ברכות
ד"ר אמנון רמון ,סגן ראש המכון לחקר ארץ ישראל
וישובה ,יד יצחק בן־צבי
יו"ר :פרופ' שמואל פיינר ,אוניברסיטת בר־אילן

'עיצוב אומה'
בהקשר תיאוריות של לאומיות
פרופ' גדעון שמעוני ,האוניברסיטה העברית בירושלים

בין מציאת עבר להמצאת הווה -
עיצובה של תרבות עברית בארץ ישראל
פרופ' אריה ספוזניק ,אוניברסיטת בן־גוריון בנגב

'היהודי החדש' והמורשת
התרבותית-הגלותית:
אפיקורוס או עם הארץ?
פרופ' אביבה חלמיש ,האוניברסיטה הפתוחה

מעצבים אומה

שורשיה התרבותיים
של הציונות

תרבות ,פוליטיקה ואוטופיה
בראשית הציונות
ד"ר יצחק קונפורטי,
אוניברסיטת בר־אילן

יהודים מרחבי העולם הקימו את התנועה הציונית כארגון רב קולי
שאי־אפשר לתארו רק מן ההיבט הפוליטי — מלמעלה כלפי מטה.
ספר זה מראה שמערכת הערכים ,המיתוסים והאמונות של הציונות
נשאבו מן התרבות היהודית הקדם־מודרנית .התרבות הכתיבה במקרים
רבים גם את סדר יומה הפוליטי של הציונות והספר בוחן את השפעתה
על עיצוב האומה.
שאלות היסוד אשר העסיקו את הציונות בתחילת דרכה שבות
ומעסיקות את החברה הישראלית בימים אלה ,במלאת שבעים שנה
למדינת ישראל .מהו היחס הראוי בין הציונות (ומדינת ישראל) לבין
העבר והמסורת היהודית? מהם היחסים הראויים בין טובת העם היהודי
לבין ארץ־ישראל ושלמותה? מהו אופייה הראוי של הציונות :מערבי או
מזרחי ,אתני או אזרחי? וכן ,כיצד נראתה תמונת העתיד האוטופית של
המדינה היהודית? שאלות אלה עומדות במוקד הספר.
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ערב עיון לרגל צאת ספרו של יצחק קונפורטי
עיצוב אומה :המקורות התרבותיים של הציונות,
 ,1948-1882בהוצאת יד יצחק בן־צבי

ספר זה מציע מבט חדש ,תרבותי ,על ראשיתה של הציונות .הטענה
המרכזית של 'עיצוב אומה' היא שיש להבין את הציונות לא רק
מנקודת מבט פוליטית אלא גם מנקודת מבט תרבותית .כדי להסביר
את צמיחתה של התנועה ואת הצלחתה לכונן מדינת לאום מודרנית
יש לבחון את הדרך שבה הבינו פעילי התנועה ומנהיגיה את מציאות
חייהם ,את עברם ואת עתידם .הציונות נוצרה כחלק מן ההיסטוריה
והתרבות היהודית ,היא לא 'המציאה אומה' כפי שסבורים חוקרים
מודרניסטים .מאידך גיסא ,גם הכמיהה הדתית לציון לבדה אינה
מסבירה את צמיחתה של הלאומיות היהודית המודרנית.

עיצוב אומה
המקורות התרבותײם של הציונות 1948–1882

במהלך הערב
יימכר הספר

ד"ר יצחק קונפורטי הוא מרצה בכיר במחלקה לתולדות ישראל ויהדות
זמננו באוניברסיטת בר אילן ,בין חיבוריו' :זמן עבר — ההיסטוריוגרפיה
הציונית ועיצוב הזיכרון הלאומי' ( ,)2006ומאמרים רבים העוסקים
בחקר הלאומיות היהודית ,ההיסטוריוגרפיה היהודית המודרנית,
האנטישמיות המודרנית ותולדות הציונות.

יד יצחק בן־צבי ,אבן גבירול  ,14ירושלים
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בשער הספר:

במחיר השקה

ראובן רובין ,חלום יעקב ,1970 ,שמן על בד,
אוסף מוזיאון בית ראובן ,תל אביב
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