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"מסמך סוקולוב", נייר העבודה 
האסטרטגי הראשון של ההסברה 

הציונית 
לבירור משמעותו של המונח "הסברה" ושימושיו

גדעון קוץ

מאז ומעולם היו הידיעות שבידי העולם עלינו לקויות בשיבוש וסילוף. 
רגש ההשתייכות והשיתוף שבו היו מונים אותנו תכופות כל–כך וזעופות 
כל–כך, היה נתון בתהליך של התפוררות גמורה שעה שהסתערה עלינו 
האנטישמיות. זו חזרה והגבירה אותו שוב ]...[ אנו הציונים איננו רוצים 
לשם פתרון השאלה היהודית מין אגודה בינלאומית, אלא אנו רוצים 
 ]...[ בדיון בינלאומי, ההבדל הזה הוא בשבילנו בעל חשיבות עליונה 
]...[ באמצעים הרוחניים להחיאתה ולטיפוחה של  הקונגרס יעסוק גם 
באי– להלחם  אנו  צריכים  זו  בנקודה  גם  היהודית.  הלאומית  ההכרה 

הבנות. 

לא מבינים אותנו, את היהודים ואת הציונות, הבהיר תיאודור הרצל 
)1897(. מכאן  הציוני הראשון בבזל  בנאום הפתיחה שלו בקונגרס 
שמאמץ מרכזי של התנועה הציונית והמדינה שבדרך הופנה לתיקון 
פנים.  וכלפי  חוץ  כלפי  ולהסברתן  ההבנות"  "אי  להבהרת  המעוות, 
גם אם נשיאה הראשון של ההסתדרות הציונית והבאים אחריו הרבו 
שבשפת  הרי  )פרופגנדה(,  "תעמולה"  המקובל  במונח  להשתמש 
הציונות נוסף למרכיב השכנוע גם האלמנט הערכי, השאיפה לחפש 
עצמנו  את  מראים  "הננו  דיוקם.  על  הדברים  העמדת  האמת,  אחר 
בפתיחת  הרצל  אמר  האמת",  את  פשוט  מדברים  הננו  שהננו:  כמו 
של  לקירובם  לדרכים  מתייחס  כשהוא   ,)1898( השני  הקונגרס 
ה"דיפלומטיה  שמומחי  )מעניין  הציוני  לרעיון  האוהדים  הנוצרים 
הזה(.  הבסיסי  לטיעון  דבר  של  בסופו  חזרו  ימינו  של  הציבורית" 
ביקשו  הן  "האמת".  להשלטת  שאפו  המהפכניות  האידאולוגיות  כל 
להשפיע, אך לא תמיד טרחו להסביר ולהצטדק. ה"הסברה" כתעמולה 
מסבירים   — פחות  שחזקים  ככל  עוצמה.  תלוית  הנראה,  ככל  היא, 
יותר. מהפכה כוחנית או שלטון מטיל אימה אינם נזקקים בדרך כלל 
ה"הסברה"  שלהם.  האפקטיביות  מן  ליטול  העלולות  להצטדקויות 
זה  המתון,  השכלתני,  הלימודי,  הממד  חשיבות  בהערכת  גם  כרוכה 

של המשא ומתן, לכאורה תכונה יהודית.

"הגיעה העת למעשים, לתעמולה ועבודה", קרא הרצל לצירים 
בכתב  גם  נכתב,  מעט  לא   .)1899( השלישי  הקונגרס  של  בסיומו 
הפוליטית  בפעילותו  התעמולתי  המרכיב  חשיבות  על  זה,1  עת 
והדיפלומטית של הרצל. היו אף מי שראו בכך את עיקר פעילותו.2 
התקשורת  של  ופרקטיקן  תאורטיקן  היה  שהרצל  לומר  יהיה  נכון 
הכיר,  שאותה  האירופית,  העיתונות  באמצעות  בעיקר  השכנועית, 
הוא  דבר  של  בסופו  ותרבותיים.  סמליים  אחרים,  מרכיבים  גם  אך 
פעל, בדרך כלל באופן אינסטינקטיבי, בשיטות התעמולה המקובלות 
בזמנו, על התמימות היחסית והפשטנות הא–מוסרית ביסודה שבהן, 
של תן וקח. הוא לא תרגם לשפת האסטרטגיה את ההסברה הייחודית 
תולדות  ובראשונה  בראש  דרשה  שזו  משום  רבה  במידה  לציונות, 
חיים, שלא היו לו, תכונות וידע ביהדות. תואר האסטרטג והמקצוען 
בנשיאות  מיורשיו  לאחד  חיכה  הציונית  ההסברה  של  הראשון 
ההסתדרות הציונית, עיתונאי כמוהו במקצועו, אך דרכו מן היהדות 

אל הציונות הייתה שונה מזו של הרצל. 
נחום סוקולוב היה האיש שהעניק לראשונה שימוש פורמלי למונח 
המקובל  במונח  גם אם השתמש במקביל  הציוני,  במילון  "הסברה" 
"תעמולה".3 הוא תרגם לעברית מונחים מקצועייים בתחום זה וניסה 
הבעייתיות  על  הצבעתי  קודמים  במאמרים  יהודי.  אופי  להם  לתת 
שבהתגייסותו המלאה של סוקולוב לשירות התעמולה הציונית מול 
ולדיוק  לאובייקטיביות  לשאיפה  המחויב  וכעורך  כעיתונאי  תפקודו 
והציונית  היהודית  העיתונות  "אחריות"  את  העדפתו  ועל  במידע, 
לעמדה  המציאות  ל"התאמת"  נטייתו  על  גם  אך  שלה.4  החופש  על 
לנאורות  כביטוי  ה"פרו–צרפתיות"  )כמו  דגל  שבה  האידאולוגית 
ולִקדמה מדינית(. עיסוקו בהסברת הציונות היה המשך טבעי לתפקידו 
כמסביר וכמתווך בין ישן לחדש, עוד בטרם נשבה בקסמו של הרצל. 
ואת  הצפירה  לקוראי  העולמית  המדיניות  סודות  את  הסביר  הוא 
אירופה ואת העולם החדש ליהודים החסידים המסורתיים שמתוכם 
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ואת  הציונות  של  חולשותיה  את  להסביר  תחילה  שידע  וכשם  בא. 
סיכויי הצלחתה הקלושים, כך מצא את הטיעונים המובהקים להוכיח 
האסטרטגי  למיישם  היה  וכך  מהפך.  )בו(  כשחל  הגמור  ההפך  את 
כלפי  הבנות"  ב"אי  להילחם  ההרצליאנית:  התאוריה  של  האידאלי 

פנים וכלפי חוץ.

"הסברה" מהי?
שורה של כותבים בכירים ממכריו וממוקיריו, מדינאים ואנשי רוח, 
האדם  סוקולוב  בין  נפרד  הבלתי  לקשר  סוקולוב  בספר  מתייחסת 
לפעילותו התקשורתית והמדינית להסברה.5 כל אחד ופרשנותו. הנה 

כמה ציטוטים. 
יצחק גרינבוים ראה בהסברה הסוקולובית בראש ובראשונה עניין 

של סגנון, גם סגנון מדיני, ששורשיו בתחילת עבודתו העיתונאית:
 הצפירה לא היתה עתון שנלחם לדעותיו מתוך סערת התקפות על העולם 
הישן, על הבערות והחסידות. דרכי השחר ואפילו דרכי המליץ לא היו 
דרכיה. הקורא של הצפירה לא היה הבחור שמרד וטעה בדרכי החיים, 
הבחור שעמד על חורבן עולמו וחיפש את הדרך לעולם חדש, אף לא 
המשכיל מבני הדור החדש שעלו בו ניצני המחשבה הציונית והלאומית. 
רוב קוראיה של הצפירה היה מעולמם של החסידים וצעיריהם, ששום 
לשון אחרת מלבד העברית לא היתה מובנת להם. והללו לא מרדו ולא 
החריבו עולמות ולא תעו ולא הציצו בעין אחת, ומעט מעט ולאט לאט 
אבד להם עולמם. הצפירה נהגה זהירות בקוראיה אלה. היא הסתגלה 
אליהם בסגנונה ובלשונה. היא דיברה אליהם במתינות ומתוך השתדלות 
דיבור  באיזה  אותם  תדחה  פחדה שמא  היא  ברגשותיהם.  לפגוע  שלא 
חריף או באיזו דעה נועזה, לפי הבנתם. היא בחרה בדרך של הסברה: 
לקרב את הענינים החדשים לשכלם ולרגשותיהם ולדרכי הבנתם. היא 
לא ביקרה, לא החריבה עולמות, אלא דיברה רכות, בהשכל ובדעת, כפי 

שאומרים — הסבירה.
לדבר  הזאת  השיטה  את  הזאת,  ההסברה  דרך  את  לו  סיגל  סוקולוב 
אל הלבבות, לקרב ולא להרחיק. במשך הזמן נעשה אמן בהסברה זו, 
וחינכה  קוראיה  על קהל  נתחבבה  הצפירה  לה.  נאמן  נשאר  ימיו  וכל 
דור שלם, דור יוצאי העולם החסידי שבפולין. דבריה הרכים פעלו את 
נכנסים ללבותיהם של  היו  פעולתם לאט לאט: מתוך הסברה מתמדת 
הקוראים ומשנים את דעותיהם ואת יחסם לעולמם הם ולעולם הסובב 

אותם.
ובאיזראליטא, בלשון הפולנית, עמד סוקולוב והטיף ליהדות, לשמירה 
על נכסי הרוח, שאין להזניחם, שאין להשליכם אחר גו גם כשמשנים 
את צורות החיים ונכנסים לפני ולפנים של העולם הפולני. אפשר להיות 
של  יצירותיהם  את  המציינת  זו  מיוחדת  לרוח  נאמן  ולהשאר  פולני 
לקרב  והשתדל  הסברה,  ומתוך  רכות  דיבר  ושוב  דור.  דור  היהודים 
את הלבבות ולא לדחותם. וכשם שדיבר לקהל קוראיו העבריים מבין 
המסביר  האיש  אותו  המתפלנים.  קוראיו  לקהל  דיבר  כך  החסידים, 

והמקרב אל השכל, אלא שהקהל שדיבר אליו היה שונה.6 

כמסביר  כנואם,  סוקולוב  של  פעילותו  בראשית  גם  עסק  גרינבוים 
בעל–פה.

לציונות  הראשונות  האלה,  אספות–עם  את  להזכיר  אהב  סוקולוב 
זכר לראשית  בוורשה, שבהן היה ראש המדברים. הללו היו לו מעין 
הפגישות  היו  אלה  העם.  המוני  על  ישרה  השפעה  וראשית  אהבה 
היו מקוראיו  והמוני העם, שביניהם  סוקולוב  בין  הישרות  הראשונות 
באידיש  ובנאומיו  שמעו.  שמעו  את  שרק  רבים  גם  אבל  הוותיקים, 
מתוך  ההסברה,  דרך  במאמריו:  לה  שהסכין  בדרך  הלך  ובפולנית 
מתינות וזהירות ורצון לקרב את הלבבות. הוא לא הלהיב את הלבבות, 
ואילו אז  נואמים עממיים.  ורק לפעמים השתמש בפתוס השכיח אצל 

לא הצליח לתפוס את הלבבות כמו בהסברתו המהולה לעג דק ושנון.
הודות לציונות הלך סוקולוב אל העם. הודות לציונות נתרחבו אפקיו, 
נשתנו:  הסברתו  ואופן  סגנונו  הפובליציסטית.  לפעילותו  טעם  ניתן 
והוא  פרח,  הפובליציסטי  כשרונו  אירופיים.  ורעננים,  בהירים  נעשו 
נעשה העתונאי העברי בה"א הידיעה. אולם הוא לא שכח את קוראיו 
המובהקים, את קהל החסידים והחרדים שנשארו נאמנים לו ולהצפירה, 
זה של האומה  חיפש דרכים לחלק  לציונות. הרצל  למרות התנגדותם 
אז  פונה  סוקולוב  ההסתדרות.  אל  בהצטרפותו  מרובות  תקוות  ותלה 
שיצאו  מאמרים  של  בשורה  ורבנן,  מרנן  אל  והחרדים,  החסידים  אל 
את  התנגדותם,  סיבות  את  בהם  מנתח  הוא  מיוחד.7  בספר  אחרי–כן 
והכל  ותכניותיה.  פעולותיה  את  הציונית,  ההסתדרות  של  שאיפותיה 
מתוך  שבלב.  העקמומיות  יישור  בדרך  לו,  המיוחדת  ההסברה  בדרך 
מתינות וזהירות רבה הריהו הולך ומבאר למרנן ורבנן, שכל התנגדותם 
לציונות ולדרכיה בטעות יסודה, שלפעמים אין זה אלא פחד מפני הסדר 
היה  לא  הטילו סערה —  לא  והיופי שבחיים. המאמרים האלה  והדעת 
בדרכו של סוקולוב להטיל סערה בדבריו — אלא חדרו אל תוך המוחות 
והלבבות. כעבור ימים ושנים, כשהחסידים עם צדיקיהם בראש הופיעו 
בתור הסתדרות מיוחדת, אפשר היה לראות בתכניותיהם, בפעולותיהם 

ובדבריהם רישומים רבים מדבריו והסברותיו של סוקולוב.
באותו זמן לא הזניח גם את קהל הצעירים והמשכילים. בנשפי יום ב' 
בביתו ובאסיפות תלמידי המכללות הסביר את תורת הציונות, התווכח 
עם מתנגדיה, עמד על עיקריה ועל הספקות המתעוררים לרגליה. הרביץ 

את התורה החדשה והעמיד תלמידים רבים.8

הציוני,  והמנהיג  הדיפלומט  סוקולוב,  עבר  פנים  כלפי  ההסברה  מן 
כמה  "אחרי  הראשונה:  העולם  מלחמת  אחרי  חוץ  כלפי  להסברה 
עם  ויחד  ללונדון,  עובר  סוקולוב  בקושטא,  הצליחו  שלא  נסיונות 
וייצמן וצ'לנוב הריהו מתחיל בפעולת הסברה והכשרת הלבבות של 
אנשי הממשלה הבריטית, של בעלי ההשפעה מתוך היהודים, לשם 
יצירת התנאים הדרושים להגשמת הציונות".9 ההסברה נמשכה בשני 
מישורים: "בכל מקום הריהו מעורר את הלבבות, מחשל את רצונו 
של העם, מסביר ומרביץ את תורת הציונות".10 וכך סיים גרינבוים 
)1936( שהתכנס אחרי  בקונגרס העשרים בשנת תרצ"ו  דבריו  את 
העם  ואתה  התנועה  נתיתמה  הקונגרס,  "נתיתם  סוקולוב:  של  מותו 
והסברתו  סוקולוב  לנו  חסרים  מה  יורגש  עוד  שנים  ימים  היהודי. 

הכובשת והמקרבת לבבות".11 
יעקב פיכמן, שהתרכז בביקורת הספרות, קבע כי "את הנפש אשר 
עשה ]סוקולוב[ לרעיון הציוני ולספרות העברית עשה בקסם נלבב זה 
שבניבו, באותה יכולת אדירה של מסביר, מאיר, מקרב את הדברים 
אל שומעם". אבל מקור כוחו היה גם חולשתו בעיני הביקורת: "גודש 
אותה  המלאה,  ההסברה  המלאה,  ההטעמה  לשם  שנדרש  זה  לשוני 
שלא  לדורנו,  קשה  היתה  כך  שכל  נרדפים,  בשמות  נרדפת  הבעה 
הוקיר שום סגולה בסופר ככוחו לצמצום, להגדרה, לביטוי האחד".12 
הוא השווה בין סגנונו לזה של יריבו אחד העם, "האיש שהבליט", 

נחום סוקולוב
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כהגדרתו, "באפן אכזרי את חולשותיו של סוקולוב": 
שאופן  אלא  מסביר?  וראשונה  בראש  אחד–העם  גם  היה  לא  כלום 
הסברתו היה דרך הקיצור דרך ההגדרה של הרעיון: המכוון היה למוחו 
של אדם, לחינוך המושג המצומצם שכל הסברה יתרה עלולה לטשטש 
אותו, בעוד שאופן הסברתו של סוקולוב היה דרך ההפראה, ההכשרה — 
קירוב המושג ללבבות ]...[ אחד–העם שלא היה פחות משכיל מסוקולוב, 
יותר  בן–חורין  היה  קלוקלת,  מזוייפת,  להשכלה  אלא  חושש  היה  ולא 
והיה פטור מהסברה אלמנטרית, בעוד שסוקולוב שלא ראה לפניו אלא 
את העומדים בתחומי הגיטו, לא היה סיפק בידו לעמוד, כאחד–העם, על 
ההבדלים הדקים שבמחשבה, להבחין בין צבע לצבע, בין גוון לבן–גוון.13 

סוקולוב, לפי פיכמן, "עד היום האחרון ינק מן ההשכלה. מכאן 
הממד  על  אפוא  הוא  שלו  הדגש  לעטו".14  אשר  ההסברה  מידת 

השכלתני–לימודי המודרני של המונח בשימושו ה"יהודי–ציוני". 
סוקולוב  של  פרשנותו  טשרנוביץ(,  )חיים  רב–צעיר  לדברי 
הפרשנות  בדרך  מעוגנת  קוראיו  בפני  שהביא  העולמית  למדיניות 

היהודית המסורתית. 
בכלל כל דרכי ההסבר שלו הם "דרכי הגמרא" ]...[ היה הולך ומסביר 
חובשי  היו  לפנים, שרובם  הצפירה  קוראי  לפני  ביחוד  קוראיו,  לפני 
ומהמשכילים שבדור, את כל המכונה הגדולה של עולם  בית המדרש 
והחיות  האופנים  כל  ועם  ופרקיה  חוליותיה  גלגליה,  כל  על  המדינות 
בפני  להסביר  בא  היה  כאילו  להם,  הנשמעת  בלשון  אותה,  המניעים 
מביא  והוא  ים,  בלב  האניה  את  המוליכה  המכונה  טיב  את  בן–ישיבה 
ושואב המים  חוטב העצים  מן  ומממונה לממונה,  לגלגל,  אותו מגלגל 
הולך  כך  ופרט.  פרט  כל  לו  ומסביר  גבוה,  מעל  הגבוה  לקברניט  עד 
כל  עם  היום–יומית  הפוליטיקה  תורת  את  קוראיו  לפני  ומסביר  רנ"ס 
ה"פשטליך" וה"קמטים" ועם כל "היש לישב בדוחק" ]...[ ממש כאילו 
היה משמיע שיעור במסכת "פוליטיקה" בסוגיה חמורה, בפלפול עצום.15 

של  העיתונאי  בשיח  כי  אגב  בדרך  אפוא,  כאן,  הראה  רב–צעיר 
בנושאים  טיפול  אלא  מודרניזציה  הייתה  לא  כשלעצמו  הצפירה 
חדשים בכלים ישנים, למשל ההשכלה הברלינאית הראשונה, בניגוד 

לשאר עיתוני ההשכלה הגדולים בתקופתו.

ההסברה על פי סוקולוב: "סגולה יהודית מיוחדת"
תפקידה  ואת  שלו  ההסברה  תפיסת  את  ניסח  עצמו  סוקולוב  נחום 
המדינאי  ובנו,  רתנאו  אמיל  והתעשיין  המהנדס  על  הדיוקן  במאמר 
המתווך  בדמות  דן  הוא  "אישים".  במדורו  רתנאו,  ולטר  והסופר 
היהודי, כמובן, אבל גם באחרים, בדרכו ובסגנונו המסביר והמרחיב.16 

מסביר,  היה  הוא  ראשון:  ממקור  ובורא  ממציא  היה  לא  רטנוי  אמיל 
מקיפים,  במעשים   — ומגלם  מגשים  עממיים,  כוחות  מסדר  מרחיב, 
המוניים וממלאי חללו של עולם — המצאות של אחרים. בתפקיד זה של 
הסברה, הגשמה והרחבה יש סגולה יהודית מיוחדת. אמנם, יש לנו בכל 
מקצוע בוראי בראשית, ראשונים להמצאות, אבות — תקופות, שמשות, 
מאד,  מופלג  במספר  לנו,  יש  אבל  תנובת–עולמים,  מפרי  שרשים 
שפע,  מוליכי  גאוניים,  מעבירים  תורות,  מפיצי  איזגדים–אפוסטולים, 
נושאי כלים אדירים, ירחים מאצילי–אור, אשר בלעדיהם היה העולם 
חושך ותוהו, וכל ההמצאות והחידושים היו חבושים בטמון, בחינת רבי 
משה בן מנחם, גאון המסבירנים בפילוסופיה, ר' אהרן ברנשטין, מופת 
הפרשנים העממיים בחכמת הטבע, המנצח לוי, המתורגמן הכי מובהק 
"כלי  שהיה  פי  על  שאף  לאסאל,  פרדיננד  וגנר,  ריכארד  נגינות  של 
מחזיק ברכה בעצמו", "תנא" ו"ראשון" בתורת הסוציאליסמוס העיוני, 

היהודי  של  אמוראו  היה  הקורותי,  ובתפקידו  העיקרי  בתוכנו  אבל 
האחר, הצור האיתן בורא השיטה: קארל מארכס — ודומיהם. ככה היה 
גם משפט אמיל רטנוי — לא בכתיבת ספרים, כי אם בעולם המעשה, 
בגרמניה, ועל ידי תולדות ותוצאות ושרברבים של חברות ומוסדות, גם 
בעולם הכללי — תלמיד מובהק, תעמולתן, פוסק הלכה–למעשה, וסדרן 
רב פעלים של הממציא האמריקאי אדיסון, ואחר כך של המון ממציאים 

ומפענחי תעלומות–טבע אחרים.
גם תפקיד זה של איש הבינים, המפשר והמתווך והמסביר בין ארצות 
ועמים, הריהו כשרון מיוחד של ישראל. מעטים דורשים אותו לשבח, 
ורבים — לגנאי. יצירה ותיווך? לית מאן דפליג שיצירה קודמת, אבל 
מה יצירה ומה תיווך? רוב האנשים, אפילו סופרים ומבקרים, עשויים 
לרפרף על שטחיותם של דברים, לתחם תחומין, לשרטט קוים מבדילים 
רק  וזה  בראשית,  מעשה  זה  לאמור:  נמהרה  פסקנית  ברוח  ולחרוץ 
תיווך; וכשאומרים: תיווך, אז לפעמים תיגרר אחרי מלה זו מלה רעה 
הימנה, והיא "סרסרות". הוי כמה מקלות הדעת ועיוות הדין יש במיון 
זה! כשאתה עומד על בוריו של דבר, ונוקב ויורד עד תהומו, וביחוד 
כשאתה בקי ויודע מה קדם ליצירה והמצאה זו או אחרת, ומה ענינו של 
תיווך, תיכף מתחלפים לך ה"יוצרות", ועל כל פנים אתה נעשה מתון 
 ]...[ וזהיר עד מאד, ואינך נחפז לקבוע דברי השערה הללו "כחומה" 
חוקי ניוטון בודאי הם יצירה מקורית; האם גם גילוי אמריקה על ידי 
יצירה מקורית? קולומבוס לא ברא את אמריקה; היא  קולומבוס היא 
קדמה לו בטבע; הוא לא עשה את הישוב החדש של אמריקה; זה נעשה 
לדבר,  רגלים  יש  אבל  לאמריקה;  הדרך  את  גילה  קולומבוס  אחריו; 
שכבר נודעה הדרך ההיא לתיירים שקדמו לו, ונשכחה, והוא חזר ומצא 
אותה וסוף סוף הוא היה המתווך בין אמריקה ואירופה מילתא זוטרתא!
תקופת הריניסנס היתה יצירה או תיווך? כל עיקרה היה תיווך; החזרת 
עטרת האמנות ליושנה, אבל מתוך כך היתה היצירה הכי ענקית בעולם 
בעולם   — מאד  מועטות  הן  החידוש  בתכלית  חדשות  תגליות  היופי! 
המחשבה והשאיפות המוסריות — כמעט אין, אלא שהן פושטות צורה 
ולובשות צורה; בעולם המוחש, הנסיון וההסתכלות — הן רבות יותר, 
אבל הן טעונות התפתחות ושימוש. המתווך בהמצאות כאלה הוא גם 
והרעיונות,  והכוחות  והמשכלל אותן. אלמלא חילוף החמרים  המקיים 
ונוקף  רץ  הדם  היה  אלמלא  והצרכן,  היצרן  בין  ומתן  המשא  אלמלא 
מקבלות  ממדינה  ומדינה  מאומה  אומה  היתה  אלמלא  הגוף,  בורידי 
כל  היתה   — ונגינות  חזיונות  אף  וסחורות,  כלים  וחידושים,  המצאות 
חוסר–מחזור  ומתוך  מדולדלים,  באברים  ודוממת  שוקעת  התרבות 
במקומו  ועומד  נח  היה  והגלגל  ונבאשת,  נכמשת  התרבות  כל  היתה 
ולא חוזר. אנחנו העמדנו מספר גדול של בוראים, אבל העמדנו מספר 
הרבה יותר גדול של אנשי הביניים, או קראו להם מסבירים גאונים. 
לואידז'י לוצאטי, שגשם את תורתו של שולצה–דליטש באיטליה, יוצר 
היה, או איש הביניים? פישר, שהכניס את הספרות הקנדינבית, ורפאל 
לוונטל שהכניס את דוסטויבסקי ואת טולסטוי לגרמניה סרסורים היו? 
הם ואלפי יהודים כמוהם היו ויהיו נושאי אינטרנציונל– עילאה, מדעי, 

ספרותי, רוחני, מוסרי.17 

סוקולוב אינו מהסס ואינו מתבייש להיות ה"סרסור" של הרצל, איש 
והסברתה  רבו  המקורית של  בציונות  דבקותו  אם  גם  ומתן,  המשא 
יעלו לו בביקורות נוקבות ובהתנכרות הדור הצעיר והעולה בתנועה.

ציונית  הסברה  של  אפשרויותיה  "על  סוקולוב  מסמך 
בקהל הנוצרים באנגליה"

במכתב מוורשה להרצל בווינה, ב–13 באוגוסט 1902, מדווח סוקולוב 
תל אביב(, ועל  אלטנוילנד לעברית )בשם  על ההתקדמות בתרגום 
הוצאתה של חוברת ראשונה של התרגום במקביל לחוברת באידיש 
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פעולתו  לענייני  עובר  הוא  ואז  שבועות".  "שניים–שלושה  תוך 
המדינית והתעמולתית של הרצל הנתקלת בקשיים ואינו מהסס להציע 
למנהיג כי יצטרף אליו לקמפיינים הבאים כמומחה לפובליציסטיקה, 

תעמולה והסברה.
האחרון  מסעך  של  השלילית  התוצאה  על  ב"וועלט"  ההודעה  את 
לקושטא לא פירשתי לעצמי אחרת ממה שהסברת לי במכתבך האחרון. 
אני מודה לך מקרב לב על חיבה זו שהודעתני ע"י רמז מועיל להסברה 
על  עומד  אני  )קע"ב(  הצפירה[  ]של  מחר  בגיליון של  פובליציסטית. 
ענין זה בהרחבה במאמר ראשי, אפשר היה לפרסם את המאמר במלואו 
ב"וועלט". אם יזדמן לך, דוקטור נכבד וחביב, לצאת עוד הפעם למסע–
תעמולה או כיוצא בזה, הריני מוכן להספח על בני–לויתך. חלילה לי 
להדחק למקום שאין חפצים בי. אבל סבור אני שאוכל להיות לתועלת, 
במקום  ותעמולתית  פובליציסטית  בפעולה  להשתתף  רוצה  והייתי 

שאפשר לפעול ביתר חרות.18

לעניין הביקור של הרצל, סוקולוב עמד בהבטחתו והתגייס ל"הסברה 
פובליציסטית". למחרת, ביום חמישי ה–14 באוגוסט, הופיע בראש 
גיליון 172 לשנה ה–29 של הצפירה מאמר מערכת בחתימתו, תחת 
הכותרת "דרכי ההשתדלות )תוצאות מסע הד"ר הרצל(", ובו מתקפה 
רבתי על המאשימים את ראש התנועה בכישלון. אנו למדים שהעובדה 
שהשלטונות קיבלו את המשלחת הציונית מראה שלא דוחים על הסף 
את הרעיון שהציעה, וכן שמנהיגי הציונות, הרצל וולפסון, לא ויתרו 
ולא רצו להסתפק במועט. ובכלל משא ומתן בין–לאומי חשוב, כמו 
למשל הסכמי סחר בין מדינות, נמשך שנים רבות, ולכן ה"מתינות" 
טבעית יותר במקרה זה מן ה"מהירות". "על פי הדברים האלה אני 
המסע  תוצאות  "כי  בחגיגיות,  סוקולוב  פסק  משפטי",  את  מייסד 
האחרון של הד"ר הרצל לקונסטנטינופול הן טובות, ושבח אני את 
נפסק לעת עתה"  המו"מ  כי  'וועלט'  הועד הפועל שפרסם במה"ע 
לו,  שהעביר  המועיל"  "הרמז  את  סינן  הוא  כך  במקור(.  )ההדגשה 
כנראה, הרצל. אבל המאמר לא שכנע את הרצל לקחת אתו את נחום 

סוקולוב המסביר למסעו הבא... 
את  ומיצה  הבין–לאומי  למישור  פעילותו  את  העביר  סוקולוב 
לאחר  רק  רשמיים  הסברה  ב"מסעות"  כישרונותיו  ואת  שאיפותיו 
לכהן  ב–1906  אותו  הזמין  וולפסון  דוד  הנשיא  הרצל.  של  מותו 
כמזכיר הכללי של ההסתדרות הציונית בקלן, וב–1907 הוציא לאור 
את ביטאון התנועה בעברית, העולם. לקושטא, היא קונסטנטינופול, 
ועסק  ב–1908,  הצעירים  התורכים  מהפכת  לאחר  סוקולוב  הגיע 
שם בניסיון להקים "אימפריית עיתונות ציונית". כפי שצפה וקיווה 
וביישום  ב"פרופסיונליזציה"  כאן  לפתוח  ביקש  הוא  ב–1902, 

אסטרטגי של "הסברת הציונות" במישור הבין–לאומי.
חבר  שבהאג,  קאהן  ליעקבוס  כתב  הוא   1909 בספטמבר  ב–4 
הוועד הפועל הציוני המצומצם, כדי לשכנע אותו בנחיצות ההסברה 

להקדיש  יכול  שאינו  ציין  הוא  המכתב  בפתח  העיתונות.  באמצעות 
אלא זמן מועט לתיירות, 

לפי שאני מקדיש עצמי עתה כולי לתפקידי, להביא עם חברי היושב 
כאן ]זאב ז'בוטינסקי[ סדרים נכונים בענין העתונות נזכר אני בדבר, 
משום  לחצאין.  מסכים  בלב  אך  העתונות  הצעת  בזכות  צידד  שכבודו 
כך רואה אני לי לחובה למסור לו גילוי דעת אישי, שכל ההסתכלויות 
העתונות.  דרך  אלא  עתה  כאן  לפעול  נוכל  שלא  לדעת,  למדוני  כאן 
בשום מקום לא נודעה לעתונות השפעה רבה כל כך על דעת הקהל כמו 
זו  בדרך  אך  יכולה  הציונות  כאן.  במינם  המיוחדים  הנוכחים  בתנאים 
לצפות כאן לעתיד טוב יותר. בעתיד הקרוב תהא דעת הקהל המכריעה 
כלפי הממשלה, כלפי התחוקה וכלפי כל דבר. וההסתדרות שלנו אינה 
יכולה גם מצדה לעשות דבר מעולה מזה, מאשר לכוון את דעתה תמיד 
להסברה יסודית ורחבה של שאיפותיה. אמנם משא ומתן במישרין עם 
הממשלה היה בלי ספק דרך קצרה יותר, אבל דרך קצרה זו גדורה היא 
עתה לחלוטין ]...[ הענינים כאן טרם התגבשו, אבל עד כמה שבינת אדם 
קידמה.  של  לתקופה  באמת  תורכיה  נכנסת  הרי  מראש  לראות  יכולה 
ותהיה מה שתהיה פעולת המאורעות על פני הבימה הפוליטית הפנימית, 
הרי ממעל לכל גלגולי הפוליטיקה יישאר כח הקונסטיטוציה וההשכלה. 
והסברת  מדע  פובליציסטיקה,  תכסיסנו:  כרחו  על  ישתנה  כן  על 

מטרותינו הם כלי הנשק הנכונים במלחמה לרעיוננו.19 

בניגוד  ציבורית",  "דיפלומטיה  של  מובן  כאן  מקבלת  ההסברה 
זה לא הסתיים,  לדיפלומטיה המופנית לממשל הפורמלי. אך מבצע 
כידוע, בהצלחה רבה. עם בחירתו של אוטו ורבורג לנשיאות ההנהלה 
הציונית, סוקולוב היה לדיפלומט הבכיר של ההסתדרות, וכיוון שלא 
להפנות  דחף  הוא  הצעירים  התורכים  ממשל  של  בשרידותו  האמין 
כך  סוקולוב,  המערב.  למעצמות  וההסברתי  המדיני  המאמץ  את 
באופן חלקי מאמונתו באפשרויות ההסברה  לפחות  נראה, התאכזב 
באמצעות העיתונות ונתפס לקסמו של המגע הבלתי אמצעי באמצעות 
אירועים ציבוריים, מפגשים ובעקר נאומים, כמו במסעותיו הגדולים 
בבריטניה ואחר כך בארצות הברית ב–1912. בתקופה זו הוא עבר 
לניסוחים מקצועיים של הכנת קמפיין או "מסעי הסברה" בהשפעת 
ניסה ליישב עם עקרונות  פרקטיקות אמריקניות ואירופיות, שאותן 

ה"הסברה" שלו. 
מן המסע לבריטניה נשתמר מסמך שאפשר לראות בו נייר עבודה 
סוקולוב.  נוסח  הציונית  ההסברה  של  ראשון  "מסודר"  אסטרטגי 
נועד אל "הועד הפועל הציוני המצומצם", כלומר ההנהלה  המכתב 
במקורו  נכתב  הוא   .1912 ביוני  ב–29  מלונדון  ונשלח  הציונית, 
במונח  סוקולוב  משתמש  בגרמנית  כי  להדגיש  צריך  בגרמנית.20 
Propaganda ואילו התרגום העברי — של רבידוביץ או של סוקולוב 
עצמו, בספר סוקולוב לא מצוין, בניגוד למסמכים אחרים, שמדובר 

בתרגום — משתמש במונח "הסברה".   
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לונדון, 29 ביוני 1912.
]אל הועד הפועל הציוני המצומצם[.

רשימה על אפשרויותיה של הסברה ציונית בקהל הנוצרים באנגליה.
בין התנאים הקודמים לרכישתן של דעת הקהל והממשלה באנגליה )שני 
הגורמים הללו קשורים זה בזה במדה גדולה מאד( תמנה הסברה זריזה 
הצד  נכון  יותר  או  הציונות,  של  הדתי  הצד  הנוצרים.  בקרב  ונמרצת 
התנ"כי שלה, קרוב ביותר לרגש האנגלי לא רק בחוגים הקונסרווטיביים, 
באופן  איפוא  לב  לשים  יש  זה  צד  אל  הליבראלים.  בחוגים  גם  אלא 
ובונד21  אוליפנט  לורד שאפטסבורי, קאזאלט,  החיבה שהודיעו  מיוחד. 
נבטי  דתי.  אופי  לה  היה  שנה,   20–30 לפני  הארץ–ישראלית  לתנועה 
חיבה זו ישנם עד היום, אך מכיון שהוזנחו התנונו עד כדי חוסר–אונים 
וחוסר–חשיבות מוחלטית. תיקון המעוות הזה הוא בפיתוח הסברה חדשה 

שצריכה להתכוון להלך הרגש והמחשבה שסומן למעלה.
כדי לתהות על טיבם של דברים יצאתי למסע קצר עם הופקינס לדוונשיר 
ודרומה עד סיטון. בכ"ז בחודש הגענו לטונטון ונסענו לבראדפורד קורט 
חבה  ונטה  הרצל  את  ידע  וילקינסון  הבישוף  וילקינסון.  הבישוף  אל 
ימים רבים.22 במשך שנים רבות היה בידו הפקוח העליון  זה  לעניננו 
על כל הכנסיות האנגליות ביבשת אירופה. הוא ]היה[ גם זמן רב בכל 
בירות אירופה חליפות ועכשיו כשזקן מאד פרש לאחוזה נחלת משפחתו 
תיאולוגיים.  לעיונים  האחרונות  חייו  שנות  את  מקדיש  והוא  האצילה 
הוא שמח מאד על הביקור והתענין ביותר במטרת מאמציו של הופקינס. 
הוא עצמו שוב אינו מתערב בחיים המדיניים. סבור הוא שקשריו של 
הופקינס עם חצרות המלוכה יוכלו להיות לתועלת. הוא קרוב לה במאד 
כי ה. היה הקפלן שלו לשעבר: לפנים היה שוהה בוינה לעתים קרובות 

ושם הוצג הרצל לפניו.
לנו.  ושם  לקוליטון,  נסענו  ולאחר שהיה קצרה  הלכנו לאכסטר  משם 
בכ"ח לחודש ביקרנו את הכומר ו.ה.ב. פרובי באחוזתו קוליטון האוז. 
אחד  באנגליה,  ביותר  המכובדים  הכנסיה  מכהני  אחד  הוא  פרובי 
המועטים שעוד לפני שנים רבות הטיפו ל"שיבת ציון". לדברי ה. עורר 
בו הכומר פרובי את האהבה לציון לפני כחמשים שנה. איש הכנסיה 
הזקן קבלנו בלבביות רבה וגם השתמש בהזדמנות זו לנצל את ידיעת 

העברית שלי, ובארתי לו כמה פסוקים מוקשים בתנ"ך.
והנה נכנסנו לשעור תנ"ך כהלכתו, הוצאות ישנות וחדשות של התנ"ך 
כתב  המלומד  הכומר  המחברים:  חולשת  נתגלתה  וכאן  לפנינו  הובאו 
המשכן,  על  חי  ויכוח  היד.  כתבי  את  והציע  ]לתנ"ך[  אחדים  פירושים 
לקרן  הציונות שתדחק  על  אים  ספר שלם,  לו  הקדים  פרובי  שהכומר 
גובה  בענין  ויתורים  כמה  הזקן  לכומר  לוותר  בכרנו  אולם  זוית; 
"הבדים" כדי שנוכל לחזור לציונות. הופקינס נקרא בינתים ללכת ע"י 
אחד ממקורביו בקוליטון; מעתה הוטל עלי להרצות בפני הכומר פרובי 
בימינו. ההרצאה כנראה לא החטיאה את המטרה: הכומר  על הציונות 
פרובי הביע את רגשותיו הפרו–ציוניים בתפלה, שהופקינס הגיע אליה 
בעוד מועד ונצטרף לה בדחילו. הזקן בכה מהתרגשות ואחר כך נתן את 
"ברכתו". הכומר הזקן היה דומה בעני לסופר סת"ם מישראל. השולחן 
המכוסה ספרים עברים, הויכוח התנכ"י, הדיונים בפירושי רש"י והרד"ק 
בי  עוררו  אלה  כל  וכיו"ב,  לאנגלית  העברי  מהנוסח  תרגמם  שהכומר 

רושם כאילו אני נמצא בחדר–הספרים של אחד מרבותי הזקנים.
אחרי פרידה לבבית נסענו לקוליפורד בעגלה, לבקר את מר הארולד 
וב, בעל אחוזה מתלמידיו של הופקינס לשעבר. הופקינס הטיף באותו 
יום בכנסית המקום — קפלה גותית ישנה מימי המלכה אנה. הוא הציע 
לפני לערוך אספה ציונית בבית ועד מקומי, "כל קוליטון היתה באה" — 
אך שעתנו היתה דחוקה, והוכרחנו לנסוע לחוף הים. שכרנו לנו עגלה 
לסיטון, שהינו שם שעות אחדות ומשם נסענו דרך סולסבורי וכו' בדרך 

נפתלת מאד ללונדון. פה ושם קשרנו שיחות והכרויות. 
על סמך הסתכלות מרובה הגעתי למסקנה זו.

הסברה ציונית בחוגים הנוצרים של אנגליה יש לה הסיכויים הטובים 
המיסיונרים  את  מכאן  מוציא  )אני  הנכונה.  בדרך  תיעשה  אם  ביותר 
שאומנתם בכך, שעלינו להרחיקם ואני מגביל עצמי בנוצרים כפשוטם 
המגלים רגש רוחני דק ל"שיבת ציון"(. הצעות, ידיעות, הרצאות, ספרות 
וכיו"ב צריך שיצאו למטרה זו מנקודה מרכזית ולכך מוכשר הופקינס 

במדה הגונה, לפי שהוא מכיר חוגים אלו ויודע דרך ההסברה הזאת.
להסברה זו באים בחשבון אמצעים אלו:

א( הוצאת קובץ שיכיל קטעים מספריהם של מלומדים נוצרים דגולים 
שיבת  על  אליהם  דתית  מבחינה  שהמליצו  המיסיונרים(  את  )להוציא 
היהודים לארץ–ישראל. החומר נמצא בשפע בספרות האנגלית מהמאה 

השבע–עשרה ואילך.
ב( פירסום מאמרים במאספים נוצרים חשובים.

גם  אולי  )הופקינס,  נוצרים   — ביחוד  יסכנו  ולכך  הסברה  מסעי  ג( 
אאוהאגן,23 אם הוא יודע אנגלית(; נואמים יהודים — רק במדה שהם 

יכולים לדון בציונות מבחינה דתית–היסטורית.
ד( תערוכות נודדות קטנות של מלאכת–"בצלאל", ספרי–למוד ותכניות–
למוד המתיחסים לתחית הלשון העברית בארץ–ישראל. )הכומר פרובי 
אמר לי כי בשעת חגיגת הקציר שהוא מסדר בכל שנה בשביל הישוב 
המקומי באחוזת משפחתו הריהו מכבד את האורחים בקוניאק מארץ–
ישראל; אך הוא לא ידע כי קוניאק זה היה מתוצרת המושבות העבריות 

ושמח מאד לשמוע זאת(. ולבסוף:
שיגיעו  עד  וכו',  מאנצ'סטר  ליורפול,  בלונדון,  נוצריות  אסיפות  ה( 
של  התענינותו  את  בחשבון  להביא  יוכל  שהמרכז  כך  לידי  הדברים 

הקהל הרחב.
נ. סוקולוב

על  יעדים  הצבת  הכוללת  הקדמה  תחילה  חלקים.  שלושה  למסמך 
בסיס היפותזה, אבחון קהל היעד והמאפיין או המאפיינים של הקהל 
רוצים להשפיע; מכאן בחירת הטכניקה המתאימה. אחר כך  שעליו 
ציון השיטות שננקטו  תוך  תיאור האירוע התקשורתי–הסברתי,  בא 
הצלחת  פי  על  ההיפותזה  תקפות  את  הבוחנת  המסקנה  לבסוף  בו. 
בת  אסטרטגית  תכנית  של  בסקיצה  ומסתיימת  שננקטה  הטקטיקה 

חמישה סעיפים.
לעניין  באנגליה"  והממשלה  הקהל  דעת  "רכישת  היא  המטרה 
מצביע  נפרד  בתחקיר  הדתי.  הנוצרי  הציבור  היעד:  קהל  הציוני. 
הפוליטי  הכוחות  במערך  זה  ציבור  של  חשיבותו  על  סוקולוב 
בבריטניה. השיטה המוצעת: פנייה אל הקשר העמוק שלו לתנ"ך תוך 
שלה".  התנ"כי  הצד  יותר  נכון  או  הציונות,  של  הדתי  "הצד  ניצול 
ההיפותזה ההיסטורית של סוקולוב היא כי לתמיכת מדינאים נוצרים 
בעלי השפעה בציונות בתחילתה "היה אופי דתי". האוצר ההסברתי 
הזה בוזבז, לדעתו, בגלל המפנה הפרגמטי–מודרניסטי של הדיפלומטיה 
ההרצליאנית. הפתרון: "תיקון המעוות" על ידי "פיתוח הסברה חדשה 

שצריכה להתכוון להלך הרגש והמחשבה שסומן למעלה".
כאוהדים  שסומנו  נוצרים  מנהיגים  אצל  ביקור  כולל  האירוע 
לרעיון הציוני עוד מימי הרצל, אך אינם פעילים עוד בנושא,24 כמו 
הבישוף וילקינסון. מעדותו של הרצל על המפגש אתו עולה כי הוא 
נפתח באי הבנה לשונית. הרצל לא הבין את דברי הבישוף שהמפעל 
הציוני יהיה "עסק מורכב" )rather a business( או שלא ניחן בחוש 
הומור, משום שענה: "אני לא עושה עסקים. אני איש ספרות". הבישוף 
נאלץ להתנצל ולומר כי לדעתו אכן מדובר ב"עניין מעשי מאד".25 גם 
עם הבישוף וילקינסון, שהכין שיעורי בית וקרא את מדינת היהודים, 
ואת  ההיגיון  את  הצורך,  את  והציג  לעניין  ישר  כדרכו  הרצל  הלך 
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התועלת שברעיון הציוני )בדרך כלל הצדיק אותו במצב בשטח כמו 
סוקולוב,  קץ(.  להן  לשים  שיש  היהודים  רדיפות  ובראשונה  בראש 
את  וריכז  והשפה  השיח  ברזי  שלט  בעקיפין,  פעל  פי תיאורו,  על 
מאמץ ההסברה ברגש וביומרותיו של בן שיחו, הכומר פרובי, כפרשן 
המקרא. סוקולוב סייע לו בכמה פירושים ועצם עין לטעויותיו לגבי 
גובהם המדויק של בדי המשכן כדי לקבל את ברכתו של הכומר הזקן 
אך החשוב, ש"הביע את רגשותיו הפרו ציוניים באמצעות תפילה". 
בפרשנות  מסוקולוב  יותר  דל  ידע  בעל  "מסביר"  כי  להניח  אפשר 
המקרא בצד ההכרה של שפת "קהל היעד" ותרבותו, לא היה מצליח 

במשימה.
מסקנתו–אבחנתו של סוקולוב הייתה, ראשית, אישור קיומו של 
קהל היעד הפוטנציאלי )שאותו הוא הבדיל מן המיסיונרים "שעלינו 
באמצעות  הנכונה"  "בדרך  בו  בטיפול  הצורך  ושנית,  להרחיקם"(, 
דרך  ויודע  אלו  חוגים  ש"מכיר  הופקינס,  כמו  מקומיים",  "סוכנים 
הפעולה  אמצעי  של  האסטרטגי  התכנון  לבסוף,  הזאת".  ההסברה 

המוצעים התרכז בחמישה סעיפים.
נוצרים 1.  מלומדים  מספרי  קטעים  של  קובץ  הוצאת  ספרות: 

התומכים בשיבת היהודים לארץ ישראל.
עיתונות: פרסום מאמרים בכתבי עת נוצריים.2. 
אירועי 3.   :)Propaganda-Tournéen )במקור  הסברה"  "מסעי 

ציבור, הופעות פומביות, מגע בין–אישי בעיקר באמצעות נוצרים 
אוהדים. נואמים יהודים, מזהיר סוקולוב, רק במידה שהם מכירים 
ומסוגלים לדון בשורשיה הדתיים של הציונות ולא "אפיקורסים" 

להכעיס.
ולא 4.  עצמה  ישראל  מארץ  ומוצריה  התרבות  בתחום  פעולה 

"תחליפים" גלותיים: תערוכות מלאכה של בית הספר "בצלאל" 
העוסקים  העברית  ללשון  לימוד  ספרי  בירושלים,  שהוקם 
ופרטים  הקודש  מארץ  קוניאק  ואפילו  ישראל,  בארץ  בתחייתה 
בראש  הוא  היעד  קהל  של  הקשר  כי  ייצורו,  מקום  על  מלאים 

ובראשונה לארץ ורק באמצעותה לעם.
ולא 5.  הגדולות,  בערים  נוצריים  בכינוסים  הפעם  נאומים,  שוב 

באירועים שיזמה ההסתדרות הציונית.
הצורך  על  סוקולוב  עמד  האנגלו–סקסית  בחזית  פעילותו  במסגרת 
זה  אנגלית. בהקשר  הקורא  לציבור  ספרות הסברה מתאימה  לספק 
יש לראות את ספרו באנגלית, History of Zionism, שלא זכה לחיי 
נצח בהיסטוריוגרפיה הציונית כמוצר של "הסברה". סוקולוב העמיד 
על התעניינותם של  הבריטי  במוזאון  בעצמו  חומר שאיתר  במרכזו 
ציון.  שיבת  לרעיון  הרומנטי  יחסם  ועל  ישראל  בארץ  לא–יהודים 
במקרה  היעד  קהל  כאמור,  אך,  ההיסטוריון  על  אולי  גבר  המסביר 
זה לא היה הציבור היהודי. אותו הוא ניסה לשכנע בדרכים אחרות. 
סוקולוב לא התבייש, כאמור, במונח "תעמולה". הוא התייחס אליו 
כאל מקצוע הדורש מיומנות, לימוד והדרכה מקצועית פורמלית שיש 
לרתום לשירות הציונות. כך הוא אמר לשליחי קרן היסוד שהתכנסו 

בירושלים:
ואין לנו לרמות את עצמנו להאמין, שעל ידי עוד איזה נאום או עשרת 
חדש,  תוכן  הדעת  בהיסח  לכם  יושמע  זולתכם,  מפי  נאומים שנשמעו 
ידי  על  רק  לפעול  אפשר  זה  על  שלכם.  התעמולה  אופן  את  שידריך 
קרן  של  בתעמולה  העוסקים  בצד  וכלליים  פרטיים  שעורים  מערכת 
באיזה  היה  אפשר  ואילו  צריכים.  אנו  וללמוד  היא  תורה   ]...[ היסוד 

מרכז ]...[ לסדר שיעורים בחודשי הקיץ, או, להפך, כאן בחודשי החורף 
]...[ זה היה דבר גדול, והיה מוכשר לפעול הרבה על אופן התעמולה, 

להשביחה, לשפרה ולעדנה.26

שלו,  השיטה  הייתה  והמעודנת"  "המשובחת  הציונית  התעמולה 
ההסברה  היא   — שלכם  גם  ובטוחני   — שלי  "השיטה  ההסברה: 
ההגיונית".27 "רוב אחינו הם, בעוונותינו הרבים, עמי הארצות, וצריך 
מה  הלב,  על  מתקבל  ובאופן  הסברה,  של  הכשרון  במיטב  לבאר, 
שאינם יודעים".28 "בדרך ההסברה, מתוך ההרצאות שאתם עומדים 
ולנוער,  והסבירו לעם   ]...[ להרצות, השתדלו להדגיש את הציונות 
שהתחדשות הרצון והגבורה הרוחנית, היא לבדה מסוגלת לתת לנו את 
ברכת החזון הציוני".29 בדרך אגב הזהיר סוקולוב כבר אז את שומעיו 
מפני מלכודת "הדיפלומטיה הציבורית" שעושה לעצמה מלאכה קלה, 
לכאורה, בבניית "מותגים" ומנסה להסיח את הדעת מהעיקר: "אין 
את  צבעים  שלל  ידי  על  ובקישוט  'שמן–זיתים'  בתאורים  די  לומר 
לרגע,  מלבב  רושם  דברים שעושים  ארצנו,  הנהדרת של  הפנורמה 
אבל אינם מוכיחים כלום, אלא חובה להרחיב, להעמיק את ההבנה".30 
 מה ירשה ההסברה הישראלית מן ההסברה הציונית של סוקולוב 
ואחרים? ה"מוצר" שצריך למכור היום הוא מדינה רגילה פחות או 
עורר  רעיון חדשני שלא  לא  ולרע,  לטוב  עניין,  יותר, אך מעוררת 
ציין  עצמו  סוקולוב  להפיצו.  היה  וצריך  במיוחד  רב  עניין  בזמנו 
באופן מפוכח: "הוצרכנו להיות על דעת הקהל ההיא לעול ולמשא".31 
ודי  גדולה  אחת  הבנה  באי  נעוץ  ההרצליאנית שהכול  התחושה  אך 

במונופול על האמת נותרה, כך נראה, בעינה.

והגדרות  ציטוטים  כמה   — ל"תעמולה"  "הסברה"  בין 
מספרות המחקר 

"הוועד  את  האמריקני  הממשל  הקים   1917 באפריל  ב–13 
 )Comittee on Public Information( ציבורית"  לאינפורמציה 
בראשותו של העיתונאי ג'ורג' קריל )Creel(. הגוף עסק בתעמולה 
בהתערבות  בצורך  אותם  לשכנע  כדי  הברית  ארצות  אזרחי  בקרב 
צבאית במלחמת העולם הראשונה באירופה. הוא התקיים עד ה–21 
באוגוסט 1919. מאז הופיע המונח "אינפורמציה" בשמם של כל גופי 
את  קריל  הסביר  בזיכרונותיו  האמריקנים.  הממשלתיים  התעמולה 
 “We did not call :)ההבדל בין אינפורמציה לתעמולה )פרופגנדה
 it propaganda, for that word, in German hands, had come
 to be associated with deceit and corruption. Our effort was
 educational and informative throughout, for we had such
 confidence in our case as to feel that no other argument
 was needed than the simple, straightforward presentation
”of the facts )לא קראנו לכך תעמולה משום שמילה זו התקשרה 
— בידיים גרמניות — לרמאות ולשחיתות. המאמץ שלנו היה חינוכי 
ואינפורמטיבי לכל אורך הדרך, משום שהיה לנו אמון כזה בענייננו 
העובדות  הצגת  מלבד  אחר  טיעון  בשום  צורך  אין  כי  שהרגשנו 

הפשוטה והישירה(.32
התקופה  מדיווחי  זאת,  ובכל  עובדות".  כ"הצגת  אינפורמציה 
עולה בבירור מאמץ לדיאבוליזציה של הגרמנים בידי קריל וחבריו. 
כפי  ה"הסברה",  את  מזכירה  חינוכית  פעולה  עם  לשילוב  היומרה 
שפותחה על ידי המוסדות הציוניים, בעיקר בארץ ישראל )וגם את 
מתעמולה  נרתעת  אינה  ההסברה  אבל  הקומוניסטית(.  התעמולה 
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ואינה מגדירה עצמה כאספקת "עובדות" בלבד. בניגוד להתרשמות 
הובא  לא  הגרמנים,  ה"אחר",  בידי  בפרופגנדה  השימוש  אפשרית, 

כתירוץ לשימוש בהגדרה זו לפחות עד מלחמת העולם השנייה.
העברי  לשימוש  כרונולוגית  מבחינה  גם  המקבילים  המונחים 
ב"הסברה" אצל חלוצי חקר התעמולה ודעת הקהל בארצות הברית, 
שסוקולוב הושפע מהם )הוא כתב בניו יורק ב–1930 את ספרו האני 
הקבוצי: פרקים בתורת הנפש הצבורית, המושפע גם מן הסוציולוג 
הגרמני גאורג זימל(, הם Explanation ו–Clarification. ובגרמנית, 
שפת אמם של רבים מהחוקרים הללו: Klärung ו–Erklärung. וראו 
המונח  כ"השכלה".  לעברית  שתורגם   ,Aufklärung–ל הקשר  את 
החברתיים  הפסיכולוגים  של  החלוצי  בספרם  מופיע   Explanation
 The Psychology( הרדיו"  של  "הפסיכולוגיה  ואולפורט,  קנטריל 
בידי  ומכוון  מסולף  לשימוש  משמעי  חד  כביטוי   ,)of Radio
התועמלנים ב"ימי הרדיו" הגדולים בארצות הברית, במטרה להשפיע 
 “Propaganda is likewise disguised as המאזינים.  עמדות  על 
 ‘explanation’. Spokesmen for the administration in power
 are frequently given free use of broadcasting stations and
 the recent tendency of such spokesmen has been to gain
ל'הסברה'.  כך  מתחפשת  )התעמולה   favor by ‘explanation’”
באופן  להשתמש  תכופות  לעתים  ניתן  שבשלטון  הממשל  לדוברי 
חופשי בתחנות השידור והנטייה הנוכחית של דוברים כאלה לזכות 

באהדה באמצעות "הסברה"(.33
מצביעים  המחברים  בתחפושת.  תעמולה  אפוא  היא  ההסברה 
של  רציונלי  להסבר  ניסיון  לכל  התעמולה  שבין  הסתירה  על 
ההתרחשויות, וקובעים כי "המחשבה הרציונלית היא אויבו המסוכן 

ביותר של התועמלן".
הדלי קנטריל, איש פרינסטון, חוקר דעת הקהל הדגול, מראשוני 
המקצוענים של התעמולה האמריקנית, ראה בה "דבר חיובי", בתנאי 
שמכירים בכך שהיא "מתוכננת היטב, אנוכית, לא ביקורתית, עושה 
שימוש בסוגסטיה ]השאה[ ולא בהיגיון", אבל באותה נשימה הזהיר 
 “Another method for building up the public attitudes :שוב
 regarding someone’s pet idea is to disguise propaganda
”’as ‘explanation )שיטה אחרת לבנות את עמדות הציבור ביחס 

לרעיון החביב על מישהו היא להסוות את התעמולה כ"הסברה"(.34
שקולניק(  מאיר  המקורי:  )ששמו  מרטון  ק'  רוברט  הסוציולוג 
עוסק  הוא  המרכאות.  את  ומוריד   Clarification המונח  את  מעדיף 
באחת מעבודותיו המוקדמות במסגרת סמינר אוניברסיטאי ב–1937 
בעבודתו  וביסס  פיתח  הוא  שאותו  התעמולה,  "תיעול"  במושג 
ובשירות  קולומביה  באוניברסיטת  לזרספלד  פול  עם  המשותפת 
"תקשורת  כי  השנייה,  העולם  במלחמת  האמריקנית  התעמולה 
קיימות  כלליות  אמונות  ביותר כשהיא מתעלת  ההמונים אפקטיבית 
 readily passes תקשורת  של  זה  סוג  ספציפיות".  פעולות  לתוך 
 over into the case of mere clarification where A merely
)עובר בקלות למקרה   gives B relevant and true information
ורלוונטי(.35  נכון  מידע  ב'  ל  א' רק מוסר  של הסברה פשוטה, שם 
ההסברה כאן היא אפוא מתן "הסבר" שהוא "מידע נכון ורלוונטי". 
מרטון יכלול בהמשך את ה"הסברה" הזאת בתוך המינוח הפורמלי, 
The Propaganda of facts )תעמולת העובדות(. הוא ושותפו, פול 
מסמך סוקולוב בכתב ידו בארכיון הציונילזרספלד, רואים בסוג תעמולה זה שם נרדף ל"תעמולה טכנולוגית" 
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)Technological propaganda(. מינוח זה נכלל במאמר שבו הציגו 
ומקומה, כמו גם על  השניים את תפיסתם על אופיה של התעמולה 
העולם  מלחמת  שאחרי  בעולם  חברתיים,  כפסיכולוגים  הם  מקומם 
בתקופת  התעמולה  בשירות  ניסיונם  על  הסתמכו  הם  השנייה.36 
להעלות  שנועדו  תיעודיים  וסרטים  רדיו  סדרות  בהפקת  המלחמה 
חוברת שנועדה לשכנע את השחורים  כולל  האוכלוסייה,  מורל  את 
האמריקנים שהאפליה הצפויה להם מהיטלר גרועה מזו שממנה סבלו 
אז בארצות הברית. הם קבעו, בעקבות חוקר התעמולה והתקשורת 
הרולד לסוול, שלתעמולה יש מקום רק במקרה של נושאים שנויים 
במחלוקת וטענו שתעמולה אינה בהכרח הפצת מידע מסולף. תעמולה 
אפקטיבית יכולה להשתמש בציון עובדות נכונות. אלה שאינם נעתרים 
ל"קריאות נרגשות לפטריוטיות מראים נכונות לקבל את השלכותיו 
טנטטיבי,  באורח  לו,  לקרוא  שנוכל  תעמולה,  של  אחר  סוג  של 
על  מהימן  דיווח   ]...[ עובדות  של  תעמולה  או  טכנולוגית  תעמולה 
הטבעתן של אניות סוחר אמריקניות בתקופת המלחמה עשוי להוכיח 
להסכים  האזרחים  את  שתשכנע  אפקטיבית  כתעמולה  עצמו  את 
לויתורים שלא היו מקבלים במקרה אחר ברוח טובה". תעמולה כזאת 
מעוררת, לדעתם, "ערכי תשומת–לב, תפוצה ואמון", ובמסגרת זו יש 
מקום להסברה שחוזרת משום מה לשם הפועל to explain ואפילו 
 “Facts which integrate and ‘explain’ a general למרכאות. 
 course of events comprise one important component of the
האירועים  במהלך  שמשתלבות  )עובדות   propaganda of facts”.
הכללי ו"מסבירות" אותו כוללות מרכיב חשוב בתעמולת העובדות(.

העיתונאים  כמו   — פעילים  לתועמלנים  שהפכו  החוקרים  אך 
שהתגייסו למלאכה זו — ולו בשירות עניין טוב, חשוב ומכובד כגון 
לנסות  טורחים  אינם  היהודית,  המדינה  או הקמת  בנאצים  המלחמה 
של  לסלקציה  מקום  יש  כי  קובעים  ורק  "עובדות",  מהן  ולהגדיר 
עובדות המסייעות למטרה. הם הרי אינם מתכוונים לפנות לרציונליות 
של קהל היעד. הם מבקשים לעקוף אותה, תוך שהם מופיעים כמי 
בין  המחברים  שעושים  ההשוואה  ומעניינת  ישירות.  אליה  שפונה 
הסברה  בין  מתקדם".  חינוך  של  להיגיון  התעמולה  של  "ההיגיון 
אינו  "המורה  בתקופתם,  ה"פרוגרסיבים"  הספר  בבתי  להשכלה. 
אומר לילדים מה לעשות ובמה להאמין. הוא יוצר מצבים שמובילים 

אותם להחליט בעצמם על התנהלות ואמונות שנראים למורה". 
התועמלן כמחנך. לצורך ההמחשה נבחר מקצוע סימפטי המוביל 
את ציבור הילדים בכיוון הנוח לו. בניגוד לאזהרותיו הבסיסיות והחד 
משמעיות של הרולד לסוול עוד ב–1927, כי "יש להבחין בין תעמולה 
את  מלמדים  שבעזרתם  לתהליכים  בשם  לקרוא  עלינו  חינוך.  לבין 
הטכניקות של קריאה, כתיבת אותיות, חיבור, נגינה על פסנתר ]...[ 
או  נטיות  ליצירת  תעמולה  המונח  את  להעניק  נוכל  חינוך,  זהו  אם 
עמדות ערכיות".37 אגב, לסוול ראה את תפקידם של מדעני המדינה 
בהסברה ובהבהרה — בניגוד לתעמולה — של פעילות המדינה. אך 
מה יהיה על מדענים–תועמלנים? בניגוד לפונקציונליסטים הוא האמין 

בכל זאת בכוחן הרב של התקשורת והתעמולה.
העובדות,  "בתעמולת  כי  להזהיר  מרטון  גם  ידע  אחר  בספר 
כמו בכל כלי אחר, אפשר לעשות שימוש לרעה או לטובה".38 כבר 
מעוות  תעמולתי  שימוש  מפני  מרטון  הזהיר  המוקדמים  במחקריו 
אז  מדבר  הוא  גם  האמריקנית.  בהיסטוריה  "הסברה"  אותה  של 
 “Propaganda can often be most בתחפושת":  "תעמולה  על 

 effective when it takes the guise of clarification, as e.g.
 the literature used by temperance societies which used
 the authority of science in the biased way, and spread its
 reports among people often incapable of critical judgment
”on the matter )לעתים קרובות התעמולה אפקטיבית ביותר כשהיא 
לובשת צורה של הסברה, כמו למשל הספרות שבה השתמשו חברות 
שדגלו בהתנזרות מאלכוהול, שהשתמשו בסמכות המדע בדרך מוטה, 
לעתים  מסוגלים,  היו  שלא  אנשים  בקרב  דיווחיהן  את  ושהפיצו 
קרובות, לשיפוט ביקורתי בנדון(.39 בהמשך הוא מרחיב ניתוח שלילי 

זה לכלל התעמולה על בסיס פסבדו–מדעי במאה העשרים.40 
של  להצלחתה  שלהם  המודל  את  מציגים  ומרטון  לזרספלד 
תנאים שלפחות אחד  ומונים שלושה  ל"מטרות חברתיות"  תעמולה 
ולא  תיעול  מונופוליזציה,  זו:  הצלחה  לצורך  להתקיים  צריך  מהם 
שינוי של ערכים בסיסיים, השלמה באמצעות קשר בין–אישי.41 הם 
מעירים כי תעמולה )שנוכל לכנות אותה היום "קשה"( פוליטית או 
אידאולוגית אינה מסתפקת בדרך כלל בתיעול ו"יכולה לנסות לעצב 
יאה  כזה  שימוש  לכן  קיימות".  ערכים  מערכות  לתעל  ולא  מחדש 
לתעמולה "רכה" יותר, כמו הפרסומת המסחרית. בהקשר הזה אפשר 
לראות את ניסיונם של "מקצועני" ההסברה הציונית )כמו של חסידי 
בפנייתו  סוקולוב  המסר.  את  "לרכך"  הציבורית"(  "הדיפלומטיה 
הם  שעליה  הערכים  ממערכת  לחרוג  שלא  מקפיד  למשל,  לחרדים, 
אמונים, גם אם הוא מנסה להסביר להם מושגים שאין להם, לעתים 

קרובות, יכולת ביקורתית לשפטם. 
המונופוליזציה של אמצעי התקשורת בלי תעמולת נגד היא חלום 
באספמיה לציונות. ולגבי התקשורת הבין–אישית סוקולוב אכן היה, 
כפי שראינו, חסיד המפגשים, הנאומים וההופעות הפומביות, כהשלמה 
ולעתים כתחליף לעיתונות. התעמולה האוראלית היא המובילה בחקר 
ומרטון  לזרספלד  של  בממצאיהם  מודגשת  זה  בהקשר  התעמולה. 
פרסומת  של  במקרה  או  לתעמולה  הקהל  דעת  מנהיג  של  חשיבותו 
במידה  הרצל  של  המיתוס  בניית  ההמונים".  "אליל  של  מסחרית, 
רבה על תכונות של "אליל המונים" הייתה עיקרון מרכזי כמעט בכל 
כתביו והופעותיו של סוקולוב, והוא הדגיש את הצורך המעשי בכך 

שוב ושוב.
לבסוף מעניין לצטט מדו"ח הוועדה על חופש העיתונות בארצות 
נשיא  האצ'ינס,  מיינרד  רוברט  של  בראשותו   1947 משנת  הברית 
מובילים  אינטלקטואלים אמריקנים  היו  אוניברסיטת שיקגו. חבריה 
בריטניקה,  ואנציקלופדיה  טיים  השבועון  ביוזמת  הוקמה  והיא 
האמריקנים.  העיתונאים  בקרב  רוח  מורת  עוררו  מסקנותיה  אבל 
"חמש  בתוך  כולל  ואחראית",42  חופשית  "עיתונות  על  הדו"ח 
 “The presentation and מן העיתונות את הדרישות האידאליות" 
)הצגתם   clarification of the goals and values of society”
המדינאי,  העיתונאי,  סוקולוב  וערכיה(.  יעדי החברה  והסברתם של 

המסביר, לא יכול היה לנסח זאת טוב יותר.

הערה על אימוצו של המונח "הסברה" בידי המוסדות 
הציוניים הרשמיים וארגוני היישוב בארץ ישראל

בשפת  יחסית  מאוחר  אומץ  "תעמולה"  במקום  "הסברה"  המונח 
המוסדות הרשמיים של התנועה הציונית. הוא הופיע עוד לפני פרוץ 
מלחמת העולם השנייה או ממש עם פריצתה. ארגוני היישוב שעברית 
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לצד  העשרים,  משנות  במונח  השתמשו  הרשמית  שפתם  הייתה 
"תעמולה". הסברה שהמעבר הסמנטי נובע בעיקר מן הדימוי הריגושי 
השלילי של ה"פרופגנדה" הנאצית בתקופת המלחמה נחלשת, לפיכך.
עיקר עבודת התעמולה הציונית הוטל על הקרן הקיימת לישראל 
כבר מהקמתה. היא גם הראשונה שפעלה בתחום זה בעברית ובארץ 
ישראל  בארץ  הוקמה  שלה  התעמולה  מחלקת  המנדטורית.  ישראל 
עוד ב–1922 בראשותו של יוליוס ברגר, ושאבה את רעיונותיה ואת 

שיטותיה גם מן האסכולה האירופית, כולל הגרמנית.43
"לשכת ההסברה" של הסוכנות היהודית הוקמה רשמית בראשית 
אוקטובר 1939 בהנהלתו של ישעיהו קלינוב,44 "בשנת 1939, שנת 
המתיחות הרבה בארץ ובתנועה, בשל הצורך להקמת מחלקה אשר 
פעולות הסברה  וכללה  הציונית",  מיוחד את ההסברה  באופן  תרכז 
בארץ )בעל פה, בכתב, ועדת התגובה, דובר הסוכנות, סרטי קולונוע( 
ובחוץ לארץ.45 באוגוסט 1948 שודרגה הלשכה למעמד של "מחלקת 
הסברה". בדו"ח משנת 1952 נכתב כי הוועד הפועל הציוני החליט על 
הקמת המחלקה "במסגרת הריאורגניזציה של הסוכנות היהודית אחרי 
תקומתה של מדינת ישראל". הדו"ח מזכיר כי לשכת ההסברה הוקמה 
"לשם הסברה ציונית בקרב יהודים ולא יהודים, בארץ ובחו"ל. כיווני 
ובסרט  ההסברה העקריים שלה: הסברה בעל–פה, בכתב, בתמונות 
]...[ על הצורך בהסברה בע"פ בארץ הוחלט בתקופה שלפני הקונגרס 

הציוני הכ"ב" )כלומר, לפני אוגוסט 1939(.46 
הדו"ח על פעילות המוסדות הציוניים פורסם לראשונה בעברית 
רק ב–1935. הוא כולל את דו"ח מחלקת התעמולה של ההסתדרות 
בפברואר  לירושלים  מלונדון  הועברה  התעמולה  מחלקת  הציונית. 
47,1934 אך בתוך הטקסט מופיע לפעמים המונח "הסברה". הדו"ח 
נפתח, אגב, בהספד לנחום סוקולוב, ובו נאמר בין השאר כי בערוב 
ימיו חזר לכתוב בעיתונים הארץ והיינט: "במאמריו הסביר ודן, דרש 
הציוני  והחינוך  כי "ההסברה  נמצא  והוציא את משפטו".48 בהמשך 
הסוכנות,  של  הארגון  מחלקת  פעולת  לגבי  או  וסובלים",49  סבלו 
לחברי  המצב  הסברת  "לשם  מיוחד  )פנימי(  ידיעות  שירות  הקמת 
המועצה",50 ונקרא על "עבודת ההסברה ודרכי העבודה הספרותית–
וארגון".  "תעמולה  על  מדובר  הקק"ל  בדו"ח  בגולה".51  לשונית 
ה"אירגון  נושא  את  בכותרת  הקק"ל  מציג   1937 משנת  בדו"ח  גם 
והביצור  ההסברה  "מפעל  על  מדובר  הדו"ח  בתוך  אך  ותעמולה", 
והתעמולה"  ההסתדרות  "מחלקת  עדיין  נזכרת  זו  בשנה  הרוחני".52 
הקיימת  הקרן  כבר  מדווחת   1939 בדו"ח  הציונית.  ההנהלה  של 
לישראל על פעולות "אירגון, הסברה וחינוך", ובמסגרתן "פוליטיקה 
אימצו  וקרנותיה  הציונית  ההסתדרות  ובהסברה".53  בארגון  מכוונת 

את ה"הסברה" כמינוח רשמי לא לפני 1938.
המחנך, העיתונאי, עסקן הציבור ואיש ועד הלשון העברית, דוד 
הוועד  וראש  הנבחרים  אספת  נשיא  סגן  שהיה   ,)1941-1864( ילין 
הלאומי בשנים 1928-1920, נחשב למי שחידש בשפה העברית את 
ערבי.  שורש  בסיס  על  ל"פרופגנדה",  כתרגום  "תעמולה"  המילה 
במונח  רחב  שימוש  נעשה  הלאומי  הוועד  מישיבות  בדיווחים  אבל 
מלחמת  לעורר  "הנסיונות  כשנדונו   ,1928 בסתיו  כך  "הסברה". 
אחים בין הערבים והיהודים" בעקבות מאורעות הכותל,54 הדוברים 
העלו תכנית ל"שליחת משלחת מאוחדת מטעם הועד הלאומי ללונדון 
לעבודת הסברה נמרצת בקרב הערבים", וציינו את "הצורך בפעולת 
הסברה בין הערבים ובמשלחת לחוץ לארץ". ראש העיר תל–אביב 

לחוץ  ומשלחת  הערבים  בין  הסברה  "בפעולת  תמך  דיזנגוף  מאיר 
לארץ". זאב ז'בוטינסקי לא האמין בסיכויי המשא ומתן עם הערבים.
תנועת  ביישוב,  המוביל  הזרם  עשה  ב"הסברה"  מרבי  שימוש 
אופי  קיבל  המונח  השלישית.  העלייה  מאז  בעיקר  בארץ,  הפועלים 
כללי  פי  על  קרובות  ולעתים  אידאולוגי,  רקע  על  גיוס  פעולת  של 
צמוד  בקשר  הסובייטית,  הקומוניסטית  התעמולה  ה"אגיט–פרופ", 
לפעולות התרבות. אמנם מחלקת ההסברה של ההסתדרות במסגרת 
המרכז לתרבות הוקמה רשמית רק בספטמבר 55,1942 אבל פעולות 

הסברה הסתדרותיות נערכו למן הקמתה. 
במאמר המערכת הפותח של עיתונה של ההסתדרות, דבר )"אל 
פונקציית  את  כצנלסון  ברל  העורך  מזכיר   ,)1.6.1925 קוראינו", 
ההסברה רק כאשר הוא מבקש להדגיש כי העיתון יהיה פתוח לכל 
הזרמים המיוצגים בהסתדרות: "וזכות זו של הערכה, הסברת–הדעות 
ובקורת–הענינים אינה פריבילגיה מיוחדת של מערכת 'דבר' או של 
איזה זרם מיוחד בהסתדרות". פעילות ההסברה תבוא בהמשך לידי 
מדווח   ,1926 ביוני  ב–9  למשל,  העיתון.  דפי  מעל  בהרחבה  ביטוי 
דבר על הפקת "חוברת הסברה על בנק הפועלים" מטעם ההסתדרות, 
של  "התעמולה  שפירא(.  יצחק  ד"ר  של  עטו  )פרי  דווקא  באידיש 
שונות  בשפות  ספרותי  לחומר  זקוקה  בחו"ל  העובדת  ארץ–ישראל 
הפועלים,  בנק  של  הראשונות  התעמולה  חוברות  יצאו  מאז   ]...[
התפתחו, הסתעפו הדברים והוצרכו להסברה חדשה על יסוד רעיונות 
שהיו מציאות". המרכיב הרעיוני הוא אפוא זה שמוצע כדי להבדיל 
שנה  באותה  באוגוסט  ב–6  היום.  להסברה  פעם  של  התעמולה  בין 
בה,  נדונו  העובדים".  הצופים  של  ארצית  "פגישה  על  דיווח  מובא 
מהות  על  מקיפה  הסברה  מחוסר  הנובעים  "קשיים  השאר,  בין 
על  מחליט  הכינוס  והערכה".  הבנה  ומחוסר  ותפקידיה  ההסתדרות 
הפועלים  בעתונות  הסתדרותנו  מהות  על  מקיפה  ב"הסברה  הצורך 
קבוצת  מקימי  מספרים  דבר  של  גיליון  באותו  אחרים".  ובאמצעים 
"הכובש" בווילנה, במלאת שנה לייסודה, כי רק "אחרי חודשים של 
מגדירה  ההסברה  פלוגות".  לסדר  ניגשנו  ובכתב  בעל–פה  הסברה 
אפוא פעילות ציונית–פועלית גם מחוץ לגבולות ארץ ישראל. בדיווח 
מחדליה של  על  יוד–יוד  מספר   1926 באוגוסט  ב–16  יעקב  מזכרון 
ישנה   — הסתדרותית  הסברה  אין  "אם  כי  וקובע  התרבות  ועדת 
הליגה  מדווחת   1927 בינואר  ב–3  וחבל".  הסתדרותית  אי  הסברה 
למלחמה בשחפת של קופת חולים כי "לרשות החברה עמדה אחות 
בריאות  של  זה  בתחום  גם  הסברה".  ועבודת  בית  ביקורי  בשביל 
ציבור הפועלים היה צורך ב"הסברה מקיפה ומתמדת". ועדת החינוך 
גם  עוסקת  חרוד  בעין  שמתכנסת  המאוחד  הקיבוץ  של  והטיפול 
 1928 באוקטובר  מ–9  מודעה   .)14.5.1928( ההסברה  בבעיות  היא 
)ראו בצילום( מביאה תכנית של "אספות הסברה במושבים בארץ" 
בכיכובו של ברל כצנלסון. אבל משה ביילינסון, אנו למדים בגיליון 
מן ה–6 במארס 1929, סבור דווקא, אחרי מושב מועצת ההסתדרות, 
בינואר  ב–14  ואינפורמציה".  ב"הסברה  ממעיטים  מוסדותיה  כי 
1929 מעניק אריה ליפשיץ את הכותרת "הסברה" לרשימה שנונה 
העוסקת בפגישה עם פועל ערבי בירושלים, שמסביר לו את ההבדל 
בשכונת  זו  לבין  לערבים,  גם  הדואגת  האדומה",  "ההסתדרות  בין 
מוסררה שעוינת אותם. וב–13 באוגוסט 1935, תחת הכותרת "שאלה 
אירופה,  יוצאי  בעיקר  ליהודים,  בהסברה  הצורך  מוצג  נכבדה", 
בין  המתיחות  בגלל  בתל–אביב  מפשע  חפים  ערבים  על  שהתנפלו 
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העדות וניסו, בין השאר, למנוע מהם עזרה רפואית ראשונה, כי יש 
לנהוג בערבים "מנהג אנושי נאור". בין האמצעים המוצעים: "עלונים 
עדות  "שאלת  הסברה".  סרט  הסברה,  של  שבוע  הסברה,  וחוברות 
המזרח" וגיוסם לתנועת הפועלים מעסיקה את מנהיגות ארגון אמהות 
עובדות שטוענות ב–27 בדצמבר 1934 כי "שירות רב יעשה אא"ע 
הסברה".  ע"י  לנוער,  לנשיהם,  לילדיהם,  נתקרב  אם  להסתדרות, 
ב–10 בנובמבר 1936 מציעה הוועדה לענייני עולי המזרח "הסברה 
במחנות הפליטים" לאלה שעברו לעבוד במושבות. ב–7 בינואר 1929 
אנו קוראים על "הצגת הסברה" ו"הסברה בקבוצות" של תערוכה. 
ל"הרצאת  שור  פרופ'  של  הזמנתו  על  מסופר   1935 בדצמבר  ב–1 
הסברה" בנשף הסונטות בבית ברנר. ובחגיגה בדגניה )24.10.1935( 
"ניתנה הסברה על ערך החג" ו"ניתנה הסברה על תודות הנקודה". 
ב–1 בנובמבר 1938 נכתב על "נשף הסברה לחברי אגודת התזמורת" 
כוללת  בקואופרטיבים"  התרבותית  "הפעולה  מוגרבי.  באולם 
)26.3.1935(. פרט לתפקידה  וקואופרטיבית"  "הסברה הסתדרותית 
בענייני תרבות או במסגרת פעולות תרבות הצורך בהסברה לפועלים, 
למעסיקים ולצרכנים מופיע גם בשביתות ובהפגנות, למשל במסגרת 
המאבק על תוצרת הארץ )"פעולות הסברה בנושא תוצרת הארץ", 
 ,1935 באוגוסט  ב–30   .)7.9.1934( עברית  ועבודה   )15.6.1938
המקום",  את  עזב  ]המעסיק[  השביתה...  על  קצרה  הסברה  "לאחר 
וב–1 בנובמבר 1938 הושמעו "דברי הסברה לצרכנים על השביתה". 
"לעצם  ביגל  מ"א  של  במאמרו  מודגש  להסברה  חינוך  בין  הקשר 
)1.4.1936(: "הקרן הקיימת היא אחד האמצעים המצויינים  הענין" 
להסברת ההווה הציוני, הסברה לאומית כשרה לכל הדעות". המטרה 
היא "הסברה מעמדית" בבית הספר. לדברי הכותב היא קיימת ממילא 

במציאות, ונובעת ממצבו של הילד ומתחושתו בבית הספר: "ישנה 
לילדים האלה הרגשה מעמדית ]...[ וגם אם תרצו: רצון מעמדי". 

גם  אלא  לארץ,  או  לתנועה  רק  לא  נשמר  "הסברה"  המונח 
המנדטורי(.  השלטון  את  ייצגו  הן  אם  )גם  בחו"ל  למפלגות–אחיות 
כותרת בעמוד הראשון של דבר מן ה–29 בדצמבר 1934 מספרת על 
"אספת הסברה עצומה של מפלגת העבודה בלונדון" ועל דברי מנהיגי 
הדמוקרטי  המערב  כניעת  על  מלונדון  במאמר  הבריטי.  הלייבור 
באוקטובר  ב–28  בדבר  שפורסם  הסודטים,  בשאלת  להיטלר 
א'  ניסה  וגבולותיה",  עצמית  לאומית  "הגדרה  הכותרת  1938 תחת 
לבינשטיין )אליעזר לבנה( לייחד את המונח למדינות הדמוקרטיות: 
טוטאליטרית  מדינה  דרישת  נגד  דמוקרטית–פרינציפיונית  "הסברה 
למשאל עם". הבעיה איננה היחס בין מונחים, נניח תעמולה והסברה, 
הדמוקרטיה  בין  דיאלוג  ייתכן  לא  הבין–לאומיים  שביחסים  אלא 
זכות ומשמעות שווה לתעמולה, ואסור היה  לטוטליטריזם. לכן אין 
להיכנע לדרישת הנאצים למשאל עם ולחופש תעמולה, משום שאין 
הם מכבדים זכויות אחרות: "יש תוקף ידוע לדרישת מדינה מרעותה 
מסופקים,  במחוזות  חפשית  והכרעה  תעמולה  הסברה,  לעשות 
כאשר בשכנה הנתבעת יודעים שגם למדינתה תהיינה זכויות דומות 
המדינה  של  הספר  במחוזות  והצבעה  ארגון  תעמולה,  הסברה,  של 

הראשונה".
והתרבות  החינוך  שר  לימים  דינור,  בן–ציון  הוא  דינבורג,  ב' 
במדינת ישראל, וממעצבי המיתוס החינוכי–הסברתי הציוני–ישראלי, 
היה סגנו של דוד ילין בסמינר למורים בבית הכרם )ואחר כך עמד 
בראשו מ–1938 עד 1948(. במאמר חגיגי במלאת לילין שבעים שנה 
המונח  "ממציא"  אצל  מוצא  הוא   ,)25.2.1934 דבר,  הדור",  )"עם 
הסוקולובי  במובנה  "הסברה"  של  תכונות  בעברית  "תעמולה" 

בעבודתו החינוכית, אך לא רק בה:
הוא מאמין בכוחה של ההסברה, בערכה של ההגנה הישרה ובהכרעתה 
של התפיסה השכלית. לא רק בלימודים, אלא גם בחיים הציבוריים. כל 
הסתירות ניתנות ליישר על ידי הסברה וכל הניגודים ניתנים להתאמה 
על ידי הבהרה ]...[ כל הסברה הרי היא בעצם גם המלצה ]...[ "מעשיך 
יקרבוך ומעשיך ירחיקוך" — ולכן גם המעשים שלך הם בבחינת הסברה 
היא  המורים,  מורה  לוין,  דוד  של  במוחו   ]...[ לימודיך  על  והמלצה 
הדמות המחנכת, בכל תופעה והופעה בבית הספר: מסבירה וממליצה 
]...[ וחינוך והוראה בהכרת–דברים והמלצת–הרגלים, האין הם בחלקם 
הגדול עניין של סגנון ובאור ]...[ גם הנאום להגנת הכותל המערבי איננו 

אלא נאום הסברה, 

סבור ב"צ דינור )ילין פנה ב–1914 לשגריר ארצות הברית בתורכיה 
ההיסטורים  המקומות  לאחזקת  לחברה  הכותל  את  למכור  בבקשה 
בארץ ישראל( ומוצא כי רק במלחמת השפות עמד דוד ילין "בקשרי 

מלחמה רצינית"; ומלחמה אינה הסברה.
כל אחד וההסברה שלו. הגדרת המונח, כמו גם הבדלתו ממונחים 
של  בהקשר  גם  רבגונית  לפחות  או  אפוא  קשה  אחרים,  קרובים 
השימוש הפורמלי בו במוסדות הציוניים והארץ–ישראליים בתקופה 

הנדונה.
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