיסקודותרואה
םיינעה םידוהיהש ןעט ובש ,ישילשה ינויצה סרגנוקה ינפב ומואנב ,לשמל

תרוסמה םברקבש ןוויכמ ,רתויב םיבוטה םינויצה" ויהי תיסורה הירפמיאה ןמ

םייתד תושגר םהל שיש ןוויכמ]ו[ ,החכשנ אל דוע הנשונה תימואלה
תינויצה הגלפמה ,'יחרזמה’ לש התמקהב ברועמ היה ףא אוה 09."...םיזע

דגנ–לקשמ הב הארו ,סנייר בקעי קחצי ברה לש ותושארב תיסקודותרואה

תורדתסהה ךותב םעה דחא לש םיילקידרה וידיסח לש הלועה םחוכל
19.תינויצה
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של הרצל חתרה ל"הפרדה" בין הדת Judenstaat–בקיצור, הטענה שה
היהודית ובין המדינה נטולת כל יסוד. הרצל לא ראה את עצמו כאדם דתי,

 ובמיוחד אמונתו—אך אמונתו בתפקיד החיוני שממלאת הדת במדינה 

 עשו אותו לבעל בריתה של הדת—בחשיבותה של היהדות למדינה היהודית 
לאורך כל הקריירה הפוליטית שלו. וגם אם בגלל אמונתו המוצקה בחופש

המצפון היה מצדד כנראה במידה רבה של פלורליזם בין נושאי המשרות

הרבניות, אין זה משנה את העובדה שהרצל האמין שהיהדות תהיה הדת
הממוסדת במדינה היהודית.

Â

טענה שהרצל לא התכוון להקים מדינה יהודית, אלא "מדינת יהודים"ה

נייטרלית בלבד, רחוקה מלהיות שאלה אקדמית סתמית. היא חלק

ממאמץ אידיאולוגי מתמשך להביא לדלגיטימציה של רעיון המדינה היהודית
כרעיון המכונן של מדינת ישראל. אין זה אומר, כמובן, שכל מי שמחזיק

בתפישה זו מקבל בהכרח גם את כל ההשלכות האידיאולוגיות שנקשרו בה

בשנים האחרונות. עד כדי כך נתקבל רעיון זה שגם אלו החפצים בהמשך
קיומה של ישראל כמדינה יהודית נשמעים מדקלמים אותו, ובכך הופכים

לשותפים שלא מדעת למערכה שבאה לעקור מן המסורת המדינית הישראלית

את אידיאל המדינה היהודית.
.םירוהט םיעינמ ךותמ השענ תינויצה הירוטסיהה לש הז ץופישש ןכתיי

–אל המורת םרות אוה :דבלב תחא הרטמ תרשמ אוה רבד לש ופוסב ךא

ברקב תידוהיה הנידמה ןויערב הנומאה רוערעל ךשמתמה קבאמל תלטובמ
הז ןיעמ יונישב םיצפחה הלאלש ןבומ .הל הצוחמו לארשיב ידוהיה רוביצה

ויתונויער לש הנכ הניחב ,תאז םע .תויטילופה םהיתופדעה תא עיבהל תוכז שי

דסיימש דבלב וז אל .הז ץמאמב ומש בוריעל בר םוקמ הריתומ הניא לצרה לש
וב רחב םג אוה ,"תידוהיה הנידמה" חנומה תא ומצעב חסינ תינידמה תונויצה

תונורחאה ויתונש תא עיקשהו ,Ó„È˙ ‰È‰Â„ÈÌכ םויכ ונל רכומה רפסל תרתוככ

התייה אלו .םלועה יבחרב לבוקמ גשומל ותוא ךופהל תנוּוכמ התייהש תוליעפב
התמקהל יעמשמ–דח ןפואב ביוחמ םג היה לצרה שכן .תיטנמס הריחב קר וז
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,דבלב יפרגומד ידוהי בור תלעב הנידמ אל :התוהמב תידוהי היהתש הנידמ לש
ידוהיה םעה םע הירשקב ןכו ,היתודסומבו היתורטמב ,התקוחב תידוהי םג אלא

,תינידמה ותוליעפ תאו לצרה יבתכ תא םינחובשכ ,םנמאו .תידוהיה תדה םעו

םרזהו ןוירוג–ןב דוד ותוא וניבהש יפכ ,תידוהיה הנידמה לאידיאש ררבתמ
תואם באופן ,תואמצעה תליגמב יוטיב ידיל אבש יפכו ,תינויצה העונתב יזכרמה

.תינויצה תורדתסהה דסיימ לש ונוזח מלא את

ÈÂ¯Ì ÁÊÂÈ ‰Â‡ ˘È‡ Ó¯ÎÊ ˘ÏÌ ·È¯Â˘ÏÈÌÆ ÒÙ¯Â ‰‡Á¯ÂÔ ‰Â‡ ‰Ó„È‰ ‰È‰Â„È˙∫ ‰Ó‡·˜ ÚÏ

Ù˘‰ ˘Ï È˘¯‡Ï ©ÈÂ ¯ÈÙ·ÏÈ˜ Â·ÈÈÒÈ˜ ·Â˜Ò¨ ∞∞∞≤®Æ

‰Ú¯Â˙

.ץרג הנילווא לש התרזעב בתכנ הז רמאמ

.7991 ,תוצופתה תיב ןואיזומ קיפהש טרס ,ÈÂÂ˙ Ù‰ ÂÚÎ˘ÈÂˆב ינולא תימלוש.1

‰È‡Â¯È˙ ,"תילארשיה תוסנתההו ינמרגה ןויסינה :םינוירוטסיה יסומלופ" ,ןמרמיצ השמ.2

Â·È˜Â¯˙ 8, 201 ’מע ,6991 ץיק.

˙È‰„Â˙ ÁÂÙ˘È ,"לארשי תוברת לע םירוהרה ?הקיר הלגעו האלמ הלגע" ,זוע סומע.3

.5 ’מע ,7991 רבוטקוא ,11-21

סקודרפ ןיב :תיטרקומדו תידוהי הנידמ" ,רמצרק דוד האר םיפסונ םימוד םינועיטל.4
"?תינויצה הכפהמה הלשכנ םאה" ,רוגסרה לאכימ ;22 ’מע ,8991 ילוי ,ÂÈ 2‚·¯ ,"הינומרהל
ÚÏ ‰Ó˘Ó¯, 4 ינועמש ןועדג ;7891 ,רבמצדב, ‰‡È„È‡ÂÏÂ‚È‰ ‰ˆÈÂÈ˙, אולימ רדמס המגרת
David Vital, “A Prince of the Jews,” in the Times  ;78-88 ’מע ,)א"סשת ,סנגאמ :םילשורי(

Literary Supplement, June 7, 1996; David Vital, “Zionism as Revolution? Zionism as
Rebellion?” in Modern Judaism, October 1998, p. 206; Claude Klein, introduction, in
Theodor Herzl, L'État des Juifs, ed. Claude Klein (Paris: Editions de la Decouverte, 1990),
pp. 10-11; Noah Lucas, “A Critique: Alan Dowty’s ‘The Jewish State,’ A Century Later,”

Israel Studies 4:2, Fall 1999, pp. 247-250. תרצו םידוהיה תנידמ” ,םעה דחא םג האר
,ריבד :ביבא לת( ÎÏ Î˙·È ‡Á„ ‰ÚÌ ,םעה דחא ךותב .)ח"נרת תבט( ÈÏÂÁ 1:3˘‰ ,"םידוהיה
7491(.
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הנידמה יבגל לצרה לש תללוכה ותייאר תא גיצהל ולא םירבחמ םיסנמ תומוקמ המכב
ןמורב ראיתש הרבחה לשו Ó„È˙ ‰È‰Â„ÈÌב תישעמה ותינכת לש תבלושמ האירק תועצמאב
השקמ םייושע םה וליאכ םירפסה ינש תא אורקל ןתינש החנהה םלוא .„ÏËÂÈÏ‡ יפוטואה
תדעוימה תישעמ העצהכ ורפסב "תידוהיה הנידמה" תא עיצה לצרה .תיתואיצמ הניא תחא
ינוציק ןפואב הנוש אוהו ,וישכעו ןאכ ןתוא םיריכמ ונאש יפכ םלועה יכרד יפ לע עוציבל
רכומ ןבומב "הנידמ" וליפא הניאש ,„ÏËÂÈÏ‡ב "השדחה הרבחה" לש םימיה תירחא ןוזחמ
.גשומה לש והשלכ

תינידמה ותנשמ לש יתימאה רואיתה תא „ÏËÂÈÏ‡ב האור רתוי ףא תינוציק השיפת
,גומלא לאומש האר .ללכ תינוביר הנידמ םיקהל שקיב אל םצעב אוה יכ תסרוגו ,לצרה לש
.61-81 ,9-01 ’מע ,)ח"נשת( È‰„Â˙ ÊÓÂ 11-21 ,"שלופמ טבמב לצרה לש ותוימואל"

˙Ï‰ÈÂ˙ ‡Ê¯ÁÈÌ ·È˘¯‡Ï∫ ·Ó„È‰ È‰Â„È ,ןוסרפלא ההלבו יזנכשא הדרו ,ןדא הנח.5

Â„ÓÂ˜¯ËÈ˙ )43 ’מע ,)ס"שת ,םידומיל תוינכתל ףגאה ,ךוניחה דרשמ :םילשורי.

6.  Theodor Herzl, L’État des Juifs, ed. Claude Klein (Paris: Editions de la Decouverte,
1990), pp. 10-11. ןלהל ‰Ó„È‰ ‰È‰Â„È˙. חיכומה שדח ירוטסיה רקחמ םוש איבמ וניא ןיילק

איבמ ןיילקש הדיחיה היארה ,השעמל .תירוקמה תיתפרצה תרתוכהמ הצורמ היה אל לצרהש
תא לצרה הוושמ ובש ,היטרקואיתה ןיינעב םסרופמה עטקה איה תרתוכה יוניש תקדצהל
.)69 ’מע ,˙Ó„È‰ ‰È‰Â„È‰ ,ןיילק האר( אבצה לש ודיקפתל הנידמב םינברה לש םדיקפת

7.  Theodor Herzl, The Jews’ State, ed. Henk Overberg (Northvale, N.J.: Jason Aronson,
1997).

הילאמ הרורב ךכ לכ התייה לארשי תנידמ ןיבו "תידוהי הנידמ" גשומה ןיב תוהזה.8
:השדחה הנידמה לש הרדגהה םצע היה וליאכ הז חנומב השמתשה תואמצעה תליגמ יכ דע
,םעה תלהנמ ...לארשי תנידמ איה ,לארשי ץראב ˙Ó„È‰ È‰Â„È תמקה לע תאזב םיזירכמ ונא"
תושגדהה[ "לארשי םשב ארקית רשא ,˙Ó„È‰ ‰È‰Â„È‰ לש תינמזה הלשממה תא הווהי

.]ח"י — ילש
הרשיאש הפיסאב ,תיטסינומוקה הגלפמה גיצנ ,רנליו ריאמ לש ומואנ טלוב הז רשקהב

םעלו בושייל לודגה םויה תכרעהב םידכולמ ונלוכ" יכ רמא ובש ,תואמצעה תליגמ חסונ תא
.]ח"י — ילש השגדהה[ "תיאמצעה ˙Ó„È‰ ‰È‰Â„È‰ תזרכהו טדנמה לוטיב םוי ,ידוהיה
,א ךרכ ,)8491 ,לארשי תנידמ :םילשורי( תינמזה הנידמה תצעומו םעה תצעומ לוקוטורפ
.31 ’מע

שולש "ידוהיה םעה לש ותנידמ" חנומה לש תויצאירווב שומיש השוע הזרכהה ,ףסונב.9
.ללכ עיפומ וניא "םידוהיה תנידמ" חנומה .םימעפ

˙ÚÈ„Ô ‰‡ÏÈÓÂ· ,"הנש 07 ץקמ לצרה לש Ó„È˙ ‰È‰Â„ÈÌ" ,ןומלט בקעי המגודל האר.01

‰˜ÙÂÏÈËÈ ,"הנש 04 הצקמ" ,'ץיבוביל והיעשי ;341-481 ’מע ,)4791 ,דבוע םע :ביבא לת(

.91 ’מע ,8891 ויתס ,02

יתב תורטמ ,0002 תנשב לבקתהש ןוקית יפ לע .קוחה לש תירוקמה ונושל וז.11
ןמאנ חרזא ,וצרא בהואו ומע בהוא ,םדא בהוא תויהל םדא ךנחל" ראשה ןיב ןה רפסה
תאו תיתוברתה ותוהז תא ,ותשרומ תא ,ותחפשמ תאו וירוה תא דבכמה ,לארשי תנידמל
,תידוהיה תרוסמהו לארשי תשרומ ,ידוהיה םעה תודלות ,לארשי תרות תא דמלל ...ונושל
."םדבכל ךנחלו ,הרובגהו האושה רכז תעדות תא ליחנהל
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21.  Mordechai Bar-On, “Zionism Into Its Second Century: A Stock-Taking,” in Keith
Kyle and Joel Peters, eds., Whither Israel? The Domestic Challenges (New York: Royal Institute

of International Affairs and I.B. Tauris, 1993), p. 34.
רושקה ,תובשה קוח םע בשייתמ תאז לכב "םידוהיה תנידמ" חנומה ,ןוא–רב יפ לע

.ידוהי יפרגומד בור םייקל הנידמה לש התלוכיל

.5 ’מע "?הקיר הלגעו האלמ הלגע" ,זוע סומע.31

:Theodor Herzl, Briefe und Tagebuecher (Berlin ךותב ,6981 ראוניב 91 ,לצרה ןמוי.41
Propylaeen, 1983-1996), vol. ii, p. 289 )ןלהל ÓÎ˙·ÈÌ ÂÈÂÓÈÌ(. לצרה רודואית הוושה, ÚÈÈÔ

‰È‰Â„ÈÌ∫ ÒÙ¯È ÈÂÓÔ, 562 ’מע ,א ךרכ ,)7991 ,קילאיב דסומ :םילשורי( טרקנו ףסוי םגרת.

האר .993 ’מע ,ב ךרכ ,ÓÎ˙·ÈÌ ÂÈÂÓÈÌ ,לצרה ךותב ,6981 ,ילויב 01 ,לצרה ןמוי.51
.953 ’מע ,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ ,לצרה םג

םיאתהל ידכ The Jewish State–ל ונוש תילגנאה הסרגה לש רתוי תורחואמ תורודהמ.61
.תיתפרצהו תינמרגה לש חסונל

הנידמה ןויער תבוטל םסייגל הצר לצרהש תידוהי תובשייתהב םיירקיעה םיכמותה.71
.זירפמ םהינש ,דלישטור–הד דנומדא ןורבהו שריה–הד סירומ ןורבה ויה תינובירה תידוהיה
Ó„È˙ ‰È‰Â„ÈÌ∫ ÈÒÈÂÔ ˘Ï Ù˙¯ÂÔ ÓÂ„¯È ,לצרה רודואית האר הילגנא תודהי לש התויזכרמ לע

Ï˘‡Ï˙ ‰È‰Â„ÈÌ, 36 ’מע ,)8791 ,תינויצה הירפסה :םילשורי( ילאוי יכדרמ םגרת.

תידייה תרתוכה המאתוה ,לצרה לש ותומ רחאל םינש הרשע–תחא ,5191–ב קר.81
.Ú¯ ‡È„Ú˘Ë‡Ë„ל התייהו ,תינמרגה וזל

,תיסורב ,רפסה לש תורחא תורודהמ שולש םג רואל ואצי לצרה לש וייח תונשב.91
¯ÒË‡ËÂÏ ‡·¯ÈÈÏÂ ;)6981 ,ילויב 62 ,תיסור( È·¯ÈÈÒ˜ÂÈ‰ ‚ÂÊÂ„‡¯ÒË·Â :תירגלובבו תינמורב

אוה תירגלובבו תיסורב רפסה םש .)6981 ,תירגלוב( ‰·‡’ÈÈÒ˜‰ „¯Ê¯·‡ו ;)6981 ,תינמור(
."םידוהיה תנידמ" אוה תינמורב וליאו ;"תידוהיה הנידמה"

,ןהאק קודצל לצרהו ;6981 ,יאמב 21 ,ןומולוס ףזו’ג ןומולוסל לצרה המגודל האר.02
.421 ,301 ’מע ,ד ךרכ ,ÓÎ˙·ÈÌ ÂÈÂÓÈÌ ,לצרהב םיעיפומ םיבתכמה ינש .6981 ,ילויב 62

.931 ’מע ,ב ךרכ ,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ ,לצרה ךותב ,9981 ,טסוגואב 03 ,לצרה ןמוי.12

הוושה .35 ’מע ,ג ךרכ ,ÓÎ˙·ÈÌ ÂÈÂÓÈÌ ,לצרה ךותב ,9981 ,טסוגואב 03 ,לצרה ןמוי.22
.931 ’מע ,ב ךרכ ,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ ,לצרה

,)6981 ,הישות :השרו( ’ץיבוקרב לאכימ םגרת ,Ó„È˙ ‰È‰Â„ÈÌ ,לצרה רודואית.32
.76 'מע

תרצו םידוהיה תנידמ" ,םעה דחא ."םינמרג" םוקמב "םיזנכשא" בותכ רוקמב.42
.831 ’מע ,"םידוהיה

תועידי :ביבא לת( ˙ÓÂ˙Â ˘Ï ‰„Â„ Ó‡Ó¯È˜‰∫ È‰Â„ÈÌ ·Ó‡‰ ‰Ú˘¯ÈÌ Â‡Á ,ןילייב יסוי.52
תוללובתהב ץפח וניא אוהש שרופמב רמוא לצרה ,תאז תמועל .54-84 ’מע ,)9991 ,תונורחא
הלענו ...ידמ תמסרופמ ,תירוטסיה הניחבמ ,הנה ונלש םעה תוישיא"ש ןוויכמ םידוהיל ןורתפכ
.12 ’מע ,Ó„È˙ ‰È‰Â„ÈÌ ,לצרה ."הנדבא תא שקבנש ידכמ ,ידמ



Ò˙ÈÂ ‰˙˘Ò¢· Ø ±∞∞≤  101   •

לחר םע ןויאיר ;6991 ,לירפאב ı, 3¯‡‰ ,"ןושארה ינויצ–טסופה" ,בגש םות הוושה.62
.6991 ,סרמב ÎÏ ‰ÚÈ¯, 22 ,רורד–םיובלא

אלש ולכי אל לצרה לע םעה דחא לש ויתופקתה תא הנורחאל ורקחש םירקוח.72
האר .לצרה לש וישעמ תא טפש הבש ךרדה לע תויטילופה ויתורטמ לש ןתעפשהב ןיחבהל
,)8991 ,דבוע םע :ביבא לת( ˙·È‡ ‰ÁÓ˜Ó˜∫ ‡Á„ ‰ÚÌ ÂÓ˜Â¯Â˙ ‰ˆÈÂÂ‰ ,ןייטשרפיז ןביטס
.342 ’מע ,)2991 ,רתכ :םילשורי( ‰Á„ ‰ÚÌ∫ ·ÈÂ‚¯ÙÈ‡ ,ןייטשדלוג ףסוי ;861-961 ’מע

הגלפמב רבודמ ,'תיטרקומדה העיס’ב םעה דחא לש םיריעצה ויצירעמ לש הרקמב.82
.רבד לכל תינויציזופוא תיטילופ

תועט" יכ ,ובירי לש ותומ רחאל דימ ,רבוב ןיטרמ לש םימסרופמה וירבד תמגוד.92
."ירטנמלאה ידוהיה עבטה ןמ רבד םייקתה אל לצרהב ...תידוהי תוישיא לצרהב תוארל

Martin Buber, “Herzl und die Historie,” Ost und West, August 1904.. לצא ספדוה Martin
Buber, Die Juedische Bewegung: Gesammelte Aufsatze und Ansprachen (Berlin: Judicher Verlag,

.961 ,661 'מע טרפב ,251-371 ’מע ,(1920

האר .852 ’מע ,א ךרכ ,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ ,לצרה ךותב ,5981 ,רבמבונב 12 ,לצרה ןמוי.03
ףרש ’מו ןייב ’א וכרע ,Î˙·È ‰¯ˆÏ ,לצרה רודואית ךותב ,"תודהי" ,לצרה רודואית םג
ר"ד לש ’תימואלה תודהיה’" ,לצרה ;33 ’מע ,ז ךרכ ,)1691 ,תינויצה הירפסה :םילשורי(
ךותב ,"ילאינולוק םעכ םידוהיה" ,לצרה ;84 ’מע ,ז ךרכ ,Î˙·È ‰¯ˆÏ ,לצרה ךותב ,"ןאמאדיג
,ח ךרכ ,Î˙·È ‰¯ˆÏ ,לצרה ךותב ,"תונויצ" ,לצרה ;933 ’מע ,ז ךרכ ,Î˙·È ‰¯ˆÏ ,לצרה
.34 ’מע

13. Protokoll des 1 Zionistenkongresses in Basel, August 29-31, 1897 (Prague: Barissa,
1911), p. 16. הוושהו Ù¯ÂËÂ˜ÂÏ ˘Ï ‰˜Â‚¯Ò ‰ˆÈÂÈ ‰¯‡˘ÂÔ, ןבואר :םילשורי( ןלרוא םייח םגרת

.21 ’מע ,)7491 ,סמ
."תוידוהי"כ םג המגרתל ןתינש ,Judenthum איה "תודהי"כ הפ המגרותש תינמרגה הלימה

.םיחנומה ינש ןיב ןיחבמ היה אל לצרה ,ןאכ ןוידה ןמ הלועש יפכ

.462 ’מע ,א ךרכ ,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ ,לצרה ךותב ,5981 ,רבמצדב 42 ,לצרה ןמוי.23

.101 ’מע ,א ךרכ ,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ ,לצרה ךותב ,5981 ,ינויב 01 ,לצרה ןמוי.33

43. Theodor Herzl, “Die Menora,” Die Welt, December 31, 1897 )הרונמה" ןלהל",
ףרש 'מו ןייב ’א וכרע ,Î˙·È ‰¯ˆÏ ,לצרה רודואית ,"הרונמה" ,לצרה הוושה .)תינמרג הסרג
.881 ’מע ,ז ךרכ ,)1691 ,תינויצה הירפסה :םילשורי(

.981-091 ’מע ,ז ךרכ ,Î˙·È ‰¯ˆÏ הוושה .תינמרג הסרג ,"הרונמה" ,לצרה.53

,ה ךרכ ,ÓÎ˙·ÈÌ ÂÈÂÓÈÌ ,לצרה ךותב ,0091 ,ראוניב 03 ,רוש ’ס םייחל לצרה.63
.203-303 ’מע

,רבמטפסב 6 ;6981 ,סרמב 92 ;5981 ,רבמבונב 32 ;5981 ,ינויב 2 ,לצרה ןמוי.73
,ב ךרכ ;784 ,882 ,952 ,16 ’מע ,א ךרכ ,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ ,לצרה ךותב .1091 ,ראוניב 01 ;7981
.162 'מע

83. Theodor Herzl, “Der Congress,” in Die Welt, August 26, 1898, שדחמ ספדוה
ÓÎ˙·ÈÌ ,לצרה ךותב ,1091 ,ילויב 5 ,הקירמא ינויצל לצרה ;722-032 ’מע ,ז ךרכ ,Î˙·È ‰¯ˆÏב

ÂÈÂÓÈÌ, הוושה .142-242 ’מע ,ו ךרכ Î˙·È ‰¯ˆÏ, 801-901 ’מע ,ח ךרכ.
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93.  Theodor Herzl, “The Jewish State,” in The Jewish Chronicle, July 10, 1896. הוושה
Î˙·È ‰¯ˆÏ, 8981 ,טסוגואב 82 ,ינשה ינויצה סרגנוקה ינפב החיתפה םואנ ;41 ’מע ,ז ךרכ,
ינויצה סרגנוקה ינפב החיתפה םואנ ;432-532 ’מע ,ז ךרכ ,Î˙·È ‰¯ˆÏב שדחמ ספדוה
ןתנש יוניכל הוושה .47 ’מע ,ח ךרכ ,Î˙·È ‰¯ˆÏב שדחמ ספדוה ,0091 ,טסוגואב 31 ,יעיברה
,1091 ,ילויב 5 ,הקירמא ינויצל לצרה ."השודקה העשה" :לארשי ץראל םידוהיה תבישל לצרה
.801-901 ’מע ,ח ךרכ ,לצרה יבתכ האר .142-242 ’מע ,ו ךרכ ,ÓÎ˙·ÈÌ ÂÈÂÓÈÌ ,לצרה ךותב
תיאניו םישנ תצובק ינפב םואנב ,תיתרוסמה תודהיב השיאה דמעמל וסחי תא םג האר
,ח ךרכ ,Î˙·È ‰¯ˆÏ ,"תונויצהו םישנה" רמאמכ שדחמ ספדוה .1091 ,ראוניב 21 םויב
.79 ’מע

04.  Michael Berkowicz, “Herzl and Hebrew,” in Meyer Weisgal, ed., Theodor Herzl:
A Memorial (New York: New Palestine, 1929), p. 74 ; תירבעב האבה הנשב" ,יתמרה המלש",

‰‡¯ı, 62 6991 ,סרמב.

הוושה .142 ’מע ,ב ךרכ ,ÓÎ˙·ÈÌ ÂÈÂÓÈÌ ,לצרה ךותב ,5981 ,טסוגואב 81 ,לצרה ןמוי.14
הבש הנושארה םעפב .522 ’מע ,א ךרכ ,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ ,לצרה ךותב ,5981 ,טסוגואב 81 ,לצרה
:ריבסהל ידכ דימ ומצע תא רצוע אוה ,"םיהולא תתמ"כ תונויצה תואצותל סחייתמ לצרה
שמתשהל םילוכי םה ידצמ .םהיתועדב םיישפוחב עוגפל ןווכתמ ינניא ,םיהולא רמוא ינאשכ"
.421 ’מע ,ב ךרכ ,ÓÎ˙·ÈÌ ÂÈÂÓÈÌ ,לצרה ךותב ,5981 ,ינויב 21 ,לצרה ןמוי ."...'םלועה חור’ב
.521-621 ’מע ,א ךרכ ,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ ,לצרה ךותב ,5981 ,ינויב 21 ,לצרה הוושה

.821-921 ’מע ,ב ךרכ ,ÓÎ˙·ÈÌ ÂÈÂÓÈÌ ,לצרה ךותב ,5981 ,ינויב 41 ,לצרה ןמוי.24
,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ ךותב ,5981 ,ינויב 51 ,לצרה ןמוי םג האר .921 ’מע ,א ךרכ ,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ הוושה
אלא ,"יתד םדא" ונניאש שיגדה אוה ,תיטילופה ותוליעפב ,ינש דצמ .981 ,571 ’מע ,א ךרכ
,5981 ,רבמבונב 62 ,לצרה ןמויו ,5981 ,ילויב 12 ,ןמדיגל לצרה האר ."ויתועדב ישפוח םדא"
,א ךרכ ,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ ,לצרה הוושה .682 ,812 ’מע ,ב ךרכ ,ÓÎ˙·ÈÌ ÂÈÂÓÈÌ ,לצרה ךותב
.362 ,602 ’מע

.881-981 ’מע ,ז ךרכ ,Î˙·È ‰¯ˆÏ הוושה .תינמרג הסרג ,"הרונמה" ,לצרה.34

44. Theodor Herzl, “Judenthum,” in Oesterreichische Wochenschrift, November 13, 1896
.83-93 ’מע ,ז ךרכ ,Î˙·È ‰¯ˆÏ ,"תודהי" ,לצרה הוושה .)תינמרג הסרג ,"תודהי" ןלהל(

,ילויב 7 ,םירז תריגה ןיינעב תיטירבה תיתוכלמה הדעווה ינפב לצרה לש ותרהצהל.54
,Theodor Herzl האר ,תעצומה תידוהיה תימואלה הירוטירטה ידוהיל עגונב דיעה הבש ,2091

Zionist Writings: Essays and Addresses, trans. Harry Zohn (New York: Herzl Press, 1973),
vol. 2, p. 186 )ןלהל Î˙·ÈÌ ˆÈÂÈÈÌ(. הוושה Î˙·È ‰¯ˆÏ, 071 ’מע ,ח ךרכ.

.841-941 ’מע ,ז ךרכ ,ÓÎ˙·ÈÌ ÂÈÂÓÈÌ ,לצרה ךותב ,3091 ,ינויב 9 ,ינולפל לצרה.64
.872 ’מע ,ה ךרכ ,)7391 ,תינידמ האצוה :ביבא לת( ÓÎ˙·ÈÌ ,לצרה הוושה

.55 ’מע ,Ó„È˙ ‰È‰Â„ÈÌ ,לצרה רודואית.74

Yoram Hazony, The Jewish האר ,לצרה לש םיזכרמה תיירואית ןיינעב ןוידל.84
State: The Struggle for Israel’s Soul (New York: Basic Books and The New Republic, 2000),

pp. 110-113 )ינוזח ןלהל, ‰Ó„È‰ ‰È‰Â„È˙(.

94. Theodor Herzl, Der Judenstaat (Wien: Breitenstein, 1896), p. 62 )ןלהל ‰Ó„È‰

‰È‰Â„È˙®. לצרה רודואית הוושה, Ó„È˙ ‰È‰Â„ÈÌ, 5981 ,ינויב 51 ,לצרה ןמוי םג האר .55 ’מע,
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.131 ’מע ,א ךרכ ,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ ,לצרה ךותבו ;031 ’מע ,ב ךרכ ,ÓÎ˙·ÈÌ ÂÈÂÓÈÌ ,לצרה ךותב
ץירומ ברה( ברש רחאל Ó„È˙ ‰È‰Â„ÈÌב וז הדוקנ חתפל אלש טילחהש ריבסמ לצרה ,בתכמב
,יאמב 8 ,סוקרמ ןרהאל לצרה האר .םידיסחב עוגפל לולע אשונב ףסונ ןוידש ול רמא )ןמדיג
.706-806 ’מע ,ז ךרכ ,ÓÎ˙·ÈÌ ÂÈÂÓÈÌ ,לצרה ךותב ,6981

.35-55 ’מע ,ב ךרכ ,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ ,לצרה ךותב ,8981 ,רבוטקואב 13 ,לצרה ןמוי.05

15. Theodor Herzl, “A ‘Solution of the Jewish Question,’” in The Jewish Chronicle,
January 17, 1896  )לצרה ;)"ןורתפ" ןלהל, Ó„È˙ ‰È‰Â„ÈÌ, הוושה .ךליאו 16 ’מע Î˙·È ‰¯ˆÏ,

,א ךרכ ,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ ךותב ,5981 ,ינויב 11–ו 7 ,לצרה ןמוי םג האר .1-21 ’מע ,ח ךרכ
.311-411 ,38 ’מע

הנידמה לגדל ךפהיי םידוהיה תדוגא לגד ,הזל המודבו .32 ’מע ,Ó„È˙ ‰È‰Â„ÈÌ ,לצרה.25
.221 ’מע ,א ךרכ ,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ ךותב ,5981 ,ינויב 21 ,לצרה ןמוי .השדחה

.36-46 ’מע ,Ó„È˙ ‰È‰Â„ÈÌ ,לצרה הוושה .96-17 ’מע ,˙Ó„È‰ ‰È‰Â„È‰ ,לצרה.35

לע תולבגהה תלטה ;תונוכנ ויה לצרה לש תושוחתהש םיעדוי ונא ,רוחאל טבמב.45
השקה ותוינידמב האישל העיגהש ,"םידוהיה תשיטנ" לש התליחת תא הנמיס הילגנאל הריגהה
.האושה ךלהמב ברעמה לש

,ב ךרכ ,Î˙·ÈÌ ˆÈÂÈÈÌ ,לצרה .תיתוכלמה הדעווה ינפב לצרה לש וירבד תא האר.55
.071 ’מע ,ח ךרכ ,Î˙·È ‰¯ˆÏ ,לצרה הוושה .681 ’מע

תיטירבה הלשממל השגוהש רטר’צה תטויטב וטרופש םיידוהיה םיאנתה לכ טעמכ.65
.םישדוח ךשמב ןהילע ודבע רבכ ויתימעו לצרהש םירטר'צ לש תוטויטב וללכנ ילויב 31–ב
,ראורבפב 01 םוימ ,יניסב תידוהי תובשייתהל גרבנירג לש רטר’צה תטויט תא המגודל האר
.H 248 ,יזכרמה ינויצה ןויכראה .3091

.802 ’מע ,ז ךרכ ,ÓÎ˙·ÈÌ ÂÈÂÓÈÌ ,לצרה ךותב ,3091 ,ילויב 31 ,ואדרונל לצרה.75
בויחב לוקשל םיכסה ץוחה דרשמ ךא ,תינכתה יטרפל הבייחתה אל תיטירבה הלשממה

תא םייקל" םידוהיל רשפאל היהת התרטמש "תידוהי תובשייתה וא הבשומ"ל תועצה
םימוחתו תד יניינע"ב תידוהי הקיקחו ידוהי לשומ לש ןויערה םג ."םיימואלה םהיגהנמ
,טסוגואב 41 ,גרבנירג דלופואילל ליה טנמלק רס .םיריבסכ ולבקתה "םינפ יניינעל םילבגומה
3091. Michael Heymann, ed., The Uganda Controversy (Jerusalem: Hasifria Hatzionit, 1997),

vol. 2, pp. 124-125. םע והשלכ ןתמו אשמל תינויצה תורדתסהה ךותב תודגנתה בקע
,4191–ל דע םיטירבה םע ולא םינויד ועשוה ,לארשי ץראל ץוחמ תויובשייתה לע הינטירב
.ץראל שולפל היושע הינטירבש ררבוהשכ

85. Theodor Herzl, Opening Address at the Sixth Zionist Congress, August 23, 1903.
Stenographisches Protokoll des 6 Zionistenkongresses in Basel, August 23-28, 1903 (Wien:

Industrie, 1903).

.תינמרג הסרג ,"תודהי" ,לצרה.95

.76-86 ’מע ,Ó„È˙ ‰È‰Â„ÈÌ ,לצרה הוושה .57 ’מע ,˙Ó„È‰ ‰È‰Â„È‰ ,לצרה.06

.431 ’מע ,א ךרכ ,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ ךותב ,5981 ,ינויב 51 ,לצרה ןמוי.16

.12 ’מע ,Ó„È˙ ‰È‰Â„ÈÌ ,לצרה.26
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.59 ’מע ,א ךרכ ,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ ךותב ,5981 ,ינויב 9 ,לצרה ןמוי.36

,ÓÎ˙·ÈÌ ÂÈÂÓÈÌ ,לצרה ךותב ,9981 ,רבוטקואב 11 ,ןֶמה ךירדירפ לרקל לצרה.46
ÓÎ˙·ÈÌ ,לצרה ךותב ,0091 ,רבמטפסב 52 ,רנזייא לימאל לצרה םג האר .622-722 ’מע ,ה ךרכ

ÂÈÂÓÈÌ, 64 ’מע ,ו ךרכ.

םג ןייצמ לצרה .215-315 ’מע ,א ךרכ ,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ ךותב ,8981 ,סרמב 62 ,לצרה.56
,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ ךותב ,7981 ,לירפאב 52 םוימ םושיר האר .ןורטאיתב "ידוהי–ואינ" ןונגס
.944 ’מע ,א ךרכ

,78 ’מע ,א ךרכ ,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ ךותב .8981 ,ילויב 01 ;5981 ,ינויב 8 ,לצרה ןמוי.66
825-925.

הוושה .401 ’מע ,ב ךרכ ,ÓÎ˙·ÈÌ ÂÈÂÓÈÌ ךותב ,5981 ,ינויב 41–ו 11 ,לצרה ןמוי.76
ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ, 461 ,701 ’מע ,א ךרכ.

,ב ךרכ ,ÓÎ˙·ÈÌ ÂÈÂÓÈÌ ,5981 ,ינויב 61 ,ןמדיגל לצרה .ח"י - ילש השגדהה.86
.531 ’מע ,א ךרכ ,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ הוושה .531 ’מע

96. Protokoll des 2 Zionistenkongresses in Basel, August 28-31, 1898 (Wien: Industrie,
1898), p. 239. 82-13 ,לזב ריעב ינשה ינויצה סרגנוקהמ יפרגונטס לוקוטורפ הוושה

.212-312 ’מע ,)ט"נרת ,גרעבדלוש סופד :השרו( 8981 ,טסוגואב

,לצרה .86 ’מע ,Ó„È˙ ‰È‰Â„ÈÌ ,לצרה האר ;57-67 ’מע ,˙Ó„È‰ ‰È‰Â„È‰ ,לצרה.07
תאזכ הרוצב םכתנידמ תא ונב" :הזל המודבו .081 ’מע ,א ךרכ ,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ ,5981 ,ינויב 51
,טסוגואב 62 ,לצרה הוושה .34 ’מע ,ג ךרכ ,ÓÎ˙·ÈÌ ÂÈÂÓÈÌ ,לצרה ."םכברקב חונב שיגרי רזהש
9981, ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ, 131 ’מע ,ב ךרכ.

.322 ’מע ,א ךרכ ,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ ךותב ,5981 ,טסוגואב 01 ,לצרה ןמוי המגודל האר.17

,לצרה ןמוי םג האר .68 ’מע ,א ךרכ ,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ ךותב ,5981 ,ינויב 8 ,לצרה ןמוי.27
.271 ,451 ,49 ,08 ,87 ’מע ,א ךרכ ,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ ךותב ,5981 ,ינויב 51 ,31 ,9 ,7 ,6

,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ הוושה .27 ’מע ,ב ךרכ ,ÓÎ˙·ÈÌ ÂÈÂÓÈÌ ךותב ,5981 ,ינויב 7 ,לצרה ןמוי.37
.97 ’מע ,א ךרכ

47. Max I. Bodenheimer, Prelude to Israel, trans. Israel Cohen (New York: Thomas
Yoseloff, 1963), p. 140.

דע קר אל ,םלועל תויחל ונלש סרגנוקה לע" :ינויצה סרגנוקב םיריצל רמאש יפכ.57
סרגנוקה ינפב םואנ ."ןכ ירחא רתוי הבר הדימב וליפא אלא ,ןימויה יקיתע וניתולבסמ לאגינש
ןלרוא הוושה .Protokoll des 1 Zionistenkongresses, p. 19 .7981 ,טסוגואב 92 ,ןושארה ינויצה
.51 ’מע ,Ù¯ÂËÂ˜ÂÏ ˘Ï ‰˜Â‚¯Ò ‰ˆÈÂÈ ‰¯‡˘ÂÔ ,)םגרתמ(

.44 ’מע ,ב ךרכ ,ÓÎ˙·ÈÌ ÂÈÂÓÈÌ ,לצרה ךותב ,5981 יאמ ,לצרה ןמוי.67

,ÓÎ˙·ÈÌ ÂÈÂÓÈÌ ,לצרה ךותב ,5981 ,ינויב 61 ,ןמדיגל לצרה .ח"י - ילש השגדהה.77
.531 ’מע ,א ךרכ ,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ ךותב ,5981 ,ינויב 61 ,לצרה הוושה .531 ’מע ,ב ךרכ

הוושה .031 ’מע ,ב ךרכ ,ÓÎ˙·ÈÌ ÂÈÂÓÈÌ ,לצרה ךותב ,5981 ,ינויב 51 ,לצרה ןמוי.87
.131 ’מע ,א ךרכ ,ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ ,לצרה
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,ינויב 41 ,לצרה .05 ’מע ,Ó„È˙ ‰È‰Â„ÈÌ ,לצרה האר ;75 ’מע ,˙Ó„È‰ ‰È‰Â„È‰ ,לצרה.97
5981, ÚÈÈÔ ‰È‰Â„ÈÌ, דסומה לש תיגולואיתה םיטנדוטסה תדוגאל לצרה ;561 ’מע ,א ךרכ
,ו ךרכ ,ÓÎ˙·ÈÌ ÂÈÂÓÈÌ ,לצרה ךותב ,1091 ,רבמצדב 7 ,הניו לש ידוהיה יגולואיתה יכוניחה
.973 ’מע

,לצרה ןמוי ;05-15 ’מע ,Ó„È˙ ‰È‰Â„ÈÌ ,לצרה האר .75 ’מע ,˙Ó„È‰ ‰È‰Â„È‰ ,לצרה.08
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