
והאורתודוקסיה,הלבנוןעיתוןהנייר:חומרתעלבאר-מרקם,רוני

עמ' 350תשע"ז,ירושליםשזר,זלמןמרכז

הוא .ייחודועלרומזוהאורתודוקסיה',הלבנוןעיתוןהנייר:חומות'עלשלפנינו'הספרשם

העיתונות,ביניהם:הגומליןיחסיאתמדוקדקתבחינהובוחןאחתלמקשהנושאיםשלושהקושר

אתלהזכירודיאחדים,חוקריםכתבובעבריתהעיתונותראשיתעלוהאורתודוקסיה.'הלבנון'

העבריתהעיתונותעלקרסלגצלשלספרוואתגלבוע!מנוחהשלהעבריתהעיתונותלקסיקון

לאנכתבישראל,בארץלאורשיצאהראשוןהעיתון'הלבנון',עיתוןעלגם 2ישראל.בארץ

ובחםלמדי'רביםחוקריםהעסיקהוטיבה,הגדרותיהראשיתה,האורתודוקסיה,ואף 3מעט.

 .זלקיןומרדכיפיינרשמואלבוטל'ישראלאטקס,עמנואל
לחברהחדרהוהמודרנההיהודיתחקורפורציחונתערערחהלכההספרדןשבחבתקופה

המתחוברוסית.ביידישבעברית,יהודיתעיתונותשלהופעתהחיהלכךהביטוייםאחדהיהודית.

הרבנים.אתחןהמשכיליםאתחןשהעסיקהמרכזית,בעיההפךהמסורתלביןהמודרנהבין

במהחזהלמתחוהעניקההיהודיתהציבוריתבזירההבולטיםהשחקניםאחדחייתההעיתונות

בספר.הנידונותהסוגיותכלמעלמרחףחזההמתחואכן,אידאולוגי-פוליטי..ואופי

הראשוןבפרקהמחברת,מביאהאורתודוקסיהמחיבשאלההיתרביןהדןהיסטורימבואלאחר

בעיותיוהפצתו,מנגנוניגלגוליו,העיתון':של'ביוגרפיהבצדקמכנחשהיאמהאתהספר,של

 1863בשנתבירושליםנוסד'הלבנון'עיתוןסרפדיו.עםהעורךשלהיחסיםומערכתהכלכליות

 .הכהןומיכלסלומוןמשחיואלברי"ל'יחיאלאנשים:שלושהשליוזמתםפריבראשיתווחיה
התורכיים.השלטונותבידי 1864בראשיתונסגרקצרהתקופחבירושליםהופיעהואואולם

איששליוזמההעיתוןחיהואילךמכאןבפריז.הופעתואתל 11ברייחיאלחידש 1865בשנת

ישראלארץיישובחיהשניםחמשבמשך 4 •זמנובניוביידישבעבריתהעיתוניםרובכמואחד'

שנחפרוסיה-צרפת.מלחמתבשלהעיתוןנסגר 1870בשנתהעיתון.אתשהעסיקהמרכזיהנושא

לחמן'מרכוסאלברי"להצטרףשםשבגרמניה.במיינץהפעםשוב,להופיעהחלהואמכןלאחר

למוספוהפך'הלבנון'הגרמנית.היהודיתהאורתודוקסיהשלהמרכזיהביטאוןח'איזראליט',מו"ל

 .) 42(עמ'אירופה'שבמזרחהאורתודוקסיהציבור'חיהשלוהיעדשקהלזה,עיתוןשלהעברי

השמיניתבשנהוכך,המובהק.האורתודוקסיצביונואתלקבלהעיתוןהחלשבוהשלבגםזה

בתנועתלהיאבקכדיהמרכזי,לביטאונםלאמצומליטאחשוביםרבניםכמההחליטולהופעתו

כמהלאחר .) 94-93(עמ'ו'חשחר''המגיד''המליץ',העברייםובעיתוניהאירופהבמזרחההשכלה

 • 1886בשנתל 11ברישלמותועםהעיתוןנסגרהפסקות

תשנ"ב.ירושליםוהתשע-עשרה,השמונה-עשרהבמאותהעבריתהעיתונותלקסיקוןגלבוע,מנוחה
רשומיםנוספיםמחקריםתשכ"ד.ירושליםישראל,בארץהעבריתהעיתונותתולדותקרסל,גצל 2

הספר.שלבביבליוגרפיה

העשירההביבליוגרפיתברשימהראו'הלבנון'.עלוהמאמריםהספריםאתכאןלצייןצורךאין 3
הספר.שבסוף

'המליץ'גורדון;דודשלובעזרתו ,זילברמןליפמןאליעזרשלובעריכתוביוזמתו'המגיד'למשל 4
ועו.ד ,חתנוובעזרתצדרבוים,אלכסנדרשליוזמתופרימבשר'ו'קול

(תשע"ח)]פגשנחישראל'תולדותלחקררבעון-[ציון
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בהרחבהשנידונויסודסוגיותבשלושבאר·מרקסדנהספרהשלהבאיםהפרקיםבשלושת

הפרקדןשבההראשונה,הסוגיהנרחב.פרקהמחברתהקדישהמהןאחתולכלהעיתוןדפימעל

הצליחהלאשהיאהעובדהלאורברוסיה,האורתודוקסיהבגיבוש'הלבנון'שלחלקוהיא ,השני

בעבריתהמשכילייםהעיתוניםעםזמןלאורךלהתמודדשיוכלציבוריביטויכלילעצמהליצור

וביידיש.

בראשיתרקאידאולוגיתלתנועההתגבשהבליטא,ובעיקרהרוסית,באימפריההאורתודוקסיה

 .) 24נעמ'ישראל''ואגודתישראל''כנסת'המזרחי',תנועותשלייסודןעםהעשרים,המאה

אורתודוקסיציבוריביטויכלישלחסרונוהיהניכרעשרההתשעהמאהשלהשנייהבמחצית

אתהיהודית.לחברהונכנסהשהלכההמודרנה,ועםומתחזקת,ההולכתההשכלהעםשיתמודד

'הלבנון'.עיתוןמילאהזההתפקיד

דיוניםשניבאר·מרקסמקדימההאורתודוקסיהבידי'הלבנון'שללאימוצוהסיבותלתיאור

היאהזההדיוןבסיכוםבכלל.המגדריתהעיתונותשלתפקידיהאתמבררהראשוןחשובים.

'מסייעתגםוהיאהתרבותית',הקבוצהאתהמשקף'אמצעיהיאהמגדריתשהתקשורתקובעת,

האורתודוקסיתהעיתונותשלסקירההואהשניהדיון .) 86עמ' Jשלה'והגיבושההבניהבתהליך

היאכךבתוךבמזרחה.'הלבנון'אתשהקדימההאורתודוקסיתוהעיתונותאירופהבמערבהחדשה

מעמדלהחזיקהצאריתברוסיההללוהעיתוניםשלבידםעלהשלאלכךהסיבותעלעומדתגם

רב.זמן

רבניםהעיתוןדפימעלשניהלוהפולמוססייעהאורתודוקסיהשלכשופרה'הלבנון'לאימוץ

דרשבמאמריוהתלמוד'.'אורחותלילינבלוםשלמאמריוסדרתעםובמיוחדההשכלה,עםאחדים

התלמוד',לאורחות'נוספותהמשך,ובמאמרמחמירים.דיניםערוך'ה'שולחןמןלהסירלילינבלום

התקפהאלהבמאמריםראווילנהרבני sבדת.וממוסד'שיטתי'תיקוןותבעלכתהרחיקעוד

המסורתית.החברהועלעליהםחריפה

מעיןשליצירתוהיהממנוחשובפחותלא'הלבנון'.לאימוץהיחידהגורםזההיהלאואולם

אתהמענייניםפנימייםובנושאיםהלכתיותבסוגיותלדוןשנועדהעיתון,דפימעלמדרש''בית

-הליטאיבציבורהשפעהבעלירבניםרובם-העיתוןסופרישלהדיוניםהשמיים'.'יראיציבור
אםלומרקשהלרבנים.שאלותלהציגואףהדיוניםמןללמודה'יראים'לקהללאפשראמוריםהיו

רבהיהשלאמנויים),לאלףמאותארבע(ביןהעיתוןשלמגוייומספראתלהגדילכדיבכךהיה

היעדקהל 6עשרה.פיבערךגדולשהיהקוראיו,מספרואתאחרים,עברייםלעיתוניםבהשוואה

 • 104-98עמ'ראו:הרבניםתגובותועלומשמעותוהפולמוסעל 5

ומגיעהמקורותמכמהנתוניםבאר·מרקסמצליבה 80-76בעמודיםנשארו.לאהתפוצהרשימות 6

'המלי,'ץמתחריומתפוצתפחותמעט-לאלףמאותחמשביןהיההמנוייםשמספרלמסקנה
כיכפול,לפחותהיההקוראיםמספרתקופה,באותהכנהוגאחרים.עברייםועיתונים'המגיד'

לפחות,קוראיםעשרהשללידיהםהגיעעותקשכלמעריכהבאר·מרקס .לידמידעברוהעיתונים
'שבעתלושישפ~;-לקס·בלאט,'"'וישעם ם-;~ד'עיתונועלצדרבויםשללדבריומתאימהזווהערכה
"'וישעררעדפרןגעשיכטעדי ,ציטר~;-ןלייבשמואלראו:קוראים'.אלףושבעיםמנוייםאלפים

 • 132עמ' , 1923ווילנה , 1889ביז 1863 ר-;~יפרןפרעסע:
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יראי,,קהלמלמדיםעטם,יפריאתבעיתרןפרסמרשאףמליטא,בעיקררבנים,אפראהיהשלר

ברי//לשלההפצהסרבניורבראמכם,הליטאי.היחרדיהמרחבמןברי"ל)ארתםכינה(כךשמים/

במדינרתמעטיםסרבניםגםלררהירהמעגללהרחבתשאףחראכיאםהמרשב,רבתחרםבליטאהיר

הררסית.לאימפריהמחרץאחזרת

התורנייםרהדירניםהמסורתיתהערלםהשקפתאתהנרגדרתמגמרתנגדשיצארהמאמרים

רכרחםקרנםירידתעקבכן'עליתראלה.גברלרתבתרךארתררגיבשרהמחנהגברלרתאתהגדירר

אמנםמדרש,ביתלקיים(-לרבנים)להםאפשרה /1הלבנרן 1/שהציע/המסגרתבליטא,הרבניםשל

קהילההתגבשהשסביבה ,) 117 1(עמ 1על·מקרמיתציברריתרהכרהסמכרתבעלאך ,רירטראלי

רמגרבש.כדררצבירןבעלת/רירטראלית/

אחזרתהייתהמרצהררתהלאממטרותיהםאחתבכך.דיהיהלארלעיתרנרלברי//לרארלם

להשפיעכדיאבללזר,זרסרתררתרלעתיםמגררנרתדערתבעיתרנרהביאברי//לאמנםהפסיקה.

אתמשמשיםרקצתםהיהודייםהעיתוניםכלשלנחלתםשהיראמצעיםנקטחראהפסיקהעל

מקרםלהןהקצהרגםלזעתרהמנרגדרתדערתבהבאתלהמעיטניסהחראחירם.עדהעיתונים

לריכרזירתלהגיעבשאיפתךגברהה,רבניתכסמכרתעצמראתהציב /1הלבנרן 11/יחסית.מצרמצם

המציארתשלתרלדהשהירהלכתירתלסרגירתהנרגעבכלבייחרדניכרהדברהפסיקה.רלאחדרת

באר·מרקס.כרתכת ,) 120 1(עמ 1טכנרלרגייםרחידרשיםררפראייםמדעייםגילרייםכגרןהחדשה,

הדירןאתמסכםברי//לזית.בשמןהמעררבחזירשמן )א(לכך.דרגמארתשלרשמביאההיא

שאיןרטעןצרפתרבניבעקברתהלךשברהנרשא,עלמשלרבמאמרהעיתרןדפימעלשהתנהל

שניעלבפסיקתךהמסתמךנרברהרררדק,שלמהרבמכתבהביאחראלראיהכזה.לעיררבחששכל

הדגים.שמןשלכשררתך )ב( .) 123 1(עממאלטרנהרהאחרמאמשטרדםהאחד-נרספיםרבנים

פינם,מיכליחיאלהרבשלמאמורבעיתרןמשהתפרסםבסרגיה.לדירןבמהלשמשהציע/הלבנ,ן,

פרלמרס )ג(כך.עלנרספיםמאמריםפרסםרלאהדירןאתברי//לעצרכשר,הדגיםששמןהפרסק

כישקבערהרבניםלצדהתייצב/הלבנ,ן,כשרים.קררפראתררגיאםבשאלהשדןהאתרוגים,

האחריםכברשאיםגםכמרזהבנרשאהדירניםחשיברתרארלםכשרים.אינםהאלההאתרוגים

כשרפדפעילרתרבצד,החברתיהפרליטיתפקידרעלרהעידה/הלבנ,ן,שלמעמדרחיזרקהייתה

האררתרדרקסיה.של

שאלתהייתההשלישי,הפרקערסקרבההעיתרן,דפיעלבהרחבהשנידרנההשנייההסרגיה

ספרבתילהקיםהשלטרנרתדרישתבעקברתעלתהזרסרגיההמרדרני.רהחינרךהכלליתההשכלה

הכלליתלהשכלהאררתרדרקסייםתכניםבין-אי·שילרבאר-שילרבעמדבמרכזהמרזרביים.

חינרךלהטמעתרפעלתקרפתר,עיתרנישארכמרכמחנך,תפקידראתראה/הלבנ,ן,חרל.רללימרדי

עםלדתנאמנרתהמשלבחיים/לאררחרלהכררנתרבררסיההאררתרדרקסיהציבררבקרבמרזרבי

בר,שהתפרסמוהפובליציסטייםהמאמריםפיעלהכללית,ההשכלהלגבי .) 155 1(עמ 1קדמה

שהתפרסמורהמרדערתהידיערתמכלרלבחינתאבלאררתרדרקסית,אמנם/הלבנ,ן,שלזעתרהייתה

סיפרריםזורת,מלשרנרתשתררגמרמדעייםמאמריםפרסםהעיתרןאחרת.קצתתמרנהמעלהבר

עלאחזרתמיליםרמוסיפהלעיתון,שכתבושבהםהחשוביםאתבשמותיהםמונהבאר·מרקס 7
 .) 49--53(עמ'פעילותם
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החושפותמודעותהדתית,אמונתםעלושמרוהכלליותבידיעותיהםשהצטיינואישיםעל

עבריתמשכיליתועיתונותומתורגמתמקוריתמשכיליתספרותמשכיליים,ספרבתילקוראים

המו"לשלברכתואתקיבלוקצתןאבלכלכליהיההמודעותלפרסוםהמניעאמנםומתורגמת.

העיתונותשלכדרכהממנו.נעדרהלאיפהספרותגם .) 159עמ' Jהרבניםחשובישלוברכתם

שלבעיתונהשהופיעוהסיפוריםמןתורגמושרובםפופולריים,רומניםבופורסמוהתקופה,בת

ה'איזראליט'.-בגרמניהאורתודוקסיההבאר

שלהספרבתיאתשתיארבכךדומה,עמדה'הלבנון'הציגהפורמליהחינוךבסוגייתגם

'גילהכיאםכלליים,לימודיםהמשלביםספרבתישלחינוכיכמודלבגרמניהאורתודוקסיההבאר

 .) 173עמ' Jופולין'מרוסיהנעריםיקלטושהםלאפשרותבנוגעוהססנותרבהזהירות

החדשהצבאיהשירותחוקגםתרםכלליתהשכלההמקניםמתוקניםתורהבתלמודילצורך

בוגריוהשכלה.משפחתימצבבסיסעלהצבאיהשירותשלבאורכוהקלותשהעניק ,והשוויוני

והשלבריאלייםספרבתיגימנסיות,בוגריבלבד;חודשיםשישהלשרתנדרשואוניברסיטאות

תלמודישלתיקונםשנים.שלוש-יותרנמוכיםספרובתיאחת,שנה-הסמינריםשלהשני

שללתמיכתםזכהגםוהואחיוני,צורךאפואהיולתוכםמודרניזציהתהליכיוהחדרתהתורה

כללייםלימודיםהמשלביםספרובבתיהמתוקניםהתורהבתלמודיתמך'הלבנון'חשובים.רבנים

שבתוכניותהתורניהצדאתהדגישסיפורם,אתבעיתוןשהביאבכךמסורתיים,ולימודים

השמיים'.'יראילציבורלמופתאותםהפךוכךכאלה,ספרבתישלהישגיהםאתותיארהלימודים

הכשרתם.עלהרבניםביןויכוחהתנהלתוארבעלירבניםלהעסיקהשלטונותתביעתבעקבות

'ישיבותלהקיםהשכלה''מרבילחברתשהציע ,מרחלינושמואלהרבהיהבכךהתומכיםבין

גםתמכובכךכלליים.לימודיםבהןילמדובשבועמסוימותובשעותרבני,פיקוחתחתמתוקנות'

הילדסהיימרעזריאלשלאורתודוקסיהבארלרבניםהמדרשביתשלהמודללפיליטא,רבנירוב

לדיפלומההתנגדווהםשמייםלשםלימודהיאהישיבותשתכליתטענוהשולליםמנגדבגרמניה.

לרבניםקראואףהזההוויכוחלרשותעיתונואתהעמידברי"למטעם.רבנותשלצורהלכלאו

מאמרישליותררבמספרכדרכוהביאאבלהדעות,מגווןכלאתפרסםהואבו.להשתתף

ידיעותפרסםאףהוא .) 205עמ' Jאותםהשולליםמאלהלרבניםמדרשבתיהקמתבעדתמיכה

 .רבניהןואתהמתוקנותהישיבותאתבחיובשסיקרו
כלליותחדשותפרסוםהייתההמסורתיותהמסגרותלפתיחתהלבנוןתרםשבהנוספתדרך

בעיקרהיהההבדלוביידיש.בעבריתהעיתוניםממתחריושונההיהלאהואבכךואקטואליה.

המסורתיים.לקוראיוהתוכןבהתאמת

יסודותעלמושתתתהייתהשעמדתואויהודיתבלאומיותשדגלעיתוןהיה'הלבנון'האם

כ'אידאולוגיההלאומיותאתישראלבןחדוהשלבהגדרתהמסתייעתשהמחברתלאחרדתיים?

המדינהוביןהתרבותיתהקבוצהביןלחפיפהלהביאהשואפתשנה,כמאתייםבתהפוליטית

מכמה ,בספרהאחרון ,הרביעיבפרקהזאתהשאלהאתבאר·מרקסבוחנת ,) 233עמ' Jהפוליטית'

מבט.נקודות

היהודיתהלאומיתבתחייהמהותיחלקהיההעבריתלשפההאםהעברית.היאהראשונההסוגיה

בדורותהקודשבלשוןהכתיבהמסורתשלהמשךהיהבהשהשימושאוההשכלה,זאתשתפסהכפי

לא'הלבנון'ביידיש),(אובעבריתהשימושאתשנימקוהמשכיליים,לעיתוניםבניגודקודמים?
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 .) 239(עמ'מובהק'מסורתימחלךבעבריתהבחירה'חייתהובעבורוהזאת,לשאלהבכללנדרש

חפנהבעברית'הכתיבההליטאית,חאורתודוקסיחשלהביטוילכליהעיתוןשלהפיכתועםואולם,

 .)םש(המשכילים'שלבעולמםלמקומחנגדמשקלשהציעערכית,משמעותבעלמודעלמעשה

השאלהעלחד·משמעיבאופןלהשיבניסיון'כלבאומרה:באר·מרקסמסכמתהזאתהסוגיהאת

מגמהבבחינתאומוקדמתללאומיותביטויבגדרחיה"הלבנון"העתבכתבבעבריתהשימושאם

ביןנרחבאפור""תחוםשלמקיומונובעהקושימןחלקובעייתי.מורכבחראאורתודוקסית,

 .) 245(עמ'ביניהן'מוחלטתכמעטזהותניכרתשבוללאומיות,אורתודוקסיה

חיההאםיהודית?הכללהסולידריותשלטיבהמהאחרת:שאלחנוספהחשפהסוגייתאל

(עמ'לדת'לאחיםדאגהשלמסורתית'מוטיבציהנחלראותשישאומודרנילאומיאופייה

יהודיים:קיבוציםלארבעההעיתוןשליחסובאמצעותהמחברתבוחנתהזאתהשאלהאת ?) 247

ביותר,חיוביחיהאתיופיהיהודילקהילתהעיתוןשליחסוישראל.וארץפרסתימן,אתיופיה,

שלוחיועדועלחברים'ישראל'כלחברתעללהשפיעניסחועורכונידחים','אחיםבבחינת

ברי"לשלבעידודויהדותם.טיבעללעמודמהימןאישולשלוחלחםלסייעבלונדוןהקהילות

מסעואחריעקב'הלבנון'הזאת.למשימהלוייוסףהמזרחןנשלחחבריםישראלכלחברתובכספי

שכתב.הרשמייםחדו"חותואתומסקנותיורשמיואתבעיתוןמרכזיבמקוםפרסםשובוועם

חייתהבאתיופיההיהודיתהעדהאלהלבנוןשטיפח'הזיקההמחברת:מסכמתהזאתהסוגיהאת

כאתנייםלהתפרששעשוייםמאפייניםאליההצטרפואםגםדתיים,יסודותעלאפואמושתתת

 .) 253(עמ'תרבותיים'או

קהילהשליהדותהלגביספקכלחיהלא .תימןיהודילגביהעיתוןגילחיותרמורכביחס

החיים,אורחותאתשתיארספיר,יעקבשלספרועקבהתעורר'הלבנון'דפימעלנחחזיוןזו.

שובולאחרלתימןממסעולוייוסףשלדיווחיוופרסום ,תימןיהודישלוהאמונותהמנהגים

הכלכליתמצוקתםאתבחםותיארומתימןיהודיםששלחומכתביםהעיתוןפרסםכןכמומאתיופיה.

הזאתבתקופההתפתחהבתימןמובהקת.דתיתסיבהנוספהתימןיהודיעםלסולידריותוהדתית.

המדגישיםבמאמריםישראל,ולארץלרוסיההתפשטותהלמניעתנרתםו'חלבנון'משיחית,תנועה

דרכם,עלוביקורתתימןיהודישללתמימותםמדאגה'יותרהאקטיבית:שבמשיחיותחסכנותאת

ויותראירופה,במזרחחאורתודוקסיחבקרבמגמותעלפנימיתולביקורתלדאגהביטויזהחיה

 .) 262(עמ'מקומי'לקונפליקטביטויזהחיהכלל·יחודית,לסולידריותמביטוי

עקביותרועודשבטיות,ומלחמותטבעפגעימפאתגםהקשח,ומצוקתםפרסיהודילגבי

הסברלחשאיןפסיביות'הלבנון'גילחעליהם,שהוטלוכבדיםומסיםומשפיליםמפליםחוקים

אחרים.ולעיתוניםל'חמגיד'בהשוואה

שזיקתולומרקשהאךהיהודית,הלאומיותשלהמרכיביםאחדהיאישראללארץהזיקהאמנם

העובדהמןכולקודםנבעההיאלאומית.מאידאולוגיהמ~נעתחייתהישראללארץ'הלבנון'של

ארץעלתהעשרההתשעחמאהשלהשישיםבשנותישראל.בארץחייתההעיתוןשלשלידתו

נדבנים .הארץיישובבדברודתייםפוליטייםרעיונותעקבהיחרדיהציבוריחירםסדרעלישראל

בבדבדואולם,יצרנית.לעבודההכוונתםידיעלנחהיהודיםמצבאתלהיטיבהתגייסויהודים

בהשכלהנגועהאינהשעדייןהמסורתית,החברהשלכמבצרמקומחאתותפסחחלבהגםהיא

בצידה,אלא'החלוקה'לשיטתכתחליףלאאבליצרניתלעבודהחטיףאמנם'הלבנון'ובמודרנה.
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דעותגםבהיסוס,כיאם'הלבנון',פרסםזאתעםחברתי.ערכיםכשיבריולאכלכליכפתרון

להלכיניסוינתןחרא'אמנם,באר-מרקם:כדברידגארלה'.'אתחלתאהארץביישובשראואחזרת

 .) 281(עמ'יישומם'מפניהזהירבעתבהאךהחדשים,הרוח

עליותהיומדינייהודימרכזלפחותאריהודיתמדינהלהקמתהשאיפהכלפי'הלבנון'בעמדת

ישראל.בארץמדינימרכזוכולמכולהשוללתלעמדההשתנתהההססניתעמדתווירידות.

ליהודיםזמניפתרוןבכךראה'הלבנון' ) 1882-1881(פרעותשבנגב''הסופרתלאחרואולם,

דבר,שלכללוישראל.בארץהתיישבותשיזמרלקבוצותסייעאףרברי"לבמצוקה,הנתונים

המובדלתההלכה,בסיסעלחייםמסגרתלהקיםהמאמץשלביטוייםאלו'היוהמחברת:טוענת

מציינתהיאזאת,עם .) 302נעמ'יהודית'לארמיותשלביטוייםולאהחדש,התרבותיהעולםמן

להתפתחותהמצעמעיןיצרוישראלארץשליישובהבדברהעיתוןדפימעלהרביםשהדיונים

האררתרדרקסית.הציונותשל

עבריתכתובחראלעיל.הבאתימהןקומץורקרבדרגמארת,בידעעשירבאר-מרקםשלספרה

מכבידהשאינהבלבדלאבאר-מרקםשלהמתודיתהכתיבהדרךקולחת.ברוהקריאהמצריבת

אתמציגההיאשברמברא,המחברתכרתכתפרקותתפרקלכל .לצירןדאריהאלאהקריאהעל

מפורטותודוגמאותרבותדעותומביאה-וכדרמהתרבותידתי,היסטורי,-רקעוואתהנושא

מסקנותיה.אתבסופהומביאהדנההיאשבהסוגיהכלמסכמתהיאאותר.ברחבתהיאשבאמצעותן

בדרך .הפצתודרכירעלהכלכליותבעירתירעל ,העיתוןשלדרכועלהקוראיםלרמזיםכך

מן-כולםלאאך-דרכםודעותיהם,חשוביםרבניםשלשלמהשררהמכיריםגםהםזר

מארצותרבניםומיעוטםבגרמניהאררתרדרקסיההבאררבניקצתםהליטאית.האררתרדרקסיה

 .בספרביטוימקבליםהאררתרדרקסיהבקרבוזרמי-משנהזרמיםגםאחרות.
הראשוניםצעדיהלחקרחשובנדבךבספרהלהוסיףהמחברתהצליחהאכןדבר,שלבסיכומו

אתבאינטנסיביותחוקרתשניםירכלשמזהההיסטררירגרפיתר'למגמההיהודיתהעיתונותשל

 .) 303נעמ'מהותה'אתלפענחומבקשתהאררתרדרקסיה

אורחןנורית


