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פתח דבר
מדריך זה נועד לסייע למורה בחטיבת הביניים בהוראת הספר הרצל אמר ,...כחלק מהטמעת
המקצוע החדש "תרבות ישראל ומורשתו" .המקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" נועד לשמש
ציר מרכז באשכול מקצועות היהדות והרוח ,לקיים עמם זיקות גומלין ,ולהיות עוגן לפעילויות
הפורמליות והבלתי פורמליות של בית הספר בתחומי תרבות ישראל .בין היתר ,המקצוע
מאפשר למחנכים ,למורים ולתלמידים להתמודד עם שאלות העוסקות בזֶ הות ,מתוך העמקת
תחושת ההשתייכות לעם ,למדינה ולתרבות ישראל.
תכנית המסגרת של המקצוע (הסילבוס) מבוססת על נושאים מארגנים המהווים שלד לתכנית
הרב־שנתית .תכנית זו עוסקת במשמעותו הרחבה של המושג "תרבות יהודית" ,ויש בה גם
נושאים הקשורים ביצירה היהודית ,במחזור הזמנים ,בזיקת עם ישראל לארץ ישראל ובדמותה
של מדינת ישראל בימינו .התכנית עוסקת עיסוק נרחב גם בתחום הציונות ,וספר הלימוד
הרצל אמר ,...המיועד ללימוד בכיתות ח' ,דן בכמה וכמה היבטים מחזונו של הרצל למדינת
היהודים ,על פי הנחיות תכנית המסגרת של המקצוע.
ספר הלימוד הרצל אמר ...רואה בציונות תנועה פוליטית המשקפת את אחריותנו כעם למימוש
התרבות היהודית וערכיה במדינת ישראל הריבונית ,והוא עוסק בחברת המופת האוטופית
שחזה מייסד התנועה הציונית בנימין זאב הרצל בשני ספריו :מדינת היהודים ואלטנוילנד.
חשוב לציין שתכנית הלימודים במקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" משיקה לתכניות אחרות
הנלמדות במסגרת לימודי ההיסטוריה ,שגם בהן פוגשים התלמידים את הרצל ואת הגותו.
אולם שלא כמו בלימודי ההיסטוריה ,המדגישים את קורות חייו של הרצל ואת פועלו הפוליטי,
ספר זה מתרכז כמעט כולו בחזונו האוטופי ובתיאור מאפייני המדינה והחברה שביקש להקים
בארץ ישראל .ספר הלימוד מציע תהליך לימוד דינמי וחוויתי ,שנועד ליצור זיקה חשובה
בין התלמידים לבין תחום הדעת "תרבות ישראל ומורשתו" ,כחלק מתהליך גיבוש זהותם
האישית .בין היתר ,לימוד הספר יכול להקנות לתלמידים ידע חשוב ,ליצור אצלם תחושת
שייכות ואחריות לעם ישראל ולמדינת ישראל  ,להעלות לדיון סוגיות חשובות בתחום המוסר
והצדק החברתי ולסייע למורה בתכנון הוראה יעילה וממוקדת של ספר הלימוד.
מדריך זה נועד לסייע בהוראת הספר הרצל אמר  ...והוא כתוב לפי מבנה החוברת לתלמיד  .
ניתוח התכנים וביאורם תואמים את המבנה המקורי של הספר המיועד לתלמיד ,והמורה
תוכל למצוא בו  בקלות את הפרק או את הכותרת הרלבנטיים ,לפי סדרם בחוברת לתלמיד.
במדריך תמצאו התייחסות לכל טקסט המופיע בחוברת ,והוא כולל הרחבות ,הארות ,משימות
וכו' .בביאור המקורות השונים שבספר לתלמיד  השתדלנו להשיב על כל השאלות המשימות
ולהתייחס לדיונים השונים שהספר לתלמיד מציע.
אנו מאחלים לכם הצלחה ולימוד פורה ומהנה.

צוות הכותבים
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מטרות ודרכי למידה
מטרות הספר "הרצל אמר"...

e eלהכיר את עיקרי משנתו המדינית והחברתית של הרצל באמצעות עיון בספריו מדינת
היהודים ואלטנוילנד ,ולהיחשף לדמויות מפתח נוספות בתולדות הציונות ,כגון זאב
ז'בוטינסקי ואחד העם ,ולהגותם.
e eליצור מסגרת לדיונים ערכיים בעמדות שביטאו הרצל והוגים ציונים אחרים ,דיונים
המעודדים את התלמידים לחשיבה ביקורתית ויצירתית.
e eלהשוות בין תפיסות וערכים שאפיינו את ראשית הציונות לבין המציאות בחברה
הישראלית בימינו.
e eלעודד חשיבה פלורליסטית והומנית ולחשוף את התלמידים למגוון רחב של דעות
וערכים יהודיים ומערביים.

דרכי הלמידה וההוראה
הלימוד בספר הרצל אמר ...מזמן מגוון של דרכי הוראה בתיווך המורה ובהנחייתה .הספר
נועד לשימוש התלמידים ,אך המורה ממלאת תפקיד מרכזי בתהליך הלמידה ונדרשת ממנה
רגישות ומעורבות בהובלת מהלך חינוכי יעיל ובעל משמעות .הספר הרצל אמר ...יכול לשרת
כיתות לימוד במגוון רחב מאוד של רמות ,והמורה נדרשת להתאים את תכניו לכיתתה ולשלב
בין שלל דרכי ההוראה האפשריות ,על פי שיקול דעתה ועל פי צורכי הכיתה.
e eהבנת הנקרא  -בכל אחד מפרקי הלימוד מופיעים מקורות מתוך כתבי הרצל והוגים
נוספים .השלב הבסיסי ביותר בלימוד תכני הספר הוא ההתמודדות עם הטקסטים עצמם,
בעבודה עצמית או בדיון בכיתה .הבנה מעמיקה של המקורות תביא בהכרח גם לעניין
מוגבר של התלמידים בנושא ,לרמת קשב נאותה ולדיונים מעניינים יותר.
e eהשימוש בשאלות  -לאחר כל טקסט בספר הלימוד מופיעות שאלות מנחות שנועדו
לסייע בהבנת הנקרא ,ולאחר מכן ביישום הרעיונות המרכזיים ובבחינתם בדרך ביקורתית.
במדריך למורה הושם דגש מיוחד על השאלות האלה ,והן יכולות להיות חלק מדיון
בכיתה או מעבודה עצמית של התלמידים.
e eמשימות פתיחה וסיכום  -בראשית כל פרק מופיעה משימה שתוכל לסייע למורה
בהצגת נושא הפרק ,ובסוף הפרק מופיעה תמיד משימה מומלצת לסיכום הפרק .להבדיל
מהשאלות המלוות את לימוד המקורות עצמם ,שאלות שבהן אנו מבקשים לברר מה
אמר הרצל (ומה אמרו אחרים) ,במשימות הפתיחה והסיכום אנו מעוניינים לשמוע מה
יש לתלמידים לומר .מטבע הדברים ,המשימות מעודדות בדרך כלל חשיבה יצירתית
וסובייקטיבית ,ולעתים גם מאפשרות לתלמידים לבטא את עצמם במגוון רחב של דרכים
אמנותיות וספרותיות.
e eדיונים במליאה  -המקורות בספר הלימוד מזמנים דיונים רבים שנועדו להתנהל בפורום
כיתתי ,ולאפשר למספר רב ככל שאפשר של תלמידים בעלי דעות מגוונות לבוא לידי
ביטוי .דיונים במליאה מעודדים את התלמידים להתבטא בפומבי ולנסח את עמדותיהם
בבהירות ,והם הזדמנות מצוינת ליישם את ערך הפלורליזם .בהקשר זה ,מטרת הדיון
איננה להגיע למסקנה סופית ,אלא להיחשף למגוון רחב של נקודות מבט.
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e eעבודה בחברותות  -חברותא היא דרך לימוד מסורתית שנהגה בבתי המדרש לדורותיהם,
ועדיין נוהגת במקומות רבים .הספר מאפשר להתאים את הכלי הזה לכיתה מודרנית,
ורצוי ללמוד חלק מן הטקסטים ולעסוק בשאלות המלוות אותם בקבוצות קטנות של
תלמידים .במסגרת הלימוד בחברותות ,כדאי לעודד את התלמידים ליצור בינם לבין
עצמם שיח פורה ,שירחיב את עולמם ויאפשר להם לבוא לידי ביטוי בחופשיות רבה יותר
מבדיון רגיל בכיתה.
e eשימוש בתמונות  -בספר תמונות רבות (בעיקר תצלומים) ,ומומלץ לעשות בהן שימוש
פעיל בתהליך הלמידה .התמונות מעודדות חשיבה יצירתית ,ופעמים רבות הן נקודת
מוצא מצוינת ללימוד טקסט או לדיון ערכי .בין היתר ,אפשר לבקש מהתלמידים לתת
שלצדן ,ולהציע תמונות אחרות,
ִ
כותרות לתמונות ,לעמוד על הקשר שבינן לבין הטקסט
שישלימו או יחליפו את התמונות שבספר.
e eטקסטים נוספים להרחבה  -במדריך למורה מופיעות מובאות רבות מתוך כתבי הרצל
והוגים אחרים ,שנועדו להרחיב את דעתו של המורה ולהעשיר את הלימוד בכיתה,
במישרין או בעקיפין .במקרה הצורך ,רצוי להשלים ולהרחיב את הדיונים בספר הלימוד
בעזרת הטקסטים האלה .אפשר להשתמש בטקסטים שבמדריך בתוספת לחומר הנלמד
בכיתה ,להשתמש בהם לעבודות בית או למבחנים ,או להעשרה כללית לתלמידים
מתקדמים.

הרצל אמר...
חברת מופת בהגות הציונית

ם הרטמן

11
ים מיקוד 93113
02-

ספר לימוד לתלמידי חטיבת הביניים בבית הספר הממלכתי על פי תכנית הלימודים למקצוע
"תרבות ישראל ומורשתו" ,המטה לתרבות ישראל ,משרד החינוך

הצעה לפעילות פתיחה:
מדרש תמונה
אפשר להתחיל את הלימוד בניסיון לפענח את משמעות כריכתו של הספר הרצל אמר ...על
הכריכה נראה הרצל עומד על מרפסת ומשקיף על העיר תל אביב .כידוע ,הרצל מעולם לא
ראה את תל אביב (הרצל נפטר בשנת  ,1904העיר תל אביב נוסדה ב־ .)1909חשוב לציין לפני
התלמידים שנעשתה כאן הדבקה של שני תצלומים  -תצלום מפורסם של הרצל בעיר באזל,
תצלום שצולם ,כנראה ,במהלך הקונגרס הציוני השישי בשנת ( 1903בשחור־לבן) ,ותצלום
עדכני וצבעוני של קו החוף של תל אביב .כדאי לבקש מהתלמידים להסביר את משמעות
ההדבקה ,ואת הקשר שבין שני התצלומים .בין היתר ,עשויות לעלות התשובות האלה:
e eאמנם הרצל לא ראה את תל אביב (המייצגת כאן את מדינת ישראל של היום) בעיניו,
אך הוא חזה אותה בדמיונו .כלומר ,הכריכה רומזת שמדינת ישראל היא התגשמות החזון
של הרצל ושהקמתה הובילה למימוש חזון זה.

מהדורת ניסוי
מכון שלום הרטמן ,תכנית בארי

e eהרצל חזה את מדינת היהודים ,אך מה היה אומר אילו זכה לראות את מדינת ישראל
היום? האם היה מרוצה מאופי המדינה שהוקמה בהשראת חזונו? איזו ביקורת הייתה
עשויה להיות לו עליה ,ואילו דברים היה מבקש לשנות או לשפר בה?
בהקשר זה ,חשוב לציין מהי מטרת הספר הרצל אמר ,...ומהם תחומי עיסוקו העיקריים .ספר
לימוד זה אינו ספר היסטוריה ,ואין בו ניסיון לתאר בשיטתיות את דמותו של הרצל ואת
האירועים המרכזיים בחייו .מטרתו העיקרית של ספר הלימוד הזה היא לחשוף את התלמידים
לחזונו החברתי של הרצל ולתיאוריו את מדינת היהודים שביקש להקים ,כפי שהם מופיעים
בשני ספריו :מדינת היהודים ואלטנוילנד .בפרקי הספר מוצגת בפני התלמידים עמדתו של
הרצל בנוגע למגוון סוגיות חברתיות :היחס בין יהודים ללא־יהודים ,בין דתיים לחילוניים,
בין עשירים לעניים ועוד .לאחר שהתלמידים יכירו את עמדותיו של הרצל בנושאים אלו,
הם יתבקשו להשוות את החזון למציאות בישראל היום ולעמדתם האישית .בין היתר ,יבחנו
התלמידים אם החזון של הרצל התגשם או לא ,ומדוע; כיצד היה הרצל מעריך את מדינת
ישראל במאה ה־ ,21אילו ניתנה לו ההזדמנות; ואם עמדותיו מקובלות עליהם באופן אישי.
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מאתנו בא במגע עם אנשים אחרים במגוון של מצבים חברתיים – בתוך
כל אחד ִ
המשפחה ,בבית הספר ,בתנועת הנוער ועוד .החברה שאנו חיים בה היא המספקת לנו
לתמוךיוני,
מצופה חודש
תמיכה ועזרה כשאנו זקוקים להן ,וגם מאתנו[תחילת
 ]1895לקבל אחריות
באחרים,
שיעור לגדולתה .היום אינני יודע אם אגיע לסיומה.
מכללשאין
המורכבתיצירה
חברהשוקד על
זמן אני
בתחומים מסוימים ולהתייחס בכבוד לכל אדם.זה
אזרחי
כמהשל
קיומה
ושבועות היא ממלאת אותי כולי עד אובדן החושים,
האזרחיםר .כבר
כחלום אדי
נראית
היא
ימיםחלקו
ותורם את
ליתר
בכבוד
המדינה מבוסס על ההנחה שכל אזרח מתייחס
לשיחותי הרגילות ,מציצה מעבר לשכמי אל עבודת
ליקוייםלכל מקום,
מלווה אותי
מעלדור
מרחפתובכל
הדורשים תיקון,
בפעילות לטובת הכלל .בכל חברה יש ,כמובן ,גם
טורדת אותי ומשכרת אותי .מה יצא מזה ,אין לשער
העיתונאי שלי,
בקטנותה ,לפי
המצחיקהומשגשגת,
צודקת ,שוויונית
הציגו מנהיגים בעלי חזון דגם של חברת מופת ,חברה
לפי שעה...
השקפת עולמם.

מבוא

שאלות לדיון:
(תיאודור הרצל ,עניין־היהודים :ספרי יומן ,כרך א' ,עברית :יוסף ונקרט ,ירושלים תשנ"ח,
עמ' )55
« האם כל אדם זקוק לחברה? נמקו את תשובתכם.
[ 3בספטמבר]1897 ,
« מהם המאפיינים החיוביים של החברה שלכם ,ומה בחברה שלכם דורש תיקון?
כיצד? את קונגרס באזל בדיבור אחד ,שאזהר שלא להגותו ברבים  -הריהו זה:
« האם אפשר לתקן את הליקויים בחברה? אםאםכןֲ ,א ַמ ֶּצה
¢¡£¢§£¥¶¡¬«§·£«§¶£°צחוק כללי .אולי
בבאזל ייסדתי את מדינת היהודים .אם אומר זאת היום בקול ,יענה לי
§¶¬d°ªn¬§§®µ¶¬|«£ª§´p«§ª·£
בעוד חמש שנים ,ובוודאי בעוד חמישים שנה ,יודו בכך כולם.
(שם ,עמ' )482
בקיץ  ,1895כשעלה במוחו בפעם הראשונה הרעיון שהקמת מדינה ליהודים היא הפתרון
המעשי לבעיית האנטישמיות ,הטיל הרצל ספק רב באפשרות שתכנית זו אכן תתממש .אולם
כעבור שנתיים ,לאחר שבקונגרס הציוני הראשון הפכה התנועה הציונית לנגד עיניו מחזון דמיוני
למציאות של ממש ,הוא כבר היה משוכנע שמדינת היהודים קום תקום .הפרק הראשון בספר
הרצל אמר ...עוסק בחזון ובהיותו שלב ראשון והכרחי בתיקון החברה ,ובפרקים הבאים יפורטו
ההיבטים המרכזיים מתוך החזון של הרצל למדינת היהודים ולחברת המופת שהוא ביקש
לבנות בה .גדולתו של הרצל לא הייתה רק בחזון מעורר השראה שהציג ,אלא בעיקר בפעילותו
למימוש חלומותיו והוצאתם אל הפועל; ולכן ,אף על פי שהספר הרצל אמר ...מתמקד בחזון
של הרצל ,לאורך הלימוד חשוב לאפיין את הדרכים המעשיות שבאמצעותן אפשר להפוך
חזון־חלום למציאות ,ולעמת את התלמידים עם ההיבט היישומי של תיקון החברה.
דוד בן־גוריון ,מי שהכריז על הקמת מדינת ישראל ,מסמל יותר מכל אדם אחר את התגשמות
החזון של הרצל .בהקדמה לביוגרפיה העוסקת בדמותו של הרצל ,הדגיש בן־גוריון את הפן
היישומי בפעילות ההיסטורית של הרצל למימוש חזונו המדיני־חברתי .נוסף על כך ,בן־גוריון
מצבה המנציחה את הרצל ואת חזונו:
טען שמדינת ישראל היא ֵ
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ברעיון הישן שימיו כימי עם ישראל ,רעיון המדינה היהודית ,ידע הרצל לצקת כוח מחדש
ותנופה אדירה  -כי הרצל ידע סוד העשיה ההיסטורית ,שלא ידע אף אחד מקודמיו .הוא
ידע סוד הביצוע המדיני ,ואת הסוד הזה גילה בתוך עצמו ובתוך העם היהודי גופו .הוא
הפך את העם היהודי בפעם הראשונה מאז ֶל ֶכת העם בגולה לכוח וגורם מדיני .הרצל יצר
את המדיניות היהודית ,הוא חישל הכלים והמכשירים הדרושים לעם במלחמת שחרורו
ותקומתו :את הבימה העולמית ,את מסגרת ארגונו הלאומי ,את נציגותו הפוליטית ,את
מכשיריו הפיננסיים הממלכתיים...
מחּברתו "מדינת היהודים" היה נדמה לו שהוא שומע
ַ
כשהרצל כתב בשנת  1895את
מעין משק כנפים מעל ראשו .הוא לא טעה .זה היה משק כנפי שכינת ישראל ,אשר לא
סרה מעליו גם לאחר מותו - ,כך נסתלק בשנת  1904הרצל בן־התמותה ,שאינו אלא
בשר ודם ככל אדם אחר .אבל נשאר לנצח החוזה והיוצר הממלכתי בחסד עליון ,שנועד
להיות בן־אלמוות בתולדות ישראל .מצבתו היא מדינת ישראל הנבנית באהבת בניה־
בוניה.
(דוד בן־גוריון ,מתוך :נתן א' שוראקי ,הרצל :חיים וחזון ,תל אביב  ,1962עמ' )10-9
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מאתנו בא במגע עם אנשים אחרים במגוון של מצבים חברתיים – בתוך
כל אחד ִ
המשפחה ,בבית הספר ,בתנועת הנוער ועוד .החברה שאנו חיים בה היא המספקת לנו
תמיכה ועזרה כשאנו זקוקים להן ,וגם מאתנו מצופה לתמוך באחרים ,לקבל אחריות
בתחומים מסוימים ולהתייחס בכבוד לכל אדם .קיומה של חברה המורכבת מכלל אזרחי
המדינה מבוסס על ההנחה שכל אזרח מתייחס בכבוד ליתר האזרחים ותורם את חלקו
בפעילות לטובת הכלל .בכל חברה יש ,כמובן ,גם ליקויים הדורשים תיקון ,ובכל דור
הציגו מנהיגים בעלי חזון דגם של חברת מופת ,חברה צודקת ,שוויונית ומשגשגת ,לפי
השקפת עולמם.
שאלות לדיון:
« האם כל אדם זקוק לחברה? נמקו את תשובתכם.

« מהם המאפיינים החיוביים של החברה שלכם ,ומה בחברה שלכם דורש תיקון?
« האם אפשר לתקן את הליקויים בחברה? אם כן ,כיצד?

¢¡£¢§£¥¶¡¬«§·£«§¶£°
§¶¬d°ªn¬§§®µ¶¬|«£ª§´p«§ª·£
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פעילות הפתיחה עוסקת בניתוח השיר "דמיין" של ג'ון לנון ,ומטרתה לעורר אצל התלמידים
כמה נקודות למחשבה .ראשית ,נושא השיר "דמיין" הוא חזון לחברת מופת שאינה סובלת
מהקלקולים המאפיינים את החברה העכשווית ,ומן הבחינה הזאת היא דומה מאוד לפרויקט
הספרותי של הרצל בספריו מדינת היהודים ואלטנוילנד ,שבהם נדון בהמשך ספר הלימוד.
החיבור של התלמידים לנושא השיר ולמשמעותו יקל עליהם את המעבר לעיסוק בחזון של
הרצל לחברה מתוקנת ,שכן מדובר בשיר מוכר ואהוד .מומלץ מאוד להשמיע את השיר
בכיתה לפני שהתלמידים ניגשים לנתח אותו ,וכדאי גם להדפיס בשבילם את מילות השיר
באנגלית (שאינן מופיעות בספר הלימוד בשל עניינים הקשורים בזכויות יוצרים) .שנית ,כבר
בקריאה ראשונה של השיר "דמיין" מתברר כי נוסף על תיאור החזון האוטופי של עולם
מאוחד שבו חיים כל בני האדם בשלום ובשלווה ,מציע לנון גם דרכים מעשיות שבעזרתן
אפשר להגשים את החלום הזה ולהופכו למציאות .הדרך למימוש החזון כרוכה אצל לנון
(וכפי שנראה בפרקים הבאים של הספר ,גם אצל הרצל) בהצבעה על הניגוד שבין המציאות
המוכרת לבין החזון האוטופי .הטענה המרכזית של לנון בשיר היא שהדת ,הלאומיות והרכוש,
הם המזינים את כל המאבקים בין בני האדם ומונעים את השלום והאחווה .אם נדמיין לרגע
עולם שאין בו אמונה דתית ,זהות לאומית וזכות לקניין פרטי ,נבין מיד שבעולם כזה לא תהיה
תחרות ולא יהיו מאבקים ,ובעיני לנון ,עולם כזה עדיף על המציאות המוכרת לנו כיום .לכן ,לפי
ההיגיון המוצג בשיר ,הדרך המעשית היחידה להשיג את המטרה המוצהרת של שלום ואחווה
היא ביטול הדת ,הלאומיות והקניין.
כאמור ,אחד ההיבטים החשובים ביותר בספר הלימוד הרצל אמר ...הוא ההיבט היישומי ,השלב
שבו מתבקשים התלמידים להציע דרכים מעשיות לתיקון החברה ,לאחר העיסוק התאורטי
בכמה סוגיות מתוך החזון האוטופי של הרצל .על כן ,השיר "דמיין" יכול לשמש נקודת פתיחה
מצוינת לדיון כללי בתיקון החברה ,שהרי הוא עוסק בעת ובעונה אחת בהיבטים התיאורטיים
ובהיבטים המעשיים של החזון ומימושו ,על פי העקרונות המנחים של תכנית המסגרת של
המקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" (תכנית המסגרת קובעת שהתלמידים נדרשים לא רק
להכיר את משנתו המדינית־חברתית של הרצל ,אלא גם לעבור תהליך אישי של בירור ערכים
לאור הגותו ,מתוך בחינת הרלוונטיות ויכולת היישום של הערכים האלה בימינו).
ולבסוף ,ניתוח ביקורתי של החזון המובע בשירו של לנון ,המבקש לבטל את הבדלים הכלכליים
בין בני האדם ואת החלוקות החברתיות והמדיניות הבסיסיות ביותר ,עשוי לעורר בחלק
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מהתלמידים דווקא התנגדות לרעיונות המובעים בשיר .סביר להניח שלפחות כמה מהם לא
יסכימו עם השיר ויטענו שעולם שאין בו מאפייני הזהות הבסיסיים האלה הוא עולם ריק
מתוכן וחסר משמעות .פיתוח חשיבה ביקורתית הוא אחד היעדים המרכזיים של הספר
הרצל אמר ,...והוא מיושם לאורך ספר הלימוד בשני רבדים :ראשית ,כל חזון אוטופי הוא
ביקורתי במהותו ,משום שהמניע שלו הוא חוסר שביעות רצון מהסדר החברתי הקיים .לכן,
עצם הדיון בחזון של הרצל לחברה מתוקנת מבוסס על בחינה ביקורתית של החברה הישנה,
ובכל שלב ניתן יהיה לבקש מהתלמידים לזהות את מאפייני החברה הישנה שהרצל רצה
לתקן .שנית ,בכל אחד מפרקי הספר יתבקשו התלמידים לבחון את החזון של הרצל בעיניים
ביקורתיות ולשאול את עצמם אם הוא תואם את תפיסת עולמם האישית.
ד"ר זאב מגן ,ראש החוג לתולדות המזרח התיכון באוניברסיטת בר־אילן וחוקר במרכז שלם,
הביע ביקורת חריפה על השיר "דמיין" ,בחיבורו "דמיין :ג'ון לנון והיהודים":

ַ"דמיין"
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ג'ון לנון ,סולן להקת החיפושיות )ה־ִ ,(Beatlesדמיין חברה אנושית טובה מזו שהכיר .הוא
"דמיין" ).(Imagine
תיאר את החזון שלו לחברה מתוקנת בשירו המפורסם ַ

דמיין  /ג'ון לנון
דמיין שאין גן עדן
זה קל אם תנסה.
הגהינום נעלם מתחתינו,
רק רקיע מעל.
דמיין את כל בני האדם
חיים למען הרגע.
דמיין שאין מדינות
זה לא קשה לעשות.
אין סיבות למות או להרוג,
בשביל מה צריך דתות?
דמיין את בני האדם כולם,
חיים בשלום ושלווה.

אולי אני טיפוס חולמני,
אבל ודאי שלא היחידי,
ייתכן ויום אחד תצטרף אלינו
והעולם כולו יתאחד.
דמיין בני אדם חסרי רכוש,
אני תוהה האם תוכל?
עולם ללא חמדנות או רעב –
אחוות אדם שלמה.
דמיין את כל בני האדם,
חולקים יחדיו את העולם
כולו.
אולי אני טיפוס חולמני,
אבל ודאי שלא היחידי,
ייתכן ויום אחד תצטרף אלינו
והעולם כולו יתאחד.

שאלות
 .1איזה עולם ִדמיין ג'ון לנון – מה יש בעולם הזה? מה אין בו?
 .2האם יכול החזון של ג'ון לנון להתממש במלואו? הסבירו את תשובתכם.
 .3האם הייתם רוצים לחיות בעולם שלנון ִדמיין? נמקו את תשובתכם.
"דמיין" .מדוע ,לדעתכם ,צריך דמיון כדי לתכנן חברת מופת?
 .4שם השיר של לנון הוא ַ

ע מ ו ד

8

<< ג'ון לנון )(1980–1940
ג'ון לנון התפרסם בעיקר בזכות היותו
חבר להקת החיפושיות וסולנה הראשי.
את להקת החיפושיות הקימו לנון ופול
מק'קרתני באנגליה בשלהי שנות
החמישים של המאה הקודמת ,והיא
הייתה לאחת הלהקות המצליחות
ביותר בכל הזמנים .לנון היה גם פעיל
למען השלום ,ובכמה משיריו ביטא
את עמדותיו הפוליטיות נגד מלחמות
וסכסוכים בין־לאומיים .בסוף שנות
השישים התפרקה להקת החיפושיות,
ובשנת  1971עבר לנון להתגורר בניו
יורק ,ושם המשיך ליצור ולהופיע .בשנת
 1980נרצח ג'ון לנון ביריה מחוץ לביתו
על ידי מעריץ מטורף בשם מארק דוד
צ'אפמן .לנון נחשב לאחד היוצרים
החשובים ביותר במאה ה־ ,20והמוזיקה
שלו ממשיכה להיות פופולרית עד היום.

כולנו אוהבים בצורה מעדיפה ,וזה סוג האהבה האחד והיחיד שאנו מעריכים ,סוג
האהבה האחד והיחיד שאנו דורשים בחזרה מאלה שאנחנו אוהבים ...מכיוון שהאהבה
משחקת תפקיד כה בכיר ומרכזי בחיי כל אחד מאיתנו ,ומכיוון שהאהבה שעליה מדובר
תמיד תהיה מבחינה ומעדיפה בטבעה ,בני אדם ,מאז ולתמיד ,בכל דורותיהם ובכל
מושבותיהם ,יעדיפו לבלות בחברתם של אנשים מסוימים ,מאשר בחברתם של
אנשים אחרים .הם לנצח ייצרו קבוצות מיוחדות ,קבוצות קטנות וקבוצות גדולות,
קבוצות שאליהן הם מרגישים קשר מיוחד ,תחושת שייכות מיוחדת .הם לעולם יתייחסו
באופן רגשי לקבוצות הללו על פי דגם של מעגלים בתוך מעגלים ,כשהם אוהבים את
החוגים הקרובים יותר משהם אוהבים את החוגים הרחוקים .הם תמיד ישתדלו להנציח
את הישויות המשפחתיות ,החברתיות־תרבותיות ,ואף הפוליטיות האלה בכל כוחם .והם
תמיד יבחינו בין החוגים המיוחדים להם ,ובין אלה המיוחדים לא להם  -אלא לאחרים.
האם כל זה נכון ,מפני שבני־אנוש יצורים אנוכיים וקטנוניים המה ,צרי מוח וחשוכי חזון,
שאינם מסוגלים להעריך את המוסריות המשיחית ואת חן יופייה הזוהר של האחדות
האוניברסלית? לא .זה נכון משום שהם מונעים (תודה לאל) ,מהחיתולים ועד לתכריכים,
על ידי אהבה מעדיפה ,וקבוצות מיוחדות מסוג זה הנן התוצאה הבלתי־נמנעת והביטוי
הגבוה והיפה ביותר של אהבה שכזו ...משום שאילולא אהבו בדרך זו ,באהבה מבדילה
ומפלה ,לא הייתה נותרת לבני האדם שום סיבה לחיות למענה .כלום...
האם ידוע לכם מי כמעט שעלה בידו ליישם את חזונו של ג'ון לנון ,של היעלמות הדתות,
האומות והארצות השונות ,והקמת "עולם אחד" כאן עלי תבל? האם ידוע לכם מי
שאף וכמעט הצליח להגשים את החלום היפהפה הזה של אהבה אוניברסלית ,ביטול
המחסומים ,הפלת החומות ,והתאדות הקהילות המתבדלות והחבורות הנפרדות? מה
דעתכם על החבר'ה החמודים האלה :סטאלין ,מאו ,פול־פוט?  ...שהרי הדרך היחידה
למנוע מאנשים לאהוב בצורה מעדיפה ,ולגרום להם לאהוב בצורה אוניברסלית; הדרך
היחידה לדאוג לכך שהם לא יתפלגו  -כפי שאנשים אוהבים עושים תמיד בכל כורחם
 לאגודות ,עדות ,מדינות ,תרבויות ועמים נפרדים ,היא לוודא שהם כולם מתלבשים,אוכלים ,ישנים ,מדברים ,שרים רוקדים ,עובדים ,משחקים ,וחושבים בצורה זהה  -ולהרוג
אותם אם הם סוטים מן הדרך הישרה והאחידה הזאת .הנה "העולם המאוחד" שלך ,ג'ון,
שבו כל החילוקים והמחיצות התפוגגו ונגוזו...
(זאב מגן ,דמיין :ג'ון לנון והיהודים ,תכלת :כתב–עת למחשבה ישראלית  ,8סתיו תש"ס,
 ,1999עמ' )19-18

פרק א" :אם תרצו אין זו אגדה" מהי חברת מופת והאם היא אפשרית?
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במהלך העיסוק בשיר "דמיין" ,חשוב להדגיש לפני התלמידים את הנקודות האלה:
e eהאדם הוא יצור חברתי ,והחברה היא תנאי הכרחי לשגשוג ולקדמה בתחומים רבים.
החינוך ,הטכנולוגיה ,הבריאות ,הרווחה ,הביטחון והתרבות (ותחומים רבים נוספים) תלויים
כולם בקיומה של חברה פעילה שכל האזרחים משתתפים בה .ככל שאנו תורמים יותר
לחברה (בין היתר באמצעות מסים ,שירות צבאי או לאומי ,תעסוקה ,התנדבות ותרומות
כספיות) ,כך החברה יכולה להציע יותר לאזרחיה.
e eבכל חברה יש ליקויים הדורשים תיקון .לכל אורך ההיסטוריה האנושית הובילו מנהיגים
חברתיים מהפכות חברתיות ,כלכליות ומדיניות ,והציעו חלופות למבנה החברה המוכר
להם ולאופן תפקודה של החברה .מנביאי ישראל בתקופת המקרא שמחאו על השחיתות
והעושק שרווחו בתקופתם (ראו למשל ישעיהו א ,כא-כז; ירמיהו כב ,יג-יז) ,ועד למהפכות
הגדולות בצרפת ובאמריקה בעשורים האחרונים של המאה ה־ .18בכל תקופה קמו
מנהיגים בעלי חזון שביקשו לתקן את הליקויים בחברה ולהציע להם חלופה צודקת
וראויה יותר .מבחינה זו הרצל אינו שונה ממנהיגים שקדמו לו ,שפעלו גם הם להגשמת
חזון חברתי או מדיני מסוים.
e eהרצל ,שביקש גם הוא להקים חברה מתוקנת וצודקת יותר מזו שהכיר ,התבונן במציאות
שסביבו וזיהה את הליקויים שדרשו תיקון לדעתו; לאחר מכן ,הוא חזה מציאות טובה
יותר ,שאינה מתאפיינת בכשלים החברתיים שהיו נפוצים בימיו; ולבסוף ניסח תכנית
ישימה למימוש חזונו .הדיון בכיתה נועד להמחיש לתלמידים את התהליך הזה ולגרום
להם לעשות בעצמם תהליך דומה בהמשך הפרק  -הם מתבקשים להתבונן במציאות
החברתית שסביבם ,להצביע על הליקויים שדורשים תיקון לדעתם ,ולבסוף להציע דרכים
מעשיות לתקן את החברה וליצור מציאות טובה יותר .בכל אחד מפרקי הלימוד בספר
יתבקשו התלמידים לחזור על התהליך ביחס לנושא חברתי מסוים ,ובכך ליישם את
החומר הנלמד.

"דמיין"

ַ"דמיין"
8
הרצל אמר פרק ראשון "אם תרצו אין זו אגדה"

ג'ון לנון ,סולן להקת החיפושיות )ה־ִ ,(Beatlesדמיין חברה אנושית טובה מזו שהכיר .הוא
"דמיין" ).(Imagine
תיאר את החזון שלו לחברה מתוקנת בשירו המפורסם ַ

דמיין  /ג'ון לנון
דמיין שאין גן עדן
זה קל אם תנסה.
הגהינום נעלם מתחתינו,
רק רקיע מעל.
דמיין את כל בני האדם
חיים למען הרגע.
דמיין שאין מדינות
זה לא קשה לעשות.
אין סיבות למות או להרוג,
בשביל מה צריך דתות?
דמיין את בני האדם כולם,
חיים בשלום ושלווה.

אולי אני טיפוס חולמני,
אבל ודאי שלא היחידי,
ייתכן ויום אחד תצטרף אלינו
והעולם כולו יתאחד.
דמיין בני אדם חסרי רכוש,
אני תוהה האם תוכל?
עולם ללא חמדנות או רעב –
אחוות אדם שלמה.
דמיין את כל בני האדם,
חולקים יחדיו את העולם
כולו.
אולי אני טיפוס חולמני,
אבל ודאי שלא היחידי,
ייתכן ויום אחד תצטרף אלינו
והעולם כולו יתאחד.

שאלות
 .1איזה עולם ִדמיין ג'ון לנון – מה יש בעולם הזה? מה אין בו?
 .2האם יכול החזון של ג'ון לנון להתממש במלואו? הסבירו את תשובתכם.
 .3האם הייתם רוצים לחיות בעולם שלנון ִדמיין? נמקו את תשובתכם.
"דמיין" .מדוע ,לדעתכם ,צריך דמיון כדי לתכנן חברת מופת?
 .4שם השיר של לנון הוא ַ
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<< ג'ון לנון )(1980–1940
ג'ון לנון התפרסם בעיקר בזכות היותו
חבר להקת החיפושיות וסולנה הראשי.
את להקת החיפושיות הקימו לנון ופול
מק'קרתני באנגליה בשלהי שנות
החמישים של המאה הקודמת ,והיא
הייתה לאחת הלהקות המצליחות
ביותר בכל הזמנים .לנון היה גם פעיל
למען השלום ,ובכמה משיריו ביטא
את עמדותיו הפוליטיות נגד מלחמות
וסכסוכים בין־לאומיים .בסוף שנות
השישים התפרקה להקת החיפושיות,
ובשנת  1971עבר לנון להתגורר בניו
יורק ,ושם המשיך ליצור ולהופיע .בשנת
 1980נרצח ג'ון לנון ביריה מחוץ לביתו
על ידי מעריץ מטורף בשם מארק דוד
צ'אפמן .לנון נחשב לאחד היוצרים
החשובים ביותר במאה ה־ ,20והמוזיקה
שלו ממשיכה להיות פופולרית עד היום.

בעמוד  8מתבקשים התלמידים לענות על סדרה של שאלות שיסייעו להם בהבנת הנקודות
המרכזיות העולות מתוך השיר "דמיין" ,שאלות שהן רלוונטיות להמשך הלימוד .שאלה 1
היא שאלת הבנה המדגישה את הניגוד בין המצוי לרצוי .לנון טען שרק באמצעות ביטול
הגורמים המפלגים  -דת ,לאום ורכוש  -יוכלו בני האדם לחיות בעולם שאין בו מלחמות
ומאבקי כוח ויש בו שלום ואחווה .בשאלה  2נדרשים התלמידים להביע את דעתם אם אפשר
להגשים את החזון של לנון .אף על פי שהחזון המוצג בשיר "דמיין" נראה רחוק וכמעט בלתי
אפשרי ,חשוב להדגיש לפני התלמידים שברית המועצות ,אחת משתי המעצמות החזקות
בעולם במחצית השנייה של המאה ה־ ,20ניסתה להגשים את החזון הזה ,אך לבסוף נכשלה
והתפרקה .התנועה הקיבוצית בארץ ישראל פעלה ליישום חזון דומה ,אם כי היא הייתה
תנועה ציונית ולכן לא ויתרה על הסממנים התרבותיים והלאומיים .האידאולוגיה שלנון מנסח
בשירו והניסיון ליישמה במסגרות פוליטיות וחברתיות שונות ,כמו ברית המועצות והתנועה
הקיבוצית (למרות הכישלון ההיסטורי שנחל הניסיון הסובייטי וההצלחה החלקית של הניסיון
הקיבוצי) מעלים נקודה חשובה  להמשך הלימוד :חשוב לשאוף לחולל שינוי חברתי ולעתים
השינוי אפשרי ,ועם זאת ,מתברר שגם בחזונות אוטופיים ,ובמיוחד בניסיונות ליישמם הלכה
למעשה ,יש קשיים וסכנות.
שאלה  3היא נקודת פתיחה לדיון ביקורתי בחזון של לנון ,וכאמור ,צפוי שחלק מהתלמידים
יתנגדו לו .בחינה ביקורתית של החזון החברתי היא גם חלק חשוב בתהליך לימוד החזון
של הרצל ,ובכל אחד מן הפרקים יתבקשו התלמידים להביע את עמדתם האישית בנוגע

פרק א" :אם תרצו אין זו אגדה" מהי חברת מופת והאם היא אפשרית?
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לרעיונות המופיעים במדינת היהודים ובאלטנוילנד .חשוב להדגיש שבמקרים רבים הבדלים
בין אידאולוגיות באים לידי ביטוי בחזונות האוטופיים שלהן .גם במקרה זה  -לנון מתאר
אוטופיה קומוניסטית ,וכמובן שיצירה אוטופית המבוססת על אידאולוגיה קפיטליסטית תהיה
שונה מאוד מ"דמיין" .שאלה  4היא נקודת הזינוק מ"דמיין" להמשך הספר ,ובאמצעותה
מומלץ להדגיש לתלמידים שספר הלימוד הרצל אמר ...עוסק בחזון של הרצל וברעיונות
שלו יותר מבניתוח היסטורי של יישומם בפועל (על ההיבט היישומי של פועלו נלמד בשיעורי
היסטוריה) .שלב החזון הוא אחד השלבים הראשונים והמרכזיים בתיקון החברה .עם זאת,
חשוב לציין שהוא לבדו אינו מספיק ,ובלי אנשי מעשה שיפעלו ליישום החזון בפועל ,כל
אוטופיה צפויה להישאר בגדר יצירה ספרותית בלבד.

"אם תרצו אין זו אגדה"

"אם תרצו אין זו אגדה"

« כיצד אפשר להגשים את השאיפה לחברה מתוקנת ולעולם טוב יותר?

אם תרצו אין זו אגדה ...אבל אם לא תרצו ,כל מה שסיפרתי לכם
הוא אגדה – ויישאר אגדה ...החלום אינו שונה בהרבה מן המעשה,
כמו שחושבים רבים .כל מעשיהם של בני האדם היו פעם חלומות.
)ב"ז הרצל ,אלטנוילנד ,עברית :מרים קראוס ,בתוך :בנימין זאב הרצל ,סדרת "עם הספר",
ידיעות ספרים ,תל אביב  ,2008דברי הפתיחה ואחרית הדבר של המחבר ,עמ'  104ו־(301

היהודים אשר ירצו ,ישיגו את מדינתם.
הגיעה השעה ,כי נחיה חֹפשים על אדמתנו ושאננים נמות בארץ
מולדתנו.
חופשתנו תביא חופש לכל העמים ,בעֹשרנו יתעשרו ובגדולתנו יגדלו
גם הם.
ואשר ננסה לפעול שם רק למען אֹשרנו והצלחתנו ,ממנו תוצאות
ברכה ואושר לכל בני־האדם.
)ב"ז הרצל ,מדינת היהודים ,עברית :אשר ברש ,בתוך :בנימין זאב הרצל,
סדרת "עם הספר" ,ידיעות ספרים ,תל אביב  ,2008משפטי הסיכום ,עמ' (99

שאלות
 .1הסבירו את הקשר שבין חלומות למעשים לפי הרצל.
 .2למה התכוון הרצל כשטען שהקמת מדינה ליהודים תועיל לכל העמים? בתשובתכם היעזרו
גם בקטע הזה ,הלקוח אף הוא מאלטנוילנד:
" ...עם הרעיונות ,האמצעים ,והידע המצויים בידי האנושות היום ,ב־ 31לדצמבר ,1902
היא יכולה בהחלט לעזור לעצמה .אין צורך באבן החוכמה ולא בשום המצאות חדשות,
כל מה שדרוש כדי לעשות את העולם טוב יותר כבר מצוי בו .ואתה יודע ,בן אדם ,מי
יכול להראות לאנושות את הדרך? אתם! אתם היהודים! דווקא מפני שמצבכם רע כל
כך .אין לכם מה להפסיד .אתם יכולים להקים את הארץ הניסיונית למען האנושות –
שם במקום שביקרנו בו ,על האדמה העתיקה תקימו את הארץ החדשה :אלטניולנד!"
)ב"ז הרצל ,אלטנוילנד ,עמ' (139

 .3הרצל אמר ש"כל מה שדרוש כדי לעשות את העולם טוב יותר כבר מצוי בו" .האם אתם מסכימים
עם הקביעה הזאת? נמקו תשובתכם.
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הרצל אמר פרק ראשון "אם תרצו אין זו אגדה"

הרצל חי באירופה במאה ה־ ,19והיה מאוכזב ממצב היהודים שם ומהיבטים מסוימים של ִתפקוד
החברה בכלל .הוא חווה על בשרו את האנטישמיות ואת אפליית היהודים ,וגם ראה כיצד נוצרים
פערים גדולים בין עשירים לעניים .כמו ג'ון לנון ,הציג הרצל לעולם חזון לחברה מתוקנת וטובה
יותר מזו שהכיר ,חברה המעניקה הזדמנות שווה לכול ומאופיינת ביחסים טובים בין האזרחים.

9

לאורך הספר הרצל אמר ...יוצג החזון של הרצל לתיקון החברה במגוון תחומים ,אך בשלב
זה המטרה היא להמחיש את אמונתו של הרצל באפשרות להגשים חלומות ולחולל שינויים
אמיתיים במציאות .המובאות מתוך אלטנוילנד ומדינת היהודים שבעמוד  9מדגימות את
הנחישות של הרצל ואת אמונתו הגדולה שתקום בעתיד מדינה ליהודים ושתתקיים בה חברה
מתוקנת.
השאלות שבתחתית העמוד נועדו לסייע לתלמידים לנסח את הרעיון המרכזי שבדברי הרצל,
ולאחר מכן גם דורשות מהם חשיבה ביקורתית .בשאלה  1התלמידים מתבקשים להסביר את
הקשר שבין חלומות למעשים לפי הרצל ,ומודגש בה הרעיון שהחלומות הם השלב הראשון
בדרך לשינוי המציאות; כלומר ,בלי חלומות לא יתאפשר שום שינוי ,אך החלומות לבדם
אינם מספיקים כדי לחולל את השינוי .כדי לשנות  נדרש האדם לפעול להגשמת החלומות,
כפי שמודגש בביטוי "אם תרצו ,אין זו אגדה" ("אם" היא מילת תנאי ,ומשמעותה במקרה
זה רק אם ,והמילה "תרצו" אינה מציינת רק רצון ,אלא גוררת אחריה גם פעילות מעשית
להגשמת החלום) .בשאלה  2מובא ציטוט נוסף מתוך אלטנוילנד ,ובו מסביר הרצל שהאנושות
אכן מסוגלת להתקדם ולהשתנות ,וכי כל האמצעים הדרושים לכך כבר מצויים בידיה .חשוב
להדגיש שבציטוט זה מציג הרצל רעיון שאינו נמצא במקורות הקודמים (אף שהוא נרמז
במקור השני ,מתוך מדינת היהודים) :הוא טוען שדווקא היהודים ,משום שרע להם כל כך,
יכולים להראות לאנושות את הדרך הראויה .חשיבה אופטימית זו ,הרואה בכל רע גם הזדמנות
לשינוי לטובה ,היא מסר חשוב מאוד לתלמידים ,שבהזדמנויות רבות מרגישים צורך לחולל
שינויים גדולים בעצמם ובמציאות שסביבם .לעתים ,כאשר הם מרגישים מיואשים ,הרעיון
שדווקא מי שנמצא במצב הרע ביותר הוא שיכול להוביל את השינוי ,להגיע להישגים ולהיות
דוגמה לאחרים ,יכול לעודד אותם מאוד" .על האדמה העתיקה תקימו את הארץ החדשה:
אלטנוילנד!" רעיון זה ,המבוסס על האפשרות לתקן ,להתחדש ולהשתפר ,הוא מרכיב בסיסי
בסגנון המחשבה של הרצל ויכול להיות רלוונטי מאוד לתלמידים רבים .שאלה  3מבקשת
מהתלמידים לחשוב מחדש ,בצורה ביקורתית ,על הרעיונות של הרצל ולשאול את עצמם אם
הם מסכימים עם האמרה ש"כל מה שדרוש כדי לעשות את העולם טוב יותר כבר מצוי בו".
יהיו בוודאי תלמידים שיאמצו את קו המחשבה של הרצל ,ויוכלו לטעון שהקמת מדינת ישראל
מוכיחה שאפשר להפוך חלום למציאות .תלמידים אחרים יוכלו לטעון שאמנם מדינת ישראל
היא הישג חשוב ,אך היא רחוקה מלהיות מושלמת ,ואפשר למצוא בה עוד ליקויים רבים
הדורשים תיקון .אמנם ,אין ספק שהעולם כיום הוא במובנים מסוימים "טוב יותר" מהעולם
שהיה לפני מאה שנה ,אך הוא איננו מושלם ,ואי אפשר לצפות שיהיה מושלם בעתיד.

פרק א" :אם תרצו אין זו אגדה" מהי חברת מופת והאם היא אפשרית?
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משימה :אוטופיה

משימה :אוטופיה
השאיפה לתיקון החברה היא עתיקת יומין ומשותפת לתרבויות רבות .מקור המושג
"אוטופיה" )ביוונית "שום מקום" וגם "מקום טוב"( בשמו של חיבור שחיבר הפילוסוף האנגלי
תומס מור במאה ה־ .16החיבור מתאר אי דמיוני שחיה בו חברה מושלמת.
קראו את ההגדרות למושג "אוטופיה" ומלאו את המשימה שלאחריהן.
הערך "אוטופיה" ,מתוך מילון אבן־שושן:

תכנית דמיונית לתיקון חיי החברה ,המשטר וכיוצא בזה.
רעיון דמיוני שאינו ניתן להתקיים במציאות.
10

הערך "אוטופיה" ,מתוך אינציקלופדיה כללית כרטא:

הרצל אמר פרק ראשון "אם תרצו אין זו אגדה"

תכנית של רפורמה חברתית ומדינית כוללת שיעדה כינון
חברה מושלמת .המונח נגזר מחברה דמיונית המתוארת בספרו
של תומס מור הקרוי אוטופיה ) .(1519חזיונות אוטופיים מצאו
לפעמים ביטוי מעשי בניסיון חברתי.
תארו לעצמכם שניתנה לכם ההזדמנות לפגוש את הרצל ולהציג לפניו את החזון שלכם
לחברה אוטופית .דמיינו לרגע חברה מושלמת ,חברה שבה כל האזרחים נהנים מחופש,
משגשוג ומשוויון הזדמנויותִ ,וחשבו – מהם הנושאים העיקריים הדרושים תיקון במדינת
ישראל היום ,כדי שהחברה הישראלית תהיה קרובה יותר לחברה האוטופית שדמיינתם?
הציגו את האוטופיה שלכם באחת מן הדרכים האלה:
ב"דמיין".
« כתבו שיר מקורי המתאר את האוטופיה שלכם ,כפי שעשה ג'ון לנון ַ

« תארו במילים שלכם את החברה האוטופית ואת ההבדלים שבינה לבין החברה המוכרת
לכם כיום.
« מלאו טבלה זו:
מה צריך לתקן?

מהו התיקון הנדרש?

«§§´¶¢¸£ £®°¸¢ n·£¯£¬§®£¶§¢
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בשלב האחרון בפרק המבוא התלמידים מתבקשים ליישם את הרעיונות העיקריים שנלמדו
בפרק ולנסח בעצמם חזון לעולם טוב יותר ,מנקודת מבטם האישית ,כפי שעשה הרצל .משימת
הסיכום לפרק המבוא היא לנסח אוטופיה באמצעות שיר ,תיאור ספרותי ,או בעזרת הטבלה
המופיעה בתחתית העמוד .מומלץ להנחות את התלמידים שלא להסתפק במילוי הטבלה,
ולכל היותר להשתמש בה ככלי עזר לניסוח מפורט ובהיר יותר של האוטופיה ,באמצעות שיר
או סיפור שיכתבו .חשוב שהתלמידים יכתבו בצורה חופשית ,בלי הנחיה מצד המורה ,העשויה
לגרום להם להגביל את עצמם לתחומים מסוימים ,ולכן אפשר להטיל את המשימה הזאת
כשיעורי בית להגשה .את היצירות יהיה אפשר להציג בפני כל חברי הכיתה ,והמשימה תוכל
לשמש כלי להערכת התלמידים.
כפי שאפשר לראות בתחתית העמוד ובצדו ,אוטופיות רבות קיבלו גם ביטוי חזותי ואמנותי.
נקודה זו היא הזדמנות טובה לעסוק בחומר הנלמד גם דרך תמונות וציורים ,ובמסגרת
משימת הסיכום של הפרק אפשר לנתח את התמונות המופיעות בעמוד  ,10ובהמשך לבקש
מהתלמידים שיציגו את האוטופיות האישיות שלהם גם באמצעים חזותיים.
כמה עניינים שכדאי להדגיש בדיון בתמונות המופיעות בספר:

e eהתמונה בתחתית העמוד לקוחה מאחת המהדורות של הספר אוטופיה של תומס מור.
הנקודה הבולטת בחיתוך העץ הזה היא שהחברה המושלמת מתקיימת על אי מבודד
ומרוחק .אפשר לשאול את התלמידים אם גם החזון האוטופי שלהם דורש ניתוק של
החברה האוטופית משאר האנושות ומשאר העולם?
e eהתמונה המופיעה בצד העמוד היא חלק מטריפטיכון (ציור המורכב משלושה חלקים) של
הצייר ההולנדי הירונימוס בוש .תמונה זו היא הלוח השמאלי של היצירה ,והיא מתארת
את בריאת אדם וחוה ואת "הׂשמתם" בגן עדן .בתמונה זו בולטת ההרמוניה בין האדם
לבין הטבע ,וההרמוניה בטבע עצמו .בציור אפשר לראות מינים רבים של חיות החיים
בשלום ובשלווה זה לצד זה ולצד האדם .נוסף על כך ,האדם חי בתוך הטבע ואין לו צורך
במבנים ,בטכנולוגיה או בבגדים שיגנו עליו מפני פגעי הטבע .האם גם האוטופיות של
התלמידים הדגישו את החיבור של האדם לטבע ,או שמא הם בחרו להדגיש את היחסים
בין בני האדם ,או את כוחה של הטכנולוגיה ,כפי שעשה הרצל?

פרק א" :אם תרצו אין זו אגדה" מהי חברת מופת והאם היא אפשרית?
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פרק

ב

האנטישמיות
ומדינת היהודים
מאין התחיל
הכול?
11

מבוא

הרצל אמר פרק שני האנטישמיות ומדינת היהודים

תאודור הרצל נולד בעיר ֶפּ ְשׁט )היום חלק מבודפשט ,בירת הונגריה( בשנת  ,1860למשפחה
של יהודים מתבוללים .הוא קיבל חינוך חילוני מודרני ולא הביע עניין מיוחד בזהותו היהודית.
פעולת האנטישמיות
הוא דיבר גרמנית ,התלבש לפי צו האופנה וכשהגיע לגיל  13העדיף שלא לקיים טקס בר
הצעיר
ותאודור
אשרוינה
הלחץ בעיר
מצווה .בשנת  1878עברה משפחת הרצל להתגורר
עלינו לטובה ...הלחץ מביא אותנו בדרך הטבע
משפיע
שבאוסטריה ,אינו
ילחצונו צוררינו
תוסיףלעבוד
ושנאתנו החל
את לימודיו
לאחר שסיים
נרשם ללימודי משפטים באוניברסיטה
להגביר את הלחץ .אין כל מוצא ממעגל קסמים
לוחצינו -
המקומית.שנאת
לידי
בלתיאירוע
הרצל
עבודתו
במסגרת
שריד בגויים אשר סביבותינו ,לו הניחו לנו במשך
חווהעד
להטמע
היינו
חשובים .יכולים
כעיתונאי ונשלח לפריז כדי לסקר בה אירועיםזה ...אולי
ששינה את חייו.
שני דורות רצופים .אך הגוים לא יניחו לנו .אחרי כל תקופה קצרה של סבלנות ,תתעורר
קצין מקור מחצבתנו העתיק ,ורק שנאת הסביבה
ישיבנו אל
שאת ...רק
"פרשתביתר
שנאתם
הלחץהואשם
בפרשה זו
דרייפוס".
בתקופה שהרצל שהה בפריז התנהלה בצרפת
בטובתנו עושים אותנו שונאינו לעם; כן היה תמיד
שלא
הננו
עם
...
ץ
באר
לגרים
תעשנו
יהודי ושמו אלפרד דרייפוס בריגול לטובת גרמניה .דרייפוס נמצא אשם ונשלח למאסר ,אך
אחת ,ואז נרגיש פתאום בכֹחנו .כן ,כחנו אתנו
אגודההרצל
נעשההיהודי.
צרהמוצאו
בעתבגלל
ימינו.הופלל
בדברישהוא
כעבור כמה שנים התברר שהיה חף מפשע ,והוכח
בגילוייכל האמצעים ,באנשים ובמעשים ,הדרושים
נתקלבידינו
למופת.
מדינה
מדינה,
לנו
לברוא
סיקר את הפרשה בשביל עיתונו ,וביומנו האישי כתב שלאחר שגם הוא עצמו
אנטישמיות ,הובילה אותו פרשת דרייפוס לכך...
למסקנה שהיהודים לעולם לא יצליחו להשתלב

מבוא

לגמרי במדינות אירופה .פרשה זו היא שגרמה להרצל להבין שהאנטישמיות הצליחה
לחדור לכל השכבות בחברה – לצבא ,למערכת המשפט ואפילו לממשלה – ולכן הוא הסיק
התכניתלאום לעם היהודי .הרצל הקדיש את
שהפתרון היחיד לשאלת היהודים הוא הקמת מדינת
היאבלבד.
היסודית44
בצורתהבהיותו בן
בשנת ,1904
שארית חייו להשגת מטרה זו .הוא מת ממחלה קשה
פשוטה עד מאוד ,ועליה להיות כן ,למען תהי מובנת
התכנית כולה
לכל אדם .יותן לנו השלטון בחלקת־ארץ על פני האדמה ,אשר תספיק לצרכיה הישרים
של אומתנו ,ואת כל השאר נעשה בעצמנו .יסוד שלטון־מדינה חדש אין בו לא מן
המגוחך ולא מן הנמנע .בימינו ראינו זאת אצל עמים ,אשר אינם כעמנו בני מעמד בינוני,
כי־אם עניים ממנו בחומר וברוח ,ועל־כן גם חלשים ממנו .ממשלות הארצות הנגועות
בנגע האנטישמיות מעונינות מאוד להמציא לנו את השלטון הזה...
בראשונה ילכו העניים שבעניים והם יכשירו את האדמה לישוב .לפי תכנית מתוכנת
מראש יסללו שם כבישים ,יבנו גשרים ומסילות־ברזל ,יקימו עמודי טלגרף ,יטו נהרות
ויבנו בידיהם את משכנותיהם .עבודתם תגדיל את המשא־ומתן ,המשא־ומתן יפתח
את השוָקים והשוקים ימשכו מתישבים חדשים .כי כל איש יבוא מרצונו ,על חשבונו
ועל אחריותו .העבודה אשר נשקיע באדמה ,תעלה את מחיר הקרקעות .היהודים יכירו
עד מהרה ,כי נפתח שדה חדש וקיים לרוח־קבולתם ,אשר היתה שנואה ובזויה בעיני
העמים.
...
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בבואנו להקים בנינים ,לא נתקע בתי־עץ עלובים על חוף הים ,כי־אם נבנה כאשר נוהגים
לבנות בימינו .בתינו יתנוססו לעוז ולתפארת ,כאשר לא בנו עד כה .כי נתנו לנו אמצעים,
אשר לא ידעום הדורות הראשונים.
אחרי השכבות השפלות במצבן הכלכלי תבואנה לאט־לאט הגבוהות מהן .הקרובים
עתה ליאוש ילכו בראשונה ,נהוגים בידי משכילינו הבינונים ,אשר נעמיד במספר רב והם
נרדפים בכל מקום.
(ב"ז הרצל ,מדינת היהודים ,עברית :אשר ברש ,בתוך :בנימין זאב הרצל ,סדרת "עם
הספר" ,ידיעות ספרים ,תל אביב  ,2008עמ' )52-50
כאמור ,הרצל אמר ...איננו ספר לימוד היסטוריה ,ולכן אי אפשר למצוא בו תיאור מפורט
של קורות חיי הרצל ,מאפייני דמותו וסביבתו ,או סקירה של הנסיבות האישיות וההיסטוריות
שהביאו אותו לפעול להקמת מדינה לעם היהודי .המגמה העיקרית של הספר היא לפרוש
בפני התלמידים את החזון של הרצל לחברה מתוקנת ,כפי שהוא מופיע בשני ספריו
המרכזיים  -מדינת היהודים ואלטנוילנד  -ורוב פרקי הספר מוקדשים לעיון בכמה היבטים
של חזון זה .עם זאת ,חשוב בכל זאת לעסוק בתופעת האנטישמיות ,משום שעבור הרצל
הייתה האנטישמיות נקודת המוצא לכל דיון בזהות הלאומית של עם ישראל ,ובלעדיה אי
אפשר להבין כלל את שאיפתו להקים מדינה ליהודים .כפי שאפשר לראות במובאה שלעיל,
הלקוחה מתוך העמודים הראשונים של מדינת היהודים ,הרצל תלה את הקמת מדינת
היהודים בחוסר היכולת של היהודים באירופה להשתלב בסביבתם ובשנאה העמוקה כלפיהם
במקומות מושבם .הרצל טען שאלמלא האנטישמיות לא היה אפשר להצדיק את הקמת
מדינת היהודים ,ואף לא היה צורך לפעול להקמתה .על פי הרצל ,האנטישמיות מעידה על
ההכרח להעניק ליהודים עצמאות מדינית ,ולמעשה היא שהניעה אותו לפעול למימוש מטרה
זו .על כן ,בוודאי שקיים קשר סיבתי בין האנטישמיות לבין החזון של הרצל לחברה מתוקנת,
וכפי שיהיה אפשר לראות בפרקים הבאים של ספר הלימוד ,אחד המרכיבים המרכזיים בחזונו
היה הרצון להקים מדינה שאין בה אפליה ושנאת זרים.

פרק

ב
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האנטישמיות
ומדינת היהודים
מאין התחיל
הכול?
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מבוא

בתקופה שהרצל שהה בפריז התנהלה בצרפת "פרשת דרייפוס" .בפרשה זו הואשם קצין
יהודי ושמו אלפרד דרייפוס בריגול לטובת גרמניה .דרייפוס נמצא אשם ונשלח למאסר ,אך
כעבור כמה שנים התברר שהיה חף מפשע ,והוכח שהוא הופלל בגלל מוצאו היהודי .הרצל
סיקר את הפרשה בשביל עיתונו ,וביומנו האישי כתב שלאחר שגם הוא עצמו נתקל בגילויי
אנטישמיות ,הובילה אותו פרשת דרייפוס למסקנה שהיהודים לעולם לא יצליחו להשתלב
לגמרי במדינות אירופה .פרשה זו היא שגרמה להרצל להבין שהאנטישמיות הצליחה
לחדור לכל השכבות בחברה – לצבא ,למערכת המשפט ואפילו לממשלה – ולכן הוא הסיק
שהפתרון היחיד לשאלת היהודים הוא הקמת מדינת לאום לעם היהודי .הרצל הקדיש את
שארית חייו להשגת מטרה זו .הוא מת ממחלה קשה בשנת  ,1904בהיותו בן  44בלבד.

הרצל אמר פרק שני האנטישמיות ומדינת היהודים

תאודור הרצל נולד בעיר ֶפּ ְשׁט )היום חלק מבודפשט ,בירת הונגריה( בשנת  ,1860למשפחה
של יהודים מתבוללים .הוא קיבל חינוך חילוני מודרני ולא הביע עניין מיוחד בזהותו היהודית.
הוא דיבר גרמנית ,התלבש לפי צו האופנה וכשהגיע לגיל  13העדיף שלא לקיים טקס בר
מצווה .בשנת  1878עברה משפחת הרצל להתגורר בעיר וינה שבאוסטריה ,ותאודור הצעיר
נרשם ללימודי משפטים באוניברסיטה המקומית .לאחר שסיים את לימודיו החל לעבוד
כעיתונאי ונשלח לפריז כדי לסקר בה אירועים חשובים .במסגרת עבודתו חווה הרצל אירוע
ששינה את חייו.

פרק ב' של הרצל אמר ...הוא מבוא היסטורי חיוני לפרקי הספר הבאים .בפרק זה יפגשו
התלמידים את תפיסתו של הרצל ,ולפיה זהותו הלאומית של העם היהודי תלויה בראש
ובראשונה בצורך לפתור את "בעיית היהודים" ולהביא סוף לשנאה כלפיהם .בעמוד 11
מתוארת בקצרה "פרשת דרייפוס" ,שהפגישה את הרצל לראשונה עם התופעה .אף שכמה
מן החוקרים מערערים על ההנחה שפרשת דרייפוס הייתה הגורם העיקרי שהוביל את הרצל
לפעול למען הקמת מדינת היהודים ,הרצל בעצמו העיד שפרשה זו השפיעה עליו עמוקות,
ובשנת  1899אמר" :לציוני עשה אותי משפט דרייפוס".
במסגרת הדיון באנטישמיות המודרנית ,ולפני שניגשים לפעילות הפתיחה המופיעה בעמוד
 ,12חשוב להדגיש בפני התלמידים את עוצמת האנטישמיות שממנה סבלו היהודים .בתחילת
ספרו מדינת היהודים ,מתאר הרצל את האנטישמיות כתופעה רחבה המאפיינת את היחס
המפלה והפוגעני אל היהודים בכל מדינות העולם:
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אופיין של הרדיפות שונה לפי הארצות וחוגי החברה .ברוסיה בוזזים את עיירות היהודים,
ברומניה ירצחו מתי מספר ,בגרמניה יחלקו להם מכות מזמן לזמן ,באוסטריה יטילו
האנטישמיים אימתם על כל החיים הציבוריים ,באלג'יר יטיפו מטיפים נודדים לפרעות,
בפריז תגדור החברה הרמה בעדה ולא תתן ליהודים דריסת הרגל בתוכה.
(מדינת היהודים ,שם ,עמ' )47
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במסגרת המבוא חשוב להתבונן בתמונות המופיעות בתחתית עמוד  11ובראש עמוד ,12
המתארות כמה היבטים של משפט דרייפוס .התמונה בתחתית עמוד ( 10מימין) מתארת את
העונש שהוטל על דרייפוס ,ואפשר לראות בה כיצד שוברים את חרבו (סמל להשפלה ולהורדה
בדרגה) בכיכר העיר ,מול עיניהם הצופות של המון חיילים וקצינים .תמונה זו מראה שמשפט
דרייפוס היה אירוע רשמי ומרכזי מאוד בשיח הציבורי באותם ימים .אין פלא אפוא שהרצל
נשלח לסקר את המשפט ואת טקס הורדת הדרגות ,אירועים שמשכו את תשומת הלב של
כל האוכלוסייה .התמונה משמאל היא קריקטורה המתארת את דרייפוס כנחש וכבוגד ,וכך
אכן ראו אותו רוב הציבור והעיתונות בצרפת ,עד שנוקה מאשמה כעבור כמה שנים .מובן
שקריקטורות מהסוג הזה ביטאו את עמדת הציבור ואף השפיעו עליה ,וייתכן שהייתה להן
השפעה גם על הכרעת השופטים שפסקו שדרייפוס אשם למרות חפותו .התצלום בראש
עמוד  12צולם במשפט עצמו ,ואפשר לראות בו את דרייפוס עומד בעת הקראת פסק הדין.
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פעילות פתיחה
משה ואנטוניו ישבו בקפיטריה של בית ספרם בניו יורק .אנטוניו סיפר למשה שבני
משפחתו ,החיים ברומניה ,סובלים שוב ושוב מהצקות ומרדיפות – תלמידים משפילים
את בני משפחתו בבית הספר ,מורים נטפלים אליהם ואחד מקרובי המשפחה שלו אפילו
קיבל מכות ברחוב.
משה :למה? מה יש לרומנים נגד בני המשפחה שלך דווקא?
אנטוניו :הכול משום שאנחנו צוענים .ברומניה בפרט ובאירופה בכלל יש הרבה
דעות קדומות על צוענים :שהם שקרנים וגנבים ,שהם גונבים ילדים מההורים
שלהם ,ועוד כל מיני סיפורים שהקשר בינם לבין המציאות מקרי בהחלט.
משה :אז שיבואו לגור כאן ,בניו יורק.
אנטוניו :גם אם היו רוצים לבוא ,הם לא היו מצליחים להשיג אישורי כניסה
לארצות הברית .חוץ מזה ,הם אינם שייכים לכאן – ארצות הברית אינה המולדת
שלהם ,למה שירצו לבוא לכאן?
משה :אתה יודע ,אנטוניו ,גם המשפחה שלי הגיעה לארצות הברית מרומניה,
וגם אנחנו סבלנו מגזענות .סבא שלי סיפר לי שהנאצים רצחו בשואה גם
יהודים וגם צוענים .אבל היום ,כבר יש פתרון לאנטישמיות ,ויהודי העולם כבר
אינם חייבים לסבול מהצקות ומאפליה.
אנטוניו :מה הפתרון?
משה :אמנם יש עדיין שנאה ליהודים בכל מיני מקומות בעולם ,אבל מאז
שהוקמה מדינת ישראל ,ליהודים תמיד יש לאן ללכת .אם הם מרגישים
שרודפים אותם ,הם יכולים לעלות לישראל ולהתיישב שם ,במקום בטוח .למה
שהצוענים לא יקימו מדינה משלהם ,מדינה שירגישו בה בטוחים?

« מה דעתכם – האם הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל פתרה את בעיית האנטישמיות?
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פעילות פתיחה
בפעילות הפתיחה מתוארת שיחה דמיונית בין שני נערים החיים בניו יורק בימינו :משה
היהודי ואנטוניו הצועני .בניו יורק השניים נהנים משוויון זכויות ואינם סובלים מאפליה או
משנאה מצד חבריהם ללימודים .למרות זאת ,לשני הנערים יש מכנה משותף  -כשאנטוניו
מספר למשה על האפליה של הצוענים ברומניה ,משה נזכר בעדות של סבו שבתקופת
השואה רצחו הנאצים יהודים וצוענים גם יחד .למעשה ,עד להקמת מדינת ישראל באמצע
המאה ה־ ,20לצוענים וליהודים באירופה היה הרבה מאוד מן המשותף ,ושתי הקבוצות סבלו
מגזענות ומאפליה קשה .הקמת מדינת ישראל פתרה ,לפחות במידה מסוימת ,את בעיית
היהודים ,משום שהיא אפשרה ליהודים לעזוב את ארץ מוצאם ולהגר למדינת היהודים.
לצוענים ,לעומת זאת ,לא הייתה מעולם מדינה משלהם (ועל פי המסורת הצוענית ,גם אין
להם זיקה למולדת משלהם) ,ולכן הפתרון הזה אינו רלוונטי מבחינתם .פעילות הפתיחה
נועדה להציג בפני התלמידים את הטענה של הרצל ,שמדינת היהודים היא בראש ובראשונה
פתרון לבעיית האנטישמיות ,ולהמחיש את התפקיד המרכזי שממלאת המדינה בהתמודדות
של יהודי העולם עם תופעה זו .חשוב מאוד לקשור בין שתי התקופות המתוארות בעמודים
אלו (סוף המאה ה־ - 19שבה חי הרצל ,ותחילת המאה ה־ - 21שבה חיים התלמידים),
ולהזכיר שאחרי שהתחוללה השואה ,שבה הגיעה האנטישמיות לשיא חסר תקדים ,בשנת
 1948הוקמה מדינת ישראל ,שנועדה ,בין היתר ,להיות מחסה מרדיפות ומשנאת זרים ליהודי
העולם .כך ,באמצעות פעילות הפתיחה ,נחשפים התלמידים לרעיון שאחד התפקידים
המרכזיים של מדינת היהודים הוא להתמודד עם האנטישמיות ולמנוע רדיפה של יהודי
העולם.
בדיון שיתעורר בכיתה מומלץ להתייחס לנקודות האלה:
e eמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי כולו .לפיכך ,עצם קיומה מאפשר גם ליהודים
שבחרו לחיות בארצות אחרות ביטחון יחסי מפני אנטישמיות ורדיפות .מצב זה מתאים
לחזונו של הרצל ,שלפיו עצם קיומה של מדינה ימנע את התפתחות האנטישמיות ,גם
במדינות שבהן ימשיכו להתקיים קהילות יהודיות גדולות.
e eהסיפור רומז לפתרון נוסף לבעיית האנטישמיות .אמנם הרצל האמין שיהודי אירופה
צריכים להגר לארץ ישראל ולהקים שם את מדינת היהודים ,אולם מרבית ההגירה ממרכז
אירופה ומזרחה הייתה לכיוון ארצות הברית .שלא כמו הפתרון הלאומי שהציע הרצל
לבעיית היהודים ,ההגירה לארצות הברית הייתה פתרון מסוג אחר  -הגירה לחברה
פלורליסטית ופתוחה.

פרק ב :האנטישמיות ומדינת היהודים  -מאין הכול התחיל?
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e eהרצל האמין שאת בעיית היהודים יש לפתור בכלים לאומיים ,באמצעות הקמת מדינה
חדשה .אולם חשוב להדגיש שפתרון כזה אינו מתאים לכל מצב של אפליה אתנית ,ואולי
זה ההבדל המרכזי שבין היהודים לבין הצוענים .גם יהודים רבים במאה ה־ 19לא האמינו
שמדינה עצמאית היא הפתרון המתאים לעם היהודי ,ואכן הוצעו מגוון רחב של פתרונות
אחרים לאנטישמיות.

האנטישמיות ומדינת היהודים

האנטישמיות
ומדינת היהודים
13
הרצל אמר פרק שני האנטישמיות ומדינת היהודים

בקטע שלפניכם תיאר הרצל מה קורה ליהודים בכל פעם כשהם נודדים לארץ חדשה
ומנסים להשתקע בה .לטענתו היהודים לעולם לא יצליחו להשתלב בחברה הכללית ,ובכל
מקום תתעורר בסופו של דבר שנאת יהודים – אנטישמיות .לכן ,הדרך היחידה לפתור את
בעיית היהודים אחת ולתמיד היא הקמת מדינה לעם היהודי.
« מדוע היהודים אינם מצליחים להשתלב במדינות שהשתקעו בהן ,וכיצד תוכל מדינת
היהודים להפסיק את תופעת האנטשימיות?

אנו מהגרים ובאים לארץ ,שבה הפחד מפני היהודים ,או יותר
נכון ,השנאה אל היהודים ,עדיין אינה קיימת .אנו מתיישבים
שם ,מסתגלים ,מתבוללים ,מנסים להכות שורשים; והואיל ואנו
מפוכחים ,חסכנים ושקדנים ...אנו מתחילים להצליח אפילו
בתנאים הקשים ביותר .אנו מתקדמים במסחר ובחברה ,אנו
שואפים לתפקידים מכובדים וחשובים ,אנו מטפחים אמנויות
ומדעים ,ומתחילים להרגיש בנו שלא בנעימות .פתאום נותן
הרוב את דעתו על כך ,שאנו שונים ממנו ,ושאנו מיעוט,
והאנטישמיות ,שכבר לבשה צורות שונות ונקראה בשמות
שונים וביסודו של דבר תמיד אחת היא ,עולה ובאה.

s{vto¬§¬·§¦®§´®¶¦¯£²

אם התנאים של החיים הציבוריים מרשים את הדבר ,שודדים,
מבעירים והורגים בנו ,ולבסוף מתבקשים היהודים מטעם
השלטון ,לשם השכנת השלום ,לעקור ולנדוד הלאה...
הסיבה הראשונה ]לאנטישמיות[ היא ,שבמשך הדורות
המרובים של הרדיפות נעשינו בלתי מסוגלים להיטמע
לחלוטין .אנו נשארים מורגשים ,הננו קבוצה של בני אדם,
השייכים זה לזה שייכות ניכרת ברורה ,ויש להם אויב משותף,
וזאת נראית לי הגדרה מספקת לאומה ...כאלה הננו ,בין אנו
מכחישים זאת ובין לא ,בין אנו יודעים זאת ובין לא ,בין אנו
רוצים בכך ובין לא...

e eבחלק הראשון של הנאום (במחצית הראשונה של הפסקה הראשונה) ,הרצל מסביר
את התהליך הקודם להתפתחות האנטישמיות בכל מקום ובכל זמן :היהודים מתיישבים
במקום מסוים ,מצליחים ,משגשגים   ומעוררים בקרב בני המקום תחושות של דחייה
כלפי היהודים.
e eבחלק השני (סוף הפסקה הראשונה והפסקה השנייה) ,הרצל מתאר את עליית
האנטישמיות כתגובה לשגשוג של היהודים ,ואת אופייה המשתנה ממקום למקום.

בתנאים האלה נכפתה עלינו המחשבה ,לבנות בית קיבול
שיאסוף לתוכו מכל מקום את היהודים הנראים כמיותרים
ונחשבים כמזיקים; ובתור בית קיבול כזה נראה בעיניהם של
שוחרי ההתיישבות המקום ההיסטורי העתיק ,שבו חי עם
התנ"ך בעבר...
)על פי תיאודור הרצל" ,יהדות" )נאום בהתאחדות היהודית־האוסטרית 7 ,בנובמבר  ,(1896בתוך :בפני עם
ועולם ,א ,הספרייה הציונית ,ירושלם תשכ"א ,עמ' (35–28

ע מ ו ד

בטקסט שבעמוד  ,13הלקוח מתוך נאום שנשא הרצל בשנת  1896בפני יהודי אוסטריה,
ובשאלות המופיעות לאחריו ,מוצגת בפני התלמידים טענתו של הרצל ,שהסיבה המרכזית
להקמת מדינת היהודים היא האנטישמיות .הטקסט אינו פשוט להבנה ולכן מומלץ לחלק
אותו לחלקים ולהסביר כל חלק בנפרד:

e eבחלק השלישי (הפסקה השלישית) ,הרצל מסביר את הסיבה העיקרית לאנטישמיות,
לתפיסתו .הרצל האמין שאילו יכלו היהודים להתבולל בסביבתם ,האנטישמיות הייתה
נעלמת מיד ,אך התבוללות כזאת אינה אפשרות מעשית ,לדעתו ,משום שהיהודים הם
קבוצה מובחנת באוכלוסייה .בתוך כך הרצל טוען ש"אומה" היא "קבוצה של בני אדם,
השייכים זה לזה שייכות ניכרת וברורה ,ויש להם אויב משותף".
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e eבחלק הרביעי והאחרון של מובאה זו (פסקה רביעית) ,הרצל מציג את הפתרון שלו
לבעיית האנטישמיות  -הקמת מדינה לעם היהודי.
¶¬§¶¦·¶¡£¸§°n¸§¬·§¦®¢¶£¦µ§¶µ
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שאלות

הרצל אמר פרק שני האנטישמיות ומדינת היהודים

ִ .1קראו את הנאום של הרצל ,ותארו במילים שלכם את התהליך המוביל בסופו של דבר
לאנטישמיות בכל מקום שהיהודים מגיעים אליו.
 .2על פי הרצל ,מהי הסיבה לאנטישמיות?
 .3מהי הגדרתו של הרצל לאומה? האם אתם מסכימים אתו?
 .4איזה פתרון מציע הרצל לבעיית האנטישמיות?
 .5בספרו מדינת היהודים ,כתב הרצל כך:
אולי יכולים היינו להטמע עד בלתי שריד בגויים אשר סביבותינו ,לו הניחו
לנו במשך שני דורות רצופים .אך הגויים לא יניחו לנו
)ב"ז הרצל ,מדינת היהודים ,עמ' (50

« איזה פתרון אחר הציע הרצל לבעיית האנטישמיות? חוו דעתכם על פתרון זה.

משימה :האנטישמיות בימינו
כפי שראינו ,הרצל האמין שהקמת מדינה ליהודים תוכל להביא להפסקת השנאה
המתמשכת כלפיהם בארצות אירופה ,ובכך להביא גם לעולם טוב וצודק יותר .חפשו באתרי
חדשות ובעיתונים כמה שיותר ידיעות המדווחות על מעשים אנטישמיים שהתרחשו בעולם
בתקופה האחרונה .את הידיעות שתאספו תוכלו להשוות למציאות שתיאר הרצל בנאומו,
ולאחר מכן תוכלו לערוך דיון כיתתי בשאלה :עד כמה הצליחה הקמת מדינת היהודים
לעצור את תופעת האנטישמיות?
|s{ruo«£¶ £²¢¸£µ°¢§²¶ £¸§ª
§£ ª°¥£¯¢d§¯£¶§¡£¢§d¢¶®¶£
·¬pd§£©§¡d£¸§©¢¸·£®¢¡©µ
¢§ª°·¸£ª£µ·¬¸£ª·ª¸·¬µ·¢
nd¸£§¶¤©dnd¡£·dnd¢§¦¶µ£¦£d¸£§££¸¢
pd¥´¶d£dªª£·o¸©ª£¢dnd¸£·µ®¸¢d
¶¢ª£°§¡£¢§£·§§¢¶®n§¬§¬n°µ
·¸£´¶§·®«§¶®ª¬·¬p
§ª£µ§®¶´£¦ª££¤£¶¶£¡£¸¸§¶¢
p§®·¢
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בשאלות המופיעות בעמוד  14נדרשים התלמידים להתייחס לרעיונות המרכזיים המופיעים
בנאום של הרצל ,להסביר אותם במילים שלהם ,ולבסוף גם לחוות דעה על הטענה של
הרצל ,ולפיה האנטישמיות היא המניע העיקרי להקמת מדינה ליהודים .שאלה  1עוסקת
בשני החלקים הראשונים של הטקסט ,ובה נדרשים התלמידים לתאר את התהליך ההיסטורי
המוביל להתפרצות האנטישמיות בכל מקום .על פי הרצל ,היהודים מגיעים למקום מסוים,
מתיישבים בו ,משגשגים ולבסוף מתעוררים כלפיהם רגשות טינה ושנאה .בשאלה  2התלמידים
מתבקשים להציג את הסיבה לאנטישמיות על פי הרצל  -חוסר יכולתם של היהודים להתבולל
ולהשתלב השתלבות מלאה בסביבתם .היהודים אמנם ניסו להשתלב ולהתבולל ,אך ללא
הצלחה .למעשה ,הטענה של הרצל הייתה שנוצר כאן "מעגל קסמים" :שנאת היהודים גורמת
ליהודים לרצות להשתלב ,אך הם אינם מבינים שניסיונות ההתבוללות שלהם הם שגורמים
להתגברות האנטישמיות דווקא:

היתה זו טעות ,שכבר מתחילים להשתחרר ממנה ,לחשוב כי בתוקף מה שאנו מכנים
הקידמה של האנושות תיעלם כביכול שאלת היהודים מעצמה .אם מתכוונים בכך לזמן,
שבו זאב וטלה ירעו כאחד בשלום ,הרי אין לצפות לכך ברבע השנה הקרוב .כל אחד
רואה את עצמו כטלה .האחר הוא תמיד הזאב...
והנה יש בני אדם הרואים ב"התבוללות" את הפתרון לשאלת־היהודים .אבל ההתבוללות
מהי?  ...לא גזיזת הזקן והתלבושת לפי האופנה ,ואף לא הרגלי החיים היומיומיים.
ההתבוללות היא רכישת קרקע וכבוד באיזו ארץ .היהודים היו מוכנים לכך בכל מקום.

פרק ב :האנטישמיות ומדינת היהודים  -מאין הכול התחיל?
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האם מרשים זאת? ובמקום שמרשים זאת היום ,האם ירשו זאת מחר? אנחנו היהודים
של ארצות התרבות שנעשו אנטישמיות ,רצינו להתבולל ,אבל דווקא נסיונות ההתבוללות
שלנו הם שעוררו את האנטישמיות המודרנית...
(תיאודור הרצל" ,היהודי הנצחי" 12 ,בנובמבר  ,1897בפני עם ועולם ,א'[ ,כתבי הרצל כרך
 ,]7ירושלים תשכ"א ,עמ' )170-169
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שאלות

הרצל אמר פרק שני האנטישמיות ומדינת היהודים

ִ .1קראו את הנאום של הרצל ,ותארו במילים שלכם את התהליך המוביל בסופו של דבר
לאנטישמיות בכל מקום שהיהודים מגיעים אליו.
 .2על פי הרצל ,מהי הסיבה לאנטישמיות?
 .3מהי הגדרתו של הרצל לאומה? האם אתם מסכימים אתו?
 .4איזה פתרון מציע הרצל לבעיית האנטישמיות?
 .5בספרו מדינת היהודים ,כתב הרצל כך:
אולי יכולים היינו להטמע עד בלתי שריד בגויים אשר סביבותינו ,לו הניחו
לנו במשך שני דורות רצופים .אך הגויים לא יניחו לנו
)ב"ז הרצל ,מדינת היהודים ,עמ' (50

« איזה פתרון אחר הציע הרצל לבעיית האנטישמיות? חוו דעתכם על פתרון זה.

משימה :האנטישמיות בימינו
כפי שראינו ,הרצל האמין שהקמת מדינה ליהודים תוכל להביא להפסקת השנאה
המתמשכת כלפיהם בארצות אירופה ,ובכך להביא גם לעולם טוב וצודק יותר .חפשו באתרי
חדשות ובעיתונים כמה שיותר ידיעות המדווחות על מעשים אנטישמיים שהתרחשו בעולם
בתקופה האחרונה .את הידיעות שתאספו תוכלו להשוות למציאות שתיאר הרצל בנאומו,
ולאחר מכן תוכלו לערוך דיון כיתתי בשאלה :עד כמה הצליחה הקמת מדינת היהודים
לעצור את תופעת האנטישמיות?
|s{ruo«£¶ £²¢¸£µ°¢§²¶ £¸§ª
§£ ª°¥£¯¢d§¯£¶§¡£¢§d¢¶®¶£
·¬pd§£©§¡d£¸§©¢¸·£®¢¡©µ
¢§ª°·¸£ª£µ·¬¸£ª·ª¸·¬µ·¢
nd¸£§¶¤©dnd¡£·dnd¢§¦¶µ£¦£d¸£§££¸¢
pd¥´¶d£dªª£·o¸©ª£¢dnd¸£·µ®¸¢d
¶¢ª£°§¡£¢§£·§§¢¶®n§¬§¬n°µ
·¸£´¶§·®«§¶®ª¬·¬p
§ª£µ§®¶´£¦ª££¤£¶¶£¡£¸¸§¶¢
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בשאלה  3מתבקשים התלמידים לנסח במילים שלהם את ההגדרה של הרצל לאומה" :קבוצה
של בני אדם ,השייכים זה לזה שייכות ניכרת ברורה ,ויש להם אויב משותף" ,ובשאלה  4את
הפתרון שהציע לבעיית היהודים ,דהיינו הקמת מדינה לעם היהודי .חשוב מאוד לקשור בין
שתי השאלות האחרונות ולהציגן לפני התלמידים כסיבה ותוצאה :הרצל ביקש להקים מדינה
לעם היהודי כדי לפתור את בעיית האנטישמיות .כלומר ,על פי הרצל ,ההצדקה להקמת מדינת
לאום יהודית היא שנאתם של העמים האחרים לעם היהודי ,ואלמלא שנאה זו ,לא היה צורך
במדינת ישראל וגם לא הייתה לה הצדקה מוסרית .הבחנה זו מובילה לשאלה  ,5שבה מוצגת
לתלמידים הטענה של הרצל ,שאילו היו הגויים מאפשרים זאת ,היה אפשר לפתור את בעיית
היהודים בלי לכונן מדינה עצמאית  -על ידי התבוללות .חשוב להדגיש שהסיבה שהרצל דוחה
את הפתרון הזה היא מעשית ולא עקרונית :הגויים לא יניחו לנו להתבולל בקרבם .משתמע
מכך שאילו ההתבוללות הייתה אפשרית ,גם הרצל היה מקבל אותה בחדווה.
לאחר ההתמודדות עם השאלות בעמוד  ,14כדאי להתבונן עם התלמידים בקריקטורות
שבעמוד .בקריקטורה העליונה אפשר לראות כיצד בא לידי ביטוי התהליך שתיאר הרצל
בעיתונות  -היהודי השמן בתמונה תופס כמעט את כל המקום על הספסל ואינו מאפשר
לצדו .לרגליו של היהודי מונחים שקים מלאים כסף,
לאזרח גרמני לא־יהודי אחר לשבת בנוח ִ
הון שהוא צבר ,כמובן ,תוך כדי ניצול  האוכלוסייה המקומית .גם האיש המתקרב אל הספסל,
בצד ימין של הקריקטורה ,הוא יהודי ,ויעידו על כך אפו הגדול ,זקנו ופאותיו המגודלים .הלא־
יהודי היושב על הספסל לצד היהודי השמן ,מתבונן בשניהם בחשד ,משום שהוא מבין
שיהודים אלו מתכוונים לתפוס את מקומו ולהשתלט על נכסיו .המסר המרכזי העולה מתוך
הקריקטורה הוא בדיוק המסר שהרצל התריע עליו  -האוכלוסייה המקומית מסתכלת על
היהודים בחשדנות וחשה שהיהודים מתעשרים על חשבונם ומנצלים אותם .לעומת זאת,
בקריקטורה המופיעה בתחתית העמוד מוצגים היהודים כעם מסכן ונרדף ,ומנהיגי העולם
מביטים ביהודים מהצד .קריקטורה זו מזדהה עם עמדתו של הרצל ,שהיהודים סובלים
מאפליה ומרדיפות ,ורק מנהיגי המעצמות יצליחו לפתור את בעיית האנטישמיות.
מומלץ מאוד לעורר דיון במליאה סביב שאלה  ,5ולשאול את התלמידים האם גם הם מסכימים
שאילולא הייתה אנטישמיות לא היה צורך במדינה ליהודים .ייתכן שחלק מן התלמידים יסכימו
עם העמדה שהציג הרצל ,ואחרים בוודאי ידחו אותה על הסף .אפשרות שלישית היא לטעון
שסיבה זו הייתה נכונה בזמנה ,אך כיום ,אחרי ההתעוררות הלאומית של העם היהודי והקמת
המדינה ,דבריו כבר אינם רלוונטיים ,שכן לא היינו מוכנים לוותר על הלאומיות היהודית
שהתגבשה לאורך המאה ה־ ,20בין השאר ,בעקבות פעילותו של הרצל ותגובתו לאנטישמיות.
במסגרת הדיון בשאלה זו ,חשוב לומר לתלמידים שכבר בסוף המאה ה־ 19נשמעה ביקורת
חריפה מאוד על ההיזקקות של הרצל לאנטישמיות ,ועל המסר המרומז שבדבריו ,שהוא היה
מוכן לוותר על זהותו היהודית אילו האמין שהיהודים יוכלו להתבולל בסביבתם .היטיב לנסח
ביקורת זו אחד העם ,במאמרו "הקונגרס ויוצרו" ,מאמר שבו ביקר בחריפות את התנועה
הציונית ואת התפיסה הלאומית שהנהיג הרצל:

האנטישמיות הולידה את הרצל ,הרצל הוליד את "מדינת היהודים" ,מדינת היהודים -
את "הציונות" ,והציונות  -את הקונגרס [הציוני בבאזל] .האנטישמיות היא אפוא הסיבה
המרכזית לכל התנועה הציונית...
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לאחר שבאה האנטישמיות ופקחה את עיניהם של יהודי המערב ,והכירו פתאום את
האמת ,שעדיין יש אומה יהודית בעולם ושהם עצמם אינם לא גרמנים ולא צרפתים וכו',
כי אם בני אומתם היהודית בלבד  -לאחר שעשתה האנטישמיות את שליחותה ,אין בה
עוד צורך ...אבל נשמת כל התנועה הציונית עדיין היא רק האנטישמיות בלבד ,והציונות
תלויה באנטישמיות כתינוק שזקוק לאימו בכל שעה ,ואילו הייתה האנטישמיות בטלה
פתאום מן העולם ,לא היתה התנועה הציונית יכולה להתקיים אפילו שעה אחת...
הציונות הזאת רואה אפוא את היהודים כאנשים נפרדים המאוחדים בעל כורחם על ידי
"האויב המשותף"; אבל היא אינה רואה את היהדות כחטיבה אחת השואפת להתקיים
באחדותה גם בלי כל הכרח חיצוני .זה הוא חסרונו העיקרי ,המתגלה בכל הליכותיה
ומעשיה...
הרצל נוטה לראות את יד "האויב המשותף" ,ולא ידע ,כי פה עמה לנגד עיניו היהדות
ההיסטורית ,כוחה של תרבות לאומית גדולה ועתיקה ,שיצרה את בניה בצלמה ואיחדה
אותם על ידי טופס רוחני אחד מוגבל ,הקיים ועומד בזכות עצמו ,ולא בחסדי השנאה
החיצונית.
(על פי אחד העם" ,הקונגרס ויוצרו" ,כל כתבי אחד העם ,תל אביב תשי"ט ,עמ' רעו-
רעז)

משימה :האנטישמיות בימינו
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שאלות

הרצל אמר פרק שני האנטישמיות ומדינת היהודים

ִ .1קראו את הנאום של הרצל ,ותארו במילים שלכם את התהליך המוביל בסופו של דבר
לאנטישמיות בכל מקום שהיהודים מגיעים אליו.

e eמצד אחד ,התלמידים יגלו בוודאי שהאנטישמיות לא עברה מהעולם .בניגוד לטענה
של הרצל שמדינת היהודים תפתור את בעיית האנטישמיות אחת ולתמיד ,אירועים
אנטישמיים מתרחשים בכל שנה במקומות רבים בעולם למרות קיומה של מדינת
ישראל.

 .2על פי הרצל ,מהי הסיבה לאנטישמיות?
 .3מהי הגדרתו של הרצל לאומה? האם אתם מסכימים אתו?
 .4איזה פתרון מציע הרצל לבעיית האנטישמיות?
 .5בספרו מדינת היהודים ,כתב הרצל כך:
אולי יכולים היינו להטמע עד בלתי שריד בגויים אשר סביבותינו ,לו הניחו
לנו במשך שני דורות רצופים .אך הגויים לא יניחו לנו
)ב"ז הרצל ,מדינת היהודים ,עמ' (50

« איזה פתרון אחר הציע הרצל לבעיית האנטישמיות? חוו דעתכם על פתרון זה.

משימה :האנטישמיות בימינו
כפי שראינו ,הרצל האמין שהקמת מדינה ליהודים תוכל להביא להפסקת השנאה
המתמשכת כלפיהם בארצות אירופה ,ובכך להביא גם לעולם טוב וצודק יותר .חפשו באתרי
חדשות ובעיתונים כמה שיותר ידיעות המדווחות על מעשים אנטישמיים שהתרחשו בעולם
בתקופה האחרונה .את הידיעות שתאספו תוכלו להשוות למציאות שתיאר הרצל בנאומו,
ולאחר מכן תוכלו לערוך דיון כיתתי בשאלה :עד כמה הצליחה הקמת מדינת היהודים
לעצור את תופעת האנטישמיות?
|s{ruo«£¶ £²¢¸£µ°¢§²¶ £¸§ª
§£ ª°¥£¯¢d§¯£¶§¡£¢§d¢¶®¶£
·¬pd§£©§¡d£¸§©¢¸·£®¢¡©µ
¢§ª°·¸£ª£µ·¬¸£ª·ª¸·¬µ·¢
nd¸£§¶¤©dnd¡£·dnd¢§¦¶µ£¦£d¸£§££¸¢
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במשימת הסיכום של הפרק ,המופיעה בתחתית עמוד  ,14התלמידים מתבקשים לחפש כמה
שיותר דיווחים על אירועים אנטישמיים שהתרחשו בעת האחרונה ,ולהשוות אותם למציאות
שתיאר הרצל .במסגרת השוואה זו חשוב להדגיש בפני התלמידים שתי נקודות עיקריות:

e eמצד אחר ,חשוב מאוד להבהיר לתלמידים שהאנטישמיות שיהודים סובלים ממנה
בימינו שונה במהותה מזו שהייתה מוכרת בימיו של הרצל ,מכמה בחינות .ראשית ,היום
מדינות רבות מכירות בכך שהאנטישמיות היא תופעה פסולה ,ואילו בתקופתו של הרצל,
המדיניות הרשמית של מדינות אירופיות רבות הייתה מדיניות אנטישמית מוצהרת.
שנית ,כיום אם האנטישמיות נעשית בלתי נסבלת ,יכולים יהודים לעלות למדינת ישראל,
ואילו בימיו של הרצל ,לא עמדה לפני היהודים אפשרות כזאת ,ולא הייתה להם בררה
אלא לנדוד ממקום למקום ,בלי שיכלו להרגיש ביטחון ביהדותם בשום מקום.
בנקודה זו מומלץ לחזור לדון בפעילות הפתיחה ,ולשאול שוב את השאלה שעלתה שם:
האם מדינת ישראל אכן פתרה את בעיית האנטישמיות ,או לא? מובן שהתשובה לשאלה זו
מורכבת ,אך אין ספק שהפעילות של הרצל השיגה לפחות חלק ממטרותיה ,והוא בוודאי היה
מרוצה מהמציאות בימינו .להבדיל מקבוצות אתניות אחרות שעדיין סובלות מאפליה (כמו
הצוענים) ,עצם קיומה של מדינת ישראל מאפשר ליהודי העולם חופש פעולה ומעניק להם
ביטחון שיש להם בית לאומי קבוע ובטוח .במסגרת הדיון המסכם כדאי לבחון עם התלמידים
את השאלות האלה:
e eמה תפקידה של מדינת ישראל על פי עמדתו של הרצל? האם אתם מסכימים עם
עמדה זו?
e eבמדינות רבות בעולם נשמעים ביטויי שנאה לתנועה הציונית ולמדינת ישראל ,אך לא
בהכרח ליהודים .האם יש הבדל בין אנטישמיות ל"אנטי־ציונות" ו"אנטי־ישראליות"?

פרק ב :האנטישמיות ומדינת היהודים  -מאין הכול התחיל?
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מאנטישמיות
לקבלת האחר
היחס לזר בחזונו
של הרצל
15

בפרק הקודם ראינו שהאנטישמיות והאפליה של היהודים במקומות מגוריהם הם שהובילו
את הרצל לשאוף להקים מדינה ליהודים בארץ ישראל ,מדינה שתשמש מקלט ליהודי
קסנופוביה הוא כינוי לתופעה חברתית
העולם ,ושבה יהנו היהודים מחופש ומשוויון זכויות .הרצל גם האמין שבמדינה החדשה
מוכרת של פחד מפני זרים וביטוי
יהיה אפשר להקים חברה מתוקנת שאינה נגועה בקלקולים שאפיינו את החברות
של שנאה כלפיהם .למעשה מדובר
האירופיות שהכיר .הרצל ביקש ללמוד לקח מן האנטישמיות – הוא שאף להקים מדינה
כי פחד
תופעות:
מקוםלכמה
בשם כולל
מפני אנו ,כביכול,
חפצים
להנחה,
 ...אני מאמין כי שום דבר בתנועתנו אינו נותן
שרוב אזרחיה יהיו יהודים ,ובינם לבין קבוצות המיעוט באוכלוסייה ישררו יחסים טובים.
התרבותית
הזהות
איבוד
שאר האנושות
הלאומית אומכלל
של איבה
היבדלות
להבדל
להתנשא התנשאות נואלת או ִ
של קבוצת הרוב; חשד כלפי קבוצות
הרצל ראה בשנאת זרים תופעה שלילית מעיקרה ,בלי קשר לקבוצה הסובלת ממנה
לעצמנו את קיומו
התרבותית .להיפך ,הדגשנו תמיד הדגשה ברורה ,כי אנו מתארים
מיעוט בחברה; רצון לסלק את קבוצות
)יהודים ,ערבים או אחרים( ,הוא שאף למגר את התופעה החברתית המכונה קסנופוביה,
לפעול למען אחדות
נרצה
העמים וכי
של עמנו לעתיד כקיום המיוסד על אחדות כל
זהות הרוב;
לשמור על
המיעוט כדי
וליצור חברה שבה כל בני האדם מקבלים יחס שווה ,בלי קשר למוצאם.
קבוצת הרוב
הרעיונותשל אלימות מצד
זו .נמצא שאין האידיאל הציוני שולל את ביטויים
אהבת האנושות
ה"הומאניים" ,של
האנטישמיות
קבוצות מיעוט
הכללית; הוא כולל אותם ...יהיה זה בעתיד נגד
שאלות לדיון
והגדולים ביותר
ועוד .היפים
התפקידים
אחד מן
המודרנית ,שהרצל ובני דורו סבלו
« איזה לקח אפשר ללמוד מן האנטישמיות? של הציונות להוכיח במעשה ובהתנהגות ,כי שום דבר אנושי לא נעשה זר לנו ,גם אם
ממנה ,היא דוגמה טובה לקסנופוביה;
מיליון והמבוזה.
האומלל
רוצים אנו להיות חופשים עד כדי כך ,שלא נתכחש
שלנו,שישה
לגזע נרצחו
והשואה ,שבה
« במה צריכה חברה מתוקנת להיות שונה מהחברה במדינות אירופה בתקופתו של
יהודים רק בשל השתיכותם לקבוצת
תשובה" 21 ,ביולי ,1899
הערות
האנושות:
הרצל?
אחד הביטויים
מסוימת ,היא
(תיאודור הרצל" ,הציונות ,השוביניזם ואהבתמיעוט
ירושלים תשכ"א ,עמ' )381
ביותר,]7
הקיצונייםכרך
בפני עם ועולם ,א'[ ,כתבי הרצל
של תופעת
<< קסנופוביה
)ביוונית :קסנוס = זר; פוביה = פחד(

הרצל אמר פרק שלישי מאנטישמיות לקבלת האחר

מבוא

הקסנופוביה בהיסטוריה האנושית.

לדעת הרצל ,מלבד היותה של מדינה היהודים  פתרון לבעיית האנטישמיות שיהודי אירופה
סבלו ממנה ,היא נועדה  גם לאפשר כינון יחסי כבוד והערכה הדדיים בין יהודים ללא־יהודים.
בניגוד לטענה שהציונות עשויה להגביר את שנאת היהודים ,הרצל האמין כי לאומיות יהודית
יכולה לשמש גורם ממתן ביחסים שבין יהודים ללא־יהודים ,כל עוד היא תיזהר מלנקוט עמדה
שוביניסטית (תוקפנית ויהירה) ,ותושיט יד לכל אדם באשר הוא אדם .מן הבחינה הזאת ,החזון
של הרצל לחברה מתוקנת הציע דגם שבו האנטישמיות המוכרת מתחלפת בשוויון זכויות
וביחס ראוי לכל תושבי המדינה.
¬¸£¡¶²®¢§§¸·¸£µ¶¤
d¢¶n«§¶£¥·£«§®ªª
¬´tro¢¢¬¢°
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מאנטישמיות לקבלת האחר :מבוא

מאנטישמיות
לקבלת האחר
היחס לזר בחזונו
של הרצל

שאלות לדיון
« איזה לקח אפשר ללמוד מן האנטישמיות?

« במה צריכה חברה מתוקנת להיות שונה מהחברה במדינות אירופה בתקופתו של
הרצל?

¬¸£¡¶²®¢§§¸·¸£µ¶¤
d¢¶n«§¶£¥·£«§®ªª
¬´tro¢¢¬¢°
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הרצל אמר פרק שלישי מאנטישמיות לקבלת האחר

בפרק הקודם ראינו שהאנטישמיות והאפליה של היהודים במקומות מגוריהם הם שהובילו
את הרצל לשאוף להקים מדינה ליהודים בארץ ישראל ,מדינה שתשמש מקלט ליהודי
העולם ,ושבה יהנו היהודים מחופש ומשוויון זכויות .הרצל גם האמין שבמדינה החדשה
יהיה אפשר להקים חברה מתוקנת שאינה נגועה בקלקולים שאפיינו את החברות
האירופיות שהכיר .הרצל ביקש ללמוד לקח מן האנטישמיות – הוא שאף להקים מדינה
שרוב אזרחיה יהיו יהודים ,ובינם לבין קבוצות המיעוט באוכלוסייה ישררו יחסים טובים.
הרצל ראה בשנאת זרים תופעה שלילית מעיקרה ,בלי קשר לקבוצה הסובלת ממנה
)יהודים ,ערבים או אחרים( ,הוא שאף למגר את התופעה החברתית המכונה קסנופוביה,
וליצור חברה שבה כל בני האדם מקבלים יחס שווה ,בלי קשר למוצאם.

<< קסנופוביה
)ביוונית :קסנוס = זר; פוביה = פחד(
קסנופוביה הוא כינוי לתופעה חברתית
מוכרת של פחד מפני זרים וביטוי
של שנאה כלפיהם .למעשה מדובר
בשם כולל לכמה תופעות :פחד מפני
איבוד הזהות הלאומית או התרבותית
של קבוצת הרוב; חשד כלפי קבוצות
מיעוט בחברה; רצון לסלק את קבוצות
המיעוט כדי לשמור על זהות הרוב;
ביטויים של אלימות מצד קבוצת הרוב
נגד קבוצות מיעוט ועוד .האנטישמיות
המודרנית ,שהרצל ובני דורו סבלו
ממנה ,היא דוגמה טובה לקסנופוביה;
והשואה ,שבה נרצחו שישה מיליון
יהודים רק בשל השתיכותם לקבוצת
מיעוט מסוימת ,היא אחד הביטויים
הקיצוניים ביותר של תופעת
הקסנופוביה בהיסטוריה האנושית.
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מטרת המבוא ,המופיע בעמוד  ,15כפולה .ראשית ,המבוא קושר בין פרק זה לפרק הקודם
באמצעות הנגדת החברה המתוקנת והשוויונית שחזה הרצל למציאות האנטישמית והמפלה
שהוא חי בה .שנית ,המבוא מציג לתלמידים את המושג "קסנופוביה"  -מושג רחב הכולל
תופעות רבות של שנאת הזר והשונה ,ובהן גם האנטישמיות .התמונה המופיעה בתחתית
העמוד נועדה לנתק את הזיקה הישירה בין שנאת זרים לאנטישמיות ולהראות לתלמידים
שאפשר למצוא ביטויים של שנאת זרים על רקע גזע ,מין ,דת ,מעמד והבחנות אחרות בין
בני אדם ,בחברות רבות .במסגרת הדיון במושג "קסנופוביה" ובתצלום שבתחתית העמוד,
מוצעות שתי שאלות לדיון במליאה .השאלות קושרות בין הפרק הקודם לפרק זה ומרחיבות
את המושג הפרטי "אנטישמיות" למושג הכללי "קסנופוביה" .בשלב זה ,מומלץ שלא לבקש
מהתלמידים להביא דוגמאות מחייהם הפרטיים ,ולהשאיר את הדיון במישור התאורטי יותר
בעזרת עיסוק בדוגמאות רחוקות.
אפשר להתבונן בתצלום שבתחתית עמוד  ,15תצלום שצולם בדרום ארצות הברית באמצע
המאה הקודמת .בתמונה נראה אדם שחור שותה מברזייה שנועדה לשימוש שחורים בלבד
 בשלט התלוי מעל הברז כתוב " ,"coloredכלומר "צבוע" (הכינוי הרשמי לשחורים בדרוםארצות הברית באותה תקופה) .תצלום זה משקף מצב דומה למצב שתיאר הרצל  -קבוצה
באוכלוסייה שזכתה ליחס משפיל על רקע מוצאה ומראּה החיצוני .תצלום זה מבהיר שעד
לעת האחרונה היו נהוגות במקומות מסוימים בעולם אפליה ושנאת זרים גלויות ומוצהרות.
כאשר הרצל חזה חברה שוויונית שאין בה אפליה על רקע מוצא או דת ,היה מדובר בחידוש
גדול לעומת המציאות בכל מדינות העולם ,ובהן גם מדינות אירופה וארצות הברית ,הנחשבות
היום למדינות נאורות ומתקדמות.
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מאמר הדעה שלפניכם הופיע בעת האחרונה באתר החדשות  .ynetקראו את המאמר והשיבו
על השאלות שאחריו.

הרצל אמר פרק שלישי מאנטישמיות לקבלת האחר

עד מתי תקראו לי רוסייה  /קטיה אונס
אתמול קיבלתי מקלחת קרה שוב ,אחרי שכמעט ששכחתי באיזו מדינה
גזענית אני חיה .בחור דתי בשנות ה־ 30לחייו חשב שניסיתי לעקוף אותו
ברמזור ,ובחיי שלא הפרעתי לאיש .הוא צפר ,סובבתי את הראש" .תחזרי
לרוסיה" – אמר ונסע .אתחיל מזה שאני לא רוסייה .נולדתי במולדובה ,עברנו
לאוקראינה )אודסה( ומשם לישראל .ברוסיה מעולם לא חייתי ,ואף פעם ולא
הייתה לי אזרחות רוסית .השפה הרוסית משותפת לכל מזרח אירופה ,אבל,
לגזען הישראלי הממוצע קשה להשלים יותר מחמש אותיות – אז אני רוסייה...
האם יש קשר בין אופן הנהיגה שלי בחו"ל לבין הארץ? לדעתי לא .אבל
אנשים שרוצים להביע את זעמם ,וחסרה להם אינטליגנציה ,צועקים
משפטים שכאלו .שלא תבינו לא נכון ,זו לא הפעם הראשונה שאני שומעת
את ההצעה או ההמלצה הזו לחזור לאן שהגעתי ,אבל אף פעם לא הצלחתי
עולה והטוקבקיסטים יחגגו.
להתרגל לזה ולהבליג .בקרוב ודאי תירצח עוד ָ
כאילו שלפנינו הכול היה מושלם :מושחתים ,אלימים ,עצבנים ,חסרי
אינטליגנציה ,ברברים ,צועקים – ורק כמה אחוזים מכל האוכלוסייה הזו
הם אנשים נורמלים .אבל אנחנו הבאנו רק רוע ואלימות .נו ,באמת .סמים
ומאפיות היו לפנינו ויישארו אחרי כולנו...
ְ
אלימות
בחלומות אני מאחלת לכל גזען שיתייחסו אליו ואל משפחתו באותו האופן,
שירגישו על בשרם את תחושת הייאוש היומיומי שעוברת על כל עולה חדש
וישן .ולאותו הנהג שצעק לי ,העיקר שאתה לא אוכל חמץ בפסח וצם ביום
כיפור .כל שאר המצוות כמו "ואהבת לרעך כמוך" אינן רלוונטיות בשבילך.
לדעתי ,קיום מצוות באופן סלקטיבי הרבה יותר גרוע מאי קיום בכלל .עשו
חשבון נפש .האם באמת שווה לשפוך את הרעל הגזעני על נציגת שירות
עם מבטא רוסי ,שבסך הכול מרוויחה ביושר? הרי מחר זו יכולה להיות הבת
שלכם .גזענות היא הסיבה לתדמית הבעייתית של ישראל בעולם ,הסיבה
לחיים הקשים ואולי הסיבה למלחמה הבאה .חשבו על מה אתם באמת
כועסים ,ותראו שאנחנו ,ה"רוסים" ,לא גורמים לבעיות ,אלא אתם עצמכם.
)(ynet, 14.5.2011, http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4068340,00.html

בפעילות הפתיחה ,המופיעה בעמוד  ,16מובא מאמר דעה שהופיע באתר  .ynetמאמר זה
נועד לחבר בין המושג הכללי "קסנופוביה" לבין העולם המוכר לתלמידים .באמצעות פעילות
זו אפשר להמחיש לתלמידים שתופעות של שנאת זרים יש בכל חברה ,אפילו בחברה שלנו
ובסביבתנו הקרובה ,וכך להביא אל הלימוד פן מעשי יותר .במקום לשאול שאלה מופשטת:
"כיצד ביקש הרצל לתקן את החברה שהוא חי בה?" אנו יכולים עתה לשאול גם" :כיצד אנו
צריכים לתקן את החברה שאנחנו חיים בה?"  .המאמר בעמוד זה טוען שבחברה הישראלית
יש תופעות קסנופוביות רבות ,והדיון במליאה בשאלות המופיעות בתחתית העמוד נועד
לתת לתלמידים הזדמנות לשתף את חבריהם בחוויות שחוו בעצמם ובעמדותיהם האישיות.
סביר להניח שבחלק מהכיתות יוצגו גם עמדות גזעניות ומתנשאות ,ורצוי לאפשר לתלמידים
אחרים להגיב על הערות מסוג זה .בהמשך הפרק תוצג עמדה שוויונית וליברלית המנוגדת
לתפיסות אלו.

« מהי הטענה המרכזית של כותבת המאמר?

« האם נתקלתם אי־פעם בגילויי גזענות וקסנופוביה בחברה הישראלית?

גוּבית
« מהי תגובתכם למאמר :האם אתם מסכימים עם הטענות שמוצגות בו ,או מתנגדים להן? כתבו ְתּ ִ
)טוקבק( שהייתם רוצים לכתוב למאמר.
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"הכבוד הבסיסי לאנושות"

"הכבוד הבסיסי לאנושות"

קינגסקורט ,שהביט בסקרנות לכל עבר ,זרק שאלה:
"אתה רוצה לומר ששיבת היהודים לפלשתינה אכן התממשה?"
"בהחלט ,זה מה שאני רוצה לומר".
"הללויה ,לעזאזל!" צעק הזקן" .הם גורשו מאירופה?"
דוד ענה בחיוך ובמאור פנים:
"  ...הרדיפות היו בעלות אופי כלכלי וחברתי .חרם בעסקים,
הרעבת העובדים ,נידוי במקצועות החופשיים ...הפועלים
שנאו את היהודים :כאשר היו חברים לעבודה ,האשימו אותם
בהורדת שכרם; כאשר היו נותני העבודה ,האשימו אותם
בניצול .שנאו אותם בכל מצב :עניים ,עשירים או בני המעמד
הבינוני ...הם נדחקו מהמשרות הציבוריות ,בבתי המשפט
שלטו נגדם הדעות הקדומות ,והם ספגו פגיעות ועלבונות בכל
מקום .בנסיבות כאלה נשארו שתי אפשרויות :שיהפכו לאויבים
בנפש של חברה נטולת צדק או שיחפשו להם מקום מקלט.
הדבר השני הוא שקרה ,והנה ,אנחנו כאן .הצלנו את נפשנו".
"אלטנוילנד .ארץ ישנה־חדשה!" לחש פרידריך.
"כן ,כזאת היא ",אמר דוד ליטבק ברצינות ובהתרגשות" .על
האדמה העתיקה היקרה הזאת בנינו לנו חברה חדשה .עוד
תכירו אותה ,רבותיי".
...
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הרצל אמר פרק שלישי מאנטישמיות לקבלת האחר

ספרו של הרצל אלטנוילנד )ארץ ישנה־חדשה ,בגרמנית( מגולל את סיפורו של פרידריך
לבנברג ,יהודי וינאי מתוסכל שסבל מאוד מתופעת האנטישמיות ,ושל מר קינגסקורט ,אציל
גרמני שמאס בחיי השחיתות באירופה .ייאושם של השניים מביא אותם להחלטה לנטוש
את החברה האנושית ולצאת לאי מרוחק ומבודד .בדרכם לאי הם מבקרים בארץ ישראל
ומוצאים אותה עלובה ומוזנחת )תיאור שנכתב בהשראת חוויותיו של הרצל מביקורו בארץ
ישראל בשנת  .(1898לאחר שהות של עשרים שנים באי המרוחק ,פרידריך וקינגסקורט
מחליטים לשוב לאירופה ,ובדרכם הם עוצרים שוב בארץ ישראל .הפעם הם פוגשים שם
את דוד ליטבק )שפרידריך הכירו מאירופה( ,והוא מדריך אותם בביקורם השני .גיבורי הספר
מגלים שבעשרים השנים שחלפו הספיקו היהודים להקים מדינה מודרנית ומשגשגת שיש
בה חברה מתוקנת .המדינה שהקימו היהודים היא הפתרון לבעיות שהולידו את האכזבה
העמוקה של שני הגיבורים מן החברה האנושית ,והיא מעוררת בהם אמונה מחודשת
ביכולתם של בני אדם לחיות על פי ערכים של צדק ושוויון .לפניכם קטע מתוך הספר,
העוסק בנסיבות שהובילו להקמת מדינת היהודים וביחס שבין יהודים לבני המיעוטים
החיים בה:
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בעמודים  18-17מובאת בפעם הראשונה בספר מובאה ארוכה מתוך אלטנוילנד ,ובה שיחה
בין הדמויות הראשיות בספר  -פרידריך לבנברג ,מר קינגסקורט ודוד ליטבק  -במהלך שהותם
הדמיונית במדינת היהודים .בנקודה זו ,לפני קריאת הקטע (או מיד לאחר מכן) ,מומלץ להציג
את עלילת הספר ואת הנסיבות ההיסטוריות שהובילו לחיבורו .מבוא זה נחוץ משתי סיבות
עיקריות :ראשית ,חשוב מאוד שהתלמידים יכירו את הרקע לחיבור הספר ואת קווי העלילה
המרכזיים שלו ,ולא רק את הרעיונות הנוגעים לתיקון החברה שיידונו בכיתה .שנית ,הקדמה
קצרה לקריאה בעמודים  18-17עשויה לשפר את הריכוז של התלמידים ,לעורר את סקרנותם
ולתרום להבנה מעמיקה יותר של הרעיונות שיילמדו.
מתוך הקדמת מערכת הסדרה "עם הספר" לספר אלטנוילנד:

דודה .דודה העיר
בשנת  1895נפגש הרצל עם הסופר הצרפתי האנטישמי אלפונס ֶ
שהספר "אוהל הדוד תום" עשה לגיוס נגד העבדות יותר מכל מצע פוליטי .השיחה
עשתה על הרצל רושם רב ,והוא דיווח עליה ביומנו .ארבע שנים אחר כך פנה הרצל
ליישם את עצתו של דודה ,ולתת לחזונו הפוליטי לבוש ספרותי שיפיח בו רוח חיים.
הרצל עבד על הספר בעיצומה של פעילותו הפוליטית האינטנסיבית וכעבור שנים
אחדות סיים את העבודה .בשנת  ,1902ראה אור הרומן האוטופי "אלטנוילנד".
תחילה ביקש הרצל לקרוא לספר "ציון החדשה" ,אבל כעבור זמן הסב את שמו
לאלטנוילנד [מילולית "ארץ ישנה־חדשה"] .העיתונאי והמנהיג הציוני נחום סוקולוב,
שהיה ראשון מתרגמי הספר לעברית ,קרא לחיבור "תל־אביב" ,על שם מקום בבבל
הנזכר בספר יחזקאל .שם זה היה בשנת  1910לשמה של שכונה קטנה שהוקמה שנה
קודם לכן בתחומי יפו והתפתחה לימים לעיר העברית הראשונה שקמה בארץ ישראל
בזמן החדש.
סיפור המסגרת של הרומן פשוט למדי :פרידריך לבנברג הוא יהודי־וינאי צעיר ומדוכדך,
שמצטרף למר קינגסקורט ,אציל גרמני שנפשו קצה בחיים המושחתים של אירופה
והוא מחליט לחיות חיי בדידות באחד מאיי הדרום .בדרכם לאי מבקרים השניים בארץ
ישראל ומוצאים אותה עלובה ומיושבת בדלילות ,ממש כפי שראה אותה הרצל עצמו
בביקורו בארץ בשנה .1898
בשנת  ,1923אחרי עשרים שנות חיי פרישות ,שבים לבנברג וקינגסקורט לארץ ישראל,
והביקור בה ממלא את השניים תדהמה .הבעיה היהודית נפתרה .לא זו בלבד שהיהודים
חזרו אל ארץ אבותיהם ,ולא זו בלבד שהמפעל הציוני הביא לחיסולה של האנטישמיות,
אלא שבארץ ישראל קמה חברת מופת מודרנית ,יצרנית ,דמוקרטית ומשגשגת ,שפתרה
כמה מהבעיות החברתיות והפוליטיות שאירופה עדיין התלבטה בהן.
אף על פי שאלטנוילנד הוא רומן אוטופי ,מטרתו היתה להראות כי הרעיון הציוני אינו בגדר
חלום באספמיא .כמאמר המוטו לספר" :אם תרצו אין זו אגדה" .כדי לשכנע את קוראיו
מקדיש הרצל מקום רב לתיאור האמצעים המעשיים למימוש חזונו :מפעל ההגירה
ההמוני שהביא להקמת מדינת היהודים ,ארגון הכלכלה ,הקמת התעשייה ,תעלות המים
ומפעלי החשמל ,מסילות הברזל ,מוסדות ההשכלה הגבוהה ,מדינת הרווחה המפותחת,
הארכיטקטורה של הערים ,ואף הקמתו מחדש של בית המקדש .צורת השלטון של
החברה החדשה היא דמוקרטית ,ובעלילת הרומן שזורה מערכת בחירות ,שבה מפסידה
המפלגה הלאומנית המבקשת לגזול מן הלא־יהודים את הזכויות הפוליטיות .החברה
שאותה ראה הרצל בעיני רוחו תעניק זכויות מלאות לנשים ולמיעוטים ,וכל מרכיביה -
יהודים וערבים ,דתיים וחילוניים  -יחיו יחד מתוך הרמוניה ושיתוף.
אלטנוילנד עורר עניין רב ותורגם ללשונות אחדות .עם זאת הוא גם ספג ביקורת חריפה
כבר עם צאתו .אחד העם תקף את הספר בגלל הקוסמופוליטיות שלו ,שחסרה לדעתו
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שורשים במסורת היהודית ,ובגלל חוסר ישימותה הפוליטית של התוכנית .מרטין בובר
התלונן שאין בספר "אפילו סגולה אחת המבטאת את האופי העממי של התחייה
העברית" .מבקרים אחרים תקפו את הצד הספרותי של הרומן ,את עלילתו הפשוטה
ודמויותיו הסכמאטיות .אבל הצד הספרותי אינו העיקר כאן ,והוא משמש את הרצל
בעיקר כאמצעי לפרישת רעיונותיו הפוליטיים והמוסריים.
הספר השיג רבות ממטרותיו הפוליטיות :כמכשיר תעמולה הוא תרם להפצת הרעיון
הציוני ,ומדינת היהודים אכן הוקמה לבסוף .אבל לחו לא נס על אף שמטרתו העיקרית
הושגה .אף אם חלק מן האמצעים הטכנולוגיים שהרצל מקדיש להם תשומת לב רבה
כל כך התיישנו ,הרי שהאידיאלים הפוליטיים והחברתיים שמציע הרומן רלבנטיים היום
לא פחות משהיו בזמן כתיבת הספר .הרצל הציב בפני הציונות קנה מידה מוסרי שלאורו,
הוא סבר ,יש למדוד את הישגי המפעל בפועל :חברה יצרנית שתמצא את שביל הזהב
בין קפיטליזם לסוציאליזם ,שתדאג לרווחתם ולזכויותיהם של כל חבריה ,שתהיה
פלורליסטית וסובלנית ,ושתחרות על דגלה ערכים הומאניים .ססמתה של החברה
הזאת ,כפי שאומר אחד מגיבורי הרומן ,תהיה "מעכשיו ולתמיד :בן אדם ,אחי אתה!".
הרצל האמין שהאדם אדון לנחלתו ,יוצר את החברה שבה הוא חי ,ואחראי להישגיה
ולמחדליה .הוא נתן משקל רב לבחירה המודעת ולכוח הרצון האנושי .לכן חתם את ספרו
באזהרה" :אבל אם לא תרצו ,כל מה שסיפרתי לכם"  -לרבות האידיאלים הנאצלים -
"הוא אגדה  -ויישאר אגדה".
(הקדמת מערכת "עם הספר" לספר אלטנוילנד ,בתוך :בנימין זאב הרצל ,סדרת "עם
הספר" ,ידיעות ספרים ,תל אביב  ,2008עמ' )104-103

כפי שראינו בפרקי המבוא ,החזון הציוני של הרצל נועד לפתור שתי בעיות גדולות שהטרידו
אותו במיוחד :ראשית ,הוא נועד לפתור את מצוקת היהודים ,שנבעה בעיקר מהאנטישמיות;
ושנית ,הוא נועד להתמודד עם אכזבתו של הרצל מתפקוד החברה האנושית באירופה,
על כל הליקויים החברתיים שבה .שתי הדמויות הראשיות באלטנוילנד  -פרידריך לבנברג
ומר קינגסקורט  -מייצגות את שתי הבעיות האלה .פרידריך הוא יהודי מתוסכל הסובל
מאנטישמיות ,וקינגסקורט אינו יהודי ,אך הוא התאכזב מתפקודה של החברה המודרנית
בתחום החברתי והכלכלי ולכן מאס בה .פרידריך וקינגסקורט מחליטים לעזוב את אירופה,
ובסופו של דבר מוצאים בחברה החדשה שהקימו היהודים בארץ ישראל מענה למצוקותיהם.
בעבור פרידריך ,מדינת היהודים היא בראש ובראשונה הפתרון לאנטישמיות שהובילה אותו
לעזוב את אירופה ,משום שהיהודים נהנים בה מעצמאות ומחופש פעולה ,ואילו בשביל
קינגסקורט ,מדינת היהודים היא בעיקר דגם לסדר חברתי חדש המציע תחליף למבנה
החברתי המוכר באירופה .הקטע שבעמודים  18-17לקוח מתיאור תחילתו של המסע של
פרידריך וקינגסקורט ברחבי ארץ ישראל ,ומתוארת בו שיחה בינם לבין דוד ליטבק ,המדריך
אותם במסעם .ליטבק מתאר בזמן עבר את מה שהרצל האמין שיקרה בעתיד הקרוב -
היהודים יעזבו את אירופה בעקבות רדיפות האנטישמיות ויקימו בארץ ישראל חברת מופת
חדשה ,שבה יהנו כל האזרחים משוויון זכויות.
הרצל כתב רומן עתידני ,וחשוב לקרוא אותו ככזה ,אף על פי שאנו חיים שנים רבות אחרי
כתיבתו ואפילו אחרי התקופה "העתידית" שהוא מתאר.
ייתכן שהתלמידים יתקשו להבין מתי מתרחשת עלילת הספר ,ולכן לפני הקריאה מומלץ
לצייר על הלוח ציר זמן:
הרצל

גיבורי הספר הדמיוניים של אלטנוילנד

התלמידים

(סוף המאה ה־(                     )19תחילת המאה ה־(                      )20תחילת המאה ה־.)21
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ניתוח הטקסט:
e eבפסקאות הראשונות דוד ליטבק מספר לשני אורחיו על הנסיבות שהביאו להגירה
ההמונית של יהודי אירופה לארץ ישראל .פרידריך וקינגסקורט אינם מודעים לתהליך
שהתרחש משום שחיו  20שנה על אי בודד ,בלי קשר לעולם החיצון .הרצל האמין
שהאנטישמיות היא שתדחק ,בסופו של דבר ,את יהודי אירופה החוצה ,וזהו התהליך
שדוד ליטבק מתאר.
e eלאחר תיאור זה מופיע ההסבר לשם הספר אלטנוילנד" (ארץ ישנה־חדשה) .לאחר שהבין
שהיהודים חזרו למולדתם העתיקה ובנו שם חברה מודרנית ומתוקנת ,פרידריך מכנה את
מדינת היהודים החדשה בשם הזה .חשוב להתעכב עם התלמידים על השילוב שבין ארץ
האבות לחברה חדשה  -הרצל האמין שאין סתירה בין מבנה חברתי חדש ומהפכני לבין
הקשר העתיק שבין עם ישראל לארצו.
e eלאחר שהבין שהחברה החדשה נוסדה כדי לפתור את בעיית האנטישמיות ,קינגסקורט
מניח הנחה מוטעית שהוא לא יוכל להתקבל אליה משום שאיננו יהודי .כאן מופיע הרמז
הראשון למתח שבין הזהות הלאומית הפרטיקולרית שקידם הרצל ,לבין הערכים הליברליים
והשוויוניים שאימץ .אולם על פי תפיסתו של הרצל לא הייתה סתירה הכרחית בין השניים,
והוא האמין שהזהות הלאומית של העם היהודי אינה צריכה להיות שוביניסטית .במקום
הלאומיות השוביניסטית ,הציע הרצל דגם סובלני ומתון של לאומיות ,לאומיות המקבלת
את האחר ,למרות ַא ֵחרּותֹו .בהתאם לתפיסה זו ,ליטבק מסביר לקינגסקורט שאין לו ממה
לחשוש ,משום שהחברה החדשה פתוחה לכול.

הכבוד הבסיסי לאנושות  -שאלות
18
הרצל אמר פרק שלישי מאנטישמיות לקבלת האחר

]קינגסקורט" [:שמע נא ,אדון ויהודי נכבד ,ברצוני למסור כאן
הודאה ,שלא תתחרט אחר כך על המחווה שעשית לי .אני לא
יהודי ,הה? ובכן ,עכשיו תזרוק אותי החוצה?"
]דוד ליטבק ..." [:תן לי לומר לך שחברי ואני לא מבדילים בין
בני האדם .אנחנו לא שואלים את האדם לאיזה גזע או לאיזו דת
הוא שייך .הוא צריך להיות בן אדם ,זה הכול מבחינתנו ...אני
לא רוצה לשעמם אתכם עכשיו בסיפורי המאבקים הפוליטיים
שלנו .הם דומים למאבקים בכל מקום בעולם ,אבל אני יכול
לומר לך דבר אחד :הכבוד הבסיסי לאנושות נשמר אצלנו
בדרך כלל .ובמה שנוגע לדתות ,הרי שלצד בתי הכנסת שלנו
תוכלו למצוא בתי תפילה של נוצרים ,מוסלמים ,בודהיסטים
וברהמינים"...
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שאלות
 .1לפי הספר אלטנוילנד ,מדוע עזבו היהודים את מדינות אירופה?
 .2במה שונה מדינת היהודים שדמיין הרצל ,ממדינות אירופה שהיו מוכרות לו? צטטו את
המשפטים המתאימים מתוך דבריו של דוד ליטבק.
 .3מהו "הכבוד הבסיסי לאנושות" וכיצד הוא נשמר בחברת המופת שחזה הרצל?
 .4קראו את הקטע הזה ,הלקוח אף הוא מאלטנוילנד:
אנחנו קמים ונופלים על החוק שאומר שכל מי שהתחייב להקדיש שנתיים
מחייו לשירות החברה החדשה יכול להיות חבר בה .כל מי שמילא את
ההתחייבות הזאת כנדרש יכול להיות חבר בחברה החדשה ,בלי קשר לדת שלו
או ללאום שאליו הוא שייך.
)ב"ז הרצל ,אלטנוילנד ,עמ' (197

« מהו התנאי להצטרפות לחברה החדשה?

« האם אתם מסכימים עם הרצל ששירות לאומי או צבאי צריך להיות תנאי הכרחי
להשתייכות לחברה הישראלית? נמקו את תשובתכם.
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השאלות בעמוד  18הן שאלות מנחות בעיקרן ,והן נועדו ,בראש ובראשונה ,לסייע לתלמידים
בקריאת הטקסט מתוך אלטנוילנד ובהבנתו .בשאלה  1מתבקשים התלמידים לתאר את
החרפת האנטישמיות שהובילה את היהודים לעזוב את מדינות אירופה .בעניין זה חשוב לומר
שמבחינה היסטורית הרצל צדק  -במחצית הראשונה של המאה ה־ 20התעורר גל גדול של
אנטישמיות במרכז אירופה ובמזרחה ,ששיאו בשואה ,והתופעות האנטישמיות האלה אכן היו
אחד הגורמים העיקריים שהובילו יהודים רבים להגר מאירופה לארצות הברית ,לארץ ישראל
ולמקומות אחרים .ההשוואה בין "החברה הישנה" שהכיר הרצל ל"חברה החדשה" שדמיין
עומדת במרכז שאלה  ,2והמשפטים שהתלמידים מתבקשים לבסס עליהם את תשובותיהם
נמצאים בעיקר בפסקה האחרונה .הרצל הבין ,כנראה ,שתמיד ישרור מתח כלשהו בין קבוצות
לאומיות ודתיות שונות שחיות יחד ,ובכל זאת הוא האמין שאפשר לנהוג ב"כבוד בסיסי
לאנושות" .שאלה  3עוסקת בכבוד הבסיסי הזה ,ואף על פי שאין בטקסט רשימה מפורטת,
אפשר בקלות להסיק שהכבוד הבסיסי שהרצל חזה הוא בדיוק ההפך מהאנטישמיות המפלה
והמבזה :שוויון זכויות ,יחס נאות ושילוב של קבוצות המיעוט בחברת הרוב .שאלה  4היא
שאלת יישום ,ובה התלמידים נדרשים להסיק מסקנה בעקבות מה שלמדו עד עתה .כפי
שראינו ,הרצל האמין שההשתייכות לחברה החדשה לא תהיה מבוססת על גזע או על מוצא,
ולכן הוא היה חייב לחשוב על "תנאי קבלה" אחר שכל מי שירצה להשתייך לחברה זו יצטרך
לעמוד בו .על פי תפיסתו של הרצל ,צריך להיות שוויון הזדמנויות לכל האזרחים ,אך כל מי
שרוצה להיות חבר בחברה החדשה נדרש להקדיש שנתיים לחברה ,מעין "שירות לאומי".
כלומר ,התנאי להצטרפות לחברה החדשה תלוי באדם עצמו ,ולא בתכונות מולדות ,כמו גזע
או מוצא .גם היום ישראלים רבים סבורים שיש לדרוש מכל אזרח לתרום לחברה באמצעות
שירות צבאי או לאומי ,ושאלה זו עשויה לעורר דיון מעניין בכיתה ,במיוחד בעידן שבו רבים
מוצאים דרך להשתמט משירות צבאי או לאומי בתואנות מתואנות שונות( .הערה :חשוב
מתנה אזרחות בשירות צבאי
לציין שכמו שמקובל בכל מדינות המערב ,החוק בישראל אינו ְ
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או לאומי או בשמירה על החוק .כך למשל ,גם פושע שהורשע ויושב בכלא הוא אזרח ישראלי,
ובוודאי שאי אפשר לשלול את אזרחותו של אדם רק משום שלא שירת בצבא).

"שוויון גמור ומוחלט"

"שוויון גמור ומוחלט"

עוד הערה אחת על משמעותה של מדינה יהודית .אין זו
מדינה ששולטים בה רק יהודים .בארץ ישראל ישנם ערבים
ולא־יהודים אחרים – ואין להעלות על הדעת מדינה יהודית
שאין בה שוויון גמור ומוחלט ,פוליטי ,אזרחי ולאומי ,לכל
תושביה ואזרחיה .לא רק שוויון אינדיבידואלי ,אלא גם שוויון
עדתי :אוטונומיה מלאה בכל ענייני לשון ,דת ,תרבות וכדומה.
במדינה יהודית ייתכן שערבי ייבחר לראש הממשלה או לנשיא
המדינה – אם יהיה ראוי לכך.
)דוד בן־גוריון ,הפועל העברי והסתדרותו ,דברים שנאמרו במועצת
ההסתדרות ה־ 24–21 ,51במרץ  ,1944תל אביב  ,1964עמ' (264

שאלות
 .5מהו המכנה המשותף לעמדה המוצגת בדברי בן־גוריון ולעמדה המוצגת
באלטנוילנד?
 .6איזו טענה מוסיף בן־גוריון על דבריו של הרצל?
 .7דונו בכיתה בדברי בן־גוריון" :במדינה יהודית ייתכן שערבי ייבחר לראש הממשלה או
לנשיא המדינה" .מה דעתכם על עמדה זו?

ע מ ו ד
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כמו הרצל ,גם דוד בן־גוריון האמין שיש לקיים שוויון מלא בין יהודים ללא־יהודים במדינת
ישראל .אולם שלא כמו הרצל ,בן־גוריון לא עסק רק בחזונות ובחלומות ,אלא ראה במו
עיניו איך קמה המדינה היהודית .כיצד יכול השוויון בין יהודים ללא־יהודים לבוא לידי ביטוי
במדינת היהודים הלכה למעשה?

<< דוד בן־גוריון )(1973–1886
דוד בן־גוריון )במקור דוד גרין( ,הידוע
בכינוי "הזקן" ,נולד בעיירה קטנה
בפולין ,הצטרף לתנועה הציונית
בגיל צעיר ועלה לארץ ישראל כבר
בשנת  1906כדי להצטרף למפעל
ההתיישבות היהודית .לאחר שהתגורר
בטורקיה ובארצות הברית ואף שירת
בגדוד העברי )בצבא הבריטי( בתקופת
מלחמת העולם הראשונה ,חזר בן־
גוריון לארץ ישראל והשתלב בהנהגת
היישוב היהודי .בשנת  1930מונה
בן־גוריון למזכיר הכללי של מפא"י
)מפלגת פועלי ארץ ישראל( ,ולאחר
מכן ליו"ר הסוכנות היהודית ,ובכך
היה למנהיג היישוב היהודי בארץ
ישראל בשנים שלפני קום המדינה.
בשנת  1948הכריז דוד בן־גוריון על
הקמת מדינת ישראל ,והוא היה לראש
הממשלה הראשון שלה .בן־גוריון הוביל
את מפעל קליטת העלייה הגדולה
בשנות החמישים והתפרסם גם בזכות
שאיפתו ליישב את הנגב .בשנת ,1970
לאחר שפרש מהחיים הפוליטיים ,עבר
בן־גוריון להתגורר בקיבוץ שדה בוקר,
סמוך למכתש רמון ,ובכך הגשים את
משאלתו האישית להיות חבר קיבוץ
בנגב.
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הרצל תיאר את היחס הראוי לזר בחברה החדשה בניגוד לאנטישמיות שהיהודים באירופה
סבלו ממנה בהיותם קבוצת מיעוט .ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל דוד בן־גוריון,
לעומת זאת ,התייחס למציאות שבה היהודים הם בפועל קבוצת הרוב באוכלוסייה בארץ
ישראל ,ולכן מעניין להשוות בין העמדות של שני המנהיגים הציוניים .בן־גוריון ,שלאורך
המחצית הראשונה של המאה ה־ 20הוביל את תהליך הקמת המדינה שחזה הרצל ,טען
שצריך להיות שוויון מלא לכל אזרחי המדינה.
חשוב לעמוד על שתי הבחנות בדבריו של בן־גוריון:
e eההבחנה בין "מדינה יהודית" ל"מדינת היהודים" .על פי תפיסתו של בן־גוריון ,ה"מדינה
היהודית" איננה שייכת רק ליהודים שבה ,והיא איננה רק "מדינת היהודים" .לכן ,אזרחי
המדינה האחרים ("ערבים ולא־יהודים אחרים" ,כדבריו) רשאים להשתתף השתתפות
פעילה ומרכזית בהובלתה ובהנהגתה ,כל עוד הם מזדהים עם היותה מדינת הלאום של
העם היהודי.
e eההבחנה בין "שוויון אינדיבידואלי" לבין "שוויון עדתי"" .שוויון אינדיבידואלי" הוא שוויון
המכיר בזכויות האדם של כל פרט ,אך לא בהכרח בשוויון בין מגזרים וקבוצות באוכלוסייה.
לדעת בן־גוריון ,שוויון כזה איננו מספיק ,והוא דורש גם "שוויון עדתי"  -כלומר ,שוויון
זכויות לא רק לפרטים הלא־יהודים ,אלא גם לקבוצות הלא־יהודיות" .שוויון עדתי"
משמעו שהמיעוט הערבי זכאי לשמר את תרבותו ואת דתו ,והאזרחים המשתייכים אליו
אינם נדרשים "להתבולל" ולוותר על מאפייני התרבות הייחודיים שלהם .כמו כן" ,שוויון
עדתי" פירושו שהמדינה נדרשת לתמוך במאמץ תרבותי זה ,ובין היתר ,לממן את מערכת
החינוך הערבית ,לתמוך במוסדות דת מוסלמיים ונוצריים וכדומה.
השאלות שבתחתית עמוד  19מציגות את דבריו של בן־גוריון בהשוואה לדברים שכתב הרצל
באלטנוילנד .שאלה  5מבקשת להצביע על המכנה המשותף לשני המקורות ,כדי ליצור בסיס
להשוואה .לפי שני המנהיגים ,בחברה המתוקנת במדינת היהודים לא תהיה העדפה של
יהודים ולא אפלייה של לא־יהודים ,שניהם מסכימים שבמדינת ישראל צריך להתקיים שוויון
בין יהודים ללא־יהודים .לאחר ניסוח המכנה המשותף אפשר לעיין שוב בדברים של בן־גוריון
ולחפש את הנקודות שהוא מוסיף על הרצל ,כפי שמתבקשים התלמידים לעשות בשאלה .6
התוספת של בן־גוריון היא ההבחנה השנייה ,בין "שוויון אינדיבידואלי" ל"שוויון עדתי" .הרצל
לא הבחין את ההבחנה הזאת ,הוא עסק בעיקר בשוויון האינדיבידואלי והתעלם מהזהות
הלאומית של בני המיעוטים בארץ ישראל .באלטנוילנד דוד ליטבק מסביר ש"אנחנו לא שואלים
את האדם לאיזה גזע או לאיזו דת הוא שייך .הוא צריך להיות בן אדם ,זה הכל מבחינתנו" .בן־
גוריון ,לעומת זאת ,הכיר בכך שהזהות הלאומית היא חלק בלתי נפרד מההגדרה העצמית של
כל אדם ,וחלק חשוב מזהותם של הערבים בישראל .בשאלה  7מתבקשים התלמידים לדון
בדברים מרחיקי הלכת של בן־גוריון" :במדינה יהודית ייתכן שערבי ייבחר לראש הממשלה".
כיצד אפשר להבין את הדברים הללו של בן־גוריון?
אפשר לפרש את דבריו בכמה דרכים:
e eאפשר לומר שבדברים אלו בן־גוריון מוותר על אופייה היהודי של המדינה ,אם וכאשר
רוב האוכלוסייה יבחרו ראש ממשלה שאיננו יהודי ,ומקבל שמדינת ישראל היא מדינת
כל אזרחיה ,במלוא מובן המושג( .אפשרות זו אינה סבירה ,משום שבתחילת המשפט בן־
גוריון מדגיש שמדובר בכל זאת במדינה יהודית).
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e eאפשר לומר שבן־גוריון מגדיר מחדש את המושג "יהדות"; הוא מאמין שמדובר בדרך
חיים או בתרבות מסוימת .לפיכך ,כל אדם ,גם מי שאינו יהודי יכול להנהיג את המדינה
היהודית ,בלי קשר למוצאו או להשתייכותו הלאומית והדתית ,כל עוד שהוא נאמן
לאופייה היהודי של המדינה ומייצג אותה כראוי( .אולי יש להדגיש דווקא את המילים
האחרונות של בן־גוריון "אם יהיה ראוי לכך" .סביר להניח שברוב המקרים ראש ממשלת
ישראל יהיה יהודי ,אך במקרה יוצא דופן ,אם לא־יהודי הוכיח את עצמו ואת היותו ראוי
לתפקיד ההנהגה ,הוא יוכל להנהיג את המדינה היהודית ,למרות זהותו הדתית והלאומית
האחרת).

"עבד כי ימלוך"

"עבד כי ימלוך"
כמו הרצל ,גם הוגים ציוניים אחרים האמינו שהחברה החדשה במדינת היהודים חייבת
ללמוד לקח מהאנטישמיות ולקיים שוויון מלא בין יהודים ללא־יהודים .אחד העם ,הוגה
דעות יהודי חשוב שפעל בתקופתו של הרצל ,ביקר גם הוא בארץ ישראל בסוף המאה
ה־ ,19והעלה על הכתב את התרשמותו מן היישוב היהודי המתחדש.
« כיצד צריך הרוב היהודי להתייחס לקבוצות שונות באוכלוסייה ,ומה הוא יכול ללמוד
מן ההיסטוריה הקשה של עם ישראל?
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בוודאי יכולנו ללמוד מדברי ימינו בעבר ובהווה ,עד כמה
מוכרחים אנו להיזהר לבלתי עורר עלינו ֵחמת עם הארץ על ידי
מעשים מגונים ,עד כמה אפוא עלינו להיות זהירים בהנהגתנו ִעם
ַעם נוכרי שאנו באים לגור בתוכו מחדש ,להתהלך אתו באהבה
וכבוד ,ואין צריך לאמר בצדק ובמשפט .ומה עושים אחינו בארץ
ישראל? ההפך ממש! עבדים היו בארץ גלותם ,ופתאום הם
מוצאים עצמם בתוך חירות בלי גבול ...השינוי הפתאומי הזה
ל"עבד כי ימלוך"...
הוליד בלבם נטייה לגאווה ,כאשר יקרה תמיד ֶ

<< אחד העם

 .4הסבירו במילים שלכם את הביטוי "עבד כי ימלוך" )הביטוי מופיע במקור במשלי ל,
כא(.

אשר גינזבורג ) (1927–1856נחשב
לאבי "הציונות הרוחנית" .כמו הרצל,
האמין אחד העם שיש להקים מולדת
לעם היהודי .אולם בניגוד להרצל,
שחשב שתפקידה המרכזי של מדינת
היהודים הוא לפתור את בעיית
האנטישמיות ,הדגיש אחד העם את
התרבות היהודית וסבר שהמשימה
העיקרית של המדינה שתקום
צריכה להיות החייאת הרוח היהודית
באמצעות יצירה תרבותית .לאחר
הקונגרס הציוני הראשון שהתכנס
בבאזל בשנת  ,1897טען אחד העם
שהציונות הפוליטית של הרצל איננה
ישימה .הוא התנגד לתכנית של הרצל,
ופיתח במקומה את "הציונות הרוחנית".
אחד העם טען שהקמת מרכז תרבותי
לעם היהודי בארץ ישראל תוכל לעודד
את תחיית התרבות היהודית בעולם
כולו ,ולהיות מקור השראה ליהודים
באשר הם.

" .5וְ ִכי ָיגוּר ִא ְתָּך גֵּ ר ְבּ ַא ְר ְצ ֶכםֹ ,לא תוֹנוּ אֹתוְֹ .כּ ֶאזְ ָרח ִמ ֶכּם ִי ְה ֶיה ָל ֶכם ַהגֵּ ר ַהגָּ ר ִא ְתּ ֶכם וְ ָא ַה ְב ָתּ
ֹלה ֶיכם" )ויקרא יט ,לג–לד(
לוֹ ָכּמוָֹך ִכּי גֵ ִרים ֱה ִי ֶיתם ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָר ִיםֲ ,אנִ י ה' ֱא ֵ

<< היחס לזר בתורה

)מתוך" :אמת מארץ ישראל" ,מאמר ראשון ,המליץ י"ג ,כ"ד סיוון תרנ"א );(1891
כל כתבי אחד העם ,דביר ,תל אביב ,תשכ"ה ,עמ' כט(

שאלות
 .1כיצד צריכים היהודים בארץ ישראל להתייחס לאוכלוסייה הלא־יהודית החיה בארץ
ישראל ,לפי אחד העם?
 .2כיצד מתנהגים היהודים כלפי שכניהם בפועל?
 .3לשיטת אחד העם ,איזה לקח צריכים היהודים ללמוד מן ההיסטוריה שלהם?

« השוו את הרעיונות המופיעים אצל הרצל ,אחד העם ובן־גוריון לפסוקים האלה – מהו
הרעיון המשותף לכולם?
« מה ,לדעתכם ,היו חושבים שלושת ההוגים האלה על יחסה של קבוצת הרוב במדינת
ישראל בימינו לקבוצות המיעוט שבה :למיעוט הערבי ,לעולים חדשים ,לעובדים
זרים ועוד?

משימה :מגילת העצמאות
במגילת העצמאות נכתב כי "מדינת ישראל ...תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל
אזרחיה בלי הבדל דת ,גזע ומין; תבטיח חופש דת ,מצפון ,לשון ,חינוך ותרבות; תשמור על
המקומות הקדושים של כל הדתות".
הכריזו על תחרות כרזות בכיתתכם .מטרת התחרות היא להעלות לסדר היום את נושא
הקסנופוביה והיחס לקבוצות מיעוט בישראל ,ולעודד את יישום ההצהרות שנכתבו במגילת
העצמאות .שלבו בכרזות רעיונות וביטויים מתוך דבריהם של הרצל ,אחד העם ובן־גוריון
ומן הפסוקים שלמדתם בפרק .לאחר התחרות תוכלו לתלות את הכרזות הטובות ביותר
על קירות הכיתה ובמסדרונות בית הספר.

ע מ ו ד
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התהליך שהוביל להיווצרותו של עם
ישראל ,כפי שהוא מתואר באריכות
בספר שמות ,החל במצרים ולא בארץ
ישראל .עם ישראל התחיל את דרכו
הלאומית בהיותו קבוצת מיעוט בחברה
המצרית ,ולא בהיותו חברת רוב .רק
לאחר עשר המכות ויציאת מצרים היו
בני ישראל מוכנים לקבל את התורה,
להתיישב בארץ ישראל ולהקים
ממלכה .בהזדמנויות רבות בתורה
מתבקשים בני ישראל ללמוד לקח
מהחוויות שחוו במצרים – בניגוד ליחס
המבזה שזכו לו במצרים ,הם נדרשים
לצדם )המכונה
להתייחס לזר החי ִ
בתורה "גֵּ ר"( וליתר הקבוצות החלשות
בחברה )למשל ,לעבדים ,לאלמנות
וליתומים( בצדק ובכבוד.

אחר שנים רבות שעברו עלי בהגיונות ודמיונות על דבר ארץ אבותינו ותחית עמנו בה,
זכיתי עתה סוף סוף לראות בעיני את נושא חלומותי ,את ארץ הפלאות ההיא ,המושכת
אליה רבבות לבבות מכל העמים ומכל המדינות .כשֹלשה חדשים עשיתי בארץ .ראיתי
את חרבותיה  -שארית חייה לשעבר ,התבוננתי אל מצבה האומלל בהוֶה ,אך ביחוד
שמתי לב אל העתיד ,ובכל אשר התהלכתי היתה שאלה אחת נגד עיני תמיד :מה
תקותנו פה לאחרית הימים? האם מוכשרת עוד הארץ לשוב ולחיות ,ואם מוכשרים בני
ישראל לשוב ולהחיותה?  -על שאלת הארץ לא כבד היה לי למצוא תשובה :די ללכת
הלוך ונסוע בה ימים אחדים ,לראות את הרריה ועמקיה ,שדותיה וכרמיה ,הנותנים פרים
למרות כל עצלות הערביים ,למען דעת ,כי עוד לא נס לחה וככוחה אז כוחה עתה ,לתת
חיים ואושר לרבבות בניה ,אשר ישובו אליה בלב שלם ובידים חרוצות יעבדוה .אבל
לעומת זה ,לא נקל היה למצוא תשובה על שאלת ישראל ,להביא במשפט את הכוחות
הפועלים ,ללמוד מן המעשים על עושיהם ,עד כמה מסוגלים הם להביאנו עד המטרה
הדרושה...
לא חלום נעים לי עוד הארץ ויושביה וכל מעשה שם ,כי אם אמת מוחשית ,המוגבלת
בצורה ידועה ומורכבת מחזיונות ידועים ,טובים ורעים ,שאי אפשר לי להעלים עין מהם.
מן האמת הזאת רוצה אני פה לגלות טפח  -את הטפח היותר מכוער ...לעורר את אחי
באהבת ציון משנתם המתוקה ,להציע לפניהם ,כעד ראיה ,את החלק הרע אשר במהלך
"התנועה" ,למען ידעו לשפוט גם הם ,אם מתאימות פעולותינו עתה לתכלית חפצנו ואם
אין לנו סבה לדאוג לעתידות הענין ,למרות החזיונות היפים אשר נפגוש כה וכה...
(מתוך :אחד העם" ,אמת מארץ ישראל" ,מאמר ראשון ,המליץ י"ג ,כ"ד סיוון תרנ"א
( ;)1891כל כתבי אחד העם ,דביר ,תל אביב ,תשכ"ה ,עמ' כג)
אחד העם ,הוגה ציוני חשוב שחי בתקופתו של הרצל ,עסק גם הוא בסוגיית היחס שבין
יהודים ללא־יהודים בחברה היהודית החדשה .שלא כמו הרצל שתיאר את חזונו הדמיוני
לחברת מופת ,אחד העם כתב על המציאות שפגש במהלך ביקורו בארץ ישראל .כמו הרצל,
האמין אחד העם שהיהודים צריכים ללמוד מהאנטישמיות כי יש לקבל את האחר ולהתייחס
אליו בכבוד .אולם למעשה ,טען אחד העם ,במקום ללמוד מעברם ולהתייחס בכבוד לשכניהם
תושבי המקום ,נהגו היהודים שהתיישבו בארץ ישראל כ"עבד כי ימלוך"  -משעלו ארצה ונעשו
מבני מיעוט נרדף לשליטים בגורלם ,התנהגו כלפי הערבים בארץ באדנות ובהתנשאות.
בשאלות שבתחתית עמוד  20נדרשים התלמידים להסביר את הטענה של אחד העם.
שאלה  1מתמקדת ביחסים הרצויים בין יהודים לערבים לפי אחד העם  -דהיינו יחס של כבוד
והערכה ,ואילו שאלה  2עוסקת במצוי ,כפי שחווה אותו אחד העם במסעו בארץ ישראל
 -יחס של השפלה והתעמרות .שאלה  3מצביעה על הפער שבין הרצוי למצוי ,ובתשובה

פרק ג :מאנטישמיות לקבלת האחר  -היחס לזר בחזון של הרצל

ע מ ו ד

26

לשאלה זו חשוב להדגיש את הלקח שהיהודים צריכים ללמוד מן האנטישמיות מול הלקח
שהם לומדים ממנו בפועל .בדרך אגב כדאי להזכיר את התופעה החברתית המוכרת בוודאי
גם לתלמידים מחיי החברה שלהם :כיצד ינהג אדם שעלה לגדולה מעמדה נחותה כלפי
מי שנחותים ממנו? אמנם יחס לא ראוי בעבר צריך לגרום לאדם להבין שהוא עצמו צריך
להימנע מלנהוג כך כלפי אחרים ,אך למעשה במקרים רבים ההפך הוא הנכון  -אדם שסבל
בעבר והגיע לעמדת כוח ייטה גם הוא לגרום סבל לאחרים .זהו ההסבר לביטוי "עבד כי
ימלוך" ,המופיע בשאלה  .4בשאלה  5מובאים שני פסוקים מהמקרא המסכמים את התפיסה
שאפשר למצוא אצל ההוגים הציוניים הרצל ,בן־גוריון ואחד העם .לפי הפסוקים ,יש לקבל
את הגֵ ר (הזר) כאזרח (כשווה בין שווים) ,בדיוק כפי שמקבלים כל אדם אחר בחברה .ההנמקה
לכך היא שעם ישראל נוצר מתוך אומה של עבדים גֵ רים במצרים  -אותה הנמקה שהביאו
אחד העם והרצל ,שסבלו מהאנטישמיות וביקשו לבנות חברה שתיישם את הלקחים שאפשר
להפיק ממנה .זו הזדמנות לקשור בין סולם הערכים האישי של התלמידים לבין זה של הוגי
הציונות ,ובין שניהם לבין הרעיונות המופיעים כבר בתורה .בנקודה זו אפשר להצביע על
ההתפתחות ההיסטורית של רעיון קבלת הזר ,רעיון שבא לידי ביטוי כבר בתורה וממשיך
עד ימינו ,כדוגמה ל"תרבות ישראל"  -לתפיסה שאפיינה מאז ומעולם את העם היהודי בכל
הדורות ובכל ההקשרים ההיסטוריים שחי ופעל בהם .השאלה השנייה מחזירה את התלמידים
לראשית הפרק ,ולמאמר הדעה של קטיה אונס ,שטענה שהחברה הישראלית היא חברה
גזענית שאינה מקבלת את האחר .לפי כל מנהיגי הציונות הגדולים שפגשנו בפרק ,חובה עלינו
לקבל את האחר ולהימנע מגילויים של גזענות וקסנופוביה.

משימה :מגילת העצמאות

"עבד כי ימלוך"
כמו הרצל ,גם הוגים ציוניים אחרים האמינו שהחברה החדשה במדינת היהודים חייבת
ללמוד לקח מהאנטישמיות ולקיים שוויון מלא בין יהודים ללא־יהודים .אחד העם ,הוגה
דעות יהודי חשוב שפעל בתקופתו של הרצל ,ביקר גם הוא בארץ ישראל בסוף המאה
ה־ ,19והעלה על הכתב את התרשמותו מן היישוב היהודי המתחדש.
« כיצד צריך הרוב היהודי להתייחס לקבוצות שונות באוכלוסייה ,ומה הוא יכול ללמוד
מן ההיסטוריה הקשה של עם ישראל?
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הרצל אמר פרק שלישי מאנטישמיות לקבלת האחר

בוודאי יכולנו ללמוד מדברי ימינו בעבר ובהווה ,עד כמה
מוכרחים אנו להיזהר לבלתי עורר עלינו ֵחמת עם הארץ על ידי
מעשים מגונים ,עד כמה אפוא עלינו להיות זהירים בהנהגתנו ִעם
ַעם נוכרי שאנו באים לגור בתוכו מחדש ,להתהלך אתו באהבה
וכבוד ,ואין צריך לאמר בצדק ובמשפט .ומה עושים אחינו בארץ
ישראל? ההפך ממש! עבדים היו בארץ גלותם ,ופתאום הם
מוצאים עצמם בתוך חירות בלי גבול ...השינוי הפתאומי הזה
ל"עבד כי ימלוך"...
הוליד בלבם נטייה לגאווה ,כאשר יקרה תמיד ֶ

<< אחד העם

 .4הסבירו במילים שלכם את הביטוי "עבד כי ימלוך" )הביטוי מופיע במקור במשלי ל,
כא(.

אשר גינזבורג ) (1927–1856נחשב
לאבי "הציונות הרוחנית" .כמו הרצל,
האמין אחד העם שיש להקים מולדת
לעם היהודי .אולם בניגוד להרצל,
שחשב שתפקידה המרכזי של מדינת
היהודים הוא לפתור את בעיית
האנטישמיות ,הדגיש אחד העם את
התרבות היהודית וסבר שהמשימה
העיקרית של המדינה שתקום
צריכה להיות החייאת הרוח היהודית
באמצעות יצירה תרבותית .לאחר
הקונגרס הציוני הראשון שהתכנס
בבאזל בשנת  ,1897טען אחד העם
שהציונות הפוליטית של הרצל איננה
ישימה .הוא התנגד לתכנית של הרצל,
ופיתח במקומה את "הציונות הרוחנית".
אחד העם טען שהקמת מרכז תרבותי
לעם היהודי בארץ ישראל תוכל לעודד
את תחיית התרבות היהודית בעולם
כולו ,ולהיות מקור השראה ליהודים
באשר הם.

" .5וְ ִכי ָיגוּר ִא ְתָּך גֵּ ר ְבּ ַא ְר ְצ ֶכםֹ ,לא תוֹנוּ אֹתוְֹ .כּ ֶאזְ ָרח ִמ ֶכּם ִי ְה ֶיה ָל ֶכם ַהגֵּ ר ַהגָּ ר ִא ְתּ ֶכם וְ ָא ַה ְב ָתּ
ֹלה ֶיכם" )ויקרא יט ,לג–לד(
לוֹ ָכּמוָֹך ִכּי גֵ ִרים ֱה ִי ֶיתם ְבּ ֶא ֶרץ ִמ ְצ ָר ִיםֲ ,אנִ י ה' ֱא ֵ

<< היחס לזר בתורה

)מתוך" :אמת מארץ ישראל" ,מאמר ראשון ,המליץ י"ג ,כ"ד סיוון תרנ"א );(1891
כל כתבי אחד העם ,דביר ,תל אביב ,תשכ"ה ,עמ' כט(

שאלות
 .1כיצד צריכים היהודים בארץ ישראל להתייחס לאוכלוסייה הלא־יהודית החיה בארץ
ישראל ,לפי אחד העם?
 .2כיצד מתנהגים היהודים כלפי שכניהם בפועל?
 .3לשיטת אחד העם ,איזה לקח צריכים היהודים ללמוד מן ההיסטוריה שלהם?

« השוו את הרעיונות המופיעים אצל הרצל ,אחד העם ובן־גוריון לפסוקים האלה – מהו
הרעיון המשותף לכולם?
« מה ,לדעתכם ,היו חושבים שלושת ההוגים האלה על יחסה של קבוצת הרוב במדינת
ישראל בימינו לקבוצות המיעוט שבה :למיעוט הערבי ,לעולים חדשים ,לעובדים
זרים ועוד?

משימה :מגילת העצמאות
במגילת העצמאות נכתב כי "מדינת ישראל ...תקיים שויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל
אזרחיה בלי הבדל דת ,גזע ומין; תבטיח חופש דת ,מצפון ,לשון ,חינוך ותרבות; תשמור על
המקומות הקדושים של כל הדתות".
הכריזו על תחרות כרזות בכיתתכם .מטרת התחרות היא להעלות לסדר היום את נושא
הקסנופוביה והיחס לקבוצות מיעוט בישראל ,ולעודד את יישום ההצהרות שנכתבו במגילת
העצמאות .שלבו בכרזות רעיונות וביטויים מתוך דבריהם של הרצל ,אחד העם ובן־גוריון
ומן הפסוקים שלמדתם בפרק .לאחר התחרות תוכלו לתלות את הכרזות הטובות ביותר
על קירות הכיתה ובמסדרונות בית הספר.
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המשימה שבתחתית עמוד  20מאפשרת לתלמידים ליישם את החומר שלמדו בדרך פעילה
ויצירתית ,ובהזדמנות זו לתלות את עבודותיהם במסדרונות בית הספר ולהפיץ מסרים של
סובלנות וקבלת האחר .הציטוטים מדברי ההוגים שנלמדו ומקורות נוספים שאינם מופיעים
בפרק ,יכולים לשמש השראה ליצירת הכרזות ולסייע לתלמידים לבטא את הלקחים שהופקו
מהלימוד.

התהליך שהוביל להיווצרותו של עם
ישראל ,כפי שהוא מתואר באריכות
בספר שמות ,החל במצרים ולא בארץ
ישראל .עם ישראל התחיל את דרכו
הלאומית בהיותו קבוצת מיעוט בחברה
המצרית ,ולא בהיותו חברת רוב .רק
לאחר עשר המכות ויציאת מצרים היו
בני ישראל מוכנים לקבל את התורה,
להתיישב בארץ ישראל ולהקים
ממלכה .בהזדמנויות רבות בתורה
מתבקשים בני ישראל ללמוד לקח
מהחוויות שחוו במצרים – בניגוד ליחס
המבזה שזכו לו במצרים ,הם נדרשים
לצדם )המכונה
להתייחס לזר החי ִ
בתורה "גֵּ ר"( וליתר הקבוצות החלשות
בחברה )למשל ,לעבדים ,לאלמנות
וליתומים( בצדק ובכבוד.
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פרק

ד

דת ומדינה
מדינת היהודים
או מדינה
יהודית?
21

מבוא

בחייו הפרטיים היה בנימין זאב הרצל אדם חילוני .הוא לא ניהל אורח חיים דתי וגם לא הרגיש
ולמנהיגים
למנהגים
־19עוד מקום
לאההיה
מחויב להוראות ההלכה היהודית .לתפיסתו
זרמים חדשים ביהדות אירופה ,על רקע המשבר
מיושנים של
בהתפתחותם
התאפיינה
המאה
שיש יהודים
הרצל הבין
עם זאת,
להאמין.
שנוצרובמה
דתיים שיכתיבו לחברי קהילתם כיצד לחיות
והאתגרים הרבים שהתעוררו בעקבות היחסים
והמודרנה
היהדות
שבין
במפגש
יהודים חילונים
מתח בין
להיווצר
ולהלכה ,ושעלול
רבים בעולם המרגישים מחויבים למסורת
התנאים החברתיים ,הדתיים והמדיניים החדשים
לנוצרים.
יהודים
שנרקמו בין
המורכבים
לעידן באחת
בספריו גם
מהיהודים כן עסק
היהודים .על
ליהודים דתיים כאשר יחיו יחד במדינת
החדש ,וכך נוצרו שני זרמים אידאולוגיים מרכזיים
הרצלעצמם
להתאים את
דרשו
ומוסדותיה לבין
הראוי בין
מהו היחס
השאלות המטרידות את הציבור בישראל עד
בתגובה לנפילת חומות הגטו ולקרבה שנוצרה בין
הדתהיהודית
הזהות
מחדש את
היום:לנסח
שביקשו
חילונים?
לאזרחים
אזרחים דתיים
שלטונות המדינה ,ומהם היחסים הרצויים בין
הכללית:
האוכלוסייה
היהודים לבין
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e eהיהדות הרפורמית ,שייסד אברהם גייגר במחצית השניה של המאה ה־ 19בגרמניה,
פעילות פתיחה
טענה שהיהדות היא בראש ובראשונה אמונה דתית" .הרפורמה" היא שמו של תהליך
התנועה ,ובאמצעותו הם ביקשו להתאים את היהדות לעידן החדש -
במדינתמנהיגי
מה מקומה של הדת היהודית שהובילו
ישראל?
בעזרת שינויים בסדרי התפילה ,שינוי בהופעה החיצונית של היהודים ,שינוי ביחס למצוות
מאז חידוש היישוב היהודי בארץ ישראל ועד ימינו מתנהלת בחברה הישראלית מחלוקת
ולסמכות ההלכה וניסוח מחודש של עיקרי האמונה .הרפורמים טענו שהגורם העיקרי
עקרונית בשאלה זו .קראו את שתי התשובות המוצעות להלן ,ובחרו את התשובה הקרובה
לאנטישמיות הוא המנהגים המיושנים של היהדות המסורתית ,מנהגים שעוררו בוז
ביותר לעמדתכם .אם אינכם מסכימים עם אחת התשובות ,נסחו תשובה שלישית
ולעג מצד יתר האוכלוסייה; והם האמינו שלאחר שתהליך השינוי יושלם ,יוכלו היהודים
לשאלה.
להשתלב טוב יותר בחברה הכללית הלא־יהודית .התנועה הרפורמית התנגדה ללאומיות
היהודית  -הרפורמים ראו בפיזור העם היהודי ובנוכחות היהודים במדינות העולם כלי
מדינה
והביעוהיא
האמתישראל
להפצתב':דתמדינת
חשובתשובה
« תשובה א' :מדינת ישראל היא מדינת העם «
עם הלאומים בארצות שהם חיו בהן .למשל,
הזדהות
לבחור אם
אזרח
דמוקרטית ,וכל
סתירה בין היותם "בני דת משה" לבין השתייכותם
יכולשאין
האמינו
הרפורמים
היהודי ,ולכן צריכים להיות בה חוקים יהודי גרמניה
ולדעתםאו לא .רוב
הגרמנית,חיים דתי
לקיים אורח
היהודים מדינה לעם היהודי הייתה בגידה בזהותם
השאיפה להקים
השומרים על אופייה היהודי של המדינה ,לאומה
שהמדינה
כך ראוי
משוםולא
חילונים,
בישראל הם
ראה ביהדות הרפורמית שותף אפשרי במפעל
הרצל לא
הגרמנית.
למשל – חוק האוסר על תחבורה ציבורית הלאומית
מסורתי שנוגד את
אורח חיים
וטעןעליהם
תכפה
אופורטוניסטית של יהודים המוכנים לטשטש ,ואף
בהתארגנות
שמדובר
בשבת ,חוק הקובע שיהודים יכולים הציוני,
המכריח את
עולמם .כל חוק
אזרחיבחברה הכללית במטרה להשיג טובות הנאה
להשתלב
הלאומית כדי
תפיסת זהותם
להתחתן רק על פי הדת היהודית ,חוק למחוק ,את
היהודית
על פי
לפעול
המדינה
במיוחד בעיצוב דמותו של ד"ר גאייר (כנראה,
ההלכהבולט
לידי ביטוי
באה
עמדה זו
האוסר על מכירת חמץ בפסח ,חוק האוסר אישיות.
מהם את
שהוא מונע
עבהחוק
על מכירת חזיר וכדומה .אמנם לכל אדם רמז הוא
התנועה הרפורמית בגרמניה) ,מנהיג היהדות
שייסד את
משוםגייגר,
פסול,לד"ר
מאוד
לחיות את חייהם.
להחליט כיצד
באלטנוילנד:
החופשהדמיוני
החופש להחליט כיצד להתנהג בביתו הרפורמית

הפרטי ,אך המרחב הציבורי במדינה צריך
להיות בעל אופי יהודי מובהק!

כפייה דתית היא תופעה פסולה ,והמדינה
מיררו את חיינו אז והם ממשיכים לעשות זאת גם עכשיו.
ממנההמיידית
התועלת
צריכהשל
הרבנים
לחלוטין!
להימנע
אז ,בזמנים הקשים של ראשית המפעל הגדול שלנו ,הדוקטור גאייר לא רצה שמישהו
בכלל יזכיר את פלשתינה ...הוא אמר שהעם היהודי לא צריך לחזור לארצו ,מכיוון שדבר
כזה היה פוגע באינטרסים של יועצי המסחר ושל הבנקאים הגדולים .אחר כך הוא
ודומיו המציאו את המעשייה על השליחות של היהדות :כאילו הייעוד של היהדות הוא
ללמד את הגויים לקח ,ולשם כך עלינו לחיות בתפוצות .אם הגויים לא היו שונאים אותנו
ממילא ,בגלל ההתנשאות הזאת הם ללא ספק היו מתחילים לשנוא אותנו; הם היו
צוחקים מהסיפור הזה ,ואולי גרוע מכך...
(אלטנוילנד ,עמ' )197-196
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חשוב לציין את המפנה ההיסטורי שחל ביחסה של התנועה הרפורמית לציונות לאורך המאה
ה־ .20בניגוד לעמדה האנטי־ציונית המובהקת שהביעה התנועה הרפורמית עד שלהי המאה
ה ,19ב"מצע קולומבוס" משנת  1937אימצו נציגי הקהילות הרפורמיות באמריקה קו חדש
וקראו לתמוך בהתיישבות בארץ ישראל בהיותה מקלט ליהודים הסובלים מאנטישמיות
ומרכז תרבותי ורוחני של העם היהודי .בשנת  1975הצטרפה התנועה הרפורמית להסתדרות
הציונית העולמית באופן רשמי .כיום התנועה הרפורמית תומכת תמיכה פעילה במדינת
ישראל ומכירה בה כמדינת הלאום של העם היהודי.
e eהיהדות האורתודוקסית (החרדית) בהנהגתו של רבי משה סופר (הידוע יותר בכינויו
החת"ם סופר ,על שם ספרו המפורסם :חידושי תורת משה) קמה בתגובה להתפתחות
התנועה הרפורמית ,והתנגדה לכל סוג של שינוי ביהדות המסורתית .האורתודוקסים
ראו ברפורמה איום גדול על אופייה ה"מקורי" של היהדות ,ותגובתם לשינויים שהציעו
הרפורמים הייתה הסתגרות מוחלטת בקהילות סגורות ,וסירוב מוחלט לכל שינוי שהוא
באורח החיים היהודי המסורתי .מעבר להתנגדותם לשינויים בהלכה ובפולחן ,ביקשו
מנהיגי האורתודוקסיה למנוע שימוש בשפת המקום ולימוד של מדעים ופילוסופיה,
מחשש ל"פריצת הסכר" שהפריד בין יהודים ללא־יהודים ואפשר את המשך קיום היהדות
ה"מקורית" .אורח החיים היהודי המסורתי היה ההיבט החשוב ביותר בזהות היהודית
האורתודוקסית ,ומנהיגי האורתודוקסיה לא התנגדו ללאומיות היהודית באופן מוחלט,
כפי שעשו מנהיגי הרפורמה (אם כי כמה מהם התנגדו נחרצת לציונות מטעמים מגוונים).
על כן ,הרצל ראה ביהדות האורתודוקסית שותף אפשרי למפעל הציוני ,מתוך ההבנה
שמדינת הלאום של העם היהודי תוכל להכיל בתוכה גם יהודים דתיים ,המקיימים אורח
חיים דתי ,אף על פי שלדעתו האישית היה אורח חיים זה מיושן:

החופשים העקיבים יכולים ללכת בציונות יד־ביד עם החרדים העקיבים ,דבר זה לא יבין
רק מי שאינו יודע ציונות מה היא .הציונות מקיפה את כל בניה של האומה היהודית .אחד
מעקרונות־היסוד של הציונות שלנו הוא חופש־מצפון גמור .אותם האנשים ,שאמונתם
שלימה וללא־קרע ,המביעים את דעתם בלא התחשבות באוהב או באויב ,מכבדים זה
את זה בתוך הציונות בלבביות גדולה .אנו מניחים לכל אחד להיות מאושר על־פי דרכו.
ובייחוד אנחנו החופשים־בדעות מפליאים את האורתודוכסיה ביותר ,שקיימה ושימרה
את הדת היהודית מתוך ייסורים שאין לתאר ,בלי אופורטוניזם עוקפני ,בלי התרפסות
לפני החזקים והעשירים ,והיתה קשת־עורף ,נאמנה ,ובלתי־נכפפת.
(תיאודור הרצל" ,היהדות הלאומית של ד"ר גידמאן" ,בפני עם ועולם א [כתבי הרצל כרך
 ,]7ירושלים תשכ"א ,עמ' )46
אם כן ,הרצל העדיף את היהדות האורתודוקסית על פני היהדות הרפורמית ,משתי סיבות:
ראשית ,האורתודוקסים לא התנגדו לחלוטין להקמת מדינה יהודית ,ולכן הוא זיהה בהם
שותפים פוטנציאליים לפעילותו הלאומית .שנית ,הרצל הדגיש את המחויבות של היהודים
האורתודוקסים לשימור זהותם היהודית בעולם המשתנה ,מה שגרם לו להאמין שיהיה אפשר
לגייסם לתנועה הציונית .עם זאת ,הרצל היה אדם חילוני ,ולכן שאף למצוא את האיזון הראוי
שבין כבוד לדת היהודית המסורתית מצד אחד ,לבין מחויבותו לערכים של חופש הפרט ושוויון
זכויות ,מצד אחר .כבר בסוף המאה ה־ 19הבין הרצל שבמדינת היהודים יחיו יחד חילונים
ודתיים ,למרות הפערים האידאולוגיים העצומים ביניהם ,וניכר שסוגיית דת ומדינה העסיקה
אותו לא מעט .אפשר לומר שכבר בשלב החזון זיהה הרצל את אחת הבעיות המרכזיות
ביותר בהגדרת אופייה של מדינת ישראל ,סוגיה המוצגת כבר בפעילות הפתיחה.
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בחייו הפרטיים היה בנימין זאב הרצל אדם חילוני .הוא לא ניהל אורח חיים דתי וגם לא הרגיש
מחויב להוראות ההלכה היהודית .לתפיסתו לא היה עוד מקום למנהגים מיושנים ולמנהיגים
דתיים שיכתיבו לחברי קהילתם כיצד לחיות ובמה להאמין .עם זאת ,הרצל הבין שיש יהודים
רבים בעולם המרגישים מחויבים למסורת ולהלכה ,ושעלול להיווצר מתח בין יהודים חילונים
ליהודים דתיים כאשר יחיו יחד במדינת היהודים .על כן עסק הרצל בספריו גם באחת
השאלות המטרידות את הציבור בישראל עד היום :מהו היחס הראוי בין הדת ומוסדותיה לבין
שלטונות המדינה ,ומהם היחסים הרצויים בין אזרחים דתיים לאזרחים חילונים?

פעילות פתיחה
מה מקומה של הדת היהודית במדינת ישראל?
מאז חידוש היישוב היהודי בארץ ישראל ועד ימינו מתנהלת בחברה הישראלית מחלוקת
עקרונית בשאלה זו .קראו את שתי התשובות המוצעות להלן ,ובחרו את התשובה הקרובה
ביותר לעמדתכם .אם אינכם מסכימים עם אחת התשובות ,נסחו תשובה שלישית

« תשובה ב' :מדינת ישראל היא מדינה
דמוקרטית ,וכל אזרח יכול לבחור אם
לקיים אורח חיים דתי או לא .רוב היהודים
בישראל הם חילונים ,ולא ראוי שהמדינה
תכפה עליהם אורח חיים מסורתי שנוגד את
תפיסת עולמם .כל חוק המכריח את אזרחי
המדינה לפעול על פי ההלכה היהודית
הוא חוק פסול ,משום שהוא מונע מהם את
החופש להחליט כיצד לחיות את חייהם.
כפייה דתית היא תופעה פסולה ,והמדינה
צריכה להימנע ממנה לחלוטין!

e eהבוחרים בתשובה ב' ,שלפיה מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית המחויבת בראש
ובראשונה לחירותם של האזרחים ,צריכים להבין שחופש דת מלא לאזרחים עלול לפגוע
בצביון היהודי של המדינה ,כלומר להביא לטשטוש ייחודה של מדינת ישראל.
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הרצל חשב שלדת יש תפקיד חשוב בשמירת אחדותו של העם היהודי .עם זאת ,בחזונו
דמיין הרצל מדינה שיש בה הפרדה בין הדת לבין מוסדות המדינה ,מדינה שבה אין לנציגי
הדת השפעה על השלטון ועל החקיקה.
כיצד אפשר לתת לדת את הכבוד הראוי לה ,ובכל זאת להפריד בין הדת לבין המדינה?

האם יהיה לנו באחרונה גם שלטון הדת? לא! האמונה היא
הקשר המאחדנו ,אך המדע עושה אותנו לאנשים חֹפשים .כל
נדנוד־מחשבה של כוהנינו ליסד שלטון־דת נפר בראשיתו .אנו
נדע לכלוא אותם בתחום בתי־הכנסיות ,כשם שנחזיק את חיל־
צבאנו בבתי־הקסרקטין .לצבא ולכהונה נִ ֵתן כבוד גדול ,כיאות
לתפקידם הנכבד .אבל לא להם לחוות דעה בעניני המדינה,
אשר ִמיָ ַדה ניתן להם הכבוד ,כי התערבותם תהיה לנו למכשול
מבית ומחוץ.
כל אדם חפשי באמונתו ובכפירתו ,כשם שהוא חופשי
בלאומיותו .ואם יאבה המקרה ,כי יגורו בתוכנו גם בני אמונות
אחרות או בני לאומים אחרים ,ומצאו מחסה ומגן בכבוד שכם
אחד עם כל אזרחי המדינה.

<< הפרדת דת ומדינה
במסגרת תהליך החילון שהתחולל
בצפון אמריקה ובאירופה במאות ה־18
וה־ ,19נעשה ניסיון בכמה ממדינות
המערב להפריד בין שלטונות המדינה
לבין הממסד הדתי .בארצות הברית
ובצרפת ,למשל ,יש הפרדה ברורה
בין דת למדינה – לרשויות הדת אסור
להתערב בענייני המדינה ,והמדינה
מעניקה לאזרחיה חופש דת .במדינות
דמוקרטיות אחרות ,ובהן גם מדינת
ישראל ,אין הפרדה בין הדת לבין
המדינה ,ולכן המדינה מממנת חלק
מפעילויותיהן של רשויות הדת ,ויש
במדינה גם חוקים בעלי אופי דתי.
לדוגמה ,החוק במדינת ישראל מעניק
לבתי הדין הרבניים את הסמכות
הבלעדית להכריע בנושאי נישואין
וגירושין של יהודים ,ואין כיום אפשרות
לערוך בישראל טקס נישואין אזרחי.

)ב"ז הרצל ,מדינת היהודים ,עמ' (91

שאלות
 .1למה התכוון הרצל במשפט" :האמונה היא הקשר המאחדנו"?
 .2מהו המעמד שייעד הרצל לאנשי הדת ,ומהן ההגבלות החלות עליהם בחברה המתוקנת
שחזה?
 .3מהו החופש שכל אדם זכאי לו ,לפי דברי הרצל? מה נועד החופש הזה לאפשר ליהודים
דתיים ,ליהודים חילונים וללא־יהודים?
 .4האם ,לדעתכם ,מקומה של הדת במדינת ישראל היום מתאים לחזונו של הרצל? הסבירו
את טענתכם והביאו דוגמאות מהמציאות הישראלית בימינו.
 .5האם אתם מסכימים עם עמדתו של הרצל או מתנגדים לה? נמקו את תשובתכם.
´¸£§ª§ ª ª°«§¶§°
¸n¶£²§©«£§§ª
trrw

ע מ ו ד

22

כבר בפעילות הפתיחה מנוסחת השאלה המרכזית של הפרק  -מה מקומה של הדת היהודית
במדינת ישראל?  -ושלא כמו בפרקים אחרים ,יש כאן מקום לדיון בכיתה בשאלה עוד לפני
שניגשים לקרוא את עמדתו של הרצל ,משום שמדובר בסוגיה שבוודאי מוכרת לתלמידים.
במשימת הפתיחה מתבקשים התלמידים לבחור בין שתי תשובות אפשריות לשאלה זו ,או
להציע פתרון שלישי .את הדיון בשאלה יש לקיים במליאה ,ובמסגרתו חשוב להדגיש את
הנקודות האלה:
e eהבוחרים בתשובה א' ,שלפיה מדינת ישראל היא מדינה יהודית ,ובהיותה כזאת עליה
לשמור על הצביון היהודי של המדינה באמצעות חקיקה ,חייבים להביא בחשבון
שמעמדתם מתחייבת פגיעה בחופש הפעולה הבסיסי של אזרחי המדינה שאינם
מעוניינים בצביון יהודי כלל ,וכן פגישה במי  שמפרשים אחרת ממוסדות השלטון את
המונח "צביון יהודי" ,וגם בחופש הדת של בני המיעוטים הלא־יהודים.

לשאלה.
« תשובה א' :מדינת ישראל היא מדינת העם
היהודי ,ולכן צריכים להיות בה חוקים
השומרים על אופייה היהודי של המדינה,
למשל – חוק האוסר על תחבורה ציבורית
בשבת ,חוק הקובע שיהודים יכולים
להתחתן רק על פי הדת היהודית ,חוק
האוסר על מכירת חמץ בפסח ,חוק האוסר
על מכירת חזיר וכדומה .אמנם לכל אדם
החופש להחליט כיצד להתנהג בביתו
הפרטי ,אך המרחב הציבורי במדינה צריך
להיות בעל אופי יהודי מובהק!
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פעילות פתיחה

את המתח שבין דת ומדינה אפשר להדגים לתלמידים באמצעות התצלום המופיע בצד
העמוד ,ובו נראה שלט הקורא לבאי בית החולים בילינסון להימנע מהכנסת חמץ לבית החולים
במהלך חג הפסח .השלט מבטא את העמדה הראשונה משתי העמדות המוצגות בעמוד - 21
על פי חוקי המדינה ,הנהלת בית החולים שוללת מבאי בית החולים מרכיב מסוים מחירותם
האישית וכופה עליהם להימנע מאכילת חמץ בפסח בתוך שטח בית החולים ,כפי שדורשת
ההלכה היהודית .כדאי מאוד לבקש מהתלמידים להביא דוגמאות נוספות לשלטים ולהנחיות
מסוג זה במקומות ציבוריים.
לאחר שהובהר המתח שבין דת ומדינה ,במיוחד במדינת הלאום של העם היהודי ,מוצגת
עמדתו של הרצל בעניין זה .הרצל האמין שהלאומיות היהודית והדת היהודית הן מערכות
נפרדות ,ושחשיבותה של הלאומיות גדולה מחשיבותה של הדת .לכן ,הוא חזה מדינה שבה
המערכת הדתית כפופה לשלטונות ,ולא להפך  -ייתכן מאוד שהרצל היה מתנגד להצבת
שלט האוסר אכילת חמץ במקום ציבורי .השאלות בתחתית העמוד נועדו להבהיר לתלמידים
את עמדתו של הרצל ,להשוות אותה למצב במדינת ישראל היום ולעורר דיון ביקורתי בעמדה
זו .באמצעות התשובה לשאלה  ,1אפשר לראות שלמרות אורח חייו החילוני ייחס הרצל
חשיבות לדת ,משום שהאמין שהיא מאחדת את בני העם היהודי ,ולכן היא יכולה למלא
תפקיד חשוב באחדות הלאומית ששאף לכונן .בשאלה  2פוגשים התלמידים את ההסתייגות
של הרצל מן הדת .לדעתו ,אף שמדובר במערכת חשובה ,יש להגביל אותה ולהכפיף
אותה לשלטונות המדינה .כשם שהצבא הוא זרוע ביצועית של המדינה ,זרוע המשרתת
את מטרות המדינה וכפופה לה ,גם הדת צריכה להיות אחד הגורמים שיקדמו את המטרה
החשובה ביותר  -עצמאות מדינית .על כן ,יש לאפשר למערכת הדתית לפעול בחופשיות,
כל עוד היא אינה מתערבת בענייני המדינה והחקיקה .במדינה שבה ישלטו חוקי הדת ,יופר
החופש הבסיסי שצריך להינתן לכל אדם  -החופש לבחור באמונתו ובדרך חייו ,כפי שמתואר
בשאלה  .3חופש זה נועד להבטיח את השוויון בין יהודים דתיים ,יהודים חילונים ולא־יהודים,
הצריכים לחיות יחד במדינת היהודים .כל עוד יהיה לכל אזרחי המדינה חופש אמונה וכפירה,
יוכלו הכול לחיות יחד בהרמוניה ,אך אם החופש הזה יופר ,גם השוויון ייעלם ,ומדינת היהודים
לא תהיה שונה ממדינות אירופה הגזעניות והאנטישמיות .שאלה  4נועדה לעמת את החזון
של הרצל עם המציאות הישראלית העכשווית .במבט ראשון נראה שהחזון של הרצל איננו

פרק ד :דת ומדינה  -מדינת היהודים או מדינה יהודית?

ע מ ו ד

30

זהה למערכת השלטון בישראל היום .למשל ,בבית המחוקקים שלנו אפשר למצוא מפלגות
רבות  -כמו ש"ס ,יהדות התורה והבית היהודי  -שהן מפלגות דתיות ,מפלגות שקמו ,בין
השאר ,כדי לקדם חוקים המושפעים מן ההלכה היהודית .ואכן בספר החוקים של מדינת
ישראל יש חוקים רבים כאלה ,כמו חוקי הנישואין והגירושין .עם זאת ,אפשר לומר שהמערכת
הפוליטית בישראל היא מערכת דמוקרטית ,ושנבחרי הציבור מייצגים את רצון הציבור  .לכן,
מאחר והבוחרים במפלגות הדתיות הם ,כנראה ,אנשים דתיים בעצמם ,שמעוניינים בחקיקה
כזאת ,אפשר לטעון שאף על פי שכמה מחוקי המדינה מבוססים על ההלכה היהודית ,כולם
נחקקו בצורה דמוקרטית ,על פי רצון העם ,ולכן במידה מסוימת גם הם משקפים את החזון
של הרצל .שאלה  5מחזירה את התלמידים לדיון שהתחיל בראשית הפרק ,ובו הם התבקשו
להביע את דעתם בנושא היחס הראוי שבין דת ומדינה .בכיתות שלא התקיים בהן דיון ממצה
בסוגיה ,אפשר לעורר כאן דיון נוסף ,ובכיתות שבהן הדיון היה ממצה ,התלמידים יוכלו לענות
במחברות ,ולהמשיך לנושא הבא.

חידוש חוקי המקרא :שנת היובל

חידוש חוקי המקרא:
שנת היובל

כיצד אפשר להתאים חוק מקראי עתיק למציאות המודרנית?

שנת היובל ...איננה תקנה חדשה .זאת תקנה ישנה של משה
רבנו .אחרי שבע פעמים שבע שנים ,כלומר ,בשנה החמישים,
חוזרות הקרקעות לבעליהן הראשונים ,ללא פיצוי כלשהו.
אנחנו שינינו קצת את התקנה .אצלנו חוזרות חלקות הקרקע
לחברה החדשה .למשה היו מטרות חברתיות בחלוקת
הקרקעות .אתם צריכים להבין שהשיטה שלנו משרתת את
המטרות האלה לא פחות טוב .העלייה בערך הקרקע לא
מעשירה את היחיד ,אלא את החברה.
)ב"ז הרצל ,אלטנוילנד ,עמ' (187

שאלות
 .1קראו את ההסבר למושג "שנת היובל" המופיע בשולי העמוד ,והסבירו מהי שנת היובל
ומה מטרתה.
 .2למי שייכת הקרקע במדינת היהודים שחזה הרצל ,ומדוע?
 .3במה דומה שנת היובל המודרנית שחזה הרצל לשנת היובל המתוארת במקרא ,ובמה
הן שונות זו מזו? בססו תשובתכם על דברי הרצל באלטנוילנד.
 .4קראו את הקטע שלפניכם ,וכתבו כיצד הייתה שנת היובל שהציע הרצל יכולה לפתור
את הבעיה המוצגת בו:
החלום של זוגות צעירים לרכוש דירה ולהקים בית בישראל – הולך ומתרחק.
תסיסת שוק הנדל"ן המקומי והעלייה הדרמטית של מחירי הדירות ,הביאה
בשנים האחרונות להרעת מצבם של הזוגות הצעירים המעוניינים לרכוש דירה
בארץ.
)מתוך :בילי פרנקל" ,מירוץ ללא מוצא :זוג צעיר יכול להשיג דירה?"
(http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3930727,00.html
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על פי חוקי המקרא ,עם כניסתם לארץ
נצטוו בני ישראל לקיים את שנת היובל
בכל חמישים שנה .בשנת היובל נהגו
כמה חוקים בעלי אופי כלכלי:
< כל הקרקעות שנרכשו במהלך 49
השנים שבין היובלות חזרו לבעליהן
המקוריים.
< כל ההלוואות שניתנו והחובות
הכספיים שהצטברו במהלך 49
השנים שבין היובלות – בוטלו.
< כל העבדים העבריים ששועבדו על
רקע כלכלי במהלך  49השנים שבין
היובלות – שוחררו.

הרצל אמר פרק רביע דת ומדינה

אף על פי שהאמין שנציגי ציבור הם שצריכים לשלוט במדינה ולא אנשי דת ,מצא הרצל
במקרא מקור השראה ,ובכמה מקרים אף סבר שחוקים מן המקרא יכולים להתאים,
בשינויים מסוימים ,גם למציאות המודרנית .דוגמה אחת היא יחסו של הרצל לשנת היובל,
מצווה המופיעה בכמה מקומות במקרא.

<< שנת היובל
שּים ָשׁנָ ה
וְ ִק ַדּ ְשׁ ֶתּם ֵאת ְשׁנַ ת ַה ֲח ִמ ִ ׁ
יוֹבל
אתם ְדּרוֹר ָבּ ָא ֶרץ ְל ָכל י ְֹשׁ ֶב ָיהֵ ,
ְוּק ָר ֶ
ִהוא ִתּ ְהיֶה ָל ֶכם וְ ַשׁ ְב ֶתּם ִאישׁ ֶאל ֲאחֻ זָּ תוֹ
יוֹבל ִהוא ְשׁנַ ת
וְ ִאישׁ ֶאל ִמ ְשׁ ַפּ ְחתּוֹ ָתּ ֻשׁבוֵּ .
שּים ָשׁנָ ה ִתּ ְהיֶה ָל ֶכם) .ויקרא כה ,י(
ַה ֲח ִמ ִ ׁ
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היובל הוא ,קרוב לוודאי ,הדוגמה הקיצונית ביותר לפריצתו של האידאליזם המקראי
לתוך חיי החברה המקראית .ניתן למצוא התפרצויות כאלו עוד קודם לכן במוסדות
אחרים ,במיוחד השבת ,שמיטה ודיני העבדות .השבת דורשת הפסקת כל עבודה למשך
יום אחד בשבוע; השמיטה דורשת הפסקת כל עבודה חקלאית למשך שנה קבועה
אחת במחזור של שבע שנים ומוחקת את כל החובות; דיני העבדות מכריזים כי העבד
העברי חופשי לאחר שבע שנות שעבוד .בכל הדוגמאות הללו כפופים מוסדות חברתיים
וכלכליים חשובים לחזון האידאליסטי של החוק המקראי ,והבעלות על הרכוש ,היא
במיוחד ,מושעית או מתבטלת.
אין ספק כי היובל נולד בתוך אותה מערכת שיצרה את השבת ,את השמיטה ואת
דיני העבדות ,כפי שניכר מתבנית הזמנים שלו :הוא בא לאחר שבעה מחזורים של
שבע שנים .העבודה החקלאית מושעית ועבדים יוצאים לחופשי .אך היובל מרחיק לכת
מעבר לכך .הוא משלב את הרכיבים השונים ומוסיף עליהם רכיב חדש וקיצוני ביותר :כל
האדמות שבות לבעליהן המקוריים ,וכך נהרס כל בסיס כוח כלכלי שעשוי היה להפתח
בחברה המקראית.
קשה שלא לשמוע את החגיגיות שבהוראה הנורמטיבית המבשרת את החזרת האדמות
ושחרור העבדים' :וקראתם דרור בארץ לכל ישביה .יובל הוא תהיה לכם :ושבתם איש
אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשבו' (ויקרא כה ,י) .התקיעה הדרמטית בקרן היובל
מעידה על השמחה הטקסית המלווה את ההכרזה על חג זה של שוויון כלכלי וחירות
אישית .לבסוף מובא מניע תאולוגי מובהק' :והארץ לא תמכר לצמתת כי לי הארץ [אומר
ה']; כי גרים ותושבים אתם עמדי' (שם ,כג).
החזרת האדמות מסמלת את השבריריות של בעלות אנושית בעולם ,במיוחד בעלות
שנוצרת באמצעות רכישה ,כשם שישראל הם אורחים זמניים בלבד ביקום של האל:
'גרים ותושבים אתם עמדי' .שחרור כל העבדים מדגיש את דברי האל ש'עבדי הם
אשר הוצאתי אתם מארץ מצרים' (שם ,מב) .אין בני האדם יכולים להיות 'שייכים' לבני
אדם אחרים אלא לאל בלבד .לפיכך שחרור העבדים ושחרור הארץ אינם אמצעים
שאמורים להביא בסופו של דבר לרפורמה חברתית־כלכלית אלא השלכות של ריבונות
האל על הארץ ועדות מוחשית לאותה אדנות ,הגם שהם כמובן תמורות של הסדר
העולמי .לבסוף ,הם משקפים את המעמד המועדף של ישראל כאהובי האל ,כפי שציין
כריסטופר רייט .דאגתו של אלוהים לישראל דומה לדאגתו של בעל האדמה ל'גרים
התושבים' שלו .ישראל אינם משרתי אדם אלא משרתי האל בלבד.
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ניתן אם כך לראות את היובל משני היבטים :מוסד שמשחרר מעול כלכלי ואישי כאחד,
ומוסד שמכריז על אדנות האל ביחס לבריאה כולה .אלו הם רעיונות סותרים כביכול
 שכן ניתן לראות את החירות האנושית כעומדת בניגוד לאדנות האל  -אך הם גםמקיימים ביניהם יחס דיאלקטי :הריבונות המלאה של האל על הארץ דורשת חירות
לבני האדם ושוויון ביניהם .אכן ,ישעיהו משתמש במינוח של היובל ממש כך בנבואתו
על הגאולה העתידית' :רוח ה' אלוהים עלי [ ]...לקרא לשבוים דרור [ ]...לקרא שנת רצון
לה' ' (ישעיהו סא ,א-ב) ...
(י' בלידשטיין ,יובל  :אידאולוגיה והיסטוריה בהלכת חז"ל
)http://lib.pshita.cet.ac.il/pages/item.asp?item=16867

אף על פי שניהלו אורח חיים חילוני והתנגדו לכל סוג של שלטון דתי ,הסכימו שני הוגים
ציוניים חשובים  -הרצל וז'בוטינסקי  -שהמקרא הוא מקור השראה חשוב לאופייה הרצוי
של מדינת היהודים .בדברי שני ההוגים ,המובאים בעמודים  ,24 -23אפשר למצוא התייחסות
לתקנת היובל המקראית ,ובה פרשנות חדשה לדרך מימושה בתקופה המודרנית .כמו בחזון
המקראי ,גם הרצל וז'בוטינסקי שאפו לפתח כלכלה חופשית שתרוסן באמצעות חקיקה,
כדי למנוע היווצרות של פערים כלכליים גדולים בחברה .לפני שניגשים לדון בחזונות של
הרצל ושל ז'בוטינסקי ,חשוב להציג בפני התלמידים את מהות התקנה המקראית במקורה
(ראו בשולי עמוד  .)23להבדיל מהחוק המקראי ,הרצל חשב שבמדינת היהודים החדשה לא
תהיה עבדות ,ולכן לא חשב שהיובל צריך לשמש לשחרור עבדים .הרצל גם לא הזכיר את
עניין ההלוואות ,שעל פי המקרא צריכות להתבטל בשנת השמיטה והיובל .לדידו יש לשמר
רק את הגבלת הבעלות על קרקע לחכירה לחמישים שנה ,ובסופן צריכה הקרקע לחזור
לאוצר המדינה .כך ,האמין הרצל ,יהיה אפשר למנוע היווצרות של פערים כלכליים בין עשירים
בעלי קרקעות לבין עניים שאינם בעלי קרקעות ,פערים שעשויים להתרחב בעקבות העליות
הקבועות במחירי הקרקע .אם החברה החדשה תהיה בעלת הקרקע שבשטחה (ולא אנשים
פרטיים) ,המדינה היא שתתעשר ,וכך תוכל לשמור על איזון בין עשירים לעניים.
בשאלה  1מתבקשים התלמידים לתאר את תקנת היובל המקראית ,ובמיוחד את מטרתה -
להחזיר פעם בחמישים שנה את כל האנשים לעמדת זינוק כלכלית שווה כדי למנוע היווצרות
פערים גדולים מדי בין עשירים לעניים .שאלה  2עוסקת בעניין שהדגיש הרצל  -שבחברה
החדשה הקרקע לא תהיה שייכת לפרטים אלא לכלל ,וכך יהיה אפשר לרסן את עליות
המחירים ואת העושק העשוי להיווצר אם הקרקע תהיה בבעלות פרטית .שאלה  3היא שאלת
השוואה ,ובה התלמידים מתבקשים להשוות בין התיאור באלטנוילנד לבין התקנה המקראית.
במיוחד ראוי להצביע על שלושה הבדלים :במקרא מתבטלות ההלוואות ,ואילו בתיאור של
הרצל אין לכך זכר; במקרא מדובר על חברה שיש בה עבדות ולכן יש לשחרר את העבדים,
ואילו בחברה הדמוקרטית שדמיין הרצל אין עבדים ולכן אין זכר למרכיב זה; במקרא הקרקע
היא רכוש פרטי (שייכת לשבט ולמשפחה) ולכן בשנת החמישים הקרקעות שנמכרו חוזרות
לבעליהן המקוריים ,ואילו בחזון של הרצל הקרקע שייכת למדינה ,ולכן בשנת החמישים כל
הקרקעות שנמכרו ב־ 49השנים שחלפו מהיובל הקודם חוזרות לאוצר המדינה .עם הקמת
מדינת ישראל נעשו ניסיונות לממש את החזון של הרצל ,אך בסופו של דבר התאפשרה
קנייה של אדמה פרטית בארץ ,ואכן תחזיתו של הרצל בדבר עליית מחירי הקרקע והדיור
התממשה .עלייה זו היא שהובילה למציאות המתוארת בקטע המובא בשאלה  .4מציאות
זו הולידה את מחאת יוקר המחייה הגדולה של קיץ  ,2011מחאה שבה יצאו מאות אלפי
ישראלים להפגנות ,וקראו ,בין השאר ,להוזיל את מחירי הדיור המאמירים.
כמו הרצל ,האמין גם זאב ז'בוטינסקי שתקנת היובל יכולה לשרת את האינטרסים החברתיים
והכלכליים של מדינת היהודים ,בתנאי שהתקנה העתיקה תותאם למציאות המודרנית.
אולם שלא כמו הרצל ,שהאמין שתקנת היובל יכולה לתרום לשוויון בין האזרחים ,ז'בוטינסקי
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רעיון היובל :ז'בוטינסקי

הרצל אמר פרק רביע דת ומדינה

גם ההוגה הציוני זאב ז'בוטינסקי טען שראוי לחדש את הרעיון המקראי של שנת היובל,
ולהתאימו למדינת היהודים המודרנית ,כדי לשמור על יציבות הכלכלה החופשית.
כיצד יכולה תקנת היובל לסייע בשמירה על כלכלה יציבה?

על פי התכנית שבמקרא ,ישמרו חיי הכלכלה גם לאחר היובל
על חופש מלא ,ואנשים ימשיכו לבקש עצות ,לחבל תחבולות,
להיאבק ,להתחרות; מהם יתעשרו ,ומהם יתרוששו ...חופש זה
יוגבל על ידי שני סייגים בלבד .הסייג האחד פועל בכל עת...
ייקבע גבול וסדר לשעות העבודה ,ויחוקקו חוקים בדבר הגנת
העובד ,כל צורות הביטוח הממלכתי של הפועלים ,וכל המסים
החברתיים למיניהם .הסייג השני ...למשטר החופש הכלכלי,
הוא היובל .דומה ,גרזן ענקי חולף מפעם לפעם מעל יער של
בני אדם ,וכורת כל אותם הצמרות שגבהו מן הרמה הממוצעת;
בטלים החובות ,אדם שנתורשש מחזירים לו את רכושו,
המשועבד נעשה בן־חורין; שוב מתוכנן שיווי משקל; התחילו
במשחק מראשיתו...
)על פי זאב ז'בוטינסקי" ,רעיון היובל" ,בתוך :כתבים:
אומה וחברה ,הוצ' ערי ז'בוטינסקי ,ירושלים תש"י ,עמ' (178–175

שאלות
 .1לפי הפירוש של ז'בוטינסקי לתקנת היובל המקראית ,מה מאפיין את חיי הכלכלה לאחר
שנת היובל?
 .2באיזה דימוי משתמש ז'בוטינסקי כדי להמחיש את משמעותה הכלכלית והחברתית של
שנת היובל? בתשובותיכם הציגו את המשל ואת הנמשל.
 .3השוו בין הרצל לז'בוטינסקי – מה מטרת שנת היובל לדעת כל אחד מהם?
 .4לדעתכם ,האם שנת היובל היא תקנה הוגנת? נסו להעלות כמה שיותר טיעונים בעד
התקנה המקראית ונגדה.

משימה" :מונופול יובל"
חלקו את הכיתה לקבוצות והתארגנו למשחק מונופול כיתתי .את המשחק יש לנהל על
פי החוקים המקובלים של משחק המונופול בהבדל אחד :כאשר רוב הקבוצות מעוניינות
בכך ,יש להחזיר את כל הנכסים לבנק ,ולחלק את הכסף מחדש שווה בשווה ,כפי שעושים
בשנת היובל.
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<< זאב זבוטינסקי )(1940–1880
מנהיג ציוני ,סופר ,משורר ,ומגדולי
ההוגים היהודים הליברליים בעת
החדשה .ז'בוטינסקי היה ממחדשי
הצבאיות העברית ,ממקימי הגדוד
העברי במלחמת העולם הראשונה,
ממייסדי תנועת בית"ר ,מייסדו של
הארגון הצבאי הלוחם )אצ"ל( ומפקדו
הראשון .למרות תפיסת עולמו
החילונית ,העמיד ז'בוטינסקי את התנ"ך
בבסיס השיטה החברתית שעליה יש
לבסס ,לדעתו ,את המדינה היהודית.

הציע שהיובל ישרת מטרה הפוכה ויעודד את התחרות הכלכלית דווקא .הטענה המרכזית
של ז'בוטינסקי בקטע שבעמוד  24היא שהכלכלה חייבת להיות חופשית ותחרותית  -אדם
שיתאמץ או יוכיח כישרון מיוחד יזכה לתגמול ,ואילו אדם אחר ,עצלן או חסר כישרון ,לא
יתוגמל .עם זאת ,עיקרון זה של כלכלה חופשית יכול להועיל גם לפרטים המרכיבים את
החברה וגם לחברה בכללותה רק בתנאי שנקודת הפתיחה של כל הפרטים  -שווה .משנוצר
פער גדול מדי בין עשירים לעניים ,נוצרים מונופולים וריכוזיות ונבלמת התחרותיות במשק.
ז'בוטינסקי טען שמטרתה של תקנת היובל היא "ליישר קו" ,כלומר להחזיר את הכול לנקודת
פתיחה שווה ,ולהניע מחדש את התחרותיות.
שאלה  1אינה מתייחסת לתקנת היובל עצמה ,אלא לחיי הכלכלה שהיא נועדה לקדם,
תנאים המאפשרים לאדם את החופש "לבקש עצות ,לחבל תחבולות ,להיאבק ,להתחרות",
שהוא לפי ז'בוטינסקי ,העיקר .במילים אלו מתאר ז'בוטינסקי כלכלה חופשית ותחרותית,
כלכלה שבה כל אדם עובד לפרנסתו ומתאמץ להצליח ולהתעשר .התחרות היא המטרה של
ז'בוטינסקי ,והיובל הוא כלי שבאמצעותו ,לדעתו ,אפשר להשיגה .ז'בוטינסקי משתמש ְּבדימוי
כדי להמחיש את השפעת שנת היובל על הכלכלה ,והתלמידים מתבקשים להסבירו במילים
שלהם בשאלה  .2אזרחי המדינה מדומים לעצים ביער ,מהם גבוהים ,מהם נמוכים .כל העצים
ניזונים מאותם משאבים ,המשאבים הדרושים לקיומם  -אור השמש ומי הגשם .ואכן ,נקודת
הפתיחה של כל העצים שווה ,ולכולם נגישות שווה למשאבים הללו .העץ (ובנמשל האדם)
שיעשה את המאמצים הגדולים ביותר יזכה ביותר משאבים ויפרח .אולם בשלב מסוים כמה
מן העצים גדלים ומתחזקים הרבה יותר מאחרים ומפריעים לצמיחתם של הנמוכים והחלשים
יותר (שגם הם משקיעים מאמצים גדולים) ,משום שהם חוסמים את גישתם למשאבים.
משום כך נדרש היערן מדי פעם בפעם לכרות את כל העצים שגבהו מעל הרמה הממוצעת
ולהשוות את גובה העצים ,כדי לאפשר לכולם לשוב ולהתחרות זה בזה מנקודת זינוק שווה.
מרגע הכריתה ,התחרות היא שוב חופשית ,ואין מניעה שהעצים שהיו גבוהים קודם לכן
ימשיכו לגבוה מחדש בקצב מהיר ויתפסו פעם נוספת את מקומם מעל הממוצע .ובכל
זאת ,נוכל להיות בטוחים שהם עשו זאת בזכות כישרונם ומאמציהם ,ושלא נהנו מיתרונות
בלתי הוגנים .שאלה  3מבקשת מהתלמידים להשוות בין פירושו של הרצל לשנת היובל ,לבין
הפירוש שהציע ז'בוטינסקי .אמנם שניהם ראו ביובל כלי לצמצום הפערים בין עשירים לעניים
ולהגברת השוויון ,ובכל זאת יש הבדל מעניין מאוד ביניהם  -בעיני הרצל צריך לשאוף לשוויון,
לכך שמצבם הכלכלי של הפרטים בחברה יהיה שווה ,ולכן היובל הוא מטרה בפני עצמה
 הקרקע תהיה שייכת למדינה לעולם ,וכך החברה היא שתתעשר מהעלייה בשווייה ולאהאזרחים הפרטיים .לעומת זאת ,ז'בוטינסקי האמין שהיובל הוא כלי ליצירת שוויון זמני ,שנועד
לעודד את התחרות ואת חופש הפעולה הכלכלי ,בכך שהוא מונע היווצרות של מונופולים
היכולים לפגוע בכלכלה החופשית .את שאלה  4מומלץ להעלות לדיון בכיתה לאחר המשימה
"מונופול יובל" המופיעה בתחתית העמוד ,שנועדה להמחיש את הפירוש שהעניק ז'ובטינסקי
לשנת היובל .יתרונו הברור של היובל הוא שהוא מונע התפתחות של מונופולים ,של שליטה
של מעטים בהון כלכלי מוגזם; חסרונו של היובל הוא שהוא "מעניש" את מי שהרוויחו את
הונם ביושר ובעבודה קשה  -מבחינה זו יש כאן פגיעה בזכויות הפרט ופעולה לטובת מי
שהתעצלו ולא התאמצו בעבודתם.
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בין דתיים לחילוניים

בין דתיים לחילונים
<< הרב יואל בן־נון

כיצד אפשר להגיע לפשרה שתהיה מקובלת על שני הצדדים?

בישראל חיים יחדיו יהודים שגישתם לשמירת מצוות שונה ,וכן
שונה האופן שבו הם מגדירים את משמעות זהותם היהודית.
לא ניתן להשיג הכרעה בשאלות כאלה בכוח .מצד שני,
הרעיון של קיום מדינה והרצון במדינה כזאת משותף לרובם.
לאחרונה התרבו החיכוכים בין קבוצות יהודיות שונות לגבי
סוגיות הקשורות במשמעויות ובהשלכות של האופי היהודי
של המדינה ...אופי השבת הוא אחד מן הנושאים השנויים
במחלוקת קשה .מצד שני ,אין כמעט מחלוקת על כך שהשבת
היא נכס המשותף ליהודים ,בין אלה שהם שומרי מצוות ובין
שאינם כאלה .על רקע זה נעשה ניסיון של שומרי מצוות
ושאינם שומרי מצוות לנסח מסמך משותף לגבי עקרונות
לשמירת שבת במדינת ישראל.
)הרב יואל בן־נון ופרופ' רות גביזון ,בתוך" :היום השביעי" ,בעריכת מ' גרזי וב' צימרמן,
שיטים וידיעות אחרונות – ספרי חמד ,תל אביב  ,2001עמ' (218

<< פרופ' רות גביזון

שאלות
 .1לפי דברי הרב בן־נון ופרופ' גביזון – מה מבדיל בין הקבוצות היהודיות השונות בישראל
ומה מאחד אותן?
 .2מדוע השבת היא נושא שנוי במחלוקת? נסו לנסח במילים שלכם את עמדות הדתיים
ואת עמדות החילונים בשאלת השבת במדינת ישראל.
 .3האם ,לדעתכם ,יכולים דתיים וחילונים להתפשר בנושא השבת? אם כן ,כיצד?
 .4חפשו דיווחים על אי־הסכמות בין דתיים לחילונים בנושא השבת שהופיעו בעת האחרונה
באינטרנט או בעיתונות הכתובה .נסו למצוא ידיעות המציגות מחלוקות בעניין הפעלת
תחבורה ציבורית ,פתיחת מרכזי קניות ובתי קולנוע ,או כל נושא אחר.
« מה עומד במוקד הדיווח שמצאתם ,ואילו טענות הציגו הצדדים במחלוקת?

« על פי הדיווח ,כיצד הסתיימה המחלוקת? האם הצליחו הצדדים להגיע לפשרה?
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רות גביזון נולדה בשנת  .1945פרופ'
רות גביזון היא מאנשי המשפט
הבכירים במדינת ישראל כיום .במהלך
הקריירה הארוכה שלה ,למדה פרופ'
גביזון בכמה מהאוניברסיטאות
היוקרתיות ביותר בישראל ובעולם ואף
לימדה בכמה מהן .פרופ' גביזון נחשבת
לסמכות משפטית בתחומים רבים,
ובמיוחד בנושא זכויות אדם .היא הייתה
חברה בוועדות ציבוריות רבות שמונו
מטעם הממשלה ,ובין היתר שותפה
בוועדת דברת ,שבחנה את מערכת
החינוך הישראלית ,ובוועדת וינוגרד,
שהוקמה לאחר מלחמת לבנון השנייה.
בשנים האחרונות פעלה גביזון רבות
בנושא דת ומדינה ,ואף ניסחה עם הרב
יעקב מדן אמנה להסדרת היחסים בין
דתיים וחילונים בנושא השבת ,נישואין
וגירושין ,גיור ,קבורה ועוד.

25
הרצל אמר פרק רביע דת ומדינה

השבת היא אחד הנושאים השנויים במחלוקת בחברה הישראלית .אי־ההסכמות בין דתיים
ולחילונים בעניין זה נוגעות ,בדרך כלל ,לאופי פעילותם של שירותים ציבוריים למיניהם
)תחבורה ציבורית ,חניונים ,מרכזי תרבות וקניות וכדומה( ביום השבת .בשנים האחרונות
אפשר להבחין במגמה של הקצנה בעמדות הדתיים ובעמדות החילונים ,אולם בו בזמן
נעשים גם כמה ניסיונות להגיע לפשרה .הפועלים להשגת פשרה רואים באחדות לאומית,
בהסכמה ציבורית רחבה ובקיומה של חברה דמוקרטית מטרות בעלות חשיבות עליונה.

יואל בן־נון נולד בשנת  .1946בצעירותו
התחנך על ברכי הציונות הדתית והיה
מתלמידיו של הרב צבי יהודה קוק
בישיבת "מרכז הרב" בירושלים .הרב בן־
נון היה מעורב בכמה יוזמות חשובות ,בין
היתר היה ממקימי ישיבת הר עציון ,אחת
הישיבות היוקרתיות ביותר של הציונות
הדתית ,וממייסדי "גוש אמונים" – גוף
שפעל להקמת יישובים יהודיים ביהודה
ובשומרון .אחד מתחומי הפעילות
המרכזיים של הרב בן־נון הוא החינוך –
הוא פעל בעשורים האחרונים במוסדות
חינוך רבים ,לבנים ולבנות ,בציבור הדתי
ובציבור החילוני .בכל הקשור ליחסי
דתיים וחילונים נחשב בן־נון למתון,
ולמרות אי־ההסכמות בנושא השבת
ובנושאים אחרים ,הוא מרבה להדגיש
את חשיבות האחדות הלאומית של עם
ישראל.

המדיניות הרשמית של מדינת היהודים בענייני דת היא נושא שנוי במחלוקת מהקמת המדינה
ועד היום .ביוני  1947שלחה הנהלת הסוכנות היהודית בארץ ישראל מכתב לתנועת אגודת
ישראל בניסיון לגשר על הפער שבין חילוניים לדתיים לקראת ההכרזה על הקמת המדינה.
המכתב הזה ,שחתום עליו דוד בן־גוריון (שהיה אז יו"ר הנהלת הסוכנות) ,וההתחייבויות שבו,
היה לימים למה שמכונה ה"סטטוס קוו" בענייני דת ומדינה:

לכבוד
הסתדרות אגודת ישראל העולמית
...
א.נ.
הנהלת הסוכנות שמעה מפי היו"ר שלה על מבוקשכם בדבר הבטחת עניני האישות,
השבת ,החינוך והכשרות במדינה היהודית לכשתקום בימינו.
כפי שמסר לכם היו"ר של ההנהלה אין הנהלת הסוכנות או שום גוף אחר בארץ מוסמכים
לקבוע מראש את חוקת המדינה היהודית לכשתייווסד .הקמת המדינה זקוקה לאישור
האו"מ ,וזה לא יתכן אם לא יובטח חופש המצפון במדינה לכל אזרחיה ולא יהיה ברור
שאין הכוונה להקמת מדינה תיאוקרטית .במדינה היהודית יהיו גם אזרחים לא יהודים
 נוצרים ומושלימים ,וברור שמן ההכרח יהיה להבטיח למפרע שוויון־זכויות מלא לכלהאזרחים והעדר כפיה או אפליה בעניני דת או בענינים אחרים.
...
יחד עם זאת מעריכה ההנהלה את תביעותיכם ,והיא יודעת שאלה הם דברים המדאיגים
לא רק חברי אגודת־ישראל בלבד ,אלא רבים משלומי אמוני ישראל שישנם במחנות
הציונים ומחוץ לכל מפלגה ,והיא מתיחסת בהבנה גמורה לתביעותיכם שהנהלת
הסוכנות תודיע לכם מהי עמדתה היא בשאלות שהצגתם ,ומה היא מוכנה לעשות,
במידה שהשפעתה והכרעתה מגעת ,למען מלא את מבוקשכם בשאלות הנזכרות.
 ...והרינו מודיעים לכם בזאת את עמדת הנהלת הסוכנות:
 .אשבת .ברור שיום המנוחה החוקי במדינה היהודית יהיה יום השבת ,כמובן מתוך
רשות לנוצרים ובעלי דת אחרת לשבות ביום החג השבועי שלהם.
 .בכשרות .יש לאחוז בכל האמצעים הדרושים למען הבטיח ,שבכל מטבח ממלכתי
המכוון ליהודים יהיה מאכל כשר.
 .גאישות .כל חברי ההנהלה מעריכים את רצינות הבעיה וקשייה הגדולים ,ומצד כל
הגופים שהנהלת הסוכנות מייצגת ,ייעשה כל מה שאפשר למען ספק בנידון זה
את הצורך העמוק של שלומי הדת ,למנוע חלילה חלוקת בית ישראל לשנים.
 .דחנוך .תובטח אבטונומיה מלאה של כל זרם בחינוך ...ולא תהיה שום פגיעה מצד
השלטון בהכרח הדתית ובמצפון הדתי של שום חלק מישראל .המדינה ,כמובן,
תקבע את המינימום של לימודי חובה ,הלשון העברית ,היסטוריה ,מדעים וכדומה,
ותפקח על מלוי מינימום זה ,אבל תתן חופש מלא לכל זרם לנהל את החנוך לפי
הכרתו ותתרחק מכל פגיעה במצפון הדתי.

בכבוד רב
בשם הנהלת הסוכנות היהודית
ד .דוד בן־גוריון ,הרב י.ל .פישמן ,י .גרינבוים
(בתוך :מ' פרידמן" ,ואלה תולדות הסטטוס־קוו :דת ומדינה בישראל" ,נספח א ,בתוך :א'
דרומי [עורך] ,שבת אחים :יחסי חילונים-דתיים :עמדות הצעות ,אמנֹות ,ירושלים ,2005
עמ' )83-82
פרק ד :דת ומדינה  -מדינת היהודים או מדינה יהודית?
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בין דתיים לחילונים
<< הרב יואל בן־נון

כיצד אפשר להגיע לפשרה שתהיה מקובלת על שני הצדדים?

בישראל חיים יחדיו יהודים שגישתם לשמירת מצוות שונה ,וכן
שונה האופן שבו הם מגדירים את משמעות זהותם היהודית.
לא ניתן להשיג הכרעה בשאלות כאלה בכוח .מצד שני,
הרעיון של קיום מדינה והרצון במדינה כזאת משותף לרובם.
לאחרונה התרבו החיכוכים בין קבוצות יהודיות שונות לגבי
סוגיות הקשורות במשמעויות ובהשלכות של האופי היהודי
של המדינה ...אופי השבת הוא אחד מן הנושאים השנויים
במחלוקת קשה .מצד שני ,אין כמעט מחלוקת על כך שהשבת
היא נכס המשותף ליהודים ,בין אלה שהם שומרי מצוות ובין
שאינם כאלה .על רקע זה נעשה ניסיון של שומרי מצוות
ושאינם שומרי מצוות לנסח מסמך משותף לגבי עקרונות
לשמירת שבת במדינת ישראל.
)הרב יואל בן־נון ופרופ' רות גביזון ,בתוך" :היום השביעי" ,בעריכת מ' גרזי וב' צימרמן,
שיטים וידיעות אחרונות – ספרי חמד ,תל אביב  ,2001עמ' (218

<< פרופ' רות גביזון

שאלות
 .1לפי דברי הרב בן־נון ופרופ' גביזון – מה מבדיל בין הקבוצות היהודיות השונות בישראל
ומה מאחד אותן?
 .2מדוע השבת היא נושא שנוי במחלוקת? נסו לנסח במילים שלכם את עמדות הדתיים
ואת עמדות החילונים בשאלת השבת במדינת ישראל.
 .3האם ,לדעתכם ,יכולים דתיים וחילונים להתפשר בנושא השבת? אם כן ,כיצד?
 .4חפשו דיווחים על אי־הסכמות בין דתיים לחילונים בנושא השבת שהופיעו בעת האחרונה
באינטרנט או בעיתונות הכתובה .נסו למצוא ידיעות המציגות מחלוקות בעניין הפעלת
תחבורה ציבורית ,פתיחת מרכזי קניות ובתי קולנוע ,או כל נושא אחר.
« מה עומד במוקד הדיווח שמצאתם ,ואילו טענות הציגו הצדדים במחלוקת?

« על פי הדיווח ,כיצד הסתיימה המחלוקת? האם הצליחו הצדדים להגיע לפשרה?
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רות גביזון נולדה בשנת  .1945פרופ'
רות גביזון היא מאנשי המשפט
הבכירים במדינת ישראל כיום .במהלך
הקריירה הארוכה שלה ,למדה פרופ'
גביזון בכמה מהאוניברסיטאות
היוקרתיות ביותר בישראל ובעולם ואף
לימדה בכמה מהן .פרופ' גביזון נחשבת
לסמכות משפטית בתחומים רבים,
ובמיוחד בנושא זכויות אדם .היא הייתה
חברה בוועדות ציבוריות רבות שמונו
מטעם הממשלה ,ובין היתר שותפה
בוועדת דברת ,שבחנה את מערכת
החינוך הישראלית ,ובוועדת וינוגרד,
שהוקמה לאחר מלחמת לבנון השנייה.
בשנים האחרונות פעלה גביזון רבות
בנושא דת ומדינה ,ואף ניסחה עם הרב
יעקב מדן אמנה להסדרת היחסים בין
דתיים וחילונים בנושא השבת ,נישואין
וגירושין ,גיור ,קבורה ועוד.

25
הרצל אמר פרק רביע דת ומדינה

השבת היא אחד הנושאים השנויים במחלוקת בחברה הישראלית .אי־ההסכמות בין דתיים
ולחילונים בעניין זה נוגעות ,בדרך כלל ,לאופי פעילותם של שירותים ציבוריים למיניהם
)תחבורה ציבורית ,חניונים ,מרכזי תרבות וקניות וכדומה( ביום השבת .בשנים האחרונות
אפשר להבחין במגמה של הקצנה בעמדות הדתיים ובעמדות החילונים ,אולם בו בזמן
נעשים גם כמה ניסיונות להגיע לפשרה .הפועלים להשגת פשרה רואים באחדות לאומית,
בהסכמה ציבורית רחבה ובקיומה של חברה דמוקרטית מטרות בעלות חשיבות עליונה.

יואל בן־נון נולד בשנת  .1946בצעירותו
התחנך על ברכי הציונות הדתית והיה
מתלמידיו של הרב צבי יהודה קוק
בישיבת "מרכז הרב" בירושלים .הרב בן־
נון היה מעורב בכמה יוזמות חשובות ,בין
היתר היה ממקימי ישיבת הר עציון ,אחת
הישיבות היוקרתיות ביותר של הציונות
הדתית ,וממייסדי "גוש אמונים" – גוף
שפעל להקמת יישובים יהודיים ביהודה
ובשומרון .אחד מתחומי הפעילות
המרכזיים של הרב בן־נון הוא החינוך –
הוא פעל בעשורים האחרונים במוסדות
חינוך רבים ,לבנים ולבנות ,בציבור הדתי
ובציבור החילוני .בכל הקשור ליחסי
דתיים וחילונים נחשב בן־נון למתון,
ולמרות אי־ההסכמות בנושא השבת
ובנושאים אחרים ,הוא מרבה להדגיש
את חשיבות האחדות הלאומית של עם
ישראל.

אולם למרות מאמצים רבים שנעשו מימי המנדט ועד לימים אלו ממש ,טרם הצליחו הציבור
החילוני והציבור הדתי בישראל להגיע לפשרה בשאלת היחס הראוי שבין דת ומדינה .בעמוד
 25מופיע טקסט העוסק באופי השבת ,מתוך מסמך שחיברו הרב יואל בן נון והפרופ' רות
גביזון .הרב בן נון ופרופ' גביזון מייצגים את עמדות הדתיים והחילוניים במדינת ישראל והם
אינם מסכימים על אופי המדינה הרצוי משום שיש ביניהם פער אידאולוגי גדול .ובכל זאת,
שניהם מסכימים בנקודה אחת חשובה  -הם מוכנים ללכת לקראת הצד השני ולהתפשר
בנושאי דת ומדינה בשם האחדות הלאומית ,כדי שדתיים וחילונים יוכלו להמשיך לחיות יחד.
בקריאת הטקסט חשוב להבהיר לתלמידים את העניינים האלה:
e eהמחלוקת בין חילונים לדתיים בישראל היא מחלוקת היסטורית מתמשכת ,והיא מבוססת
על פער גדול בין תפיסות עולם .במסגרת יישוב המחלוקת אי אפשר לצפות מאחד
הצדדים לוותר על עמדתו ,ומטרת הצדדים ונציגיהם בהקשר זה היא למצוא פשרה
שתהיה מקובלת על חילונים ודתיים ,ולא לשכנע זה את זה בצדקת דרכם.
e eהניסיון ליישוב המחלוקת מבוסס על ההנחה ששני הצדדים מסכימים שכדי שיוכלו
להמשיך לחיות יחד במדינה אחת עליהם להיות מוכנים לוותר ויתורים מסוימים .כלומר,
הקיום יחד חשוב יותר מיישום האופי האידאלי של השבת  בעיני צד זה או צד אחר.

בשאלה  1מתבקשים התלמידים לציין מה מבדיל בין הקבוצות היהודיות בישראל ,וגם מה
מאחד אותן .התשובה לשאלה זו נמצאת בשתי השורות הראשונות של המובאה  -המבדיל
ביניהם הוא גישתם לשמירת מצוות והגדרתם את משמעות זהותם היהודית; והמשותף
לשתי הקבוצות הוא התמיכה ברעיון של קיום מדינה לעם היהודי ,שבה חיים יהודים משתי
הקבוצות .בין כל הנושאים הקשורים ביחסי דת ומדינה ובשאלת אופייה היהודי של מדינת
ישראל ,נדמה לפעמים שנושא השבת הוא המרכזי והחשוב ביותר ,ולכן שאלה  2מתמקדת
דווקא בו .השבת הפכה לנושא המדובר ביותר במחלוקת זו משתי סיבות עיקריות .ראשית,
השבת מגיעה בכל שבוע ,ואופייה משפיע במידה רבה על חייהם של כל אזרחי המדינה.
להבדיל מיתר ימי השבוע ,שבהם מרבית אזרחי המדינה עסוקים בעבודה ,בשבת הם פנויים
לעשות כרצונם ולעסוק בדברים שאינם פרנסה  -השבת היא הזמן העיקרי לפעילות דתית
יהודית ,וגם לפעילות תרבותית ולבילויים .שנית ,שמירת השבת הייתה מאז ומעולם אחד
הסממנים המובהקים של ההלכה היהודית ,ויהודים דתיים רבים רואים בה יסוד חשוב ביותר
בזהותם הדתית .לכן דתיים רבים מתעקשים שהמרחב הציבורי בשבת יותאם לתפיסת עולמם
הדתית ,שהרי השבת עומדת במרכזה של תפיסה זו .ניסוח העמדות של הדתיים והחילונים
בשאלת השבת כאן הוא ,למעשה ,המשך של שתי העמדות המופיעות בעמוד  .21הדתיים
רוצים שהמרחב הציבורי במדינה יבטא את אופייה היהודי של המדינה ומבקשים לחוקק
חוקים שיבטיחו זאת גם בנושא השבת ,בהיותו יום המנוחה השבועי לפי המסורת היהודית.
לעומת זאת ,החילוניים טוענים שחוקי המדינה חייבים להבטיח לכל האזרחים חופש פעולה
מלא ,חופש דת וחופש מדת המתחייבים מעיקרון החירות ,ושהמרחב הציבורי צריך להיות
ניטרלי ופלורליסטי.
שאלה  3דורשת מן התלמידים לחפש דרך להגיע לפשרה בין דתיים לחילוניים .על אף
שהנטייה הטבעית שלהם תהיה לנקוט עמדה מסוימת ,מטרת השאלה להבהיר להם את
חשיבות הפשרה ,בעקבות הקביעה של גביזון ובן נון" :לא ניתן להשיג הכרעה בשאלות כאלה
בכוח" ,פשרה צריכה לנבוע מנכונות לוויתור ולא מתוך שאיפה לשכנע .שאלה  4נועדה לחבר
את הדיון התאורטי לחייהם המעשיים של התלמידים ,והם מתבקשים לאסוף דיווחים על
מקרים שהתרחשו בסביבתם .כמה מהתלמידים יכולים אף לשתף את הכיתה בממצאיהם,
ובכך ליצור מעורבות גדולה יותר של התלמידים בנעשה סביבם  -שכן יכול להיות שיש
תלמידים שאינם מודעים לאירועים אלו.
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משימה :אימון כדורסל בשבת

הרצל אמר פרק רביע דת ומדינה

טל ועומר הם חברים טובים כבר כמה שנים .הם לומדים באותה כיתה בבית ספר תיכון
בעיר מודיעין ,אוהבים לבלות יחד בערבים ,וגם משחקים באותה קבוצת כדורסל בתל
אביב .לקראת אליפות הארץ לנוער שתיערך בתקופה הקרובה ,החלה קבוצתם להתאמן
בכל ימות השבוע ,גם בשבת .המאמן אף הבהיר לחברי הקבוצה שחובת הנוכחות בכל
האימונים חלה על כולם ,ומי שלא יופיע לאחד האימונים ,יושעה מהקבוצה ולא יוכל
להשתתף באליפות.
מאז הצטרפו לקבוצה עשו טל ועומר מאמצים גדולים לשלב בין הלימודים בבית הספר לבין
הכדורסל .הם היו מוכנים להתעורר מוקדם מאוד בבוקר כדי לתפוס את הרכבת הראשונה
לתל אביב ,לוותר על טיולים שנתיים ועל בילויים לטובת אימונים ולהשקיע שעות רבות
בחדר הכושר .אולם כעת הם עומדים בפני בעיה קשה – משפחתו של עומר היא משפחה
דתית ,והוא אינו נוהג לנסוע בשבת .לטענתו ,אין הצדקה לקיים אימונים בשבת ,השבת היא
יום קדוש ויש להקדישו לתפילות ולזמן איכות עם המשפחה ,וכמובן ,אסור לנסוע בו .עומר
חושב שמתוך כבוד למי שמקיימים אורח חיים דתי ,יש לוותר על האימונים בשבת ,והוא
החליט לפנות למאמן בעניין זה .לעומת זאת ,טל סבור ששבת הוא דווקא היום המתאים
ביותר לאימונים .בשבת יש פנאי מהלימודים ואפשר לקיים אימונים ארוכים ואינטנסיביים
יותר מהרגיל .טל מכבד את ההחלטה של עומר להימנע מנסיעות בשבת ,אך הוא אינו
מסכים שזו סיבה לבטל את האימונים של הקבוצה כולה.

במשימת הסיכום בעמוד  26מובא מקרה שנועד לאתגר את התלמידים ולעודד אותם לבדוק
שוב את עמדתם וגם את יכולתם ליישם את מה שלמדו במהלך הפרק .להבדיל ממשימת
הפתיחה ,שבה נדרשו רק להציג את עמדתם ,במשימת הסיכום יש להדגיש כמה נקודות:
e eקודם כול ,יש לבקש מהתלמידים להתייחס לעמדה שהציג הרצל בנושא דת ומדינה -
כיצד הוא היה מכריע בשאלה זו? לאור מה שלמדנו ,נראה שהרצל היה מבקש להימנע
מחקיקה האוסרת אימונים בשבת ,אך בוודאי שהיה מעוניין בפשרה שתאפשר שיתוף
פעולה בין דתיים לחילונים.

מה דעתכם:
« האם מוצדק לקיים אימונים בשבת ,או לא?

« כיצד ניתן להגיע לפשרה שתהיה מקובלת גם על עומר וגם על טל?
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e eנוסף על כך ,חשוב לעמוד על ההבחנה שבין חקיקה לבין פשרה .תמיד עדיף לגשר על
מחלוקות חברתיות באמצעות הסכמה בין הצדדים ,ולהימנע עד כמה שאפשר מחקיקה
בנושא זה .גם זו פרשנות אפשרית לעמדה שהציג הרצל בנושא.
e eלבסוף ,יש להדגיש שעל אזרחי המדינה להגיע לפשרה שתהיה מקובלת על כולם ,מבלי
לדרוש מאחד הצדדים לוותר לחלוטין על עמדותיו האידאולוגיות .במקרה המוצג כאן
אפשר לחשוב על כמה פתרונות יצירתיים ,למשל ,הקבוצה תתאמן בשבת ,אך עומר
ישלים את האימונים ביום אחר; עומר יעבור לשחק בקבוצה שומרת שבת וימשיך לשחק
באותה ליגה; טל יסייע לעומר לשכנע את המאמן לבטל את האימונים .מכל מקום ,חשוב
להגיע לפשרה מתוך הסכמה ולא להיזקק לכפייה.

פרק ד :דת ומדינה  -מדינת היהודים או מדינה יהודית?

ע מ ו ד

36

פרק ד :דת ומדינה  -מדינת היהודים או מדינה יהודית?

ע מ ו ד

37

א
ה

פרק

מתוקנתזו
כלכלהתרצו אין
"אם
זכויות
עובדיםחברת
אגדה" מהי
הזדמנויות
ושוויון
היא
מופת והאם
אפשרית?
7

פעילות פתיחה
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פעילות פתיחה

בכיתה ח' 3בבית ספר "דודאים" נפתח יום הלימודים בוויכוח קולני .דקות ספורות לפני הצלצול נכנסה לירז
ואמרה" :אתמול עברתי ליד בית הספר וראיתי את המנקה ,שאני לא יודעת איך קוראים לה ,עובדת ,אף על
פי שהיד שלה הייתה מגובסת כולה"
אופק :ממש נפלא! מה היא כבר יכולה לנקות עם גבס על היד? עכשיו אני מבין למה הכיתות שלנו מטונפות
בימים האחרונים.

לירז :אופק ,אולי תשתוק! זה נראה לך מצחיק שאישה מבוגרת צריכה לעבוד משבע בבוקר עד שבע
בערב ועוד כשהיד שלה מגובסת? ראיתי גם שמיכל מי"ב 2עזבה את התגבורים במתמטיקה ועזרה
לה כל אחרי הצהרים .אני מקווה שהציון שלה לא ייפגע.
אופק :איזה פרייארית המיכל הזאת! אני מקווה שלא מצפים מכל התלמידים לעזור למנקה – הרי זאת לא
אחריות שלנו ,נכון?!
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<< המהפכה התעשייתית

הרצל אמר פרק חמישי כלכלה מתוקנת

הרצל זיהה שורה של ליקויים בכלכלות של מדינות אירופה במאה ה־ .19במיוחד הטרידו אותו שתי
תופעות שהלכו והתפתחו לנגד עיניו .ראשית ,המהפכה התעשייתית הביאה להתקדמות טכנולוגית
גדולה ,וזו שיפרה את רמת החיים של כלל האוכלוסייה ,אך בה בעת הובילה גם ליחס נצלני כלפי
העובדים הפשוטים במכרות הפחם ובמפעלי הייצור .נוסף על כך ,בעקבות המהפכה התעשייתית
הלכו וגדלו הפערים בין עשירים לעניים ,עד שנוצרו שני מעמדות נפרדים באוכלוסייה – מעמד
הפועלים ,שהיה עני ומנוצל ,והמעמד הבורגני ,שהתעשר על חשבון עבודת העניים וחי חיי רווחה
ראוותניים .הרצל האמין שבמדינה מתוקנת הכלכלה חייבת להיות תחרותית ויצרנית ,ועם זאת
על המדינה למנוע ניצול של העובדים ולצמצם ככל האפשר את הפערים הגדולים שבין עשירים
לעניים .בפרק זה נשאל :כיצד יכולה המדינה ליצור כלכלה מתוקנת?

הרצל אמר פרק ראשון "אם תרצו אין זו אגדה"

ה

מבוא

במהלך המאות ה־ 18וה־ 19פותחו
טכנולוגיות חדישות והתחוללו שינויים
דרמטיים בכלכלות העולם,אשר הבאו
גם לתמורות חברתיות ותרבותיות.
בשנים אלו הוקמו בפעם הראשונה
מפעלים גדולים בערים הגדולות,
שהביאו להגירה של עובדים מן
הכפרים אל הערים ,ושיפורים בתחום
התחבורה והתקשורת אפשרו סחר
בין־לאומי בהיקף רחב .למהפכה
התעשייתית היו תוצאות חיוביות רבות:
בין היתר ,התארכה תוחלת החיים
הממוצעת ,אוכלוסיית העולם גדלה
ורמת החיים במדינות רבות עלתה .עם
זאת ,החלה להישמע גם ביקורת על
המהפכה התעשייתית ,ובמיוחד על
היחס לעובדים שעסקו בייצור המוני
ובכריית הפחם והברזל ,שהיו הבסיס
החומרי למהפכה .מעסיקים רבים ניצלו
את עובדיהם )בהם גם ילדים צעירים
מאוד( ,שילמו להם שכר זעום ,אילצו
אותם לעבוד שעות ארוכות בכל יום,
ולא העניקו להם ימי חופשה ומחלה
כשהיו זקוקים להם.
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דרמטיים בכלכלות העולם,אשר הבאו
ותרבותיות.
ירושליםחברתיות
 ,]7לתמורות
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לתקן
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אתכן,המנקה,
הליקוייםהספר
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להגירה
שהביאו
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הרצל סחר
והתקשורת אפשרו
התחבורה
אופק :ממש נפלא! מה היא כבר יכולה לנקות עם גבס על היד? עכשיו אני מבין למה הכיתות שלנו מטונפות
בטכנולוגיה
השימוש
שלא יהיה אפשר להשיג את מטרתו באמצעים טכנולוגיים בלבד.
רחב .למהפכה
מלבדבהיקף
בין־לאומי
בימים האחרונים.
רבות:
חיוביות
תוצאות
היו
התעשייתית
המתקדמת ביותר ,הרצל טען שכינון חברה מודרנית ומתקדמת ידרוש גם שינויים מרחיקי
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הרצלעזבה
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בערב ועוד כשהיד שלה מגובסת?
החופשי ,ומצד אחר ,סבר שיש לפתח
מעקרונות
חלקאתגדול
גם אימץ
אחד,
מצד
ורמת החיים במדינות רבות עלתה .עם
לה כל אחרי הצהרים .אני מקווה שהציון שלה לא ייפגע.
הפערים
החלהולצמצם
האישי
אתביקורת על
להישמע גם
כלים רגולטוריים בעלי עוצמה שתפקידם יהיה להגביל את ההון זאת,
החברתי־כלכליעל
התעשייתית ,ובמיוחד
המהפכה
של
החזון
מרכזיות מתוך
לעזורשלוש
מוצגות
בפרק זה
עשירים
סוגיותזאת לא
למנקה – הרי
התלמידים
לעניים.מכל
שלא מצפים
אופק :איזה פרייארית המיכל הזאת! אניביןמקווה
בימינו.לעובדים שעסקו בייצור המוני
הרצל ,סוגיות הממשיכות להעסיק את החברה הישראלית גם היחס
אחריות שלנו ,נכון?!
ובכריית הפחם והברזל ,שהיו הבסיס
החומרי למהפכה .מעסיקים רבים ניצלו
ליטל :קודם כול ,שמה של המנקה הוא רונית .וחוץ מזה אני גם יודעת למה מיכל עזרה לה – היא הבת שלה.
את עובדיהם )בהם גם ילדים צעירים
פעם אחת שאלתי את מיכל למה אימא שלה עובדת קשה כל כך גם כשהיא חולה ,והיא הסבירה
מאוד( ,שילמו להם שכר זעום ,אילצו
לי שאימא שלה זקוקה מאוד לכסף ,ושבניגוד לעובדים אחרים ,המנקות בבית הספר אינן מקבלות
אותם לעבוד שעות ארוכות בכל יום,
משכורת כשהן חולות ,ולכן היא נאלצה לעבוד גם אתמול ,אף על פי ששברה את היד.
ולא העניקו להם ימי חופשה ומחלה
כשהיו זקוקים להם.

ליטל :קודם כול ,שמה של המנקה הוא רונית .וחוץ מזה אני גם יודעת למה מיכל עזרה לה – היא הבת שלה.
פעם אחת שאלתי את מיכל למה אימא שלה עובדת קשה כל כך גם כשהיא חולה ,והיא הסבירה
לי שאימא שלה זקוקה מאוד לכסף ,ושבניגוד לעובדים אחרים ,המנקות בבית הספר אינן מקבלות
משכורת כשהן חולות ,ולכן היא נאלצה לעבוד גם אתמול ,אף על פי ששברה את היד.
נועם :זאת לא בעיה שלנו! אם היא לא רוצה לעבוד כאן בתנאים שמציעים לה ,שתמצא עבודה אחרת.

עומר :נועם ,לדעתי הנהלת בית הספר אחראית לכל מי שעובד בבית הספר ,ומתפקידה לדאוג שישלמו
לעובדים גם כשהם חולים .מה זה אומר על בית ספר אם הוא מתייחס ככה לעובדים שלו?

לירז :אני חושבת שזאת לא רק הבעיה של בית הספר שלנו .מה אפשר להגיד על מדינה שמאפשרת
למעסיקים להתייחס ככה לעובדים שלהם? לדעתי ,הכנסת והממשלה הן שצריכות לדאוג לתנאי
עבודה הוגנים לכל העובדים.
« קראו את הסיפור ודונו בו בכיתה :מה דעתכם על תנאי ההעסקה של רונית המנקה? האם ראוי לדרוש
מאדם לעבוד גם כשהוא זקוק לחופשת מחלה? האם שמעתם אי־פעם על עובדים שהועסקו בתנאי
העסקה פוגעניים?

ע מ ו

נועם :זאת לא בעיה שלנו! אם היא לא רוצה לעבוד כאן בתנאים שמציעים לה ,שתמצא עבודה אחרת.

עומר :נועם ,לדעתי הנהלת בית הספר אחראית לכל מי שעובד בבית הספר ,ומתפקידה לדאוג שישלמו
לעובדים גם כשהם חולים .מה זה אומר על בית ספר אם הוא מתייחס ככה לעובדים שלו?
לירז :אני חושבת שזאת לא רק הבעיה של בית הספר שלנו .מה אפשר להגיד על מדינה שמאפשרת
למעסיקים להתייחס ככה לעובדים שלהם? לדעתי ,הכנסת והממשלה הן שצריכות לדאוג לתנאי
עבודה הוגנים לכל העובדים.
« קראו את הסיפור ודונו בו בכיתה :מה דעתכם על תנאי ההעסקה של רונית המנקה? האם ראוי לדרוש
מאדם לעבוד גם כשהוא זקוק לחופשת מחלה? האם שמעתם אי־פעם על עובדים שהועסקו בתנאי
העסקה פוגעניים?
פרק ה :כלכלה מתוקנת  -זכויות עובדים ושוויון הזדמנויות
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במיוחדבתוך
חברתיים –
אירופהמצבים
במגוון של
אחרים
ליקויים אנשים
במגע עם
זיההתנו
מא
אחד ִ
הטרידו אותו שתי
במאה ה־.19
מדינות
בכלכלות של
באשל
שורה
כלהרצל
מתוקנת
המספקת לנו
התעשייתיתהיא
שאנו חיים בה
ראשית,החברה
הנוער ועוד.
בתנועת
הספר,
כלכלה בבית
המשפחה,
להתקדמות טכנולוגית
הביאה
המהפכה
לנגד עיניו.
והתפתחו
שהלכו
תופעותעובדים
זכויות
ממרחק היסטורי ,בלי הכעס והלעג של היום החולף ,אולי
שלנו
בתנועה
כשיתבוננו
,
ד
בעתי
הזדמנויות
ושוויון
אחריות
באחרים ,לקבל
מאתנו מצופה
החייםוגם
זקוקים להן,
תמיכה
ליחס נצלני כלפי
הובילה גם
לתמוך בה בעת
האוכלוסייה ,אך
של כלל
כשאנואת רמת
ועזרהשיפרה
גדולה ,וזו
אזרחישהתהליך לא היה שונה מזה גם בימים קדומים,
סבור אני,
התנהגותנו...
של
בהגיון
יודו
מכלל
המורכבת
חברה
ובמפעליקיומה
לכל אדם.
במכרותבכבוד
ולהתייחס
מסוימים
בתחומים
המהפכה התעשייתית
בעקבות
על כך,
שלנוסף
הייצור.
הפחם
הפשוטים
העובדים
חלקולה חבל־ארץ להיאחז בו .אנו עושים זאת בצורות
לבקש
הוכרחה
אנשים
שקבוצת
שעה
נפרדיםאת
האזרחים ותורם
עד בכבוד
מתייחס
אזרח
ההנחה שכל
מבוסס על
באוכלוסייה – מעמד
ליתר מעמדות
שנוצרו שני
לעניים,
עשירים
הפערים בין
המדינה וגדלו
הלכו
מתאימים את תנועתנו לצורות הכלכלה והתחבורה של
אנו
ההבדל.
כל
זהו
ההווה,
של
דור
ובכל
תיקון,
הדורשים
ליקויים
גם
כמובן,
יש,
חברה
בכל
הכלל.
לטובת
בפעילות
הפועלים ,שהיה עני ומנוצל ,והמעמד הבורגני ,שהתעשר על חשבון עבודת העניים וחי חיי רווחה
שהרעיון שלנו הוא עתיק ופשוט ,הרי אנו יכולים וגם
זוכרים תמיד ,כי
אנו
זמננו.
אף־על־פילפי
ומשגשגת,
צודקת,
חברה
מופת,
חברת
האמיןדגם של
בעלי חזון
הציגו
ויצרנית ,ועם זאת
שוויונית תחרותית
חייבת להיות
הכלכלה
מתוקנת
שבמדינה
מנהיגיםהרצל
ראוותניים.
חייבים להיות מודרניים בביצועו ...ביום שנקבל לידינו את הארץ ,שאנו זקוקים לה ,נתחיל
עולמם.
השקפת
למנוע ניצול של העובדים ולצמצם ככל האפשר את הפערים הגדולים שבין עשירים
המדינה
על
התעשייתית
וטלפון ,המהפכה
<<
מכונות ,וקודם
בתי־חרושת,
מיד למלא אותה תרבות ,מסילות ברזל ,קווי־טלגראף
בפרק זה נשאל :כיצד יכולה המדינה ליצור כלכלה מתוקנת?
לעניים.
לדיון:
שאלות
בימינופותחו
ה־ 18וה־19
המאות
במהלך
בדיוק
אליהם
נכסף
כל נכניס בה אותם תיקונים סוציאליים ,שכל אדם מתורבת
טכנולוגיות חדישות והתחוללו שינויים
למהירות התחבורה ,לטיפוח האמנויות והמדעים ,ולנוחיות החיים.
כמו
תשובתכם.
« האם כל אדם זקוק לחברה? נמקו את
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פעילות פתיחה

כלכלה מתוקנת
זכויות עובדים
ושוויון הזדמנויות

מבוא
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פעילות פתיחה
בכיתה ח' 3בבית ספר "דודאים" נפתח יום הלימודים בוויכוח קולני .דקות ספורות לפני הצלצול נכנסה לירז
ואמרה" :אתמול עברתי ליד בית הספר וראיתי את המנקה ,שאני לא יודעת איך קוראים לה ,עובדת ,אף על
פי שהיד שלה הייתה מגובסת כולה"
אופק :ממש נפלא! מה היא כבר יכולה לנקות עם גבס על היד? עכשיו אני מבין למה הכיתות שלנו מטונפות
בימים האחרונים.
לירז :אופק ,אולי תשתוק! זה נראה לך מצחיק שאישה מבוגרת צריכה לעבוד משבע בבוקר עד שבע
בערב ועוד כשהיד שלה מגובסת? ראיתי גם שמיכל מי"ב 2עזבה את התגבורים במתמטיקה ועזרה
לה כל אחרי הצהרים .אני מקווה שהציון שלה לא ייפגע.
אופק :איזה פרייארית המיכל הזאת! אני מקווה שלא מצפים מכל התלמידים לעזור למנקה – הרי זאת לא
אחריות שלנו ,נכון?!
ליטל :קודם כול ,שמה של המנקה הוא רונית .וחוץ מזה אני גם יודעת למה מיכל עזרה לה – היא הבת שלה.
פעם אחת שאלתי את מיכל למה אימא שלה עובדת קשה כל כך גם כשהיא חולה ,והיא הסבירה
לי שאימא שלה זקוקה מאוד לכסף ,ושבניגוד לעובדים אחרים ,המנקות בבית הספר אינן מקבלות
משכורת כשהן חולות ,ולכן היא נאלצה לעבוד גם אתמול ,אף על פי ששברה את היד.
נועם :זאת לא בעיה שלנו! אם היא לא רוצה לעבוד כאן בתנאים שמציעים לה ,שתמצא עבודה אחרת.

<< המהפכה התעשייתית
במהלך המאות ה־ 18וה־ 19פותחו
טכנולוגיות חדישות והתחוללו שינויים
דרמטיים בכלכלות העולם,אשר הבאו
גם לתמורות חברתיות ותרבותיות.
בשנים אלו הוקמו בפעם הראשונה
מפעלים גדולים בערים הגדולות,
שהביאו להגירה של עובדים מן
הכפרים אל הערים ,ושיפורים בתחום
התחבורה והתקשורת אפשרו סחר
בין־לאומי בהיקף רחב .למהפכה
התעשייתית היו תוצאות חיוביות רבות:
בין היתר ,התארכה תוחלת החיים
הממוצעת ,אוכלוסיית העולם גדלה
ורמת החיים במדינות רבות עלתה .עם
זאת ,החלה להישמע גם ביקורת על
המהפכה התעשייתית ,ובמיוחד על
היחס לעובדים שעסקו בייצור המוני
ובכריית הפחם והברזל ,שהיו הבסיס
החומרי למהפכה .מעסיקים רבים ניצלו
את עובדיהם )בהם גם ילדים צעירים
מאוד( ,שילמו להם שכר זעום ,אילצו
אותם לעבוד שעות ארוכות בכל יום,
ולא העניקו להם ימי חופשה ומחלה
כשהיו זקוקים להם.

עומר :נועם ,לדעתי הנהלת בית הספר אחראית לכל מי שעובד בבית הספר ,ומתפקידה לדאוג שישלמו
לעובדים גם כשהם חולים .מה זה אומר על בית ספר אם הוא מתייחס ככה לעובדים שלו?
לירז :אני חושבת שזאת לא רק הבעיה של בית הספר שלנו .מה אפשר להגיד על מדינה שמאפשרת
למעסיקים להתייחס ככה לעובדים שלהם? לדעתי ,הכנסת והממשלה הן שצריכות לדאוג לתנאי
עבודה הוגנים לכל העובדים.
« קראו את הסיפור ודונו בו בכיתה :מה דעתכם על תנאי ההעסקה של רונית המנקה? האם ראוי לדרוש
מאדם לעבוד גם כשהוא זקוק לחופשת מחלה? האם שמעתם אי־פעם על עובדים שהועסקו בתנאי
העסקה פוגעניים?
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הרצל זיהה שורה של ליקויים בכלכלות של מדינות אירופה במאה ה־ .19במיוחד הטרידו אותו שתי
תופעות שהלכו והתפתחו לנגד עיניו .ראשית ,המהפכה התעשייתית הביאה להתקדמות טכנולוגית
גדולה ,וזו שיפרה את רמת החיים של כלל האוכלוסייה ,אך בה בעת הובילה גם ליחס נצלני כלפי
העובדים הפשוטים במכרות הפחם ובמפעלי הייצור .נוסף על כך ,בעקבות המהפכה התעשייתית
הלכו וגדלו הפערים בין עשירים לעניים ,עד שנוצרו שני מעמדות נפרדים באוכלוסייה – מעמד
הפועלים ,שהיה עני ומנוצל ,והמעמד הבורגני ,שהתעשר על חשבון עבודת העניים וחי חיי רווחה
ראוותניים .הרצל האמין שבמדינה מתוקנת הכלכלה חייבת להיות תחרותית ויצרנית ,ועם זאת
על המדינה למנוע ניצול של העובדים ולצמצם ככל האפשר את הפערים הגדולים שבין עשירים
לעניים .בפרק זה נשאל :כיצד יכולה המדינה ליצור כלכלה מתוקנת?

הסיפור שבפעילות הפתיחה נועד להציג בפני התלמידים מקרה שגרתי ,שאולי מוכר להם
מעולמם ,כדי להפיק ממנו שאלה תיאורטית הנוגעת לחיי הכלכלה התקינים במדינה .רונית
העובדת אינה זוכה ליחס ראוי מצד המעסיק שלה  -בית הספר  -והיא נדרשת לעבוד גם
כאשר היא זקוקה לחופשת מחלה .התלמידים בסיפור מציגים שתי נקודות מבט ביחס לבעיה
עצמה ולמידת אחריותם למצבה של העובדת:
e eאופק ונועם אינם מזדהים עם רונית המנקה כלל וטוענים שכל עובד אחראי לעצמו .הם
אינם מגלים שום סימפטיה למצבה של רונית ,ומבחינתם ,עליה לעבוד גם כאשר היא
חולה ,וכל מי שעוזר לה " -פרייאר".
e eלירז מרגישה אחריות לתנאי ההעסקה של העובדת ,ומבינה שמדובר בניצול מצד בית
הספר .נוסף על כך ,היא דורשת מהמדינה לקבל אחריות לכלל העובדים באמצעות
חקיקה ,ואפילו מקבלת על עצמה אחריות אישית ומרגישה צורך להצביע על הבעיה
ולנסות למצוא פתרון שיסייע לרונית להתמודד עם המצוקה שנקלעה אליה.
לאחר קריאת הסיפור בכיתה מומלץ להבהיר את שתי נקודות המבט ולנסח אותן על הלוח,
ולאחר מכן לעורר דיון ולבקש מהתלמידים להתייחס לשאלות האלה:
e eמי אחראי למנוע ניצול של עובדים? האם כל עובד צריך לדאוג לעצמו ,האם המעסיקים
אחראים לעובדיהם ,או שמא המדינה היא שאחראית לכל העובדים?
e eהאם שמעתם על מקרים של העסקה פוגענית?

זכויות עובדים  -היום בן שבע השעות

זכויות עובדים:
היום בן שבע השעות
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כפי שצוין בהקדמה בעמוד  ,27אחת הבעיות שזיהה הרצל בחברה התעשייתית המודרנית
הייתה זכויות העובדים .הסיפור בעמוד  27מביא מקרה אופייני של העסקה פוגענית בימינו.

הרצל אמר פרק חמישי כלכלה מתוקנת

הרצל האמין שבחברת מופת המדינה צריכה להיות אחראית לתנאי העבודה של אזרחיה.
הוא חזה מדינה שבה הכול עובדים בתנאים דומים ,ושאין בה ניצול של העובדים כלל.
מהם תנאי העבודה ההוגנים והצודקים ביותר ,המאזנים בין צרכי המשק והמדינה ,לבין
זכויותיו וצרכיו האישיים של כל עובד ועובד?

יום העבודה הרגיל הוא בן שבע שעות!  ...במשך שלוש שעות
וחצי יכול אדם בריא לעבוד עבודה אינטנסיבית מאֹד .אחרי
הפסקה של שלוש שעות וחצי – שהוא מקדיש אותן למנוחתו,
למשפחתו ,להשתלמותו המקצועית – ישוב לעבודתו בכֹּח
רענן .אנשי־עבודה כאלה יוכלו לפעול גדולות ונצורות ...והאיש
אשר יעבוד נוספות על שבע השעות ,יקבל את עודף שכרו
בכסף מזומן .ואחרי אשר כל צרכיו סופקו ,ובני משפחתו אשר
לא יוכלו לעבוד מתכלכלים ממוסדות־החסד אשר רוכזו שמה,
הן יהיה בידו לחסוך לו מעט כסף...
העבודה היתרה של שבע שעות היום לא תרבה משֹלש שעות
ורק אחרי בדיקת הרופא ...הנשים ההרות תהיינה חֹפשיות מכל
עבודה ומזונות ינתנו להן בשפע .כי לעתיד לבוא דרושים לנו
דורות חזקים...
)ב"ז הרצל ,מדינת היהודים ,עמ' (61–60

שאלות
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<< זכויות עובדים
היחסים בין המעסיק לבין עובדיו אינם
יחסים בין שווים .בדרך כלל למעסיק
יש כוח רב יותר ,ואילו העובדים חלשים
ממנו – פרנסתם תלויה במעסיק.
מתוך הכרה בחולשתם של העובדים
לעומת מעסיקיהם מחוקקות מדינות
חוקים שנועדו להגן על העובדים
ולמנוע מקרים של ניצול או יחס פוגעני
כלפיהם .חוקים אלו מפרטים את
חובותיו של המעסיק כלפי עובדיו,
והם מכונים "זכויות עובדים" .החוקים
שנועדו להגן על העובדים עוסקים בין
היתר ב –

 .1תארו במילים שלכם את יום העבודה הרצוי על פי החזון של הרצל .מלבד מספר שעות
העבודה ביום ,אילו עוד זכויות עובדים מאפיינות את חברת המופת של הרצל?

שכר מינימום << קביעת המשכורת
הנמוכה ביותר שאפשר לשלם לעובד
על עבודה כלשהי.

 .2בחזון של הרצל המדינה היא האחראית לקביעת תנאי העבודה של כל עובד .האם אתם
מסכימים עם עמדה זו? הסבירו.

ימי חופשה ומחלה << כל עובד זכאי
למספר מסוים של ימי חופשה וימי
מחלה בתשלום בכל שנת עבודה.

 .3קראו את הקטע הזה מתוך מדינת היהודים ,וענו על השאלות:
אין לנו דגל ,אך דרוש הוא לנו .ברצותנו לנהג אנשים רבים ,עלינו להרים סמל
מעל לראשיהם .משער אני לעצמי דגל לבן ובו שבעה כוכבי־זהב .השדה הלבן
יסמל את החיים החדשים ,הטהורים; הכוכבים הם שבע שעות־הזהב אשר
לעבודת יומנו .כי בשם העבודה ידגלו היהודים ההולכים אל הארץ החדשה.

« ציירו במחברת את הדגל שתיאר הרצל בחזונו.

)ב"ז הרצל ,מדינת היהודים ,עמ' (92

« מהם הסמלים המופיעים בדגל ,ומה הם נועדו לסמל?

« מדוע חשב הרצל שהדגל הזה צריך להיות דגלה הרשמי של חברת המופת שחזה?
 .4מה ,לדעתכם ,הייתה תגובתו של הרצל אילו היה שומע את סיפורה של רונית המנקה,
כפי שתואר בפעילות הפתיחה?
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פיצויי פיטורין << מעסיק המחליט לפטר
עובד חייב לפצות אותו פיצוי כספי
בשיעור הקבוע בחוק.
הלנת שכר << המעסיק חייב לשלם
לעובדיו את שכרם בתוך מסגרת זמן
קצובה מראש ,ואסור לו לעכב את
התשלום מעבר לזמן הקצוב בחוק.

במובאה מתוך מדינת היהודים בעמוד זה מתאר הרצל חברה שוויונית ,חברה שכל הפועלים
בה מועסקים באותם תנאים ,והתנאים מותאמים ליכולות של העובד מחד גיסא ,ולצורכי
המעסיק מאידך גיסא .בקריאת הטקסט כדאי להתעכב על הנקודות האלה:
e eבסדר היום הבסיסי של כל עובד שלוש משמרות של  3.5שעות כל אחת:
•משמרת  3.5 :1שעות עבודה
•משמרת  3.5 :2שעות מנוחה
•משמרת  3.5 :3שעות עבודה
(הערה :הרצל חזה מצב שבו לא כל העובדים עובדים באותו הזמן  -בזמן שמשמרת אחת
עובדת ,משמרת אחרת נחה ,ולהפך .כך העבודה במפעל נמשכת  14שעות ברציפות)
e eהשכר הבסיסי של כל עובד צריך להספיק לו למחייתו ,ואילו צורכיהם של מי שאינם
מסוגלים לעבוד יסופקו בעזרת מוסדות חסד למיניהם .הרצל לא העלה בדעתו שיתקיימו
מערכות בריאות ורווחה פרטיות ,ושאזרחים פרטיים יצטרכו לדאוג לחולים ולעניים.
e eעל פי חזונו של הרצל ,אדם שרוצה בכך יוכל לעבוד שעות נוספות ולצבור הון נוסף.
אולם גם תוספת זו מוגבלת לשלוש שעות ומותנית באישור רופא .כלומר ,הרצל האמין
שיש להגביל את יכולתו של אדם לעבוד ולהרויח כדי לגרום לעובדים להקדיש זמן גם
לעיסוקים אחרים .כדאי להדגיש שיש כאן פגיעה בחירות האישית של כל אזרח בשם

פרק ה :כלכלה מתוקנת  -זכויות עובדים ושוויון הזדמנויות

ע מ ו ד

39

ערכים אחרים  -בשם הרצון לשמור על השוויון בין העובדים והאזרחים ובשם האמונה
שחשוב לעודד חיי משפחה וחיי פנאי ותרבות.
e eלנשים בהיריון ביקש הרצל להעניק יחס מיוחד ,כדי לשמור על בריאותן ועל בריאות
התינוקות שיוולדו להן.
בשאלה  1התלמידים מתבקשים לתאר את סדר יום העבודה הרצוי לפי הרצל  -שבע שעות
עבודה ,שלוש וחצי שעות מנוחה ואפשרות לעוד שלוש "שעות נוספות" לכל היותר .נוסף על
כך ,מי שאינם יכולים לעבוד מתפרנסים בעזרת מוסדות החסד ,ונשים בהיריון זוכות ליחס
מיוחד .שאלה  2היא שאלה ביקורתית ,ובה התלמידים נדרשים להביע עמדה בעניין אחריות
המדינה לזכויות העובדים .חשוב מאוד להדגיש שיש כאן מתח בין חופש לבין שוויון .הרצל
טען שבמקרה הזה השוויון חשוב יותר מהחופש ,ולכן על המדינה להגביל את חירותם של
העובדים ושל המעסיקים כדי למנוע ניצול והיווצרות פערים כלכליים גדולים בין האזרחים.
אם המדינה הייתה מאפשרת לעובדים ולמעסיקים חופש פעולה מוחלט ערך השוויון היה
נפגע  -מעסיקים ועובדים מסוימים היו מצליחים בוודאי להרוויח יפה ,ולעומתם היו עובדים
שהיו מתקשים לפרנס את משפחותיהם.

זכויות עובדים:
היום בן שבע השעות
28
הרצל אמר פרק חמישי כלכלה מתוקנת

הרצל האמין שבחברת מופת המדינה צריכה להיות אחראית לתנאי העבודה של אזרחיה.
הוא חזה מדינה שבה הכול עובדים בתנאים דומים ,ושאין בה ניצול של העובדים כלל.
מהם תנאי העבודה ההוגנים והצודקים ביותר ,המאזנים בין צרכי המשק והמדינה ,לבין
זכויותיו וצרכיו האישיים של כל עובד ועובד?

יום העבודה הרגיל הוא בן שבע שעות!  ...במשך שלוש שעות
וחצי יכול אדם בריא לעבוד עבודה אינטנסיבית מאֹד .אחרי
הפסקה של שלוש שעות וחצי – שהוא מקדיש אותן למנוחתו,
למשפחתו ,להשתלמותו המקצועית – ישוב לעבודתו בכֹּח
רענן .אנשי־עבודה כאלה יוכלו לפעול גדולות ונצורות ...והאיש
אשר יעבוד נוספות על שבע השעות ,יקבל את עודף שכרו
בכסף מזומן .ואחרי אשר כל צרכיו סופקו ,ובני משפחתו אשר
לא יוכלו לעבוד מתכלכלים ממוסדות־החסד אשר רוכזו שמה,
הן יהיה בידו לחסוך לו מעט כסף...
העבודה היתרה של שבע שעות היום לא תרבה משֹלש שעות
ורק אחרי בדיקת הרופא ...הנשים ההרות תהיינה חֹפשיות מכל
עבודה ומזונות ינתנו להן בשפע .כי לעתיד לבוא דרושים לנו
דורות חזקים...
)ב"ז הרצל ,מדינת היהודים ,עמ' (61–60

שאלות
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<< זכויות עובדים
היחסים בין המעסיק לבין עובדיו אינם
יחסים בין שווים .בדרך כלל למעסיק
יש כוח רב יותר ,ואילו העובדים חלשים
ממנו – פרנסתם תלויה במעסיק.
מתוך הכרה בחולשתם של העובדים
לעומת מעסיקיהם מחוקקות מדינות
חוקים שנועדו להגן על העובדים
ולמנוע מקרים של ניצול או יחס פוגעני
כלפיהם .חוקים אלו מפרטים את
חובותיו של המעסיק כלפי עובדיו,
והם מכונים "זכויות עובדים" .החוקים
שנועדו להגן על העובדים עוסקים בין
היתר ב –

 .1תארו במילים שלכם את יום העבודה הרצוי על פי החזון של הרצל .מלבד מספר שעות
העבודה ביום ,אילו עוד זכויות עובדים מאפיינות את חברת המופת של הרצל?

שכר מינימום << קביעת המשכורת
הנמוכה ביותר שאפשר לשלם לעובד
על עבודה כלשהי.

 .2בחזון של הרצל המדינה היא האחראית לקביעת תנאי העבודה של כל עובד .האם אתם
מסכימים עם עמדה זו? הסבירו.

ימי חופשה ומחלה << כל עובד זכאי
למספר מסוים של ימי חופשה וימי
מחלה בתשלום בכל שנת עבודה.

 .3קראו את הקטע הזה מתוך מדינת היהודים ,וענו על השאלות:
אין לנו דגל ,אך דרוש הוא לנו .ברצותנו לנהג אנשים רבים ,עלינו להרים סמל
מעל לראשיהם .משער אני לעצמי דגל לבן ובו שבעה כוכבי־זהב .השדה הלבן
יסמל את החיים החדשים ,הטהורים; הכוכבים הם שבע שעות־הזהב אשר
לעבודת יומנו .כי בשם העבודה ידגלו היהודים ההולכים אל הארץ החדשה.

« ציירו במחברת את הדגל שתיאר הרצל בחזונו.

)ב"ז הרצל ,מדינת היהודים ,עמ' (92

פיצויי פיטורין << מעסיק המחליט לפטר
עובד חייב לפצות אותו פיצוי כספי
בשיעור הקבוע בחוק.

זכויות העובדים הבסיסיות ,המקובלות במדינות המערב (ראו בשולי העמוד) ,מנסות לאזן
בין ערך החירות לערך השוויון  -מצד אחד ,המדינה מחייבת את כל המעסיקים להעניק
לכל העובדים זכויות בסיסיות .מצד אחר ,המעסיקים והעובדים רשאים להסכים ביניהם על
תנאי עבודה אחרים ,טובים יותר .לדוגמה ,המדינה מחייבת את המעסיק לשלם לעובדיו שכר
מינימום ,אך מרבית העובדים בשוק העבודה מרוויחים יותר משכר מינימום ,בהתאם להסכם
שלהם עם המעסיק .שאלה  3עוסקת בדגל שהציע הרצל .הרצל חשב שדגלה של מדינת
היהודים צריך להדגיש את החזון החברתי־כלכלי שלו ,ואפשר להסיק מכך שבעיני הרצל,
התרומה החשובה ביותר של מדינת היהודים לאנושות תהיה בתיקונים החברתיים שייושמו
בה .בחלק העליון של העמוד מובא תצלום של דף מיומנו של הרצל ,ובו הוא שרטט את
דגל שבעת הכוכבים .בשאלה  4מתבקשים התלמידים ליישם את הרעיונות שנלמדו בקטע,
ולעמת בין החזון של הרצל לבין הסיפור הפותח .אין ספק שהרצל היה מזועזע מסיפורה
של רונית המנקה ,משום שכפי שאפשר להסיק בקלות מדבריו ,הוא האמין שעובדים זכאים
לזכויות בסיסיות כמו ימי מחלה.

הלנת שכר << המעסיק חייב לשלם
לעובדיו את שכרם בתוך מסגרת זמן
קצובה מראש ,ואסור לו לעכב את
התשלום מעבר לזמן הקצוב בחוק.

« מהם הסמלים המופיעים בדגל ,ומה הם נועדו לסמל?

« מדוע חשב הרצל שהדגל הזה צריך להיות דגלה הרשמי של חברת המופת שחזה?
 .4מה ,לדעתכם ,הייתה תגובתו של הרצל אילו היה שומע את סיפורה של רונית המנקה,
כפי שתואר בפעילות הפתיחה?
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שוויון הזדמנויות

שוויון הזדמנויות

כיצד יכולה מערכת החינוך בחברה מתוקנת להבטיח שיוויון הזדמנויות לכל אדם?

 ...תסביר לי בבקשה ,מאיפה באו כל הילדים שאני רואה כאן
על הדשא?" לידם במדשאה שיחקו נערים מתבגרים במשחקים
אנגליים :הבנות שיחקו בטניס; הבנים – בקריקט ובכדורגל.
" ...אלה תלמידים מאחד מבתי הספר שגובלים בגן .מביאים הנה
כיתות שלמות ,לפי התור ,להתאמן במשחקי כדור .אנחנו רואים
בספורט ענף חשוב להתפתחות הנוער – לא פחות מלימודים.
"נראה לי שאלה ילדי עשירים ,נכון?" שאל פרידריך" .הם
לבושים בבגדים יפים וכל כך מסודרים".
"לא אדוני!" ענה הפקיד" .אלה ילדים של אזרחים מכל שכבות
האוכלוסייה .בבתי הספר אין הבדל בין הילדים – לא בביגוד
ולא בשום דבר אחר – פרט להבדל בכישרון ובחריצות .החברה
החדשה שלנו לא דוגלת בשוויוניות .כל אחד מקבל שכר לפי
עמלו ופועלו .לא חיסלנו את התחרות ,אבל תנאי הפתיחה
שווים לכולם ,כמו בתחרות ספורט .בחברה הישנה קרה לא
אחת ,שעסקה טובה העניקה לבניו ולבני בניו של איש עסקים
את כל היתרונות של ההשכלה הגבוהה וחיים חסרי דאגה.
לעומת זאת ,צאצאים נענשו לעתים קרובות לא רק על חטאי
אבותיהם ,אלא גם על כישלונם בעסקים .משפחות שלמות
התרוששו וירדו למעמד כל כך נמוך ,עד שנדרשו להם כוחות
על־אנושיים כדי לשוב ולזקוף קומה .אצלנו ,הילדים לא
זוכים מן ההפקר בגלל עסקי אבותיהם ,אבל גם לא נענשים
בגללם .אנחנו מעניקים לכל דור חדש אפשרות להתחיל
מהתחלה .הלימודים בבתי הספר ,החל מבית הספר היסודי ועד
לאוניברסיטת ציון ,אינם עולים כסף ,והילדים נדרשים ללבוש
תלבושת אחידה עד תום בחינות הבגרות בתיכון .הבדלים בין
תלמידים ,הנובעים מעושרם וממעמדם של הוריהם ,לא נראו
לנו ראויים ,מבחינה מוסרית .זה משחית את כולם .הילדים
העשירים נהיים שחצנים ועצלנים ,וילדי העניים נעשים
ממורמרים מגיל צעיר...
)ב"ז הרצל ,אלטנוילנד ,עמ' (283
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אחת הבעיות החברתיות הקשות השביקש הרצל לפתור הייתה הפערים הגדולים בין
עשירים לעניים .הרצל הכיר בכך שכל אדם אחראי לדאוג לפרנסתו ולקדם את עצמו
באמצעות מאמצים ,כישרון והשקעה ,ועם זאת הוא גם סבר שבחברת מופת צריך להיות
שוויון הזדמנויות ,כלומר לכל אדם ,עשיר או עני ,צריכה להיות נקודת פתיחה שווה .בספר
אלטנוילנד מבקרים פרידריך וקינגסקורט בעיר ירושלים ,ואחד הפקידים שהם פוגשים
באקראי מסביר להם על מערכת החינוך בחברה החדשה.

<< חוק לימוד חובה
כל ילד בישראל מחויב על פי חוק
להיות רשום במסגרת חינוכית מוכרת
על ידי המדינה ,מגן חובה ועד סיום
כיתה י"ב ,והלימוד במוסדות אלו
הוא חינם .מטרת החוק ליצור שוויון
הזדמנויות לכל ילדי המדינה ,בלי
קשר לרקע הכלכלי והחברתי שלהם,
ולאפשר לכולם גישה לכל המקצועות
בשוק העבודה .בניגוד ללימודים בבית
הספר היסודי והתיכון ,ההשכלה
הגבוהה בישראל ,באוניברסיטאות
ובמכללות ,אינה חינם ,ואף שהמדינה
מסבסדת את הלימודים במוסדות
האלה ,הסטודנטים נדרשים לשלם
שכר לימוד בכל שנה.
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נושא חברתי־כלכלי נוסף שהעסיק את הרצל ,גם הוא קשור למהפכה התעשייתית ולניצול
העובדים שהתלווה אליה ,היה הפער בין המעמדות .המהפכה התעשייתית הובילה להצטברות
של הון כלכלי אדיר בידי מספר אנשים מועט יחסית ,ולהיווצרות פער גדול בין עשירים
לעניים ,שבא לידי ביטוי בכלל תחומי החיים  -דיור ,חינוך ,שירותי רפואה ,תעסוקה ועוד.
כמו בסוגיית זכויות העובדים ,גם כאן האמין הרצל שיש להגביל את החירות כדי לשמור
על השוויון ,ושהמדינה צריכה להתאמץ ולהבטיח שוויון הזדמנויות במערכת החינוך ,שיוביל
לשוויון כלכלי ולצמצום הפער בין עשירים לעניים.
נקודות שיש להדגיש בקריאת הטקסט:
e eהרצל שאף ליצור שוויון הזדמנויות ,אך לא שוויון מוחלט .לדעתו צריכה להיות תחרות
בין האזרחים ,ומי ש"מנצח" בתחרות יכול להרוויח יותר מאחרים .אולם כדי שהתחרות
תהיה הוגנת ,תנאי הפתיחה צריכים להיות שווים ,כמו בתחרות ספורט .ראוי להזכיר
כאן את הפירוש של ז'בוטינסקי לרעיון היובל .כפי שטען ז'בוטינסקי שם ,הרצל טוען
כאן שתחרות אמיתית מבוססת על שוויון בנקודת הפתיחה ,ושאם הפער בין עשירים
לעניים חוצה דורות ,כבר אין זו תחרות אמיתית  -ילדי העשירים אינם צריכים להתאמץ

פרק ה :כלכלה מתוקנת  -זכויות עובדים ושוויון הזדמנויות

ע מ ו ד

40

כדי להשיג את צורכיהם ,ואילו ילדי העניים לעולם לא יצליחו להגיע להשגים כלכליים
מרשימים ,למרות מאמציהם.
e eבחזונו של הרצל החינוך הוא המפתח לשוויון הזדמנויות  -אם החינוך הוא שוויוני וניתן
בחינם ,לכאורה ,כל אדם יכול להגיע לכל מקצוע .לעומת זאת ,בחברה שבה החינוך אינו
שוויוני וההשכלה וההכשרה המקצועית עולים כסף רב ,הפערים שבין עשירים לעניים
מונצחים ,משום שלעניים אין נגישות אמיתית למקצועות מסוימים ,ובהם גם למקצועות
הנכספים והרווחיים ביותר ,שעשויים "לחלץ" אותם מעוניים.
e eתחרות הוגנת טובה לכולם  -לילדי העשירים ,לילדי העניים ,ולחברה בכלל .כשאין
תחרות ,ילדי העשירים נעשים שחצנים ומפונקים משום שאינם צריכים להתאמץ ,ואילו
ילדי העניים ממורמרים משום שאין באפשרותם להתקדם .בעקבות זאת ,החברה כולה
נעשית פחות יצרנית ופחות משגשגת ,והיא מתפתחת באטיות ובחוסר יעילות.
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שאלות
 .1מהו הקלקול שהפריע להרצל בחברה הישנה ,וכיצד הוא ביקש לתקן אותו באמצעות
מערכת החינוך )רמז :מה מאפיין את ילדי העשירים ואת ילדי העניים בחברה הישנה?
מה מאפיין אותם בחברה החדשה( ?
 .2במה דומה הכלכלה המתוקנת שחזה הרצל לתחרות ספורט? הסבירו את תשובתכם.
 .3האם מערכת החינוך בישראל ,כפי שהיא מוכרת לכם ,מקדמת שוויון הזדמנויות? נמקו
את תשובתכם.
 .4שמירה על היחס השווה לעשירים ולעניים חשובה לא רק במערכת החינוך ,אלא גם
במערכות חברתיות אחרות ,כמו מערכת המשפט .קראו את הפסוק הבא:
ֹלא ַת ֲעשׂוּ ָעוֶ ל ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט ֹלא ִת ָשּ ׂא ְפנֵ י ָדל וְ ֹלא ֶת ְה ַדּר ְפּנֵ י גָ דוֹלְ ,בּ ֶצ ֶדק ִתּ ְשׁפֹּט
יתָך .
ֲע ִמ ֶ
)ויקרא יט ,טו(

« מהי ההנחיה לשופטים המופיעה בפסוק זה ,ואיזה מצב היא נועדה למנוע?

« חשבו על מצבים אחרים שיש בהם חשש לאפליה לטובת העשירים או לטובת
העניים ,וכיצד אפשר למנוע אותה?
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השאלות בעמוד  30נועדו להבהיר את השיטה שהציע הרצל ,ולהשוותה לחברה הישנה
שהכיר ולחברה שלנו המוכרת לתלמידים .שאלה  1עוסקת בקלקול שזיהה הרצל בחברה
הישנה ובתיקון שהציע כדי להתמודד אתו .הרצל חשב שבחברה האירופית נוצרו פערים
בלתי ניתנים לגישור בין עשירים לעניים ,ושמצב כזה מונע תחרות הוגנת ומייתר כל ניסיון
להתקדם באמצעות עבודה קשה .בחברה הישנה העשירים יודעים שהם יישארו עשירים,
ולכן אין טעם שיתאמצו ,ואילו העניים יודעים שיישארו עניים למרות עבודתם הקשה ,ולכן
הם ממורמרים .החברה החדשה קובעת כללי משחק חדשים המעודדים את התחרות ואת
העבודה הקשה ,משום שהיא מעניקה שוויון הזדמנויות ונקודת פתיחה שווה לכולם ,בעיקר
באמצעות מערכת החינוך .בחברה החדשה גם בני העשירים יצטרכו לעבוד קשה אם ברצונם
לשמור את הונם ,ובני העניים יוכלו להרוויח ולהתקדם ,אם יהיו מוכשרים וישקיעו מאמץ
מספיק .שאלה  2עוסקת בהשוואת המערכת הכלכלית לתחרות ספורט :כמו בתחרות ספורט,
שבה המתחרים מתחילים מאותו קו ,מאותם תנאים ,והמנצח הוא בעל הכישורים האישיים
הגבוהים ביותר ומי שהקדיש מאמצים למצות את יכולותיו ,כך גם החברה צריכה לשאוף
לאפשר לכל האזרחים להשתתף ב"משחק" הכלכלי באותם התנאים ,על פי חוקים החלים על
כולם בלי אפליה ,וגם ב"משחק" הזה צריך להצליח מי שיש לו הכישורים האישיים הגבוהים
ביותר והקדיש את המאמצים הדרושים ,בלי קשר למוצאו או לרקע החברתי שלו .שאלה 3
מבקשת מהתלמידים לבחון את מערכת החינוך בישראל ,כפי שהיא מוכרת להם .מערכת
החינוך הישראלית אמורה לקדם שוויון הזדמנויות  -החינוך בבית הספר ניתן חינם לכל
הילדים (אפשר להיעזר בהסבר המושג "חוק לימוד חובה" המופיע בשולי עמוד  ,)29ולכאורה
כל תלמיד יכול להצליח ולהביא לידי ביטוי את כישוריו האישיים .עם זאת ,יש בחינוך בישראל
היבטים רבים שיש בהם יתרון ניכר לילדי עשירים  -הם יכולים לממן שיעורים פרטיים ,חוגים,
טיולים ,ועוד מגוון של פעילויות שאינן בנות השגה לילדים מיעוטי יכולת .כפי שראינו בסוגיית
זכויות העובדים ,גם כאן המדינה מבקשת למצוא את האיזון בין חירות לשוויון ולצמצם עד
כמה שאפשר את הפגיעה בשני הערכים .מצד אחד ,המדינה יוצרת שוויון בסיסי בכך שהיא
מספקת לכל התלמידים  12שנות לימוד מלאות חינם .מצד אחר ,כל משפחה חופשית להרחיב
את החינוך של ילדיה על פי יכולתה הכלכלית ועל פי סדרי העדיפות שלה .שאלה  4מרחיבה
הדיון מעבר לתחום החינוך ,באמצעות פסוק מויקרא יט ,פסוק העוסק בחשיבות של שוויון
ההזדמנויות בין עשירים לעניים גם במערכת המשפט.
למעשה ,יש חשש לאפליה לטובת עשירים בכל מערכות המדינה  -הבריאות ,הרווחה ,הצבא,
אכיפת החוק ועוד  -משום שכולן עלולות לנטות לטובת העשיר משיקולים של כדאיות
כלכלית .התורה מזהירה בפסוק זה את השופטים מפני אפליית עשירים ועניים כאחד ,ודורשת
מהם להתעלם מהמצב החברתי־כלכלי של מי שעומד למשפט ולשפוט בצדק אובייקטיבי.
אפשר לראות בציווי זה חלק מתפיסה מקראית כוללת ורחבה ,הדורשת מעם ישראל להנהיג
חברה צודקת ושוויונית ,המנסה למנוע ניצול של אוכלוסיות חלשות ופגיעה בהן .עמדות
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כאלה השמיעו בעיקר נביאי ישראל ,שהדגישו שהתנאי הבסיסי ביותר לעבודת האל הוא
קיומה של חברה צודקת:
יְתה ְלזֹונָ ה ִק ְריָה נֶ ֱא ָמנָ הְ ,מ ֵל ֲא ִתי ִמ ְׁש ָּפט ֶצ ֶדק יָ ִלין ָּבּה וְ ַע ָּתה ְמ ַר ְּצ ִחיםַּ .כ ְס ֵּפְך ָהיָה
ֵ e eא ָיכה ָה ָ
וְח ְב ֵרי ּגַ ּנָ ִבים ּכֻ ּלֹו א ֵֹהב ׁש ַֹחד וְ ר ֵֹדף ַׁש ְלמֹנִ ים ,יָתֹום
סֹור ִרים ַ
ְל ִסיגִ יםָ ,ס ְב ֵאְך ָמהּול ַּב ָּמיִםָׂ .ש ַריְִך ְ
יהם.
ֹלא יִ ְׁשּפֹטּו ִוְריב ַא ְל ָמנָ ה ֹלא יָבֹוא ֲא ֵל ֶ
(e eישעיהו א ,כא-כג)
יִּתן לֹוָ .הא ֵֹמר:
ּיֹותיו ְּבֹלא ִמ ְׁש ָּפטְּ ,ב ֵר ֵעהּו יַ ֲעבֹד ִחּנָ םּ ,ופ ֲֹעלֹו ֹלא ֶ
e eהֹוי ּבֹנֶ ה ֵביתֹו ְּבֹלא ֶצ ֶדק וַ ֲע ִל ָ
ׁשֹוח ַּב ָּשׁ ַׁשרֲ .ה ִת ְמֹלְך ִּכי
ּומ ַ
וְספּון ָּב ָא ֶרז ָ
ֶא ְבנֶ ה ִּלי ֵּבית ִמּדֹות וַ ֲע ִלּיֹות ְמרֻ ּוָ ִחים ,וְ ָק ַרע לֹו ַחּלֹונָ י ָ
ּוצ ָד ָקה ָאז טֹוב לֹוָּ .דן ִּדין ָענִ י
ַא ָּתה ְמ ַת ֲח ֶרה ָב ָא ֶרזָ ,א ִביָך ֲהלֹוא ָא ַכל וְ ָׁש ָתה וְ ָע ָׂשה ִמ ְׁש ָּפט ְ
וְ ֶא ְביֹון ָאז טֹובֲ ,הלֹוא ִהיא ַה ַּד ַעת א ִֹתי נְ ֻאם ה'( .ירמיהו כב ,יג-טז)

"מינימום מספיק"

"מינימום מספיק"
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מהם הצרכים הבסיסיים של האדם ,ומהי מחויבותה של המדינה בסיפוק צרכים אלו?

אני מצייר לעצמי שהדבר ,שאנו מכנים אותו בשם "הצרכים
האלמנטאריים" של אדם רגיל ...כולל חמישה דברים :אוכל,
דירה ,בגדים ,האפשרות לחנך את הילדים והאפשרות להתרפא
במקרה של מחלה .בעברית אפשר לסמן דבר זה בקיצור :מזון
– מעון – מלבוש – מורה – מרפא" :חמש פעמים מ"ם" .ביחס
לכל אחד מן הצרכים הללו קיים בכל מדינה ובכל תקופה
מושג ידוע על מינימום מספיק .וחובתה של המדינה ...צריכה
להיות :כל אדם ,שמודיע ,שהוא דורש את "חמש המ"מין" ,צריך
לקבל אותן .זהו הראשון משני החוקים "שלי" .מכאן יש להסיק,
שבידי המדינה צריכה להיות תמיד האפשרות לספק את חמש
המ"מין לכל אותם האזרחים ,שידרשו אותן .מאין תיטול אותן
המדינה? התשובה על כך הוא החוק השני שלי :המדינה תיטול
אותן בכוח מן האומה ממש כמו שהיא נוטלת כיום ִמסים
אחרים ומכרחת בני אדם צעירים לעבוד בצבא.
)זאב ,ז'בוטינסקי" ,הגאולה הסוציאלית" ,בתוך :כתבים ,כרך רשימות ,עמיחי ,תל אביב ,עמ' (298–297

שאלות
 .1מהם צרכיו הבסיסיים של כל אדם לפי זאב ז'בוטינסקי?
 .2מהו "המינימום המספיק" ,לדעתכם ,בכל אחד מהצרכים הללו?
 .3מהי אחריות המדינה כלפי האזרחים ,לפי הרצל ולפי ז'בוטינסקי?
 .4כדי לספק את הצרכים המינימליים של העניים ,המדינה נאלצת לגבות מסים גבוהים
מהעשירים .האם מסים אלו מוצדקים לדעתכם? נמקו את תשובתכם.
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« ביטוח לאומי ומס בריאות
בסוף המאה ה־ 19ובתחילת המאה
ה־ 20החלו מדינות המערב להקים
חברות ביטוח מיוחדות שתפקידן
להבטיח לאזרחים מקורות מימון
למקרה שיהיו זקוקים לסכומי כסף
גדולים .הביטוח הלאומי ומס הבריאות
הם שני מסים מיוחדים שמשלם כל
אזרח בישראל ,והם נועדו להבטיח לו
תמיכה כלכלית אם יזדקק לחופשה
ארוכה או לטיפולים יקרים ,למשל
במקרה של הריון ולידה ,מחלה,
נכות ,פיטורין ואבטלה ,אסון משפחתי
וכדומה .מערכת הבריאות בישראל
היא ציבורית – כל אדם חייב לשלם מס
בריאות ,וכל אדם זכאי לקבל טיפול
רפואי הממומן באמצעות מס הבריאות
שמשלמים כל האזרחים מדי חודש
בחודשו )גם כשהם בריאים( .הביטוח
הלאומי ומס הבריאות הם ביטויים
מעשיים לרעיון שביטא ז'בוטינסקי
שהמדינה אחראית לספק את צרכיו
הבסיסיים של כל אדם ,ושביכולתה
לעשות כן באמצעות גביית מסים מכלל
האזרחים.

הרצל אמר פרק חמישי כלכלה מתוקנת

כמו הרצל ,עסקו גם הוגים ציוניים אחרים בהיבטים המגוונים של הכלכלה הרצויה במדינת
היהודים .זאב ז'בוטינסקי טען שבחברת מופת צריכה המדינה לדאוג לצרכים הבסיסיים
של כל אדם שאינו מסוגל לדאוג לעצמו.

הטקסט המוכר שבעמוד  ,31פרי עטו של זאב ז'בוטינסקי ,עוסק גם הוא במחויבות של
המדינה כלפי אזרחיה .ז'בוטינסקי האמין שכל אדם זכאי לצרכים בסיסיים ,ואם הוא אינו
מסוגל לספק אותם בעצמו ,המדינה מחויבת לספק לו אותם .כדי שהמדינה תוכל לספק לכל
אזרחיה את המינימום המספיק ,שז'בוטינסקי מגדיר באמצעות "חמש המ"מים" :מזון ,מעון,
מלבוש ,מרפא ומורה ,יש צורך בכסף רב .גם אזרחי המדינה משתתפים בהשגת התקציב הזה
באמצעות המסים שהם משלמים (כמו מס הכנסה) ובאמצעות התשלומים שלהם לביטוח
הלאומי (ראו מושג בשולי העמוד).
בשאלה  1התלמידים מתבקשים למנות את חמש המ"מים ,ובשאלה  2לפרש אותם ולהגדיר
מהו "המינימום המספיק" בכל אחד מהם .למשל ,ז'בוטינסקי אינו מפרט איזה סוג של דיור
המדינה מחויבת לספק לאזרחיה ,או את כמות המזון ואת מרכיביו .כך גם הרפואה  -האם
המדינה צריכה לספק לחולה רק תרופות מצילות חיים ,או שמא עליה להעניק לו כל תרופה?
בניסיון לענות על שאלה זו יבינו התלמידים שההצהרה של ז'בוטינסקי היא אמנם בעלת
חשיבות עקרונית וערכית ,אך היא עלולה לאבד משהו ממשמעותה המעשית כאשר מנסים
לפרוט אותה לפרטים ,שכן היא פתוחה לפרשנויות רבות .שאלה  3מבקשת להציג את
עמדותיהם של הרצל וז'בוטינסקי בעניין המחויבות של המדינה כלפי האזרחים :לפי הרצל,
המדינה מחויבת להגן על זכויות העובדים וליצור שוויון הזדמנויות באמצעות מערכת החינוך,
ולפי ז'בוטינסקי ,עליה גם לספק לאזרח את צורכי מחייתו הבסיסיים ביותר .שאלה  4היא
שאלה לדיון בכיתה .התלמידים מתבקשים להביע את דעתם על תפיסתו של ז'בוטינסקי
 בכל המדינות מקובל שעשירים משלמים מסים גבוהים יותר ומקבלים פחות שירותיםמהמדינה ,וייתכן מאוד שתלמידים יטענו שמדובר באי צדק .במסגרת הדיון חשוב להוביל
את התלמידים למסקנה שהתשובה לשאלה זו מורכבת ושהאתגר העומד בפני המדינה הוא
למצוא איזון נכון בין השאיפה לשמור על רמה מסוימת של שוויון לבין שמירה על החירות -
אי אפשר לקיים את שני הערכים באופן מוחלט בו בזמן ,אך צריך לעשות הכול כדי לצמצם
למינימום את הפגיעה בהם.
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משימה :כותבים עצומה

הרצל אמר פרק חמישי כלכלה מתוקנת

תלמידי ח' 3החליטו לכתוב עצומה ולדרוש שיפור בתנאי ההעסקה של רונית המנקה.
« סייעו לכיתה ח' 3לנסח את העצומה – היעזרו ברעיונות המובאים בדבריהם של הרצל
וז'בוטינסקי.
« לאור מה שלמדתם ,למי ,לדעתכם ,צריכים תלמידי ח' 3להפנות את דרישתם? האם
עליהם לפנות למנהל בית הספר ,או אולי לרשויות המדינה? מי אחראי לשמירת זכויותיו
הבסיסיות של כל עובד? )האם כל עובד אחראי לעצמו? האם כל מעסיק אחראי לעובדיו?
האם המדינה אחראית לכל העובדים?(
« האם אתם מכירים מקרים של העסקה פוגענית או בלתי הוגנת בסביבתכם הקרובה
– בבית הספר ,בחנויות או במקומות עבודה אחרים? אם כן ,חשבו כיצד אפשר לסייע
לעובדים שם לקבל את הזכויות המגיעות להם?
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כעת יכולים תלמידי הכיתה לחזור ולהתמודד עם השאלה שעלתה מתוך הסיפור הפותח.
המשימה דורשת מהם לכתוב עצומה ,ובמסגרתה הם יוכלו ליישם את הרעיונות שנלמדו
במהלך הפרק .לאחר מכן עליהם להחליט למי יש להפנות את העצומה  -האם יש כאן
פגיעה בזכויות שהמדינה מחויבת לספק לרונית המנקה? אם כן ,עליהם להפנות את העצומה
לרשויות החוק; אך אם לא ,הם יוכלו לשלוח אותה להנהלת בית הספר או למעסיק .לבסוף ,יש
לבקש מהתלמידים להביט סביבם ולבדוק אם יש בסביבתם עובדים מנוצלים  -למשל ,האם
המנקים בבית הספר שלהם זוכים ליחס ראוי ולזכויות עובד בסיסיות? אפשר לצפות שרמת
המודעות שלהם לנושא תעלה לאחר לימוד הפרק ,ויש להבהיר להם שהעסקה פוגענית
היא תופעה נפוצה מאוד שיש להיאבק בה .כדאי לחזור על עיקרי הפרק גם באמצעות
דיון בתצלום המופיע בתחתית העמוד .בתצלום נראים שני מחוסרי בית בירושלים .להבדיל
מרונית המנקה (גיבורת הסיפור במשימת הפתיחה והסיכום) ,עניים רבים אינם עובדים ואינם
מסוגלים להתפרנס בכוחות עצמם .אפשר לשאול את התלמידים אם המדינה אחראית לדאוג
לצורכיהם הבסיסיים של חסרי בית ,ואם כן ,באיזו מידה.
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בפרקים הקודמים עסקנו בכמה היבטים בחזונו של הרצל למדינת היהודים ולחברת
שתתקיים בה .ניסינו להבין מה הניע את הרצל לפעול להקמת מדינה לעם
המופת
ירושלים
הבנויה
אנו מאמינים כאז כן עתה ,ומזמן שהיינו שם  -עוד יותר מתמיד ,כי הארץ הזאת,
חזון
היהודי ,איזה לקח הוא ביקש ללמוד מהאנטישמיות ומה צריך להיות היחס לזרים בחברה
ומציאות
המחוננת כל־כך נהדר בידי הטבע ,ארץ העתיד היא .החוף המרהיב הזה על גדות הים
שתקום ,מה יהיה מקומה של הדת היהודית במדינה החדשה וכיצד אפשר לפתח כלכלה
הכחול אפשר לעשותו לריביירה ...עמקים ,שאפשר להפרותם בקלות ,ורכסי־הרים יפים
שוויונית מצד אחד ותחרותית מצד אחר.
ראינו בחפזנו על־פניהם .בכל מקום מחכה הטבע ,מחכות המסיבות ליד האדם העוזרת,
בתיאור
כמה
הרצל
בפרק האחרון של הספר הרצל אמר נראה כיצד
ולבנות בתים ליישוב האדם.
מרעיונותיוגנים
שוב לנטוע
יכולה
ביטאוגם
הצריכה
שלו את ביקורם הבדיוני של פרידריך ,קינגסקורט ודוד ליטבק בעיר ירושלים ,בספר
בעזובה של היום הזה רואים את עקבות יופיה הקדום.
בירושלים .גם
הרושם
אדיר היה
ועלובה ,ובכל
העיר חרבה
מצא את
אלטנוילנד .הרצל העיד ביומנו שבביקורו בירושלים
בכמה דברים את רומא ,יכולה להיות שוב עיר־עולם
המזכירה
רבות,
גבעות
של
זו
זאת הוא האמין שאפשר לשקם אותה ולהפוךועיר
אותה לעיר מודרנית ושוקקת חיים ,עיר
למעשה .של העיר בעתיד ,שעה שמשקיפים מהר־הזיתים למטה.
את דמותה
היטב
רואים
נהדרת.
הלכה
בהם
האמין
שייושמו בה הרעיונות החברתיים והכלכליים שהוא
כל העיר העתיקה המקודשת צריך לטהר מעסקי־חולין היומיים .כל אותם הרוכלים
יהיהוהחברה
היהודים
המלוכלכיםבחזון מדינת
איזה תפקיד מיוחד יכול להיות ,לדעתכם ,לעיר ירושלים
להוציא מחוץ לחומות הללו המכובדות על כל הדתות.
והרועשים צריך
המתוקנת?
מעונות־פועלים ,בתים זולים ,צריך יהיה להקים בסביבתה של העיר .את השווקים יהיה
צורך להוציא מן העיר העתיקה ולהעבירם למקומות מתאימים .העיר העתיקה המטוהרת
בדרך זו תהיה מופרשת למוסדות צדקה ויראת־שמים של כל הדתות ,שתוכלנה לבצע
פעילות פתיחה
ד 33
את חלוקת השטח הזה ביניהן בדרך שלום .את כל העיר העתיקה אפשר יהיה לשפץ
אבלבחיוב
הברית
ארצות
נענה נשיא
לאחר חודשים של מאמצים דיפלומטיים גדולים,
בתנאי בריאות מודרניים ,והיא תהיה כאבן־יקרה
הקדום,
בסיגנונה
לאט־לאט
בדרכו לאחת
במדינת
חטוף
להזמנת ראש ממשלת ישראל והסכים להגיע לביקור
העושר של כרך מודרני ונאה.
ישראל ,בתוך
שתשתבץ
במינה,
מיוחדת
מהמדינות השכנות .ראש הממשלה הטיל על משרד החוץ את האחריות לקביעת לוח
את רגשותיהם ומספק יותר את צרכיהם של בני־
נדרשו יותר
כזה הולם
מצב
יהיה
האם
להחליט
ויועציו
החוץ
לאשר
בזמן.
הזמנים של הביקור ,שהיה ,כאמור ,מוגבל מאוד
בירושלים?
הדבוקים
האדם,
היכן יבקר הנשיא האורח ,ולשם כך היו צריכים לבחור עיר אחת בארץ שתייצג את החברה
הציוניתשל
"המשלחתוהכלכלי
המרכז התרבותי
הישראלית .כמה יועצים טענו שהעיר תל אביב ,בהיותה
בארץ ישראל" ,בפני עם ועולם א [כתבי הרצל כרך
(תיאודור הרצל,
מדינת ישראל ,היא המקום שראוי להראות לנשיא ארצות הברית; אחרים הציעו שהנשיא
 ,]7עמוד )279
יבקר בעיר חיפה ,שבה אפשר להראות לו כיצד יהודים וערבים יכולים לחיות יחד זה לצד
זה בשלום ובשלווה; רעיון אחר היה להביא את הנשיא לאחת מעיירות הפיתוח בדרום,
לשדרות או לאופקים; ואילו קבוצה קטנה של יועצים חשבה שכדאי לקחת את הנשיא
דווקא לירושלים ,משום שהיא מסמלת יותר מכול את זיקתו של עם ישראל לארץ ישראל,
בהיותה המרכז הרוחני של העם היהודי ובירתה של מדינת ישראל.
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בפרקים הקודמים עסקנו בכמה היבטים בחזונו של הרצל למדינת היהודים ולחברת
המופת שתתקיים בה .ניסינו להבין מה הניע את הרצל לפעול להקמת מדינה לעם
היהודי ,איזה לקח הוא ביקש ללמוד מהאנטישמיות ומה צריך להיות היחס לזרים בחברה
שתקום ,מה יהיה מקומה של הדת היהודית במדינה החדשה וכיצד אפשר לפתח כלכלה
שוויונית מצד אחד ותחרותית מצד אחר.
בפרק האחרון של הספר הרצל אמר נראה כיצד ביטא הרצל כמה מרעיונותיו בתיאור
שלו את ביקורם הבדיוני של פרידריך ,קינגסקורט ודוד ליטבק בעיר ירושלים ,בספר
אלטנוילנד .הרצל העיד ביומנו שבביקורו בירושלים מצא את העיר חרבה ועלובה ,ובכל
זאת הוא האמין שאפשר לשקם אותה ולהפוך אותה לעיר מודרנית ושוקקת חיים ,עיר
שייושמו בה הרעיונות החברתיים והכלכליים שהוא האמין בהם הלכה למעשה.
איזה תפקיד מיוחד יכול להיות ,לדעתכם ,לעיר ירושלים בחזון מדינת היהודים והחברה
המתוקנת?

פעילות פתיחה

לאחר חודשים של מאמצים דיפלומטיים גדולים ,נענה נשיא ארצות הברית בחיוב
להזמנת ראש ממשלת ישראל והסכים להגיע לביקור חטוף במדינת ישראל ,בדרכו לאחת
מהמדינות השכנות .ראש הממשלה הטיל על משרד החוץ את האחריות לקביעת לוח
הזמנים של הביקור ,שהיה ,כאמור ,מוגבל מאוד בזמן .שר החוץ ויועציו נדרשו להחליט
היכן יבקר הנשיא האורח ,ולשם כך היו צריכים לבחור עיר אחת בארץ שתייצג את החברה
הישראלית .כמה יועצים טענו שהעיר תל אביב ,בהיותה המרכז התרבותי והכלכלי של
מדינת ישראל ,היא המקום שראוי להראות לנשיא ארצות הברית; אחרים הציעו שהנשיא
יבקר בעיר חיפה ,שבה אפשר להראות לו כיצד יהודים וערבים יכולים לחיות יחד זה לצד
זה בשלום ובשלווה; רעיון אחר היה להביא את הנשיא לאחת מעיירות הפיתוח בדרום,
לשדרות או לאופקים; ואילו קבוצה קטנה של יועצים חשבה שכדאי לקחת את הנשיא
דווקא לירושלים ,משום שהיא מסמלת יותר מכול את זיקתו של עם ישראל לארץ ישראל,
בהיותה המרכז הרוחני של העם היהודי ובירתה של מדינת ישראל.
לאן ,לדעתכם ,כדאי לקחת את נשיא ארצות הברית? הציגו את הנימוקים בעד ונגד כל
אחת מן הערים שהוצעו.
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לאן ,לדעתכם ,כדאי לקחת את נשיא ארצות הברית? הציגו את הנימוקים בעד ונגד כל
אחת מן הערים שהוצעו.

פרק ו :ירושלים הבנויה חזון ומציאות

dª¶·§ª¸¬§§µ¢¶µ¢dª·ª£
n§·§¬¥¢§®£§´¢¯¶ ®£µ¢¡¯£®ªdµµ¢k
js{rs

ע מ ו ד

44

פרק

ו

פעילות פתיחה

ירושלים
הבנויה
חזון
ומציאות

מבוא

33
הרצל אמר פרק שישי ירושלים הבנויה

בפרקים הקודמים עסקנו בכמה היבטים בחזונו של הרצל למדינת היהודים ולחברת
המופת שתתקיים בה .ניסינו להבין מה הניע את הרצל לפעול להקמת מדינה לעם
היהודי ,איזה לקח הוא ביקש ללמוד מהאנטישמיות ומה צריך להיות היחס לזרים בחברה
שתקום ,מה יהיה מקומה של הדת היהודית במדינה החדשה וכיצד אפשר לפתח כלכלה
שוויונית מצד אחד ותחרותית מצד אחר.
בפרק האחרון של הספר הרצל אמר נראה כיצד ביטא הרצל כמה מרעיונותיו בתיאור
שלו את ביקורם הבדיוני של פרידריך ,קינגסקורט ודוד ליטבק בעיר ירושלים ,בספר
אלטנוילנד .הרצל העיד ביומנו שבביקורו בירושלים מצא את העיר חרבה ועלובה ,ובכל
זאת הוא האמין שאפשר לשקם אותה ולהפוך אותה לעיר מודרנית ושוקקת חיים ,עיר
שייושמו בה הרעיונות החברתיים והכלכליים שהוא האמין בהם הלכה למעשה.
איזה תפקיד מיוחד יכול להיות ,לדעתכם ,לעיר ירושלים בחזון מדינת היהודים והחברה
המתוקנת?

פעילות פתיחה
לאחר חודשים של מאמצים דיפלומטיים גדולים ,נענה נשיא ארצות הברית בחיוב
להזמנת ראש ממשלת ישראל והסכים להגיע לביקור חטוף במדינת ישראל ,בדרכו לאחת
מהמדינות השכנות .ראש הממשלה הטיל על משרד החוץ את האחריות לקביעת לוח
הזמנים של הביקור ,שהיה ,כאמור ,מוגבל מאוד בזמן .שר החוץ ויועציו נדרשו להחליט
היכן יבקר הנשיא האורח ,ולשם כך היו צריכים לבחור עיר אחת בארץ שתייצג את החברה
הישראלית .כמה יועצים טענו שהעיר תל אביב ,בהיותה המרכז התרבותי והכלכלי של
מדינת ישראל ,היא המקום שראוי להראות לנשיא ארצות הברית; אחרים הציעו שהנשיא
יבקר בעיר חיפה ,שבה אפשר להראות לו כיצד יהודים וערבים יכולים לחיות יחד זה לצד
זה בשלום ובשלווה; רעיון אחר היה להביא את הנשיא לאחת מעיירות הפיתוח בדרום,
לשדרות או לאופקים; ואילו קבוצה קטנה של יועצים חשבה שכדאי לקחת את הנשיא
דווקא לירושלים ,משום שהיא מסמלת יותר מכול את זיקתו של עם ישראל לארץ ישראל,
בהיותה המרכז הרוחני של העם היהודי ובירתה של מדינת ישראל.
לאן ,לדעתכם ,כדאי לקחת את נשיא ארצות הברית? הציגו את הנימוקים בעד ונגד כל
אחת מן הערים שהוצעו.
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כדאי לפתוח את הדיון בעיר ירושלים בנקודת מבטם של התלמידים עצמם .פעילות הפתיחה
מתמקדת בהווה ,ומטרתה לדון בשאלה  -איזו עיר מסמלת יותר מכול את מדינת ישראל?
לאחר דיון במליאה בשאלה זו ,יש להסביר לתלמידים שהרצל האמין שדווקא ירושלים תוכל
לממש בצורה הטובה ביותר את האידאלים המרכזיים של מדינת היהודים.
חרבה ועלובה ,והיא עוררה בו רגשות
כאשר ביקר הרצל בירושלים בשנת  1897הוא מצא עיר ֵ
מעורבים .במידה מסוימת הוא הזדהה עם הרגשות הדתיים שחשו יהודים רבים כלפי העיר,
אך בה בעת הוא הרגיש סלידה מעיר שהייתה בעיניו מיושנת ,מלוכלכת וענייה .בספרו
אלטנוילנד ניסח הרצל את החזון שלו לעיר ותיאר כיצד ,לדעתו ,היא תיראה בעתיד ,לאחר
שתקום מדינת היהודים .בדמיונו ראה הרצל עיר המבטאת את תחיית העם היהודי בארצו -
עיר שיש בה שילוב בין ישן לחדש; עיר שהיא סמל לשוויון זכויות ולחופש פולחן; עיר שהיא
מרכז בין־לאומי לשיתוף פעולה כלכלי ומדעי לטובת האנושות כולה .במילים אחרות ,הרצל
האמין שירושלים תוכל להיות סמל לפרויקט הציוני כולו ,בכך שייושמו בה הלכה למעשה כל
הרעיונות שהיו מרכזיים לחזונו  -החופש ,השוויון ,האחדות ,פיתוח הכלכלה והמדע והתרומה
של מדינת היהודים לאנושות  -כפי שהודגשו בפרקי הספר הרצל אמר:...
e eקבלת האחר  -להבדיל ממדינות אירופה האנטישמיות ,הרצל דמיין מדינה שיש בה
שוויון בין יהודים ללא־יהודים .הרצל האמין שמוצא או אמונה הדתית אינם סיבה להעדיף
אדם אחד על פני אחר ,ושאף לבנות חברה שאין בה אפליה על רקע דת או מוצא.
e eהפרדה בין דת ומדינה  -הדת היהודית היא גורם חשוב לאיחוד הלאום היהודי ,והסמלים
המסורתיים של הדת היהודית ימשיכו להתקיים במדינת היהודים .נוסף על כך ,מקורות
היהדות (ובמיוחד המקרא) ,יכולים לשמש מקור השראה חשוב במדינה החדשה שתקום,
בתנאי שהם מתאימים לתפיסת העולם המודרנית .ולמרות כל זאת ,חשוב להדגיש
שהעידן המודרני דורש שינוי ביהדות; היהדות איננה רק דת או אמונה ,היהודים הם
בראש ובראשונה קבוצה לאומית המאוחדת מתוקף השאיפה להקים מדינה ריבונית
ועצמאית.
e eצדק חברתי  -המהפכה התעשייתית באירופה העמיקה את הפערים בין עשירים לעניים,
ולמעשה התגבשו שתי מעמדות חברתיים נפרדים :מעמד הפועלים והבורגנות ,ובעוד
שהבורגנים נהנו מעושר גדול ומסגנון חיים ראוותני ,הפועלים נאלצו לעבוד בתנאים
קשים מאוד ,בלי זכויות ,וסבלו ממצוקה כלכלית קשה .הרצל האמין שהטכנולוגיה שהוצגה
לעולם במהפכה התעשייתית אכן יכולה לקדם מאוד את האנושות ,אך בה בעת הוא
ביקש ליצור מנגנונים חברתיים וכלכליים שיעודדו את התחרות ההוגנת וימנעו היווצרות
של פערים כלכליים גדולים מדי ,כמו אלה שאפיינו את החברות באירופה במאה ה־.19
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המובאה מתוך אלטנוילנד המופיעה בעמודים  35-34היא הארוכה ביותר בספר הלימוד,
ולהבדיל מיתר המובאות ,היא ציורית וסיפורית מאוד .לכן ,מומלץ לקרוא את הקטע בקול רם
במליאה ,להתעכב על הפרטים ולדון עם התלמידים בהיבטים השונים של חזונו של הרצל
לעיר ירושלים:

בספרו אלטנוילנד תיאר הרצל את החזון שלו לעיר ירושלים דרך עיניהם של פרידריך
וקינגסקורט שהגיעו לעיר בחברתו של דוד ליטבק .על פי התיאור של הרצל ,גיבורי הספר
מבקרים בעיר המגלמת את חברת המופת שהקימו היהודים בארץ ישראל ,עיר שיש בה
שילוב של ישן וחדש ,עיר שהיא סמל לשלום בין עמים רבים ודתות שונות.
« כיצד נראית עיר שהיא סמל לחברת מופת?

 ...מיריחו המשיכה החבורה להר הזיתים .ההר הקדום והנפלא
הזה איפשר לה להשקיף ללא הפרעה על הנוף שמולו .הנוף
היה אותו נוף – מקודש לאנושות ,משופע בסמלים דתיים של
עמים רבים מתקופות שונות – אבל עכשיו נתווסף אליו יסוד
חדש ,רב־עוצמה ומלא שמחה :החיים! ירושלים הפכה גוף
אדיר ,חי ונושם .ככל שניתן היה להתרשם מנקודת המבט הזאת,
בחלקה העתיק שבין החומות ,כמעט שלא חל שינוי .הם הבחינו
בכנסיית הקבר ,במסגד עומר ובכיפות והגגות הישנים ,אבל גם
בכמה בנייני פאר חדשים.
הם ראו מולם בניין חדש ,נוצץ ורחב ידיים .זה היה ארמון
השלום .שלווה גדולה נחה על העיר העתיקה.
מחוץ לחומות ,הייתה התמונה שונה לגמרי .כאן הוקמו רבעים
חדשים ,הותקנה רכבת חשמלית עירונית ,נסללו רחובות ,ניטעו
עצים ,נשתלו מדשאות וגנים שהחיו את השכונות הצפופות
ואת השדרות ,נוסדו מוסדות לימוד וחינוך ,נבנו בנייני מסחר
ובתי מגורים מפוארים ,ונפתחו מקומות בילוי .דוד קרא בשמות
הבניינים שבלטו לעין .זאת הייתה מטרופולין בינלאומית –
במושגיה של המאה העשרים.
 ...בעיר העתיקה כבר לא נותרו בתי מגורים; כל המבנים
שימשו למטרות צדקה או דת .היו שם אכסניות לעולי רגל,
מוסדות קהילתיים ,בתי חולים ומוסדות לחולים חשוכי מרפא.
כל אלה שירתו את הנוצרים ,את המוסלמים או את היהודים
ועמדו זה לצד זה בשורה .על חלקת אדמה גדולה ומרובעת
עמד ארמון השלום רב־הרושם ,שאירח כנסים בינלאומיים של
אוהבי שלום ושל אנשי מדע מכל התחומים .העיר העתיקה
הייתה אתר בינלאומי ושימשה מולדת לעמים רבים...
"...ארמון השלום הוא המרכז של המאמצים הבינלאומיים
להקל את סבלם של האומללים בכל העולם .אם ,למשל,
אירע אסון במקום כלשהו – שריפה ,שיטפון ,רעב או מגיפה
– מודיעים על כך במברק לארמון השלום .כאן תמיד אפשר
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e eהאם חלק מן המקומות המתוארים בקטע מוכרים לתלמידים?
<< כנסית הקבר ומסגר עומר
כנסיית הקבר היא כנסייה גדולה
העומדת במקום שבו לפי רוב
המסורות הנוצריות נצלב ישו ,נקבר
וקם לתחייה .הכנסייה נמצאת ברובע
הנוצרי של העיר העתיקה בירושלים,
בסופה של "ויה דולורוזה" .מקום זה
מזוהה עם גבעת הגולגולתא הנזכרת
בברית החדשה" :וַ י ְִהי ַּכ ֲא ֶשר ָּבאוּ ֶאל
ַה ָמקוֹם ַהנִ ְק ָרא גָ ְלג ָֹתא ,וַ י ְִצ ְלבוּ אֹתוֹ
ָשם" )הבשורה על פי לוקס כג.(33 ,
מאז המאה הרביעית לספירה כנסיית
הקבר היא מוקד עלייה לרגל לצליינים
מכל רחבי העולם ,והיא נחשבת לאחת
הכנסיות החשובות והקדושות ביותר
בעולם.
מסגד עוּמר הוא מסגד העומד
בסמוך לכנסיית הקבר ברובע הנוצרי
בירושלים .המסגד נבנה במקום שבו
על פי המסורת המוסלמית התפלל
הח'ליף עומר בן אל־ח'טאב ,כובש
ירושלים ,כאשר ביקר בכנסיית הקבר.
המבנה המקורי הוקם כנראה במאה
העשירית לספירה ,ושרד ממנו רק
בסיס הצריח .צריח המסגד גבוה בכמה
סנטימטרים מכיפתה של כנסיית הקבר
הסמוכה ,למען ידעו מיהו השליט.

e eמי מהתלמידים ביקר בירושלים בזמן האחרון ויכול לתאר חלקים מהמסלול שהרצל
מתאר ,כפי שהוא ראה אותו?
e eאילו פרטים בחזון של הרצל התממשו ואילו לא?
e eהאם יש מקום אחר בארץ ,חוץ מירושלים ,שדומה במובנים מסוימים לתיאור של הרצל
באלטנוילנד?

34
במהלך הקריאה כדאי לבקש מאחד התלמידים לצייר על הלוח ,או על גיליון נייר גדול ,את
העיר ירושלים על פי התיאורים של הרצל .במרכז הלוח אפשר להקצות שטח גדול לעיר
העתיקה ,ולצייר בתוכה את המוסדות שהוא מתאר  -ארמון השלום ,בית המקדש ,מסגד
עומר וכנסיית הקבר ,ומוסדות הצדקה והעלייה לרגל .מחוץ לחומות אפשר לצייר רבעים
עסקיים ושטחי מגורים .בסוף הקריאה יוכלו התלמידים להתרשם מן הציור ולקבל תמונה
חזותית של החזון.
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שאלות

הרצל אמר פרק שישי ירושלים הבנויה

 .1הרצל האמין שהעיר ירושלים צריכה לבטא שילוב בין ישן לחדש.
« כיצד ביקש הרצל לשמר את אופייה המיושן של העיר ירושלים?
« כיצד ביקש הרצל לחדש את העיר ירושלים?

 .2מהם היחסים בין הדתות והעמים בעיר ירושלים בחזון של הרצל?
 .3לצד האתרים הקיימים ביקש הרצל להקים בירושלים שני בניינים חדשים :ארמון השלום
ובית המקדש .תארו את מראם החיצוני של שני המבנים ,את הפעילות שהתרחשה בכל
אחד מהם ואת המטרה שלשמה ביקש הרצל לבנות כל אחד מהם.
 .4כך כתב הרצל ביומנו האישי בעת ביקורו היחיד בירושלים בשנת :1897
ביקרנו ליד הכותל המערבי .לא קם בי רגש עמוק ,מפני הקבצנות המכוערת,
העלובה והערמומית השולטת כאן .כזאת ראינו למצער בהיותנו שם אתמול,
בשעות הערב ,והיום בשעות הבוקר...

« הסבירו כיצד חש הרצל לאחר ביקורו הראשון בכותל המערבי .כיצד ,לדעתכם,
השפיעה עליו התחושה הזאת?
¬¸ª¸£©«§ªª²
|«£ª§´ps{stn§¶°¬¢
¶§¬d°ªn£´¬µ
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השאלות בעמוד  36מסייעות בניתוח הטקסט ומדגישות את הנקודות המרכזיות להבנת החזון
של הרצל לעיר ירושלים .בשאלה  1מודגש השילוב בין ישן וחדש  -הרצל האמין שאת העיר
העתיקה יש להותיר כמעט ללא שינוי ,ובמילים שלו "בחלקה העתיק שבין החומות ,כמעט
שלא חל שינוי" ,ולעומת זאת הוא ביקש לחדש את כל מה שמחוץ לחומות  -רבעים חדשים,
רכבת חשמלית ,רחובות ,עצים ,מדשאות וגנים ,מוסדות לימוד ,בנייני מסחר ,בתי מגורים
ומקומות בילוי .הרצל חזה שבתוך העיר העתיקה ייבנה מחדש בית המקדש ויקום בה גם
ארמון השלום (שבהם נדון בשאלה  .)3שאלה  2עוסקת במימוש החזון הבין־לאומי והבין־
דתי בעיר  -הרצל חשב שבשל זיקתן של דתות רבות ועמים רבים אליה ,דווקא ירושלים היא
המקום שיהיה אפשר ליישם בו את ערך השוויון בין כל הדתות והעמים" :הנוף היה אותו
נוף  -מקודש לאנושות ,משופע בסמלים דתיים של עמים רבים ...העיר העתיקה הייתה אתר
בינלאומי ושימשה מולדת לעמים רבים "...בשאלה  3מתבקשים התלמידים לתאר את שני
להּבנֹות בעיר  -ארמון השלום ובית המקדש .באמצעות ארמון
המבנים החדשים שצריכים ִ
השלום הדגיש הרצל את חשיבות השוויון החברתי־כלכלי ואת חשיבות המדע .בתוך הבניין
החדש ,הנוצץ ורחב הידיים שעליו התנוסס הכיתוב "שום דבר אנושי אינו זר לי" ,יתנהלו
מאמצי הצדקה הבין־לאומיים של כל עמי העולם ,וגם יוקצו סכומי כסף גדולים למחקר מדעי
ולטיפול באסונות בקנה מידה בין־לאומי .ההיכל הנהדר של בית המקדש יהיה בנוי מתכות
יקרות ,עצי זית ארז וברוש ,והוא יהיה "תאווה לעיניים" .בתוך ההיכל יישמעו קולות זמרה
ונגינת כלי מיתר ,ושם תתקיים תפילת קבלת השבת .בית המקדש המודרני יהיה ,למעשה,
מקום התוועדות לתפילה .כפי שאפשר לראות בשאלה  ,4היה פער גדול בין המציאות שהרצל
פגש בביקורו בארץ בשנת  1897לבין חזונו .אף על פי שציפה שיתעוררו אצלו רגשות עמוקים
כלפי העיר ,הקבצנות והעוני הגעילו אותו ומנעו ממנו את התחושות הללו .אולם העליבות
והמסכנות של העיר לא ניתקו את הזיקה של הרצל לירושלים; אדרבא ,הם גרמו לו לשאוף
לתקן את המצב העגום ,והוא דמיין מציאות יפה יותר שתאמה את ציפיותיו.

פרק ו :ירושלים הבנויה חזון ומציאות
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סיור וירטואלי בירושלים

סיור וירטואלי בירושלים
37
הרצל אמר פרק שישי ירושלים הבנויה

הביטו בתצלומים מהעיר ירושלים ונסו לזהות מה נראה בכל אחד מהם.
« דונו בכיתה בשאלה :האם חזונו של הרצל לעיר ירושלים התגשם?

בתצלומים המופיעים בעמוד  37נראים כמה מקומות בירושלים ומאפיינים מיוחדים לעיר
ה"משוחחים" עם החזון של הרצל .חזונו של הרצל לירושלים התגשם בחלקו ,כפי שניתן
לראות באמצעות סקירת התצלומים (מהפינה השמאלית העליונה ,עם כיוון השעון):
e eהרכבת הקלה ,הנראית בתצלום הראשון ,היא התגשמות החזון של הרצל .כדאי לומר
לתלמידים שהרצל חזה שהרכבת תיבנה בתחילת המאה ה־ ,20ולא בתחילת המאה
ה־ ,21ובכל זאת יש כאן התגשמות החזון.
e eבתצלום השני נראה אחד הבניינים בגן הטכנולוגי במלחה ,מקום שהרצל בוודאי היה גאה
בו במיוחד" .הגן" הוא סמל לקדמה ,והוא משלב בין חשיבה יצירתית לבין פיתוח כלים
טכנולוגיים שנועדו לקדם את התעשייה ואת רמת החיים בישראל ובעולם.
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e eבתצלום השלישי נראים פתקים בכותל המערבי .אף על פי שבית המקדש לא הוקם
מחדש ,ירושלים היא מרכז דתי לעמים רבים ופועלים בה מוסדות דת רבים ,זה לצד זה.
על אף שמדי פעם מתעוררת מתיחות בין יהודים למוסלמים ובין בני דתות אחרות בעיר,
אפשר לומר בהחלט שירושלים היא פסיפס של דתות רבות ,הפועלות בעיר זו לצד זו.
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e eבתצלום הרביעי נראים שתי נשים מוסלמיות ושני גברים חרדים ,וכמו בתצלום הקודם,
גם זו דוגמה לאוכלוסיות הדתיות והלאומיות הרבות החיות זו לצד זו בעיר ירושלים.
e eבתצלום החמישי נראה קבצן מקבץ נדבות ברחוב בירושלים .הרצל התלונן על העוני
והקבצנות בעיר ירושלים בימיו ,ובחזונו ראה עיר שאין בה עוני וקבצנות .בניגוד לחזונו של
הרצל ,ירושלים היא עדיין אחת הערים העניות ביותר במדינת ישראל.
e eגם התצלום השישי מעיד שהחזון של הרצל לעיר לא התגשם במלואו .שלא כמו בעיר
שיש בה שלום ,שוויון ושיתוף פעולה בין מגזרים חברתיים ודתיים ,תצלום זה מעיד על
מציאות אחרת  -על רקע גדר ההפרדה בירושלים ,שנועדה ,בין השאר ,למנוע פיגועים
על רקע לאומני ,חיילים ישראלים מתשאלים נשים מוסלמיות ומונעים מהן את חופש
התנועה.

חזון אחרית הימים

חזון אחרית הימים
38
הרצל אמר פרק שישי ירושלים הבנויה

הרצל לא היה הראשון שהאמין שירושלים יכולה להפוך לסמל של שלום ואחווה באמצעות
מוסדות בעלי אופי בין־לאומי שיקומו בה .אחד ממקורות ההשראה העיקריים של הרצל
לחזונו לעיר ירושלים הוא נבואת אחרית הימים של ישעיהו .כמו הרצל ,גם ישעיהו ראה
בעיר ירושלים סמל לתיקון החברה האנושית כולה.

וְ ָהיָ ה ְבּ ַא ֲח ִרית ַהיָּ ִמים נָ כוֹן יִ ְהיֶ ה ַהר ֵבּית ה' ְבּרֹאשׁ ֶה ָה ִרים וְ נִ ָשּ ׂא
ִמגְּ ָבעוֹת ,וְ נָ ֲהרוּ ֵא ָליו ָכּל ַהגּוֹיִ ם .וְ ָה ְלכוּ ַע ִמּים ַר ִבּים וְ ָא ְמרוּ ְלכוּ
ֹלהי יַ ֲעקֹב וְ י ֵֹרנוּ ִמ ְדּ ָר ָכיו וְ נֵ ְל ָכה
וְ נַ ֲע ֶלה ֶאל ַהר ה' ֶאל ֵבּית ֱא ֵ
ירוּשׁ ִָלם .וְ ָשׁ ַפט ֵבּין
וּד ַבר ה' ִמ ָ
תוֹרה ְ
ְבּא ְֹרח ָֹתיוִ ,כּי ִמ ִצּיּוֹן ֵתּ ֵצא ָ
יהם
יתוֹת ֶ
ֵ
בוֹתם ְל ִא ִתּים וַ ֲחנִ
יח ְל ַע ִמּים ַר ִבּים ,וְ ִכ ְתּתוּ ַח ְר ָ
הוֹכ ַ
ַהגּוֹיִ ם וְ ִ
ְל ַמזְ ֵמרוֹת ֹלא יִ ָשּ ׂא גוֹי ֶאל גּוֹי ֶח ֶרב וְ ֹלא יִ ְל ְמדוּ עוֹד ִמ ְל ָח ָמה.
)ישעיהו ב ,ב–ד(

שאלות
 .1מה תפקידה של העיר ירושלים בחזון של ישעיהו ,מה תפקידה בחזון של הרצל ומה
משותף לשני החזונות?
 .2פסוקים אלו חקוקים בחזית בניין האומות המאוחדות )האו"ם( בניו יורק .מדוע לדעתכם
נבחרו פסוקים אלו לייצג את ארגון האו"ם?
 .3קראו את דבריו של זאב ז'בוטינסקי:
 ...כל אדם ,כל קבוצה וכל עם ,מרגישים עצמם חדורים תחושת שליחות לשנות
את העולם ,לבנותו מחדש על יסודות של צדק ...הציונות טוענת לא רק לצורך
בניית מולדת למען העם היהודי המעוּנֶ ה ,שהרי בכך נוגע הדבר לעם אחד
בלבד; מדובר בהצגה לפני העולם כולו דגם – מופת למשטר־מדינה צודק" ,כי
מציון תצא תורה" ...עיניכם הרואות ,ידידי! אני מאמין ומשוכנע ,כי תוך זמן
קצר ...תיברא או תימצא תכנית חדשה לתיקון העולם...
)ז'בוטינסקי ,נאום בוורשה ,1936 ,תרגום מיידיש(

לדעתכם ,האם עם ישראל ומדינת ישראל היום הם "אור לגויים" ,כפי שחזו ישעיהו ,הרצל
וז'בוטינסקי? בתשובתכם הזכירו גם את הנושאים שעלו בפרקים הקודמים:
« "אם תרצו אין זו אגדה" :מחלום למציאות.
« היחס לזר :קבלת האחר.

« כלכלה מתוקנת :זכויות עובדים וצמצום הפערים בין עשירים לעניים.
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<< הנביא ישעיהו
ישעיהו בן אמוץ היה מגדולי הנביאים
שחיו בממלכת יהודה בתקופת בית
ראשון ,ונבואותיו מקובצות באחד
מספרי התנ"ך הקרוי על שמו .כמה מן
הרעיונות שביטא ישעיהו בנבואותיו היו
מקוריים ומהפכניים במיוחד .בין היתר
הוא טען שצדק חברתי חשוב יותר
מהפולחן הדתי ושיש לשאוף לשלום
בין כל עמי העולם .רעיונות אלו וסגנון
הכתיבה מעורר ההשראה שלו עשו את
הנביא ישעיהו לאחד הנביאים האהודים
ביותר בעת החדשה.

<< אור לגויים
אחד הדיונים החשובים ביותר
שהתנהלו בין ההוגים היהודים בעת
החדשה ,היה הניסיון להגדיר את
תפקידו של עם ישראל בתוך משפחת
העמים .חלק מן ההוגים האמינו כי
עם ישראל אינו שונה במהותו מעמים
אחרים ,ואילו אחרים חשבו כי על עם
ישראל מוטלת אחריות מיוחדת .הוגים
אלו טענו כי העם היהודי יכול להיות
מקור להשראה ליתר העמים ולהוביל
אותם לקראת עתיד טוב יותר .לצורך
ביסוס טענה זו ,הסתמכו ההוגים הללו
גם על הנביא ישעיהו ,שאמר שעם
ישראל צריך להיות אור לגויים ,ולהאיר
בעבורם את הדרך קדימה ,לעתיד טוב
אוֹרְךְ ,וּכבוֹד ה'
אוֹרי ִכּי ָבא ֵ
קוּמי ִ
יותרִ :
ָע ַליְִך זָ ָרחִ .כּי ִהנֵּ ה ַהח ֶֹשְׁך י ְַכ ֶסּה ֶא ֶרץ
ֲוַע ָר ֶפל ְלאֻ ִמּים ,וְ ָע ַליְִך יִזְ ַרח יה' ְוּכבוֹדוֹ
אוֹרְךְ ,וּמ ָל ִכים
ָע ַליְִך י ֵָר ֶאה .וְ ָה ְלכוּ גוֹיִם ְל ֵ
ְלנֹגַ הּ זַ ְר ֵחְך) .ישעיהו ס ,א–ג(

עמודים  39-38הם סיכום לספר הלימוד כולו ,ובהם התלמידים מתבקשים להתבונן בחזונו
של הרצל ובמציאות במדינת ישראל בימינו מנקודות מבט נוספות .הטקסט הראשון בעמוד
 ,38הלקוח מתוך ספר ישעיהו ,נועד להראות לתלמידים שהחזון של הרצל (וגם ספר הלימוד
הרצל אמר )...נכתבו בהקשר היסטורי ותרבותי רחב .חשוב מאוד להדגיש לתלמידים שאנשי
חזון ומנהיגים חברתיים ביטאו את שאיפותיהם בתחום החברתי ,הכלכלי ,המדיני ,הדתי
והמדעי כבר משחר ההיסטוריה ,והשאיפה לתקן את העולם לא הייתה חידוש של הרצל או
של המאה ה־ .20יתרה מזו ,כפי שיתברר לתלמידים כשיענו על השאלות המופיעות בהמשך
העמוד ,החזון של הרצל והחזון של ישעיהו דומים להפליא.
כבר בשאלה  1מתברר שהיחס של ישעיהו ושל הרצל לעיר ירושלים דומה מאוד .שניהם
האמינו שירושלים תוכל להיות מרכז בין־לאומי של שלום ,צדק ושוויון ,ושהעם היהודי יוכל
להיות דוגמה ומופת לאנושות כולה .שאלה  2מרחיבה את הדיון ,ומזכירה את בניין האו"ם,
שהפסוקים האלה חקוקים בחזיתו .עובדה זו מעידה שהחזון של ישעיהו לשלום עולמי ,וגם
החזון של הרצל ,משותפים למעשה לאנושות כולה ,ולא רק לעם היהודי או להוגה כזה או
אחר .בקטע המובא בשאלה  3ז'בוטינסקי מדגיש שהתנועה הציונית לא ביקשה רק לבנות
בית לאומי לעם היהודי ,אלא גם להציג לפני העולם כולו דגם מופת לחברה מתוקנת וצודקת.
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ז'בוטינסקי מצטט מתוך נבואת ישעיהו" :כי מציון תצא תורה" ,ומתכוון לתנועה הציונית,
שקמה על בסיס חזונו של הרצל למדינת היהודים .בהמשך השאלה מתבקשים התלמידים
להתייחס לכמה מהנושאים שנדונו בספר:
e eאם תרצו אין זו אגדה :מחלום למציאות .אפשר לומר שהקמת מדינת ישראל היא הגשמת
חלומו של הרצל ,וקיומה מעיד על יכולתם של בני האדם להגשים את חלומותיהם .אחד
הרעיונות החשובים ביותר בספר הלימוד הרצל אמר ...הוא שאפשר להגשים חלומות
באמצעות מעשים.
e eהיחס לזר :קבלת האחר .כפי שראינו ,השוויון בין בני האדם וגינויה של אפליה על רקע
מוצא ,גזע או דת מאפיינים את כל החזונות לחברת מופת .ובכל זאת ,גם במדינת ישראל
היום אנו עדים לגילויים של קסנופוביה ושנאה המרחיקים את התגשמות האידאל
הרצוי.
e eכלכלה מתוקנת :זכויות עובדים וצמצום הפערים בין עשירים לעניים .בתחום זה הדגיש
הרצל את מרכזיות המדינה ואת אחריותה כלפי כל האזרחים .מצד אחד ,ראינו שבמדינת
ישראל היום המדינה מתערבת בכלכלה ומספקת לכלל אזרחיה חינוך חינם ,ביטוח לאומי
וביטוח בריאות .מצד אחר ,בשנים האחרונות אנו עדים למגמה גוברת והולכת של הפרטה
(כלומר ,העברה של אחריות וסמכויות מן המדינה לגופים פרטיים)   ,לתהליכים חברתיים
וכלכליים אחרים המעמיקים את אי השוויון בחברה הישראלית ולהאמרת יוקר המחיה.

מגילת העצמאות

מגילת העצמאות
39
הרצל אמר פרק שישי ירושלים הבנויה

ביום שישי ,ה' באייר תש"ח 14 ,במאי  ,1948הכריז דוד בן־גוריון על הקמתה של מדינת
ישראל" .מגילת העצמאות" הוא כינוי למסמך שקרא בן־גוריון בטקס שנערך במוזאון תל
אביב ,ושהתפרסם לאחר מכן בשם "הכרזה על הקמת מדינת ישראל" .מגילת העצמאות
מזכירה את הזכות ההיסטורית של העם היהודי על ארץ ישראל ,סוקרת את התהליך
שהוביל להקמת המדינה ,מצהירה על העקרונות שהמדינה תהייה מבוססת עליהם
ומבטיחה זכויות וחירויות לכל תושביה ואזרחיה.

מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות;
תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה
על יסודות החירות ,הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי
ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה
בלי הבדל דת ,גזע ומין; תבטיח חופש דת ,מצפון ,לשון ,חינוך
ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה
נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות.
)מגילת העצמאות" ,פסקת העקרונות"(

« השוו בין פסקה זו ממגילת העצמאות לחזונם של הרצל ושל ישעיהו לעיר ירושלים
ולעם היהודי :מה משותף לכל המקורות האלה ובמה הם שונים זה מזה?

משימה :מכתב להרצל
כתבו מכתב להרצל ודווחו לו על מדינת היהודים בימינו .במכתבכם השוו את חזונו של הרצל
לחברה מתוקנת למציאות במדינת ישראל היום מבחינות שונות .הקפידו לכלול במכתב
דיווחים שישמחו את הרצל ,וגם לציין ליקויים בחברה ,שמהם הוא עלול להתאכזב.
בסוף המכתב הוסיפו פסקה קצרה שתתאר את החזון האישי שלכם וציינו במה דומה החזון
שלכם לחזונו של הרצל ובמה הוא שונה ממנו.
כתבו גם כיצד תוכלו לממש את החזון האישי שלכם בסביבתכם הקרובה – בביתכם ,בבית
הספר ובמקום מגוריכם.
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גם בקטע ממגילת העצמאות המופיע בעמוד  39אפשר לראות את התגשמות החזון של
הרצל למדינת היהודים .לפני הקריאה חשוב להבהיר לתלמידים את ההבדל החשוב בין מגילת
העצמאות לבין החזון של הרצל  -שלא כמו אלטנוילנד וכתבי הרצל האחרים ,שהם  חזונות  
אוטופיים ,כלומר חיבורים המתארים את דמותה של המדינה העתידית ,שהם פרי דמיונו של
המחבר ,מגילת העצמאות היא הצהרה מדינית שקיבלה תוקף חוקי מחייב .ואם כך ,אפשר
לומר שהמחויבות החוקית של מדינת היהודים לעקרונות החירות ,הצדק ,השלום והשוויון
היא הגשמה של החזון של הרצל .בהשוואה שבין פסקה זו ממגילת העצמאות לבין החזון
של הרצל ,אפשר אפוא להדגיש שהרעיון העומד בבסיסם הוא משותף ,ושניהם מתארים
את מדינת ישראל כמדינה שוויונית ,חופשית וצודקת .עם זאת ,ההבדל המרכזי ביניהם הוא
שהחזון של הרצל היה פרי דמיונו ,ואילו מגילת העצמאות היא מסמך המתאר את העקרונות
שצריכים לעמוד בבסיס המדיניות הרשמית של מדינת ישראל .
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משימה :מכתב להרצל

מגילת העצמאות
39
הרצל אמר פרק שישי ירושלים הבנויה

ביום שישי ,ה' באייר תש"ח 14 ,במאי  ,1948הכריז דוד בן־גוריון על הקמתה של מדינת
ישראל" .מגילת העצמאות" הוא כינוי למסמך שקרא בן־גוריון בטקס שנערך במוזאון תל
אביב ,ושהתפרסם לאחר מכן בשם "הכרזה על הקמת מדינת ישראל" .מגילת העצמאות
מזכירה את הזכות ההיסטורית של העם היהודי על ארץ ישראל ,סוקרת את התהליך
שהוביל להקמת המדינה ,מצהירה על העקרונות שהמדינה תהייה מבוססת עליהם
ומבטיחה זכויות וחירויות לכל תושביה ואזרחיה.

מדינת ישראל תהא פתוחה לעלייה יהודית ולקיבוץ גלויות;
תשקוד על פיתוח הארץ לטובת כל תושביה; תהא מושתתה
על יסודות החירות ,הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי
ישראל; תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה
בלי הבדל דת ,גזע ומין; תבטיח חופש דת ,מצפון ,לשון ,חינוך
ותרבות; תשמור על המקומות הקדושים של כל הדתות; ותהיה
נאמנה לעקרונותיה של מגילת האומות המאוחדות.

נוסף על המשימה המופיעה בספר ,אפשר לסכם את הלימוד גם בדרכים האלה:

)מגילת העצמאות" ,פסקת העקרונות"(

« השוו בין פסקה זו ממגילת העצמאות לחזונם של הרצל ושל ישעיהו לעיר ירושלים
ולעם היהודי :מה משותף לכל המקורות האלה ובמה הם שונים זה מזה?

משימה :מכתב להרצל
כתבו מכתב להרצל ודווחו לו על מדינת היהודים בימינו .במכתבכם השוו את חזונו של הרצל
לחברה מתוקנת למציאות במדינת ישראל היום מבחינות שונות .הקפידו לכלול במכתב
דיווחים שישמחו את הרצל ,וגם לציין ליקויים בחברה ,שמהם הוא עלול להתאכזב.
בסוף המכתב הוסיפו פסקה קצרה שתתאר את החזון האישי שלכם וציינו במה דומה החזון
שלכם לחזונו של הרצל ובמה הוא שונה ממנו.
כתבו גם כיצד תוכלו לממש את החזון האישי שלכם בסביבתכם הקרובה – בביתכם ,בבית
הספר ובמקום מגוריכם.
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המשימה המופיעה בתחתית עמוד " ,39מכתב להרצל" ,היא משימת סיכום לספר הלימוד.
במשימה זו נדרש מהתלמידים לנסח את החזון של הרצל לחברה מתוקנת ,להשוות בינו לבין
המציאות במדינת ישראל ולנסח חזון אישי ,שיכול להיות שונה מהחזון של הרצל בנקודות
מסוימות או דומה לו .נוסף על כך ,התלמידים מתבקשים לחשוב על דרכים מעשיות למימוש
חזונם ,בתוך בית הספר ובמדינת ישראל בכלל.
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e eלנסח מכתב מהרצל לאזרחי מדינת ישראל היום ,שיעודד ביקורת על החברה הישראלית
ויצביע על המקומות שדרושים בהם שינויים ותיקונים .באמצעות מכתב מהסוג הזה יוכלו
התלמידים לאמץ את נקודת מבטו של הרצל וליישם את התכנים שלמדו .כדי למלא  
את המשימה בהצלחה יהיה עליהם להבין את הנקודות המרכזיות שעלו מחזונו של
הרצל וללמוד מהן על החברה הישראלית המוכרת להם .כמו כן ,משימה זו תעורר דיון
באקטואליה ,והיא אף עשויה לעודד את התלמידים לפעול לשינוי הסביבה הקרובה להם,
בבית הספר ובמקום מגוריהם.
e eלכתוב שיחה דמיונית בין הרצל לבין אזרח ישראלי ,שתעמת בין החזון של הרצל לבין
המציאות הישראלית .שיחה כזו תחייב את התלמידים להבין את תכני הספר שנלמדו
לאורך השנה ,וגם תאפשר להם למתוח ביקורת על עמדותיו של הרצל ולהצביע על
הנקודות שבהן הם חולקים עליו.
e eלנסח מצע פוליטי למפלגה השואפת לפעול למימוש החזון החברתי־כלכלי של הרצל,
כלומר לסכם את החזון החברתי־כלכלי של הרצל ולהתאים אותו למציאות בימינו.
במשימה זו יידרשו התלמידים לקדם את הדיונים שהתקיימו במסגרת הלימוד לשלב
יישומי .ספר הלימוד מדגיש את הרעיונות המרכזיים בחזון של הרצל ,אך הוא כמעט
שאינו דן בדרכים המעשיות למימושם .מעבר לסיכום העמדות השונות של הרצל ,ניסוח
של מצע מפלגתי ידרוש מן התלמידים לחשוב על דרכים יצירתיות ליישם את המשנה
הכלכלית־חברתית של הרצל מתוך התחשבות במציאות הישראלית המורכבת שהרצל
לא הכיר כלל.
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