
ציונות ואוטופיה 
בעקבות ספרו של יוסף גורני, "אנשי כאן ועכשיו: הראליזם 
האוטופי של מעצבי החברה היהודית החדשה בארץ ישראל"

הכנס יתקיים ביום שני, כ"ב שבט תשע"ו, 1 בפברואר 2016, 

במרכז למורשת היהדות ע"ש צימבליסטה, קמפוס אוניברסיטת תל-אביב

המרכז למורשת היהדות 
ע"ש צימבליסטה

15:30 – התכנסות וכיבוד קל

16:00 – 17:45 | מושב ראשון
יו"ר: אורית רוזין, אוניברסיטת תל-אביב

ברכות:
רענן ריין, סגן נשיא אוניברסיטת תל-אביב

פולה קבלו, ראש מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות

אבי בראלי, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מכון בן-גוריון 

לחקר ישראל והציונות

ריאליזם אוטופיסטי – ההיסטוריון בעקבי מושאו 

שלום רצבי, אוניברסיטת תל-אביב

מהי אוטופיה?

עופר שיף, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, מכון בן-גוריון 

לחקר ישראל והציונות

האוטופיה הציונית – מבט יהודי מאמריקה

18:00 – 19:30 | מושב שני
יו"ר: גילת גופר, המרכז למורשת בן-גוריון ואוניברסיטת 

חיפה

יעקב שביט, אוניברסיטת תל-אביב

רומנטיקה ומדע – היילכו שניים יחדיו?

גליה בר-אור, משכן לאמנות עין חרוד

"הדרך לעין חרוד" – אנרכיזם קולקטיביסטי בשנות 

העשרים 

אביבה חלמיש, האוניברסיטה הפתוחה

הפרטת ההיסטוריוגרפיה

19:30 | מושב שלישי
יו"ר: יצחק גרינברג, המכללה האקדמית בית ברל

דברי סיום: יוסף גורני

הקתדרה לחקר תנועת העבודה ולימודה ע"ש ברל כצנלסון
המכללה האקדמית בית ברל

עיצוב ואיור העטיפה: שי צאודרר

מחיר: 68 ₪ | תשרי תשע״ו

הראליזם מושג זה שטבע יוסף גורני ונמצא בלבו של הספר מורכב מצירוף של ניגודים, אך הוא־הוא המפתח 'ראליזם אוטופי' – הייתכן?  הציונית.  על ההיסטוריה  והתנועות שהטביעו את חותמם  הדחפים של האישים  אלה הציונית רעיונות ואידאלים מגוונים ואף נוגדים זה את זה: לאומיות היסטורית דתית ומודרנית חופשית, האוטופי תורגם לשיטה מדינית וחברתית שעיקרה הוא 'פשרה מקדמת', ובכוחה צמחו ופעלו בתנועה לפענוח  כל  אוטופיות.  בנטיות  רווי  עממי  או  מעמדי  וסוציאליזם  דמוקרטי  ליברליזם  רגשית,  התהליך ההיסטורי ובלא שיראו בהם צו עליון מוחלט. הססמה 'כאן ועכשיו' היתה ציווי קטגורי אישי פעלו. על כן קרויים הם 'אנשי כאן ועכשיו': התפיסה האוטופית והאידאלים הנחו אותם בלא שייָּכפו על אלה ניגודים משלימים. האידאלים היו לתמרורי הדרכה והכוונה, והותאמו למציאות המשתנה שבתוכה הניעו מערכת של אישים ומוסדות, ואף שנוצרו בתוכה ניגודים רעיוניים, פוליטיים וארגוניים, היו רומנטיקה 
הנטיות ולאומי, פוליטי ומוסרי, מוחלט ויחסי כאחד. את  דחקו  והמדיניים  החברתיים  הצרכים  האוטופי.  הראליזם  התפרק  המדינה  הקמת  בין עם  האיזון  על  לשמור  מסוגל  שיהיה  פוליטי  כוח  עוד  נמצא  ולא  הציבורית,  הזירה  מן  המערכת האוטופיות  בהתפרקות  נוסף  שלב  מציינת  הימים  ששת  מלחמת  האוטופית.  לנטייה  הראלי  המדיני. התנועה הציונית אינה משכילה עוד לשלב בין כוחם של מנהיגים מדיניים, חברתיים ומורי הוראה המאמינים בארץ ישראל השלמה - מזה, ואלה המאמינים באפשרות של הסדר שלום מדיני – מזה.  רבת־הניגודים המשלימים הזאת. בעקבותיה נפרדו דרכיהם של בעלי הנטיות האוטופיות הלאומיות: השיקול  בתחום  במיוחד  ניכר  הדבר  הציונות.  בראשית  שנוסדו  והארגונים  המוסדות  ובין  תהפוכות פוליטיות חוללו שינוי בציונות כולה. היא נעשית אוטופיה משיחית ומעמידה בסכנה את עצם רוחניים 
קיומה היהודי הציוני של מדינת ישראל.

יוסף גורני הוא פרופסור להיסטוריה של עם ישראל 
באוניברסיטת תל אביב.

ספריו ומאמריו הרבים עוסקים בקשת רחבה של 
נושאים בתולדות עם ישראל בתקופה המודרנית: 
תנועת הפועלים היהודית בארץ ישראל ובמזרח 

אירופה, היחסים בין יהדות התפוצות למדינת ישראל 
אחרי השואה, העימות היהודי־ערבי בארץ ישראל, 

העיתונות היהודית בארצות החופשיות בתקופת 
השואה, ועוד. 

על מחקרים אלה הוענקו לו פרס יצחק בן־צבי 
)1975(, פרס הספר היהודי בארצות הברית )1994(, 
פרס ביאליק לחכמת ישראל )2006(, תואר דוקטור 

)2006(, פרס האגודה לחקר ישראל )Association לפילוסופיה לאות כבוד מאוניברסיטת בן־גוריון בנגב 
for Israel Studies - AIS( והמכון לחקר ישראל

בארצות הברית )Israel Institute( על מפעל חיים

 .)2014(

אנשי כאן ועכשיו
היהודית החדשה בארץ ישראלהֵראליזם האוטופי של מעצבי החברה
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יוסף גורני

הפקולטה למדעי הרוח ע״ש לסטר וסאלי אנטין
בית הספר למדעי היהדות ע״ש חיים רוזנברג

המכון לחקר הציונות וישראל ע״ש חיים וייצמן
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