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 "יְֹּשֶביָה-ְלָכל, ּוְקָראֶתם ְדרֹור ָבָאֶרץ"

 .'י, ה"כ, ויקרא

 

 .ברור ונישא למרחקיםקולנו רם ּו, מעו נא קריאתנוש  

 .כפרטים ם עצמנוועִ , מנוע  -ם בניעִ , ם הטבעעִ  –לחזרה לשורשים להתחברות מחדש ּוקריאה לאחדות ּו

 מנהגים, ם החולק זכרון קבוציע  , עבר ארוך בעל מוצא משותף ם החולקע  , עם ישראל בני, אנחנו העברים

ם ע  , מדינת ישראלוהקים את  ישראל-ארץם אשר חלקו המכריע נקבץ מן הגלויות ומן הֻחרבן אל ע  , שפהו

 .חולק תרבות הנשאבת ממקורות קדומים ויִעוד משותףאשר 

ולחיות , באמצעות מימוש הזכות האנושית הבסיסית להקים בית לאומי, יוגשם בארץ מכורתנו יִעוד זה

 .עצמאית וָחפשית, בצורתה של מדינה ריבונית, מטעם אותו עםנבחר תחת שלטון 

 ישראל-ארץבן כ  ש   –מלאכתו של העם העברי  –אולם מלאכתנו רק החלה , ואמנם קמה לה מדינת ישראל

העברי הוא בן . ואילו אנו קוראים לחירותו של העם העברי, של העם היהודיקמה מדינת ישראל כמדינתו 

בעוד שהזהות . ועושה עברית, דובר עברית, העברי חושב עברית. ישראל-ארץזיקה אל  לֹו, עם ישראל

בגולה ללא שום סתירה עם מהות ( ואף מתקיימת הלכה למעשה)ויכולה להתקיים , של היהודי תלויה בדת

  .ואל עם ישראל ישראל-ארץבזיקה אל בתרבות ּו, בשפה, העברית תלויה במוצא הזהות, קיומּה

עצמאית , ריבונית על שטחה. עצמאית וָחפשית, חזון מדינת הלאום העברית הינו חזון של מדינה ריבונית

ומכל תלות וקבעון אשר יובילו לניוון , מכל שעבוד חיצוני ופנימי, וח ובגוףוָחפשית בר, משלטון זר

נִיהלצורך הגשמת חזון זה אנו מגישים את הרעיון . כה לאומיתודעי  :אשר מתומצת בכמה נקודות ,יִצּיֹונִ -שְׁ



התנועה הלאומית הקוראת להקמת בית לאומי  –ציונות נבנית מן הציונות -השני :הזיקה לציונות .1

ונות הרעי, מן הסמלים וכוללני היא אינה מתנערת באופן עקרוני. ישראל-ארץב, לעם ישראל

בבד -בד, לשמרם קרוב אל לבנו ולהוקירםקוראת אם -כי –והמוסדות שהציונות אמצה ויסדה 

-כל אלו לאחר העיון –ד מוסדות חדשים אימוץ סמלים חדשים ויסּו, עם יציקת תכנים חדשים

 .מחדש הבונה המתבקש בעת הזו

הקמת בית לאומי ציונות הינה תנועה לאומית הקוראת ל-השני, בדומה לציונות: הלאום העברי .2

ם ישראל בעוד שהציונות ההרצליאנית הגדירה את ע, ואולם. ישראל-ארץב, לעם ישראל

הרי , לא-ותו, ם היהודיע  והתייחסה אל עם ישראל כָ , מידה דתיים-מתאר ואמות-באמצעות קווי

ויחודו אינו , עם ישראל הוא העם העברי –שבעת הזו אנו קוראים להגדרה לאומית מחודשת 

יחודו . אדמות-ולה יכולת קיום בכל מקום עלי, אוניברסאלי רעיוןשכן הדת היהודית הינה , בדתו

, אשר אינו תלוי בדת, יחוד זה. בשפתו ּובתרבותו, בעברו, הוא במוצאו, אפוא, של עם ישראל

 .כלאום, הוא העם העברי, הוא אשר מגדיר את עם ישראל-הוא

 – ִקצולהתנוון ולדעוך אל , של כל זרם מחשבתי, השל כל מהפכ סופּה :ה שנות התהליך הלאומי .3

, כעם ככל העמים, כקבוצה, עם ישראל, ואולם. ושל הטבע בכלל, זהו דרכו של הטבע האנושי

ׂשּומה עלינו להכיר , בכדי למנוע את אותה שקיעה ואבדון בתהום הנשיה. ממשיך להתקיים

בהתאם לשינויים הנכפים , עתל-מעת המסד ועד הטפחותמחדש ובהתחדשות מן -בצורך בעיון

שנות התהליך הלאומי קוראת להִ , מעצם שמה, ציונות-כן השני-על. מבחוץ והמתפתחים מתוכנו

, שנות התהליך הזה הינו מעגליהִ . המורד בקבעון ואשר ימשיך לקיימנו כעם, כצורך טבעי

סדר שבעקבותיה מושלט ה, המשכו בתסיסה ושיאו במהפכה, ותחילתו בהתעוררות לאומית

ל דעיכה של אהתהליך הטבעי וההדרגתי  ואילך יוביל שיא-למן אותו רגע, ואולם. הציבורי החדש

עם תהליך אשר יגלוש אל ניוון שבו ה, יבות הקיבוצית ותחושת האחדותשל המחו, הרגש הלאומי

לבין החדלון , מחדש אשר יוביל ליצירת תהליך לאומי חדש-דרכים בין עיון-ימצא על פרשת

ויחל סיבוב נוסף , התהליך הלאומי החדש יעורר מחדש את הרגש הלאומי. צאשממנו אין מו

 .שנות התהליךוהרי זוהי המשמעות של הִ  –בתהליך המעגלי 



כנען -ארץהיא , ישראל-ארץמקומו הטבעי של העברי הוא בשטחי  :ישראל-ארץהזיקה ל .4

. ו וממלכתנו הקדומהשפתנ, התפתחה תרבותנו הרוחנית והָחמרית, במקום הזה, רק כאן. הקדומה

אדמות -יכול להתקיים בכל מקום עלי, כאדם בעל מוצא עברי, כאורגניזם ביולוגי, אמנם העברי

אדם זה יכול להתקיים רק  –כאדם המגשים את יִעודו , חורין-כפרט בן, כרעיון, אולם העברי –

את לשונו , בו נתעצבו כל הכלים והמושגים אשר משמשים את מחשבתו, בין רגבי אדמת אבותיו

מן המדבר , על כל רבדיה, ציונות קוראת לחיבור אל אותה ארץ-השני, כן-על. ואת תרבותו

והנהר התוחם  הים-מאדמת הטרשים החומה ועד תכול, העד-סופי ועד היערות ירוקי-הצהוב האין

בני עם , רק חיבור זה יביא לכדי מיצוי של הזהות העברית הנטועה בכל אחד מאיתנו. את ארצנו

 .ישראל

. החל מימי המהפכה התעשייתית החל תהליך מואץ של ניתוק משורשינו הטבעיים :הקיימות .5

נסמך עתה על התעשיה הממוכנת , כן חי את הטבע והזדקק לו לכלכלתו הבסיסית-האדם שלפני

אולי יצאו שילידי עיר  –" אורבניקוס-הומו"של כך גדלו דורות . נדלה-וראה בטבע כמשאב בלתי

התנהלות המחזוריות לא הבינו את , אותו באמתלא חוו אך , בחיק הטבע לעת לטיול-מעת

של התעשיה על העולם הבינו את השלכותיה לא , ואת השפעות הפרת אותה מחזוריות, הטבעית

תהליך שנמצא מבעד לגבולות העיר ּוִמסיבה זו לא מצאו לנכון להכניס שיקולי איזון סביבתיים ל

, טבע-של משאבי" יתר-משיכת"זה הביא למצב  חוסר התחשבות. יעת סדרי העדיפויות שלהםקב

ציונות קוראת לא רק -השני. דורות העתיד אשר יִרשו את הארץ הזוגזל מִ ואין לראותו אלא כ

הוסיף אל מערכת השיקולים את מימד אלא גם קוראת ל, להתחשבות במרחב הסובב אותנו עתה

ה אנו בהחלט לא קוראים לביטולה של התעשי, לא. דורי-איזון ביןלמתמדת שאיפה ב, הזמן

מן  משפיעים וניזונים ,והאדם המשתמש בה, לשינוי יסודי באופן שבה התעשיה אם-כי, הממוכנת

-של היצור המופרז אל האיזון וההוגנות של מערכת בת" היתר-משיכת"ולשוב ממצב  – הסביבה

ּיָָמה אם חובה החלה על כולנו ושעליה להשתלב -כי, "רשות"רואים בנקודה זו בגדר איננו . ק 

מהפכה מחשבתית זו תתגשם רק באמצעות חידוש רגשי הזיקה . התפיסה הלאומית ביסודה של

 .בין האדם לבין הטבע

. אוכלים ושותים, ממנו אנו נושמים, הטבע מרכיב אותנו. ואל עפר נשוב, מעפר באנו :החינוך .6

 כמו, ייםטבעהבנת שורשינו ה – חיים במסגרתו וניזונים ממנו, אף היותנו כפופים לטבע-אולם על

ינוך ח –לנו באמצעות חינוך  תאם מונחל-כי, תודעתנו מלידהב מוטמעת האינ, העבריתזהותנו גם 

, ציונות מכירה בהשפעתו המכריעה של החינוך על הנוער-השני. לטבע וללאום, לידע, לערכים

אשר אינו מתירא להתחבר אל , משכיל, נוער מוסרי –ומבקשת לעצב דור חדש של נוער עברי 

נוער המגשר  –בין אם גדל הוא בעיר או במסגרת כפרית , ואינו מנוכר אל הטבע, ואדמת אבותי

על הבדלי התרבות הנובעים מן העליה ארצה מארצות שונות ומגוונות באמצעות חינוך אחיד 

תרבות וחיבור לטבע במסגרת לאומית , שלא מתפשר על איכות וששואף לקדמה, ושוויוני

 .משותפת ּומאוחדת



 

תשוקה לחיבור . מגע הוא אולי הצורך העמוק ביותר המובע בעולםהנוכחית הרצון לחיבור ּו בנקודת הזמן

בסיפוק , בצריכהבעידן הזה את החוסר הזה ממלא האדם . עם שורש חייומגע ּו, אדם עם האמתהשל 

 אחר מורים רוחניים הקונים את נשמתו בזול, מועד או בחיפוש אחר גאולה פשוטה-תאוות קצרות

אמת זו  .מבקש את האמת, בעולמנוהזה בעידן הגדל  ,בעיקר הנוערּו, םהאד. כל-אותו חסרמותירים ּו

 .צריכה להינתן

 שנות מאות-וחמש אלפיים לכסות מבקשים איננו. רבדיה כל על ישראל מסורת את מכבדים ,העברים אנו

 כי אנו זוכרים. ממנה לשתות באר מקורותיהּוהיהודית  מוצאים גם במסורתאלא , יהודית ויצירה הגות

 של הנשכח היסוד היא זו עבריות. חי זה ניצוץ והותירה הקשות בשנים העבריות את בחובה טמנה היהדות

 שיסודה תרבות, יהודית-הרבנית התרבות ידי-על דוכאאשר  יסוד ;וחיּות תשוקה מלא יסוד, תרבותנו

, גלותי, לשליטה ניתן, כנוע יםעבד מוסר, ישראל לעם, לנו הנחילה אשר תרבות ;ניתוקבו בגלות והורתה

 גרעין את עמנו מתשְׁ מנִ  הרחיקה אשר, ביסודה דתית תרבות ;המשיח ימות בבוא משמים לגאולה הממתין

 של והרוחני הפיזי הגנטי-הצופן את היהדות נשאה שנים אותם במשך אמנם. העברית ממהותנוּו, האמת

 .מחדש ולצרפו לגלותו עלינועתה  ;פחדיםו סייגים, בכיסויים עליוהיא  כיסתה אולם, העברי העם

ואת  ,אלוהינו ואת, עצמנו החלנו לחפש אתקמנו ו, התעוררנו לאחר שנות תרדמה ארוכות, אנו העברים

 :חיותינו באה לנו משלושה גורמים עיקריים. חיבור הישיר שלנו אליוה

 וא טבעו של העם העברי משחר לידתוהלא ה, ישראלי-הטבע הארץ. 

 ת המביעה את רגשותינו ורוחנו בצורה הנכונה ביותרשפתנו העברי. 

 יים והאהבה ששוחררה מכלאה הדתיתשוקת הח. 

 .זוהי קריאה להשלמה. זוהי קריאה למרד: הרי אתם יודעים, מששמעתם את קריאתנו, ועתה

 .בהרחקה, בקליפות, מרד בתרבות מסואבת

 .השלמה עם המהות האמיתית שלנו

את רעיון הלאום העברי , ציוני-הפיצו בגאון את הרעיון השני, ישית ומופתהוו דוגמה א, הצטרפנו אלינו

של , יהא אשר יהא, ואת יִעודו הקבוצי, והגשימו את יִעודכם האישי שלכם ,הוא עם ישראל, לעם העברי

 .הוא העם העברי, כל עם ישראל

 .ציונית ראשונה-מהפכה שני, בכך החלנו מהפכה ציונית חדשה

 .נפגש גם, אליך נגיע הגע אבל. מצויים אנחנו מקום בכל ולא כיום אנחנו מעטים

 -

נשר השני  .ציוני הראשון-המ 

 .ויעקב חברוני (י"ניל. א.א)ישקר -לא-ישראל-אלעד ארגמן נצח: על החתום
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