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   110 עמ'.............דברי גדולי עולם התורה, על יסודות ההלכה היהודית נגד ריכוזיות בנושאי הבעלות הממונית.
  110עמ' .........................................הגג הציוני..–הרב ליבונטין מתריע על השחיתות שפשתה בהנהלת ארגון

  113 עמ'...........................................על המושבות הראשונות מבוסס על "המצאת העבר" "המחקר המדעי"
   113 .עמ'........................................................................"לארץ אבותינו".. של הרב ליבונטין סדרת ספריו

 114 ...עמ'.פקידות הברון ידי-על ,בניגוד לרצון מייסדיה ראשוןב ייםביל"והית הושבת עמדתו בפרשת כפי
   117 עמ'................כיצד יצרה ועדת התעמולה בראשות מפלגת מפא"י את האשליה על תרומת ביל''ו לישוב..

   117 עמ'.................................................................................מול אלו כוחות אלימים עמד הרב ליבונטין..
  הציונות -חלק ב' 

   119ישראל....עמ'  הטוטליטריות הממלכתית של מדינת גוריון ביוצרו את–ההשראה לבןשנתנו  האידיאולוגיות
  120 'עמ.............והקומוניזם הסובייטיכיצד תנועת העבודה נשאבה לשתי אידיאולוגיות כה מנוגדות הנאציזם 

  120 עמ'.........גוריון את שיטות הפעולה של הנאציזם והסובייטיזם כשהוא "יוצא צדיק"–כיצד מיישם דוד בן
  123..עמ' ...................................."ועדת הבירור".................................................................................

  123.....עמ' ...................................."המפעל".......................................................................................
  130 עמ'.............................."אלטלנה............... –נת האצ"ל גוריון נקט כדי להטביע את ספי–הפעולות שבן

    המציאות של הקמת התשתית הכלכלית המודרנית של הארץ באמצעות המושבות החרדיות 
  131 עמ'.....................אנטישמית של הציונות........................................................–פגע בתפיסה הגזענית
   132 'מע...............................................הפועלים ..–סין לתנועתבין הביל"ויי חיים חי האיפיונים המשותפים

  133עמ' .......................לציון ושאר המושבות..–הדיווחים המגמתיים של הביל''ויים, על ראשיתן של ראשון
כהמשך  ,הפועלים הפרוטסטנטית נגד מייסדי המושבות היהודיים–האופי והשמצותיה של תנועת–רצח

  134' עמ........................."סופרי" ההשכלה הציונית, כדי לכבוש את המושבותידי-עללהשמצות העם היהודי 
   135המושבות ......עמ'  של מייסדימלחמת ההישרדות הרוחנית על הפועלים –הביל"ויי חיסין ותנועת מצותהש

 136 עמ'.................................................................................המושבות האקדמיה בספרי תולדותטיפול 
 –מבן ,התנועה הציונית השבתאות המקורית והמודרנית של המצאת העבר של עם ישראל ותורותיו, באמצעות

  137 'מע............................................................................................................גוריון....–יהודה ועד בן
  139.....עמ' ........................ת השופטת...........................................................................גוריון והרשו-בן

   141 עמ'..............................................................................הציונות ידי-על חגי ישראלהמצאת העבר של 
  142 מ'ע.....................לבלרי הציונות ומנהיגיהם ידי-עלהמצאת העבר תוך ביזוי אנטישמי של קודשי ישראל 

  142 עמ'.......................כהתגלמות הנצרות הפרוטסטנטיתחניכיה נתפסת כיום בעיני והציונות הדתית הציונות 
    , ח. ויצמןרופין .ז'בוטינסקי, א .זתאודור הרצל, מכס נורדאו, אחד העם, ולדימיר   –מייסדי הציונות 

   144 עמ'.............ונטין כמעט לא ידע דבר..ועוד, תדמיתם וחשיפת זהות אישיותם האמיתית, שעליהם הרב ליב
  144 עמ'...........................................................................................................................תאודור הרצל
  146 עמ'..............................................................פרוטסטנטי נקבר בבית קברות נוצרי בווינה–הרצל כנוצרי

    דעת ומתוך כך הגיע –עת וחסר שיקולד–הרצל היה טיפוס מופקר, שסבל לעיתים מחוסר שפיות, קל
   147 מ'ע....................לרעיונותיו המטורפים לכנס את היהודים במקום אחד באמצעות הקמת מדינה כדי לנצרם

    148 עמ'....................................................שקר מודרני, כמו שבתאי צבי..... משיחסוג הרצל מדמיין שהוא 
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    חישותו של הרצל כנוצרי פרוטסטנטי לממש את נבואות אחרית הימים באמצעות מלכות ישראל, נ
    תהמילינאריו-בניית המקדש וניצורם של היהודים, מקורה  בנסיונות התנועות הנוצריות הפרוטסטנטיות

  150 עמ'.......................................................................................למניינם 19- לממש נבואות אלו במאה ה
  153 עמ'............האנטישמית והשבחתו כתיאורייה–יוצר הגזענות ,רופא השיניים מכס נורדאוסגנו של הרצל, 

  155 עמ'..........החדרת "יהדות השרירים" של נורדאו לתוך המושבות הודגמה בקונגרס הציוני באמצעות סרט
נוצרים -נורדאו קונה לה מאחזים בליבם של היהודונטישמית המדומיינת של הגזע האתיאוריית 

  156 עמ'.................................................................................................................................בגרמניה
  156 עמ'.....................כת החינוך הציוניהגזע" במער "תיאוריית הגזע" ו"השבחתאת  מבסס  –ארתור רופין 

  161' עמ........כל חוגי הציונות בארץ..גוריון את "תיאוריית הגזע" האנטישמית לתוך -כיצד החדירו רופין ובן
  161' ......עמ................פי "תיאוריית הגזע" הציונית, החרדים היו גם גזע נחות, שיש לסלקו מן העולם. –על

  161' מ...........ע...................................................די ההנהגה הציוניתי-הערצת האנטישמיות של ניטשה על
  169מ' ........................עעם היהודי באירופה ובארץה-אישיותו, פעולותיו ויוזמותיו בנושא רצח –חיים ויצמן 

  176...עמ' ל קסטנר מגיש תביעה נגד מלכיאל גרינוולד והופך ממאשים לנאשםד"ר רז'ו/ישרא –משפט קסטנר 
  185 עמ'..............."תיאוריית הגזע" ו"השבחת הגזע" מוטמעת במחשבה הציונית של ולדימיר ז. ז'בוטינסקי

    על ידי ראשי הציונות הנאצים, אך הומצאה ידי-על"תיאוריית הגזע" רק אומצה 
    189 'מע.................................................................................נאציזםידיאולוגי של האה והופנמה לגרעינו

   192....עמ' ................הפרק "רופין ויחסי הציונים עם הנאצים" מתוך עבודת הדוקטורט של איתן בלום.........

  207ם לה לשם תכניתם..עמ' היו זקוקי אך גם ,הם גם שנאו אותה –הנאצים והיטלר לציונות המורכב של  םיחס
  207 עמ'........................זביחת קורבנות אדם של "החברה הישראלית" על מזבח הפולחן הנוצרי של הספורט

  208מ' ..ע................................לבין האידיאולוגיה הנאצית השווה והשונה בין האידיאולוגיה הציונית
  211עמ' ...................ונות..דוברי הצי ידי-עלנאצים, אך הומצאה -והניא ידי-על"הכחשת השואה" רק אומצה 

    אנטישמית בגרמניה, כדי לקבע בעם  הגרמני  –מנהיגי הציונות מנהלים תעמולה גזענית
  217 עמ'..........................................................אותם מתוכם דים כדי שהוא יוקיעעיוורת כלפי היהו –שנאה

  220 עמ'.......... ?האם חיים וייצמן רצה שיעלו יהודים לארץ או שאפילו את יהודי גרמניה הוא לא רצה בארץ
  221 עמ'...................................................................................גוריון לטובת היטלר –התעמולה שניהל בן

  222 עמ'.........................................................................................................מדינת ישראל  –' חלק ג
  222...............עמ' תוצאותיה של פרשת "עסק הביש" היוותה את סיומו של השלטון הטוטליטארי של מפא"י

     טבועות ,באמצעות פשעים נגד האנושות (אאוגניקה)הגזע  –בחתהששיטות 
  228 עמ'.............................................................................................בגרעינה האידיאולוגי של הציונות

  230 'עמ...................................................בלא הזכרת השם אאוגניקה ,השבחת הגזע" ממשיכה גם בימינו"
  231 עמ'..........................................................החיפוי האקדמי על פשעי הציונות נגד האנושות ומשמעותו

    הפושעים הנאצים הבכירים  28מדוע מדינת ישראל חטפה והוציאה להורג רק את אייכמן ולא את 
  231 עמ'....................................................................?.... אמריקה–הסוואה ובגלוי בדרום שהתגוררו בלא
  232 עמ'.."על פושעים בעלי "הצוארון הלבן ,פרוטסטנטית במדינת ישראל –השופטת הנוצרית –חיפוי הרשות

   232 עמ'...............................הציונית ומונהגיהגוריון והשפעת אופיו על ההנהגה  –אופיו הרצחני של דוד בן
   235 'מ...........ע..............מי רצח את ארלוזורוב ומי באמת היו שולחיו.....................................................

  237.....עמ' ...........................................המצאת העבר ממשיכה עד ימינו................................................
   239 עמ'....................................ארתור רופין כבר בשנת תרס"ט ביחס לתימנים ידי-עלהמצאת "הסלקציה" 

  240..........עמ' פיכה של ראשי הציונית באישיותם של הספרדים שהם גזע  נחותה-ההטמעה האכזרית  הבלתי
  242 'מע..................................................לתימניםראשי הציונות . שאירגנו 1תוצאות "צעדת המוות" מס' 

  243 'מ...........ע...................................................................................................3"צעדת המוות" מס' 
    הבריטי בעדן פעל תמיד נגד היהודים בהנחיית הסוכנות היהודית ששקדה  הממשל

  242 עמ'.......................................................ל"השביח את הגזע" באמצעות רצח או גרימת מוות ליהודים 
  243 עמ'.......................................................בימינו טישמית גם כלפי התימנים ממשיכה עדייןהגזענות האנ

  244 .........עמ'............................................................................................ס "מרבד הקסמים"......מיתו
    הוצפו  גוריון להיטלר ובין הרופאים הציוניים למנגלה, שבהן–השוואות בין בןה

  245 'עמ....................................................................................חברתיות", במבחן המציאות"הרשתות ה
  247 עמ'...................................................................................................................הזכרון הקולקטיבי

    אתאיס –העברתם באלימות אכזרית לאגף החילוני המרכסיסטיעם ב –ויצירת רצחמודם של העולים שי
  248 עמ'.................................................רוב החילוניאת הגם כדי ליצור  ,הפרוטסטנטית –של הדת הנוצרית
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    גם  ,בספרדים ובעיקר לג'נוסייד (השמדת עם) בעם היהודי בארץ הכשרת דעת הקהל
  249 עמ'.....................................................................................................ם או עיקורםבאמצעות סירוס

  250.עמ' .......................מיעוט מחלות הרוח בקרב התימנים בשירות הגזענות האנטישמית של הממסד הציוני
    249 .......עמ'....................................................................פסיכיאטריה שירתה את מוסדות המדינהכיצד ה

  250....עמ' .......................................הלוחמה הכימית נגד העולים...........................................................
  253 'עמ............................................באמצעות הדי. די. טי עיקור באמצעות רעל כימי של יהודי עירקן נסיו

  255 'עמ..................גוריון וההנהגה הציונית לספרדים הושאל מיחסו של היטלר ל"מישלינגים"–יחסם של בן
  256....עמ' .................................................................ן בנה את התקשורת כמו במדינה טוטליטריתגוריו-בן

  256 .........עמ'........................תרבות השקר של צה"ל............................................................................
  259 עמ'..................הרע' (הדגנרט) הטוב' מול 'המרוקאי ט)הדגנר('התימני  –הבידול בתוך קבוצת ה'מזרחים' 

    אנושיים של חוסר חינוך ופשע, כדי –כפיית העולים לעבור לאזורי הגבול תוך יצירת תנאים תת
  262 עמ'..................................להצדיק את תיאורם של הספרדים כמנוונים (דגנרטים), פיזית, נפשית ורוחנית

  265 עמ'.........................................................................................הבידול של ה'מזרחי' במערכת החינוך
  266 עמ'......................................................................בחירת המורים של הממסד הציוני עבור ה'מזרחיים'

    ת הגזע" של הספרדים ושאר שומרי המצוות באמצעות רצח ואלימות , פיזית, "השבח
  267 עמ'...........................................................................................................רוחנית, נפשית ואנושית

  268 עמ'....................................המדינה ידי-לעהסוכנות היהודית ובהמשך  ידי-עלהעם הפיזי שבוצע  –רצח
  271..עמ' .............יצחק בן צבי... – נשיא המדינה השני ידי-על, גם יד עתיקים של התימנים–שוד ס"ת וכתבי

  273מ' ........עבין ילדי העולים להוריהם ומחנכיהם ,אנטישמי של הממסד הציוני –גזעניניתוק על בסיס שסע ו
  278מ' ............................עךכ-הפשע שמדינת ישראל נהגה עלפי המזרחיים ועדיין היא לא נתנה את הדין על

    דוגמאות לשכפול העלילות האנטישמיות הקיצוניות ביותר על היהודים, כפי שביצעה הציונות
  281 עמ'..........................................................................................ומדינתה שיכפול זה על יהודי המזרח

     שיכפול זוועתי נוסף ש"קבעה" מערכת המשפט בארץ על החרדים ושיכפול היחס של
  282 'מע....................................................................................נוצריים ליהודים במדינת ישראל–היהודו

  285 'מע...................הפשעים הפליליים הרבים של השופטים שאינם מובאים על כך לדין ואינם נענשים כחוק
  286 עמ'.........תונות של זוועות הניסויים הרפואיים  של ממסד מדינת ישראל בילדי העוליםיחשיפה נוספת בע

  288 עמ'..................................................על הכל היו מעבר לכל דמיון, המציאות עלתה הרפואיים הניסויים
  288 עמ'.....................................................אך גם בנשים ,ילדיםו ם רפואיים בכפייה בוצעו בתינוקותניסויי

  290 עמ'...............................בת התינוקות, הילדים והנשיםיהמשטרה שיתפה פעולה עם משרד הבריאות בגנ
    בה והמכירה, מי עסק בפועל יהיקפם, שיטות הגנ –בת ומכירת התינוקות, הילדים והנשים יגנ

    בוי של המשרדים הממשלתיים יבות ומכירות והגיגוריון לבצע גנ–בהוצאה לפועל של פקודת בן
  291 עמ'..............................................................................והמשטרתיים שניתן לביצוע פשע מאורגן זה

  292 'עמ...........מספר דוגמאות נוספים על שיטת גזלת התינוקות של מדינת ישראל.....................................
 293.....עמ' .................................העם הרוחני של כמעט כל ילדי העולים–יחסה של הציונות הדתית לרצח

  300 עמ'.......פשעים נגד האנושות שביצעו הציונייםלחקירת  החקירה" הציוניות,שווא של "ועדות ה –מקסם
    כדי לטשטש  ,עם הממסד הציוני פעולה מזרחיים הפועלים –קומץ משתפי

  300 'עמ...............................................................................את מעללי פגיעת הממסד ביהודים המזרחיים
  302.עמ' ........................הפרכת "הכחשת השואה" התימנית...................................................................

  ות שנבעומשיך להוציא לפועל את הפשעים נגד האנושהוריון כתלמידם של נורדאו ורופין ג–דוד בן
  306 עמ'.............................מ"תאוריית הגזע" ו"השבחת הגזע" וסוחף איתו את דור מקימי המדינה הציונית

  307 עמ'...................................................................................................."מד המהירותימ"גוריון ו–בן
    ם סולם של פליטי השואה באמצעות שילוחחי ידי-עלן ביצע את השבחת הגזע גם גוריו–בן

  308 עמ'.......................................................................................צבאי בסיסי–, ללא כל ידעלשדה הקרב
  309 עמ'................................................גוריון לגבי עברו לעומת עברם של "המזרחיים"–המצאותיו של בן

  310 מ'ע.......כך הון סימבוליכדי תוך ולגרוף  האישי את עברולהמציא גוריון  –לנטייתו של בןרבות דוגמאות 
    316 עמ'................................................................................................"התחיה" באתוס הציוני... מושג

                      מוות!)ל  –חיים!  שמאלה ל –(ימינה "הסלקציה" הזוועתית לגבי היהודים במחנות ההשמדה 
 318 'עמ......................................................ראשי הציונות ידי-עלהנאצים, אך הומצאה  ידי-עלרק אומצה 

    הבטחון הנאצי לבין "ההגנה", בו היא התחייבה להפוך את  –ת בין משרדמסמך ההבנו
  319 'עמ.................הבטחון הנאצי ולמנוע את היכולת להתנקש בהיטלר –שלה לחלק ממשרדיחידת המודיעין 

    אייכמן היה הפושע הנאצי היחיד שנחטף לישראל והועמד לדין במשפט ראווה ונשפט למוות 
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      בניגוד לדרישת ראשי הציונות  ,לנקום בו על נסיונו להציל למעלה ממליון יהודיםבתלייה, כדי 
 320 עמ'............................................................................קומץ עסקניםכל יהודי אירופה מלבד לחסל את 

  יתאנטישמי הציונ –האתוס הגזעני סקציוני בחסות הממשלה, שדרכו התר –משפט אייכמן יצר מופע אנטי
    אירופה כגזע נחות ומנוון.  –של תאור יהודי מזרח

  322 ..עמ'.גוריון שטיפח אתוס זה –אף משטרו הדיקטוטורי של בן –פתרון התעלומה: כיצר התאפשר הדבר על
  326 עמ'.......להבניגוד לדעת הממש ,הנסיונות לחטיפתו של ד"ר יוזף מנגלה היו יוזמה פרטית של ראש הש.ב.

    פריטי הציבור שמי התעמולתי המאורגן הראשון של אנטי –הפשע הגזעני – ?"איפה יוס'לה" 
  326 עמ'......................................של ציבור החרדילגיטימציה, הדרה והחרגה  –ארץ לדההשמאלני הציוני ב

  329 עמ'..........................................................הממסד השמאלני. ידי-עלהסיבה להסתה פרועה זו שאורגנה 
  .   ,להצלחת החינוך הציוני סמל ודוגמאהוא ה להראות ש"הצלתו" של יוסל'ה הממסד רצ

  329 עמ'................../..................................אך נכשל כשלון חרוץ..........................................................
    הקשר הישיר  בין הפעילות הציונית לבין יצירת ה"שואה" הראשונה והשניה כבר הובא במקורותינו 

  330 עמ'....................כאזהרה למה שיתחולל אם יעברו יהודים על השבועות שהשביע הקב"ה את עם ישראל
  333......עמ' ...........................................................השימוש הציני של מדינת ישראל ב"נוער הגבעות".....

    334 ..............עמ'בשיטה הציונית הידועה של "לצאת צדיק" של יהודים וגויים מרוסיה לעלות לארץ וסהאינ
 335..עמ' ....................................................הגזענות האנטישמית הציונית ממשיכה גם בימינו, במלוא עוזה

  340 עמ'...............................העם הרוחני והפיזי שחוללה התנועה הציונית –על השואה ורצח סיכום ומסקנות
  342......עמ' .....מדינת ישראל חתמה על אמנת הג'נוסייד, האם היא היתה נאמנה לאמנה או הפרה אותו מייד ?

  344עמ' ........................ברה הישראלית".................................................................התפוררותה של "הח
  346.....עמ' ....................................ה"כנענים".....................................................................................

  347...עמ' ..........יםפרוטסטנטי–יםנוצרי םהציונות הינמדינת ישראל ום האקדמיים שהוכיחו שום המחקריסיכ
המעבר של "החברה הישראלית" מנצרות פרוטסטנטית לותרנית לנצרות פרוטסטנטית קלווניסטית יצרה ירידה 

   358 עמ'.........................................................................................................דרסטית בהתגייסות לצבא

  359.עמ' מקדם הבטוח לקבלת "פרס ישראל"......................................אנטישמיות, ה-הבעת אמירות גזעניות
ליהודי,  וצרי בארץ להתגייר ולהפוךנ-כיצד נערכה האקדמיה לסכל את הצמאון והכמיהה של הנוער היהודו

  359....עמ' .......................................................................................................................כלומר לחרדי

  361......עמ' ..............................................................................................הציונות ו"הבונים החופשים"
 362.......עמ' .............................................................דעת גדולי וענקי הדורות על כת "הבונים החופשים"

  363מ' ע.................................................כמעט כל רבני ועסקני הציונות הדתית שייכים ל"בונים החופשים"
  370........עמ' ........................................................................ה"סדר העולמי החדש" והממשלה העולמית

  371...עמ' ........................................................................................................................2030אג'נדה 
  373 עמ'............................................................................................................................פיהביבליוגר

  
  

  תוכן התמונות
  

  18-21.......עמ' ............................................................לציון..–המושבה ראשון מייסדיחזותם החרדית של 
    22 עמ'  בראשל"צ החל משנת תרס"ט.......ב שהדליז'נס הראשון שנוצר בראשון לציון, התימנים שהחלו להתיי

   23 ציון.............עמ'ל –לציון, הבציר, הרצל מופיע בראשון –המקווה, שדרת הדקלים של גן המושבה בראשון
  28עמ' ביקב, ביהכ"נ הגדול.............רבי יוסף הלוי, פיקוח על הפרשת תרו"מ   –שון דיוקנו של רב היקב הרא

  31עמ' דיוקן הברון רוטשילד, הברון ופקידיו...........................................................................................
  37עמ' .........................................................................לציון... –הפקידים המנהלים מטעם הברון בראשון
  55 לציון, בני המייסדים האתאיסטים..עמ' העם האתאיסטים בראשון –הביל"ויים מייסדי גדרה, חברי ועד בית

   69 עמ' ...................................33 –דוד יודילוביץ מקבל את הדרגה הגבוהה ביותר של "הבונים החופשים" 
  91מ' ע..קיןגוריון, רב המושבה הרב שר –לציון, בן –יודילוביץ מחופש לחרדי כמורה הבנות החרדיות בראשון

   252 .........................עמ'....................................מבצע לעיקור יהודי עירק באמצעות רעל כימי.................
  257 ...עמ'.............ב"משרד הארצישראלי" יעקב טהון ומזכירו . רופיןהיוחסין ההזוי שיצר ארתור רופיןלוח 

   258 פרדים.....................עמ'הגרף שהכין ארתור רופין ללא כל הוכחות כדי להוכיח על הניוון המספרי של הס
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  קדמהה
  

 תר''ס–ו, שהיו בחסות הברון אדמונד רוטשילד בשנים תרמ''בפרשת ייסודן של עשרת המושבות הראשונות בארצנ
ונכדי  בשנים אלו, כל ילדי, לוטה במסתורין. ונקראות בפי ההיסטוריונים "הישוב החדש" למניינם) 1882–1900(בשנים 

אליאנס", כשהם הברון שהשתייכו ל"–פקידי ידי-עלבכפיה אלימה  המייסדים שהיו כולם חרדים, הפכו לחילונים
 י למה. בספרי הביל"ויים או בספרי ילדי המייסדים, קשה למצוא תאור אמיתשליטים עליהם את "המורים העבריים"מ

 ובודאי שלא ניתן למצוא תיעוד ישיר לאורח החיים של הוריהם , כדי לא להסגיר את הפניית עורפםשנעשה שם
  ו בידי חוקרי ההיסטוריה באקדמיה. החינוך, אשר נערכ–ומפורט על כך בספרי מחקר או ספרי הלימוד במערכת

 הציונות המאוחרת)( ציונים–כשנוצר זרם ההיסטוריונים הפוסט ,למניינם) 1985( רק החל משנת תשמ"האומנם, 
    .הם החלו להסיר מעט את הלוט מבעד לערפילי המיסוך של המחקר המודרני הממוסדם, ימודרני–והפוסט

רות שנכתבו במאת השנים האחרונות על "הישוב החדש" היו למעשה "ספהם הסבירו והוכיחו, שכל ספרי ההיסטוריה 
אמצעות מספר , שנוצר ב]מערכת רעיונות והתייחסויות המאפיינת קבוצת אנשים מסוימת –[אתוס מגויסת" לטובת האתוס הציוני 

ערכת מהמבוססת על  יתית ללא ספק,דמות, קבוצה, ארוע, רעיון, אמונה וכדומה, שהפכו למקור להערצה הנתפסת כאמ –[מיתוס מיתוסים 

 עשה כלכי למ ולכן הם דרשו לגנוז ספרות זו,שנועדו לפאר את המפעל הציוני בראשות תנועת מפא"י  ]כזבים ודמיונות
, נות)את האנטישמיות והגזע(שהפנים השמאל  הברון ובהמשך–עליה הראשונה" היו חרדים, שפקידימייסדי המושבות ב"

וב ם בישענית ורמיה את השלטון בארץ מידי ראשי וגדולי הרבנים ב"ישוב הישן", כשהם יוצריחמסו בדרכי אלימות גז
    . מצב של תוהו ובוהו] –[כאוס החדש כאוס רוחני 

י לא חקרו כיצד נוצר בארץ השמאל האתאיסט [בגלל שנשארו ברובם גזענים ואנטישמים]אותם היסטוריונים  מאידך,
כיצד , כאשר כל המושבות הראשונות היו חרדיות ו)21(עמ' 31שתלטותו על המושבותואת התנגדות מייסדי המושבות לה

ה זה שתוך כשני עשורים, כמעט כל בני ובנות מייסדי המושבות ונכדיהם הופכים לאתאיסטים, עוד לפני שהעלי
    ? הגיעה לארץ. היתכן שלפתע, כמעט כל בני ונכדי המייסדים מחליטים מעצמם להתאבד רוחנית  "השניה"

 בכפיה כמו בימי סטלין,דורי זה התרחש –, ששבר ביןלראשונה בתולדותינו חיבור זה בא לענות על כך ולחשוף
רי עבעם  –לרצחכל, אם הם יתנגדו –אלימה, באמצעות התעללויות והרעבת המייסדים ואף גירוש מהמושבה בחוסר

 יו אלו שכפו את חורבן החינוך היהודיהעברה על הדת של ילדיהם. בחיבור זה נראה מה קרה שם באמת ומי הב
כאילו שהברון היה חילוני וש , אומהביל"ויים לא חזר בתשובה כגון שאף אחד, במושבות וכן נפריך מספר מיתוסים

ל חלק ספר חילוניים של אליאנס ושכביכו–ם לבתידיהי –להפוך את ה"חיידרים" שהם בנו במוהמייסדים רצו מרצונם 
  טית. ם. אנו נראה שהאמת היא הפוכה וכל זאת באמצעות הצלבת מקורות ואינפורמציה אוטנמהמייסדים לא היו חרדי

, כי מה שנעשה שם מהווה דגם לכל מה שהתחולל לציון –התרכזנו בעיקר בתיאור של מה שהתרחש בראשון
יותר היתה המושבה החרדית בראשל"צ r מחד,אף שגם הזכרנו מעט ממה שקרה בשאר המושבות.  בשאר המושבות,

(אך הונף שם  ואומץ נוצרי) –"י יהודושעוצב ע(הדגל  –סמלי המדינה  שםאומצו  אך מאידך, מבין כל שאר המושבות
"קרן , יום)לציון, כפי שידוע לנו כ –(שחובר ברומניה אך שופץ בראשון הימנון "התקוה", שיפוץ ציונה) –לראשונה בנס

  לד.ב החדש" אותו בנה הברון רוטשיהראשון ב"ישו מזרחי",מל "כר והיקב המפורסם(= קק''ל)  קיימת לישראל"
אנו נראה שהנפח דוד  ולא "לעליה הראשונה" הציונית. השתייכו "לעליה הששית" החרדיתמייסדי המושבות 

 –אשוןר, נשלח למושבה הארץ במקורותינו) –(שהיה בור ועםיודילוביץ מראשי הארגון האנטישמי "הבונים החופשים" 
ל היות מנהלהארגון של "הבונים החופשים",  –נגד רצון המייסדים על ידי פקידות הברון שהשתייכה לתת לציון בכפיה

ושא ולשמש כראש החץ האתאיסטי, בהיותו נ ולהופכו למוסד של "אליאנס" ומורה ב"חיידר", במטרה לרסקו מבפנים
  יהודה. –כליו של א. בן
די ים מחסיוהוחזרו כמורים אתאיסטים ועוד מספר מור (כמוכח להלן) וגם ילדי מייסדים שנחטפו לפריס דוד יודילוביץ

ודש הק –באמצעות השתתת לימודייהודה שמונו מטעם הפקידות, חינכו לאתאיזם ולהתפקרות בכפיה  –אליעזר בן
לא שלא יעקר התלמוד מישראל,  דע לך, כי כל הימים„ –בן יהודה  [כדברי א.השמטת לימוד הגמרא  על הבסיס החומרני,

פיסות ת], הוספת תחומי לימוד חומריים, ציונות ולאומיות, היינו, ("החבצלת", שנת י"ח, עמוד ש"א) “יכון הישוב בארץ
"השפה העברית", המבוססות על משיחיות חומרנית  באמצעותהקודש"  –חומריות של מושג ה"לאום" ו"לשון

יך את יהודה השל –שה והרוח שבמושבה ולכן בןיהודה וכל זאת במוסדות החינוך ובחיי המע –רפורמית שאימץ בן
עברי "גן הילדים ה וכןיהבו בעיקר על מושבה זו, שם קראו ל"חיידר" שהפך בכפייה ל"בית הספר העברי הראשון" 

 רצלידי ה-עלנוסדה  י העולמית"''[אך "הסתדרות המזרחהארצית  "הסתדרות המזרח"י"הראשון" ובמושבה זו גם נוסדה 

''ג יתון "הארץ", י, ובע304אהוד לוז, "מקבילים נפגשים", עמ' ( י. ל. מימון –שר הדתות הראשון  , כפי שגילהת הציוניתבמסגרת ההסתדרו

 והלאומיות הציונות ליצירת לציון הצומת המשפיעה על כל הארץ –תה ראשוןיהי מסיבות אלו. ]כסלו תשט''ז)
ל"אתר מורשת לאומית"  למניינם) 2015(בתשע"ה  לציון הפך בחודש אב –המוזיאון של ראשון פרוטסטנטיים.ה

ל היו ציונים, כביכו –מהסיבות הנ"ל והוא מייצג בנאמנות קנאית את האתוס הציוני, שהמייסדים החרדים האנטי
   חילוניים ושרק עבודת האדמה והציונות הלאומית היו משאת נפשם.
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ם עם קום גכי  חיבור זה יש משמעות ולימוד לקח לעתיד,ל  – [פ' האזינו]שנות דור ודור..."   בינוימות עולם  זכור"
 הקודש ובראשה ראש הממשלה הראשון דוד –, כאשר המדינה בארץלאותה תופעה מבישה המדינה, שוב אנו עדים

ץ, באלימות פיזית וכלכלית את העברת הדת של כל ילדי עדות המזרח והוריהם שהגיעו לארכופה גוריון,  –בן
כאן  תהיהי  של מפלגות הימין והציונות הדתית. , בסיועןמרכסיסטית קיצונית –רוטסטנטיתמהיהודיות לנצרות פ

יים מלקח –מזימה בינלאומית של "הבונים החופשים", במטרה לחסל את יהודיותו של העם היהודי באמצעות תנועת
ר יותר הגיעה אליאנס" והטמפלרים שהגיעו יחד לארצנו בשנת תר''כ וכעשרים שנים מאוח" –של קבוצותיה 

      העבריים וראשי הציונות. יהודה, המורים –בוצה של אליעזר בןלירושלים ק
השואה מקם תשה, כשהציבור היהודי שנותר לפליטה מצליח לכשבעים שנים לאחר מכן גלגל חוזר בעולם גם

"יש עתיד"   –יות קמות מפלגות גזעניות נוצר שובהרוחנית שהמיטו עליו מפלגות השמאל והימין האתאיסטי והדתי, 
י המאוגד על הציבור היהודפרוטסטנטי  –נוצרי באלימות כלכלית ובפיתויים, חינוךוה"בית היהודי" המנסות לכפות 
גם הדתית שראתה בו את נצי –הגזעני שי פירון מהציונות שר החינוךאשר ס", כ"במפלגות "אגודת ישראל" ו"ש

 צנוחמת חורמה נגד החינוך היהודי בארמל תשע''ג)שנת (בכריז הבכיר, למרות שלא היה מיוצג ב"בית היהודי", ה
החינוך, תוך נסיון להקים באמצעות אלימות כלכלית וחוקתית רשת  –אמצעות הקמת "המחוז החרדי" במשרדב

נצחו חרדי" ולשמד שוב את הציבור היהודי, אך במלחמה זו אנו מובטחים מהקב"ה שהיהודים י –מוסדות "ממלכתי
כבר שהאקדמית שעומדים עלינו, כפי  –שחור והרשע המזוינים  בנשק הפרימיטיבי של טומאת הנצרותמול כוחות ה

     הובטחנו ש"לא תשכח מפי זרעו".
מות באליהשימוד התבצע שבארצנו , אך במושבות את תלמידיו בעורמהאליאנס לשמד ארגון  ליחהצ אפריקה –בצפון

צע וכמו שבאירופה התב ,כפי שנראה להלן בצע בכפיה ובאלימותקום המדינה הת, כשם ששימוד העולים עם ובכפיה
     היהודי. "גייס חמישי" קטן לשמד את העםידי-עלבאמצעות דירבון השלטונות  ,השימוד בכפיית השלטונות

שכל האתוס , ]21.00למניינם, בשעה  11.11.17  –, ב[ברשת ב'הסביר בראיון עמו  הציונות פרופ. יגאל עילם –יסטוריוןה
רק  הינו ,שידוע ב"חברה הישראלית" כפי ,ו ובחו''ל מאז ייסודה של הציונותציוני וכל מה שהתרחש בארצנה

 אנו   יות.בלא כל קשר לעובדות ההיסטורבניגוד ו ,מושאל, מהסיפורים הבדויים על האלילים היווניים] –ביטוי= [ מיתולוגיה
  .מעשור וחצי לפני ייסודה של הציונות חלנראה ונוכיח, שכן הדבר גם ביחס למה שהתרחש במושבות, ה

ישנם מסמכים רשמיים, בהם ניתנה הוראה בכל שנות המנדט הבריטי בארץ לא לאפשר עליית חרדים וגם מעדות 
טתה בישראל", "העליה הגדולה וקלי, ""עולים בסערה [דבורה כהן,  נוצרי בארצנו –גם ליצור רוב יהודוהמזרח לארץ וכך 

הותה מ אחת להסתרת האמת מהעם היהודי על דוגמא וזו רק ]1994צבי, ירושלים, תשנ"ד  –יד בן הוצ' ב, 5 –4עמ' 
רותיהם סו למטהקהל של העם היהודי, כדי לגיי –שפעלה מאז הקמתה ברמיה וגנבת דעתומניעיה של תנועת הציונות, 

רק ב –יונות אלא גם מייסדי בנ, שכביכול לא רק מייסדי המושבות הראשכתוצאה מכך נוצרה עוד מיתולוגיה ציוניתו
ו להם, ונות כיזבשתועמלני הצי ,האמת העובדתית היתה .מטרות הציוניותובדגלו באידיאות בארץ ובחו"ל וכן רבנים 

מי  בא"י כמעט כולם חרדים וגםצות לתת ליהודים מדינה יהודית ושכביכול האומות ובכללם בריטניה רו שכביכול
 ונהלוהשלטון יתבוודאי שגם הוא מסכים שהעם בכללו, המדינה ובבנין הארץ, אך  שאינו כזה, הוא רק רוצה לתמוך

ת האמת א, אך אם הם היו יודעים "ציונות"חרדים קראו יהודים ובעיקר האותם  וגדולי התורה ולזה פי התורה –על
 מניח כל יוםהאם הרצל  הסתפקובארץ ובחו"ל, רבים חרדים לכך:  וגמאד המרה, הם היו לוחמים נגד הציונות.

וא הבתפילת שחרית רק תפילין של רש"י או גם של רבינו תם ולכן הגאון רבי יוסף כהנמן בבואו לארה"ב, כאשר 
האמין אחד מצדיקי הדורות והם לא היו מוכנים להיה הם היו בטוחים שהרצל עד ש ראה עד כמה הדתיים הולכו שולל

מת. מסוימחלה גרמו לו לחלות ב חיי הזימה שהוא ניהלו צרישהרצל הטביל את עצמו לנצרות ונקבר בבית קברות נו
תן לו מאה גוריון אני א –לי את התפילין של בןמי שיתן „הוכרח לומר להם  , הואכדי לשכנעם לתרום לישיבתו לכן,

 ושליקט ,המחקר–עוזריתודה לכל  .“דולר מליוןכך  –ם יתנו לי את התפילין של הרצל, אשלם עלאלף דולר וא
   .התקשורת האלקטרונית–וראיונות באמצעיצילומים מהספרים והאתרים השונים , עיתונות –קטעי
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  המושבות הראשונות עשרת  –' חלק א
  

     ידם –שהוקמו על תלציון ושאר המושבו –אשוןמייסדיה החרדים של ר יתה מטרתימה ה     
  
ו הופיע ,ביוגרפיות הקצרות שנכתבו עליהם במרוכזעולם לא נערך מחקר על אישיותם הרוחנית של המייסדים. המ

אמינות של ורחוק מלהיות חרדי ולכן האתאיסט יודילוביץ שהיה  לציון" שנערך על ידי דוד –פר "ראשוןעליהם רק בס
  וטלים בספק.אוריו מית

    ל הגדרתם. עמושגים אלו יוזכרו מספר פעמים בהמשך ויש לתת את הדעת  –אתאיסט המושגי האתאיזם ו
ך אהים בעולם והמתנגד לכל דת", לו–והים, אין אל–בחברה המערבית מוכר מושג האתאיזם כ"כפירה בקיומו של א

 ביהודים שחיו בארץ במשך מאה ושלושים כאשר מדובר ביהודים ובמיוחד במיוחדבפועל מושג זה מורכב יותר ו
ונות בעשרות השנים הראש פומבי ובמיוחדהיה כזה הכריז על כך בהשנים האחרונות. כפי שנראה להלן, לא כל מי ש

    של הקמת המושבות הראשונות, שהיו כולן חרדיות. 
 אין מי שמגדיר את עצמו שאין לו כלל דת, שאינו מחובר לעקרונות הדת הנוצרית הפרוטסטנטית, אלא ,למעשה

חומריות והיסוד של ארציות  להקצנתשל דת זו, היינו,  (המטריאליסטי) הקיצונישכוונתו לכך שהוא שייך לאגף החומרי 
כפי דת זו,  שאר היסודות המרכזיים שלפי  –גם עלאך הוא בהחלט חי  אף שיתכן שהוא כלל אינו מודע לכך,, של דת זו

ת כל ת ושאחופשי-אין בחירהשברמות הקצנה שונות,  השיויון כגון ,)2005, אביב 26(61לון יע .שכבר ציינה פרופ. ק
  . )'או פילו/(אידיאולוגית ו חומרית של האדם עצמו–פי הבנה ארצית–ן הדתות, אלא עלי אחת מפ–המציאות אין להסביר על

ם, אך הם התחפשו לחרדי ,היו מצבים שאנשים היו בעלי דעה כזונים הראשונות מאז ייסוד המושבות, בעשרות הש
    . י שנראה להלןלהשתלט על המושבות, כפ במטרהו לחיות במושבות, אך בדרך כלל לעיתים כדי שהם יוכל

ת (אם הם לא השילו מעל עצמם את התחפשותם לאחר עשרואת אישיותם האתאיסטית לשחזר אנו יכולים  ,בעיקר ורק כיום

וונתם ככל  ,גם כשהם הזכירו את האלוקיםכאשר , פי מה שהם כתבו או פעלו –עלפי התנהגותם המוסתרת ו–על ,שנים)
  .)195, עמ' 26, "("תיאוריה וביקורת“ יזם, מונח על שכבת יסוד דתית נוצריתאתא„ – למין ישות אלילית מעורפלת יתהיה

  
  בהיסטוריה הציונית הדרת דמותם הרוחנית של המייסדים

  
יים של את הפרטים החומרואף ביכר להציג  של המייסדים אוריו את דמותם הרוחניתימיעט להזכיר בת יודילוביץדוד 

כפי [את התוארים "משכיל" או "נאור"  ,ממה שהוא לא כתב על אף אחד מהםניתן ללמוד עליהם,  מאידך, אישיותם.
 ]מו. מושג שיש"ו אמר על עצמהכנופיה הבילאומית של "הבונים החופשים" פיהואבולעלובמן  רדכיהמורים מכתב על  שהוא

    . נראה להלןמתארם באספות המורים, כפי שאף משום שהוא ידע שהם היו כולם חרדים וכך הוא  ,הסיבה לכך היאו
 ד עלכן ניתן ללמו–ק אם היו אלו מעשים מיוחדים. כמור ,הוא תיאר מעשים של מייסדים המוכיחים שהם היו חרדים
זות חמשתקף אדם בעל  יוגרפיה שהוא כתב עליהם, שמתוכןכך שהמייסדים היו חרדים, מהתמונות שהוא הציג ליד הב

 שכבר "אנציקלופדיה תדהר", אך הן כבר נכתבו על ידי צאצאיהםחרדית. ביוגרפיות מאד קצרצרות מופיעות עליהם ב
     אינפורמציה על אישיותם הרוחנית. היו כולם חילוניים ולכן הם אינם מספקים כלל

  .בשתי רמות ,על כךנציג אינפורמציה מרוכזת  ,תולדות הישובנה בלראשו
                                        

  ברמה הכללית ,המושבות –חרדיותם של מייסדי                                      
  

ללא יוצא מן כחרדים  המצורפים" המייסדים ו"המייסדים הנוספיםהמגדירות את כל  ,של הגדרות גורפותישנן עדויות 
     חוד.מייסד ל על חרדיותו של כל ,ברמה הפרטנית, או הכלל

  –לציון  שעשו כל המייסדים בהגיעם לגבעה שעליה נוסדה ראשוןהדבר הראשון את ) 71(עמ' 27 מייסד ביל"ו מתאר
 אתין הזקן אהב ת מנחה. ליבונטהאכרים" החדשים להתפלל תפלותחת השקמה עמדו "על הגבעה הזאת ,,

עוד לפני עלייתם על הקרקע  המושבה שנחקקו על דעת כל המייסדיםנוכל לומר כבר כעת, שתקנות  . “"העמוד"...
אינו מעולם, שמי שהיה לא רשכל המייסדים היו ממש חרדים, כי מוכיחות בעליל  ,אחרון על חינוךבפרק ה שיוצגוו

שלהם  בתקנות האגודההביל"ויים כתבו  כן, –. כמואורח החיים שלו ו תקנות מחמירות לגביכתב כאלשפחות מחרדי 
עם אך , היו מאד חרדיםש המוחלטת לקיום של כל התורה, אך בכל זאת הבאנו בהמשך שהמייסדיםתם בועל מחוי

 , מכיון שנספחו"ישראל –מקווה"תחילה בחזרה לבראו לנכון לגרשם  , המייסדיםלציון –בואם של הביל"ויים לראשון
וכאשר הם גורמים אתאיסטים, כגון ד''ר חיסין והאגרונום מאירוביץ  לקבוצת הסטודנטים המקורית של האגודה גם

של  אותם על דרישות מחמירות ביותר, אספת המייסדים החתימה )27(עמ' 13 תפקידוידי ה-עלהוחזרו בכפיה למושבה 
מהבאת אנשים  שש זה. חכפי שהבאנו בפרק על אגודה זו ,פי התורה –ארץ על –דקדוק במצוות ועל קיום חוקי דרך

        שכל המייסדים ללא יוצא מהכלל היו מאד חרדים. בעלילהיא מוכיחה גם , שאינם חרדים למושבה
היה לזהותו אפשר  –וכאשר אי דות עם ישראל הופיע תמיד המושג "חרדי" כחלק מהותי מהמושג "יהודי"בתול

 ק ליהודיותהגדרת התנאי היסודי ההכרחי והמספי .גויכ אלא ,כמי שאינו יהודי במקורותינו, הוא נתפס מיד כחרדי
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 ,]“...ותובמצ חרדיםיראים ו,, – רש"י[ישראל דדייגי במצוות ,, – (לד:) נדה מסכתכגון בבתלמוד הבבלי,  המופיע
וכפי  “דלא דייגי במצוות "עובדי כוכבים") שכאילו הם נקראו בתלמוד ,סילפה וכתבההנוצרית שהצנזורה (גויים ...

       .“אל דברו... החרדיםשמעו דבר ה' ,, ]ה) (סו,ישעיה [כדברי הנביא  ,רושו חרדיי" פדייגישמשמעות " שראינו
גם בתקנות של וועד  תרמ''ג המייסדים הקימו במושבה "חיידר", שהצורך בהקמתו נקבעבשנת סן שבני ,נראה להלן

שפחדו  ,מוות–הפחד, היינו אומרים פחד למרות יתירה מזו, .המושבה וכידוע ש"חיידר" מוקם רק על ידי חרדים
כאון ואפטיה בקשר יסו לדשהמייסדים נכנ למרותל כך חומר למכביר במסמך זה והמייסדים מהפקידים, כפי שרוכז ע

 החינוךבהמשך ובפרט בפרק הדן על  תואם את רצון הפקידות, כפי שיוכח לעשיית פעולה כלשהי או דיבור שאינו
מנהל  שמעון הירש, –המושבה וכן בעל הסמכות שמעליו פקיד  שכאשר רצה הראנו שם, זאת בכל, לציון בראשון

 יודילוביץ את דוד , להכניס למושבהאד סמך עליוץ שהברון משגם היה היוע ישראל",–"מקוה – ביה"ס אליאנס
 כחומה התייצבוואת הפחד שהפקיד יסלקם מהמושבה והם  שלהםכאון ישכחו לרגע כל המייסדים את כל הד ,כמורה

לבית  ,נפשם, ה"חיידר" –יהפוך את ציפור יודילוביץש המוצדק שאכן התממש, מחששםלמנוע מהלך זה, כדי בצורה 
רק מי שכל  ,להביע יכלונפש כאלו –. תעצומותבמושבה על החינוךלהלן בפרק הדן  , כפי שנראה]"ולהשק"[ספר 

נחשבו גם הכי חרדים מכל מייסדי ש ,לציון –ראשון מייסדיכ ,מעוצמה חרדית גדולה מרגע לידתם אישיותם נבנתה
    ).95עמ'  (11ן ים לראשולציון אבן שואבת לבואם של עוד חרד –שאר המושבות החרדיות ולכן שימשה ראשון

ו כינ[כך  העם האורתודוכסי"" –ון ייסדים בהגדרות של חרדיות, כגבאספות המורים משתמשים המורים ביחס למ
) 198(עמ' 1 “גורדון נטה נגד הרוח החרדי בפומבי,, –וכן  )200 –199(עמ' 1 ]19 –את החרדים במאה הבלגלוג, הרפורמים 

    ). 197 (עמ'1של מייסדי המושבות “פוזל בעיניו גם לחרדות,,והוא 
  ). 93(עמ' 11 “בני הקבוצה השניה "המייסדים הנוספים" היו צעירים יותר, עניים ובעלי השכלה תורנית,, –כמו כן 

היו רבים מהמייסדים המצורפים הקפידו כמו החרדים, לא לגלח את זקנם ו –כל המייסדים והמייסדים ,כן–כמו
 שהקפידו ללכת עם זקן ארוך.בונטין ודודו, יל זלמן דודמייסדים ה ראש קבוצת החרדים, כגון

אשתורי רבי תלמיד הרא"ש , לבשני כרכים את הספר "כפתור ופרח"נ"ז אברהם משה לונץ הוציא לאור בשנת תר
 ו לאור,א היה לו כסף להוציאהיה מגדולי הרבנים בתקופתו. אומנם, כיון שלו לספה"נ] 1300[שנולד בשנת ס'  ,רחיהפ

ר לונץ הכישישלח לו מראש ארבע פרנק.  רחבי הארץ, שמי שרוצה לרכוש את הספרכשנתיים לפני כן הוא פירסם ב
את תושבי המושבות, היות והוא פירסם מפעם לפעם ב"לוח ארץ ישראל" עדכון של מספר התושבים והמשפחות 

א הוין אותם לגבי רכישת הספר. כשאישית במכתבים, כדי לעניהמתגוררות במושבות ולכן יתכן שהוא פנה אליהם 
  . שמות האנשים שהזמינו את הספר רשימת הוציא את הספר לאור, הוא פירסם בתחילת הספר את

ן נית וליד חלק מהם מופיע העיסוק שלהם.שה אנשים ישם רשימה של שלושים וחממופיעה  ,לציון –ראשוןלגבי 
ומות עוסק בהעמקה בסוגיות הגמרא העוסקות בהפרשת תרו ם ביוגרפיים שונים. הספר בעיקרללמוד מרשימה זו פרטי

 דן".אלא גם צריך להיות "למ ,וכדי להבין העמקה זו לא מספיק להיות חרדי ובמקומות שיש שם להפרישם ומעשרות
ר ["ספמשפחות  39יתכן שחלק מהאנשים שקנו את הספר לא היו למדנים, אך אם בסוף תרמ"ג היו בראשון לציון 

מייסדים הסתם כבר היו נשואים, זה גם מוכיח שה–שמן איש,  35ואת הספר קנו  ]11ימן, ח"א, עמ' ימ. פרבל", א. היו
     כשחלקם הגדול היו למדנים. ,היו כולם חרדים

 וא "שומרי מצוות" בלבד, או"דתיים"  אוים" כ"מסורתי ,המייסדים ים מוטים עלאותם חוקרים המפריחים כינוי
אמרי בסיס מדעי, הופכים את מאפילו ללא כל ללא כל ביסוס ו הרוב היו חרדים,או רק המיעוט שמנסים לומר שרק 

. מודרני –ציוני והפוסט –האקדמי הפוסט –גיבוי במחקר ההיסטורישכיום כבר אין לו המחקר שלהם לעלון תעמולתי, 
 עליםשל הסתדרות הפו כלי התעמולה , כשהם עדיין שבויים בידיאין כאן רק כשל מדעי היסטורי, אלא גם מגמתיות

  . וזיוף מסמכים אינפורמציהוהסתרת  שדרוג כדיתוך   בהנהגת מפא"י ההיסטורית שכבר מזמן עבר עליה הכלח,
דים צבי לבונטין הפריש להם חלקות אדמה מנחלתו ועוד עשרה יהו – שזקן המייסדים ,[עשרה ועוד שבעההמייסדים הראשונים 

ותם אוהמכנה  הפרוטסטנטית] –על יסודות הנצרות שמקורו בנוי ,[מושג "דתיים"ם כלא זיהו את עצמש, ])96(עמ' 1חרדים
ה זעירה של הקיבוץ אה הקודמת החלה קבוצמבסוף שנות העשרים של האפריורית חוטא להם ולאמת, כי רק  ,כך
"בין , פישמן [פרופ. אריה "שומר הצעיר"לכחיקוי  ,וייסדה את "השומר הדתי" "דתיתאת עצמה כקבוצה "לזהות  דתיה

רחבות וימות עם קום המדינה החלו קבוצות מסוורק ] 1990צבי, ירושלים  –יצחק בן, ירושלים, הוצ' יד 94דת לאידיאולוגיה", עמ' 
  את עצמן בשם זה. גם הן לזהות  ,יותר
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    , הברון ופקידיו וחסידי "הציונות הרוחנית" מיסודו הראשונות מייסדי המושבות
  להקמת מדינה יהודית התנגדו ,של אחד העם

  
מטרת בואם לכאן להכשיר את הארץ לשם יצירת מדינה לאומית ריבונית.  המייסדים לא הגיעו לארץ במטרה

נס להתפרותה לאור קריאת גדולי התורה, שיצרו את תנועת "חיבת ציון" ו"חובבי ציון", לעלות לארץ כדי ליישבה יהי
ת אמה בשורשי נשמתם, שקראה להם ליישב את הארץ כדי לקיים תורנית שפיע –מיגיע כפיהם ומתוך רוח חלוצית

ת א קלה כחמורה, לנצל ,את כל המצוותבארץ לקיים  וכדי המצוות התלויות בארץ, שבחו"ל לא היה שייך לקיימן
  ולשם הקמת דורות של חרדים כמוהם., ופוסקים תלמוד –זמנם החופשי לשם לימוד התורה 

ן זאת [כפי שהוא צייבבלי בבית הכנסת הגדול וחזר עמם על כל התלמוד שש פעמים רב היקב לימדם את כל התלמוד ה

 ש"ס") –("חברה ""חברת לומדי משניות לציון –המייסדים גם ייסדו עם בואם לראשון,,  .במבוא לחיבורו "יקר הערך"]
 ית הספרים' "לבני בית העדה 'ב לציון: –["אבן הראשה בראשון “וחברות נוספות שהיו מקובלות בקהילות ישראל מימים ימימה

ת' ן יוצאין פרץ ואיכי כן הוא וישמרו את היהדות כהלכתה 'וא,, .(נאומו של הד"ר אהרון מזיא), "הצבי", כ"ב בתמוז תרנ"ו]
  .יהודה, 'מקרב הארץ', הצבי, ט"ז באייר תרמ"ה] –[ראו: א. בן “עתה בשכונתם

ושל  תגזענית ואנטישמי ץ כחלק מהמטרות הציוניות של לאומיותלא ראו את בואם לארשלא רק המייסדים יש לציין, 
מת ו להקהקמת מדינה יהודית ריבונית, אלא שאז, גם לאחר הקונגרס הציוני הראשון היו חלק גדול מהציונים שהתנגד

צל ד הרביאליק. "אחד העם" יצא נג חמןותלמידו חיים נ )"אחד העם"(אשר גינצבורג מדינה ציונית לאומית ובראשם 
   .כסלו תרס"ג] ["השלח", כרך י', חוברת ו',נגד הרעיון שלו להקמת מדינה לאומית  ,במאמר תקיף ולגלגני בשם "אלטנוילנד"

מנבא  "יהודי נמוך וקטן מרוסיה, אשר גינצבורג –ך ואמר ליועצו הקרוב עוה"ד ד"ר אפרים ר. לנדוי כ-הרצל הגיב על
ר. ופה ומביט עד סוף כל הדורות וכותב, שהמדינה היהודית סופה להתפורוא צהידי הציוניות שלי. -רעות לישראל על

קטן אשר "שטנה בשם היהודי ה). 60(עמ' 92את צרות היהודים פיזית הוא אינו רואה אלא רק את הצרות הרוחניות !" 
  ).66גינצבורג, שאני פותח דלתות ושערים לאנטישמים ושאני מזיק ליהודים" (שם, עמ' 

ו ם החל, אלא כבר בסוף הדור הראשון, בעשור השלישי של המדינה, כולורך לחכות עד סוף כל הדורותאכן, לא היה צ
ה לדבר על "התפוררותה של הברה הישראלית" ואף יצא לאור ספר בשם הזה. הרצל הוסיף ואמר "גינצבורג מאודס

 היהדות ינת היהודים' הוא נגד תורת...שהספר 'מד(הרה"ר של וינה)וגידמן  (חבר הפרלמנט האוסטרי)התחבר לד"ר בלוך 
  ומוסר היהדות וסכנת אסון בו להתיישבות בארץ ישראל וכולם כאחד רק מקנאה מתנגדים לי !" (שם).

 –זו  יתבינלאומ בכנופיה , מראשי "הבונים החופשים" בעל הדרגה הגבוהה ביותריש לציין שגם דוד יודילוביץ      
הארגון האתאיסטי של –לתת , היה מתלמידיו של "אחד העם" והשתייךןלציו–ממורי ביה"ס בראשון , שהיה33

יחסים ימהכפי שכותבים "כמעט כל כותבי תולדות 'בני משה'  ,“"בני משה" שהקים "אחד העם  – "הבונים החופשים"
 כןו תה חשאית וחבריה היו צריכים לקבל עליהם שבועהי). אגודה זו הי351(עמ' 49העם" –את ייסוד האגודה לאחד
ניה זה הפכן ו יה הבינלאומית "הבונים החופשים"כמו בכנופוקריאת סניפיהם "לשכות", הכל  נוהגים וקודים חשאיים

, י משה"במכתבים לחברי "הבונים" ואגודת "בנ ביץיודילו דוד , כפי שפנהבתואר "אחי" כמו ב"בונים החופשים" לזה
וביץ הראשון הפך יודיל הציוני רק אחרי הקונגרס . )91, 47, 30(עמ' ט"ז, 6מהמורים במושבות גרוזובסקי והורביץ 

ריפים לציון היו מהמתנגדים הח –ראשוןהרצל ולציונות המדינית שלו. גם הברון רוטשילד ופקידיו בלחסידו של 
ל הפקיד חזן חשש לקבל את פניו של הרצ ).459(עמ' 1 ממנו סלידהלאישיותו של הרצל והביעו להקמת המדינה ו

ב הברון מכתוכן ראה להלן בפרק על הברון, על  כך על ידי הברון (שם) ינזף בשללה , מפחדולציון –אשוןבבואו לר
ם , בו הוא כותב לו, שאין כוונתו לעורר הגירת יהודים לארץ, אלא רק לעזור לאלו שכבר נמצאילשמואל הירש

ת סתדרויים וויצמן מתפקידו כיו"ר ההתה גם הסיבה להתפטרותו של חיהתנגדות זו להקמה מיידית של המדינה הי בה.
א, ני תרופות פלמזהיר אני אתכם מפ,, – הציונית בקונגרס הציוני הכ"ב, אחר מלחה"ע השניה, באומרו לבאי הקונגרס

ות ומי . אינני מאמין באלימשראה את עצמו כנביא השקר שבתאי צבי בזמנו (יומנו)] ,הרצל [=קיצורי דרך, נביאי שקר 
 “תכם...להזהיר מדרכי בבל ומצרים שתמיד הוליכו לאבדון. "ציון במשפט תפדה" ולא בדרך אחריתננני כנביא ל

     ., יגאל לוסין, רשות השידור, משרד החינוך]457["עמוד האש", עמ' 
יקה קיבלה כאשר ליבריה באפרבספרו "לארץ אבותינו", שבנערותו  בונטין כתביל זלמן דודהרב לציון  –ראשון מייסד

א שר הותה, הוא ייחל שכן יקרה גם לעם היהודי, אך הוא כתב שהתעוררות זו כבתה אצלו, כי הוא הבין כאאת עצמאו
כדי  אדיר זה ב"נזיד עדשים"רדיפות ורציחות, כדי למכור סבל  גדל, שלא לשם כך סבל העם היהודי אלפיים שנים

נה אלפיים שנים בכל שי מתאבל במשך העם היהודעליו את מה ש אלא כדי לקבלמדינה אפריקנית, עוד להיות כמו 
ל השגות סוק לפסגות רום שלנהעם היהודי  את בית המקדש, את השראת השכינה אשר הביאה את –שלוש צומות 

פי כ אור מרמתם של כל שאר האומות. –טבעיות, מרחק של יותר משנות –גבוהות עלנבואיות ודרגות מוסריות 
 רץ.במקום להתרכז בפיתוח התשתית הכלכלית של הא ,זמתו להקים מדינהשנראה להלן, הוא גם תקף את הרצל על יו
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  של מייסדי המושבה באמצעות השילוט ההדרה והסילוף של  פעולותיהן הרוחניות
  

ש בט"ו ספרד ובית מדר –המייסד א. מ. פריימן היקצה עבור המייסדים שטח מאדמתו והקים עבורם בית כנסת בנוסח
["ספר  די שיוכלו להגות בתורה באין מפריע וכתב בתקנות בית המדרש, שאין לשנות את יעודו), כ1895( באב תרנ"ה

ט על מפעליו , אין כל פירולציון –מן) בראשוןי(פרי על השילוט של רחוב דרור .מן]י, א. מ. פרי37היובל", ח"א, עמ' 
ם נגד אף שהוא היה מגדולי הלוחמי –תיו. שם נכתב שהוא הקים בי"ס, עלועל שילוט מוסתר ליד ביתו סולפו פעולו

ן , שגם היה הראשון בכל הישוב החדש וכלציון –ון"חיידר" בראש –ד החינוכי הראשון הוא הקים את המוסמוסד זה. 
    . את בית המדרש ללימוד התורה הראשון בישוב החדש

 –ם ביתנכתב שהוא הקי שיהמוצב כיום ברחוב הרא על השילוט המוסווה דין צדק", אך –פריימן הקים במושבה "בית
ל כשם שנעשה ליד ביתם ש הציב שלט ליד ביתו עם תאור יותר מורחב,ללפחות משפט של ערכאות. מן הראוי היה 

  היסמן וקנר.  –המייסדים 
יגוד ש. מוהליבר, הושמט תוארו "הרב", בנ ירברבה של ביאליסטוק והסביבה ן, על שילוט הרחוב על שם כ –כמו

 : אות, רחוב הרב עוזיאל וזה יתכן משתי סיבודוגמאתוארם, לראשל"צ על שם רבנים, שכן נכתב לרחובות אחרים  ב
ת הרבנישלילת הסמיכה  תא" והחליטו "להעניש" אותו באמצעותמשום שחברי העיריה לדורותיהם חברו ל"נטורי קר

ת על טהר ושבות חקלאיותציון", שקרא ליהודים לעלות לארץ ולהקים בה מ לו, משום שהוא היה ממייסדי "חיבתש
ת ברון לתמוך במושבוומשום שלו יש את זכות הבכורה לגרום ל מת המושבה עקרון שהוקמה ביוזמתוגהקודש, כדו

, ון לציוןהברון נענה למייסד י. פינברג לתמוך בראש, שבזכותו ]ובסוף הפרק על הביל"וייםבפרק על הברון [כפי שנוכיח 
להשמטת תואר הרב  מסתברת נראה שהסיבה היותר , או)42(עמ' 1 מיתשעמדה בפני התרסקות כלכלית וקיו

התעמולה  באמצעות יהודים החרדיםידי ה-על הייסוד של "הישוב החדש" ההדרה העיקבית, היינו, העלמת –מהשילוט 
 עלמה""נלציון ולכן גם על השילוט של הרחוב על שמו  –שקשור לייסודה וביסוסה של ראשון מכל מהההסתדרותית, 

 וטף לשילהעובדה שהיה רב ולכן יש להוסיבלא להזכיר את  , אךרב, כדי שניתן יהיה לספר על פועלו לה עובדת היותו
  ם קיומה.עצלציון חבה לו על  –שראשון , על כךהכרת הטוב את תוארו הרבני ולציין בקיצור את פועלו ולו רק משום

    
  הדרת המייסדים בקונגרס הציוני

  
ט לא בשנה זו. לכל אורך הסר 11 –שהופק בשנת תרע"ג עבור הקוגרס הציוני ה 23ת גם בסרטניכר הדרת המייסדים

 הרב זלמן דודהמייסד , מלבד אף שמדובר שם בכלליות על "האכרים" ,מייסדי המושבות מאות נראה אף אחד מכל
ועד הוא צ ט ומדגיש,ם מפיק הסרט מבליליבונטין שהובא שם בלית ברירה, משום שבפרק על הביל"ויים בגדרה, אות

ב מודגשים מוסדות החינוך החילוניים שנוסדו ב"ישו ,. בסרט שםבראש קבוצת י"ג הביל"ויים שנותרו אז בארץ
, ה"חיידרים"רשת שנוסדה עם הקמת המושבות והערים החדשות. ך הועלמה בסרט כל רשת ה"חיידרים" החדש", א

  יים.מוסדות החינוך החילונהקמת הוקמה עשרות שנים לפני 
  

  נסך, כלאים ותרומות ומעשרות–הקפדת המייסדים בהלכות יין
  

ר , ששימש כמקולציון –בראשון לא היה ניתן להקים את היקב המפורסם "כרמל מזרחי" ללא המייסדים החרדים
, וקן לשווכיון שמי שלא היה חרדי והיה בא במגע עם היין היה פוסלו משום "יין נסך" ולא היה נית הפרנסה העיקרי,

    . )212(עמ' 3 שכמעט כולם היו אז חרדים ,אירופה –אז היו היהודים  בארץ ובמזרחכי צרכניו העיקריים 
חם היקב הברון והרבנים ללכת במת –עלים הארעיים חויבו על ידי פקידיירה חרדית וגם הפוכל היקב התנהל אז באו

א יהיו סו ליקב מחללי שבת בפרהסיה ושהעובדים להקפידו שלא ייכנ,,וכן  )124הערה  202(עמ' 1 עם כיפה או עם קסקט
יו והם לא ה =[ הביניים בין עצי המטעים ובתוך השדות –איסור כלאיים הגביל את גידולי,,). 214(עמ' 3 “מגולחי זקן

ורשא,  ,189מ' "עלי חלדי" ע יצחק ניסנבוים,[הפתח  –צורת ידי- עללבטל איסור זה  קוק . מוכנים להסתמך על היתרו של ר' א. י

פשר ולא אי , שראוהו כהיתר מפוקפק]שהפוסקים לא הזכירוהו ,]י , מלשון חלודה וחולדה בתהלים (מט, ב) ברש"חלד. תרפ"ט
מיבול  הביאו להפרשת חלק משמעותיהלכות תרומה ומעשר יחד).  (=בהמות מעורבים כגון שור וחמור  –עבודת צמדי

ה ארצה ולהקמת כעובדה, מה עוד שאחד הטעמים לעליאלא  האיכרים. אין לציין זאת על דרך השלילה דווקא
ן ההמושבות, היה לגבי המתיישבים קיום המצוות התלויות בארץ...בשטח המושב הבנוי באו הדברים לידי ביטוי 

בימי ן הירופה, א –בדמותם של המתיישבים עצמם, שרובם לבשו בגדים מסורתיים, ארוכים וכהים בנוסח יהודי מזרח
כל הפתחים בבנייה.  כאשר עסקו והןששבתו מעבודה בשבתות ובמועדים, בשמחות ובחגיגות מושבות, הפעילות ב

קדם שהוקם בשלב מו טהרה, –אחת מן המושבות נחצב מקווהובכל  והחדרים בבתי המושבות היו מעוטרים במזוזות
ין המושבות הושלם כבנילה במבנה זמני ורק בשלבים מתקדמים של התפתחות יהכנסת שכן בתח –להתפתחותה. בית

טית וסוגלה נצרות הפרוטסטנידי ה-עלהפרדה שהומצאה  [= לחיי הציבור...קשה היה להפרידנפרד. מכל מקום הוא היה מרכז 

  .)281עמ' (13 “בין ה"דת" לבין החינוך, התרבות וההווי החברתי במושבות כאן בארץ]ו בחו"ל על ידי החברה הציונית
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פה" אירו –, "מעילים ארוכים וכהים", לא היו "נוסח יהודי מזרחתר"ע –בשנים תרמ"ב מןיש לציין, שבאותה נקודת ז
שהופק בשנת תרע"ג, נראים על  23ככלל, אלא רק של חרדים ברמות שונות. בסרט "חיי היהודים בארץ ישראל"

, לבנים קצריםהאוניה שנסעה מרוסיה לא"י יהודים רבים עם מעילים ארוכים וכהים, אך גם יהודים עם ז'קטים 
ם לבנים, כפי שהם נראים שלבשו כולם ז'קטים וכובעים  מנסיה בת"אימורי הגאתאיסטים. השלבשו אותם בעיקר 

                                       היו אתאיסטים כידוע. כל מורי הגמנסיה  בסרט ואכן
  

  חרדיותם של המייסדים ברמה הפרטנית
  

שו לשני חלקים, עשרת המייסדים הראשונים ועוד שבעה מייסדים מצורפים שהופרהמייסדים בשנת תרמ"ב מתחלקים 
 –נאמר  )122(עמ' 21 בתקנות "ועד חלוצי יסוד המעלה" ה מצורפים.להם קרקעות מאדמת המייסדים ועוד עשר

י פ –ת, עלני[=הכוונה לחקירה מאד קפדפי רוב דעות של הועד, אחרי החקירה והדרישה  –מתקבלים אל החבורה שלנו על,,

ממצבה המוסרי של המשפחה, הבאה לאגודתנו  ]מה שנאמר במסכת סנהדרין שאת העדים יש לחקור בשבעה חקירות ודרישות
    . “ומדרכה בין אלקים ואנשים

, כפי לציון פורטו תקנות אלו ביתר הרחבה לגבי החיוב לדקדק בקיום כל המצוות ועוד –ראשון בתקנות הועד של
  על החינוך במושבות.שנצטט להלן בפרק 

ם שייסדו ת עשרת המובחריסיננו לשם הייסוד רק א [כמובא בביוגרפיה שלו]החסיד א. ב"ר הלל בונטין, יחד עם ילהרב 
ולכן  םנראה שזה היה התנאי הבסיסי להתקבל לקבוצת המייסדיכי וכיון שהם כולם היו חרדים, לציון  –את ראשון

 [=קרב הועד מהנהיגו טיהור וביעור והוציאו ,, – )26(עמ' 13 יל"ויים למושבהגם התנגד להגעת הב נפתלי א. ב"ר הלל

ו לקופת הקדימות, הערבונות שהכניס –את החומרים והיסודות המזיקים, השיבו להם את דמי "ועד חלוצי יסוד המעלה"]
  ).28(עמ' 1 “הועד

הסיבה  אלא אם כן נציין אחרת.את המייסדים,  לציון", בבואנו לתאר –בעיקר על הספר "ראשוןאנו נסתמך 
    תמונות המייסדים.  עם ,כוז של הביוגרפיות השלםיאת הר יש בוהיא משום ש עיקרית על ספר זה להסתמכות

שקוע כל ימי  היהמנשה מאירוביץ ודב לובמן]  –העורכים  וכן[יודילוביץ עורך הספר  שדוד בכך בעיהכמובן שקיימת 
הוא מתאר את המייסדים ולכן או בחומרנות  בספרות שעסקה בחומרוארץ וכשפה  ,חייו בחומר ובתרבות החומר

 ילגב גם ,כמעט רק בנושאים אלו, אלא אם כן היה משהו רוחני חריג ביותר באישיותו של אחד המייסדים. בכל מקרה
    . שלו, על עולמם הרוחנישאר המייסדים ניתן ללמוד לעיתים מפליטות קולמוס 

או  יד את המושבהשל המייסדים שעזבו מ ולאלציון  –הרוחני של אלו שהשתקעו בראשוןאנו נבדוק רק את עולמם 
ראשון ההכנסת  –[שבביתו נוסד בית איזנבנד החרדי – דלהלן למייסדיםלא נתייחס שהיו בה רק כשלש שנים ולכן, 

 ,])26(עמ' 13 חרדיםכי הם לא היו  ,וכחבר ועד המושבה התנגד להגעתם של הביל"ויים למושבה )375(עמ' 1 במושבה
די החראז את המושבה היו:  ו. מי שעזבהסכסוך עם אוסובצקי פקיד הברון אלו שעזבו את המושבה בתרמ"ו בעקבות

בתו של ל[שכאשר בנו יהושע גאל את אדמות עמק יזרעאל הוא הגיע לשם חבוק בספר תורה ויעקב בנו נישא יהודה ליב חנקין 
בדירתו שיבל היסמן [ישרגא פ ,)]375(עמ' 1[שעלה מהגולה עם ספר תורה יוסף פינברג ], החרדי )35(עמ' 1 החרדי היסמן 

 ג גורש,כשחברו יוסף פינבר וגם התנגד להגעת הביל"ויים מל"היה ה"חיידר" והוא "לבש בגדים ארוכים חגר אבנט וחבש שטרי
ה, חזר שעזב כעבור שנעקב פרץ פרימן ולא לחרדי י  הוא מכר את ביתו וכרמיו ועבר לירושלים ושקע בעסק התורה (שם)]

  לתקופה קצרה ושוב חזר לחו"ל. 
דרש מ[שני "חיידרים", בית ם שכבר תיארנו עד כמה שהוא היה חרדי ואת מפעליו הרוחניי  – מןיאהרן מרדכי פרי

 מחקר) כפי שנכתב מתוך בורות בספרי ומאמרי ,חסידי (ולא "ספרדי" או במבטא "ספרדי"  – כנסת בנוסח ספרדובית 
 התנגד להגעתהשני, הוא  ראש ועד המושבה שכו והוא היה ראש וראשון לכל דבר שבקדושה במושבה דין] –ובית

  .הביל"ויים (שם)
תחת השם ח" ו את הספר הלמדני "כפתור ופרהיה מאלו שרכשנראה בתמונה עם זקן גדול ו –זאב אברמוביץ 

     די.אבראמאוויץ והם יכולים לשמש עדות לכך שהוא היה חר
ו והם אכן גורשים במושבה משום שהם לא היו חרדים התנגד להשארת הביל"וי ,אברמוביץ כחבר ועד המושבהזאב 

  .)26(עמ' 13 מהמושבה, אך הוחזרו בכפיה על ידי פקידות הברון
   היה גם מקוני הספר הנ"ל תחת השם יודעלאוויטש וזה גם יכול להוכיח על חרדיותו.  – ראובן יודלביץ

  ה.ששה מייסדים חלקות אדמהפריש מאדמתו לונראה חרדי.  מזוקן עם מצנפת לראשו ,בתמונה –כהן לבונטיןצבי ה
  עזבו אחרי זמן קצר את הארץ.שיצחק גרברג וצבי פוסיצלסקי מתוכם,   שבעת המצורפים:

אביו של נפתלי ל, הלל היה נפתלי אברהם הלל או נפתלי הל  –ין שמו בטעות יצו לציון" –"ראשון [בספרנפתלי אברהם ב"ר הלל 

ליבונטין ובבוא ליבונטין ליפו, מצא  זלמן דוד...והקדים לבוא ליפו לפני ,,  – ע"ש אביו] ,הלל אברהם ולכן הוא קרא לבנו
בנפתלי אדם פעיל ואתו יחד, הגה את רעיון יסוד "ועד חלוצי יסוד המעלה" ומן הפרטיכל הראשון ועד האחרון מוצאים 

ליבונטין...היה מן העולים הראשונים על קרקע ל נפתלי הלל מלווה לשמו של זלמן דוד שמו שבין החתומים את 
בתמונה הוא נראה עם כובע חסידי ועם [הועד...התנהג תמיד בחסידות, לבש  לציון...שזכה פעם לעלות למעלת ראש –ראשון
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לפרק היה נפתלי נוסע לבוהוש  בש "שטריימל" לראשו...מפרקובשבת ח כמנהג החסידים][קפטן ארוך זקן עבות] 
רבי איצ'לה, עד כדי כך, שהרבי נתן לו פעם  –תה נודעת לנפתלי מהרבי יה יתרה הילרומניה..."עולה לרגל" וחב

תה איצטלת משי עליונה בפסים צבועים...ובאצטלה דצדיק זה ילנפתלי במתנה, גלימה אחת מגלימות השבת שלו. זו הי
  .)52(עמ' 1  “חודש ואור פניו קרנו.. –ראשובמועד או בשבת  –רא חשוב פתלי מתעטף רק ביומא דפגהיה נ

ויי קיים בלבול, כי שם מופיע השם בתוספת אהרן עם תמונה, אך הוא היה ביל" לציון" –מייסדי ראשון –[ב"קטלוגמשה כהן 

פתור ופרח" הנ"ל ואילו משה "כשי הספר רוכ מופיע ברשימת. משה כהן )388(עמ' 2שעבד ב"מקוה ישראל" ואחר כך היה בגדרה 

 עליהודה  –כתב מאמרים נגד בןנ"ג הוא התחזק והיה מאד חרדי וגם לציון ובתר –שהה זמן קצר בראשון אהרן כהן הביל"ויי

חסידותו של נפתלי הלל, השפיעה על משה כהן ועוד הגדישה במקצת. הוא ,, – ]שהמציא שפה חדשה שאינה שפתנו
היה  בשבת לא דיבר שום דברי חול והכל בתמונה הוא נראה עבדקן עם כובע חסידי]. [= הקפיד על כל "קלה כבחמורה"

  .(שם) “רק "בלשון הקודש"...
נים לאתרוגי היו ...ויהי לחלוץ "האתרוגים" במושבות...אתרוגים שהם כשרים בלתי מורכבים...בנגוד,, – בנימין פין

גולה הד גם בלב הרב קוק ויעזור גם הוא למשוך תשומת לב ה . יוזמתו מצאהעם לימון] [=המורכבים  מהאי קורפו] [=
יו של פין, בשיווק אתרוגיו (שם) וכתב שניתן לסמוך על אתרוגמאוד עזר לו קוק . ר' א. י. “לאתרוגי בנימין פין...

יב רכמהיינו ללא צורך של משגיח כמו שהיה ביקב, זאת אומרת שהוא היה מאד חרדי וניתן היה לסמוך עליו שאינו 
     את אתרוגיו עם לימון ושניתן לסמוך עליו שבאתרוגיו אין את החששות של ערלה, תרומות ומעשרות.

אלבום המשפחות" . בתמונה של "“חי כל ימיו בראשון לציון ואשתו קרוינה עזרה על ידו,,  – יצחק לייב טופורובסקי
עה. ירושלים בישוב הישן, שמשם היא הגי וארה כמנהג נשותוהיא נראית עם מטפחת ארוכה [שעלה] העוטף גם את צ

    עטרה שדמון.  ,בתמונה נראה יצחק לייב עם זקן ארוך ועם מצנפת חרדית וכך זוכרת אותו  גם נכדתו
  הכנסת  של המושבה. –היה החזן הקבוע  בבית בעל זקן ארוך ליב –אביו של יצחק מיכל,

היה  בהן ,גמראמסכתות של  ולחנו היו תמיד מצויותהנ"ל ועל ש היה מקוני הספרהוא גם  – אליעזר אלחנן שליט
ורים ברכי הנתחנך על ,,בתמונה הוא נראה עם זקן ארוך ומצנפת חרדית.  [ארכיון המוזיאון בראשל"צ]. ומלמד הוגה

 הוא גםעקב בורותו בשפתנו ו שיבושיםשני ביץ כתב כאן ו[= יודיל ך)"(גמרא, פוסקים, תנגפ"ת באדוקים מילא את כרסו 
   .“יקר המציאות אדם עמקן היה זה ]וספותתרש"י, יפ, מראג –במושג מאוד ידוע תר את עצמו כפי שנראה להלן, סו

חרדים  יהודים, היינו, 1000למניינם) הגו גדולי ישראל את "תכנית האלף". נמצאו  1880שבשנת תר"מ ( יש לציין,
 פוך בהמשך לנקודת התיישבות. כל אחד מהםיעלו לארץ, כשכל אחד מהם יקנה כברת ארץ שתה 100שיעלו לארץ. 

. ושבותמוכך יקומו מאה  יטע כרם, פרדס וירקות. כאשר נטיעות אלו ישאו את פריים, יעלו עוד תשעה ויקימו מושבה
 בכלא את התכנית הזו הרס אליעזר בן יהודה, כאשר פירסם בעיתונו רמזים שיש למרוד בשלטון הטורקי וישב על כך

, יטהלמניינם), מיד לאחר שנת השמ 1889שהחלו לפרסם את הרעיון להקים מדינה. בשנת תרמ"ט (וכן עוד ציוניים 
 כאשר פקידות הברון בסיוע המורים העבריים, מנעו באלימות מהחרדים במושבות לשמור את השמיטה, פורסם צו

ולי ששיכנעו חלק מגד מהשלטון הטורקי, שאסר עליה של יהודים לארץ. הציוניים גם שלחו שליחים לגדולי ישראל
  הפוסקים, שכביכול שמירת השמיטה כרוכה בפיקוח נפש וחלקם האמינו להם ואסרו חלקית את שמירת השמיטה.

גרס את שמעון בוכפלד, לגבי האוירה ששררה בקונ 31ד"ר שמואל אלמוג מצטט בספרו "ציונות והיסטוריה" העמוד 
ן הבריטי, יש לציין, שבזמן השלטו .“כדי שעמנו ישוב לארץ מוטב שתעקר התורה כולה,,,  – הציוני הראשו בבזל

ת סוכנומנעו ראשי הסוכנות מיהודים חרדים לעלות לארץ ואף שבקרקוב, לודז' וורשה צבאו אלפי חרדים על משרדי ה
רו כדי לקבל סרטיפיקטים לעלות לארץ הם לא נתנו להם וכיון שכמעט אף אחד מלבדם לא רצה לעלות לארץ, הןחז

אלף צעירים, שרובם היו מהפכנים שהבולשת הצאריסטית  20. "העליה השניה" שכללה פיקטים לבריטיםסרטי
 "האוכריינה" חיפשה אחריהם, מאחר שהמהפכה נכשלה והם נמלטו לארץ. רובם עזבו את הארץ ונשארו כאלפיים,

ת חלו לפרסם שיש לחסל אשהיוו מיעוט מתסיס נגד הערבים. האפנדים הערבים החלו לחשוש מאותם בולשביקים וה
תסיס היהודים, כי הם יחרימו להם באמצעות מהפכה את כל רכושם. הקאדים שנוכחו באורח חייהם המופקר, החלו לה

גוריון -את הציבור הערבי שיש לחסל את היהודים כדי שלא יקלקלו את הנוער שלהם ואותה עליה שעליה נמנה בן
בואם  ורעות תרפ"א, בה נהרגו ונפצעו יהודים רבים ורכושם נבזז. עדהערבי היהודי שהוביל למאיצרו את הסכסוך 

                     של אותם טרוריסטים, שררה אידיליה במערכת היחסים בין היהודים והערבים.
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  :ג] –[תרמ"ב"עשרת המצורפים האחרונים לתקופת היסוד"                                
  

נולד...על ברכי הורים חסידיים. ,,ם זקן ארוך ומצנפת חרדית.  עבתמונה הוא נראה  –יהודה ליב הכהן ליבונטין 
שרה ע –כרוב ילדי ישראל בימים ההם, התחנך על הגמרא והפוסקים ויצא לו שם של חריף ולמדן. בהיותו בן חמש

טובת שראל צנועה וטובת לב...השאיר עזבון לי –תה בתישנה השיא אותו אביו לאשה...ושמה קרינא לאה. היא הי
ם "חדר" אצל האפוטרופסים ועתה בוני תרצ"ח)בשנת (תה מונחת עד עכשיו ילציון. הקרן הי –תורה בראשון –תלמוד

ריימן על פ. יתכן שהכוונה לעוד "חדר", מלבד ה"חדר" שבנה א. מ. “לציון, על שמו –תורה בראשון –בשביל תלמוד
  מלמד" ב"חיידר". "התקבל  במקומו והיה אביו חזר מיד, אך   –אברהם ברד   אדמתו בשנת תרס"ד.

שת פישלזון, אשמים...והיא דבורה  –אביו חינכו בשיטה חרדית: חניך ישיבה, למדן, ירא,, – ןיעקב דוב פישלזו
ת עבודחציו ל ליב הכהן ליבונטין, אבי זלמן דוד...חלק את חייו לחצאין:–סדים: יהודהיתה אחות להמצורף למייהי

  .“הבורא וחציו לעולם הזה...ויהי לחתיכת מייסד גם הוא...קבע לו גם פה עתים לתורה
ף של את רובי תורתו היה מקנה לראשוני התלמידים במושבה...היה צרי,, – השו"ב הרב חיים טוביה רפפורט

  .“ מן) בתורת "חדר"ימחצלאות גדול, שהקציע לו אחד המייסדים (פרי
      בתמונה הוא נראה עם זקן מגודל וכמעט אין פרטים המובאים עליו.  – יצחק צ'רנוב

  ככל מייסדי עקרון.  ,עבר לעקרון וכנראה היה מאד חרדי שאול אלזנרבעלי מלאכה: 
  ין היה מאד חרדי ועבר בתרמ"ד למושבה החרדית פ"ת.וולף ליב גרישט
בע את הפקיד תדל עם זקן עבות. להלן הובא, שהוא הוא נראה חבוש עם כובע חסידי ומגו ,תמונהב – מאיר כרצ'בסקי

  בלוך בפני רבה של יפו.אלפונסו אוגוסט 
רק פכדי ללמד את צעירי המושבה  ,תקוה החרדית –לציון כמומחה לחקלאות מפתח –הגיע לראשון – יהודה ראב

  ככל מייסדי פ"ת. ,בחקלאות. נראה בתמונה עם כובע עגול חרדי ועם זקן וכמובן היה חרדי
תחייבות לשמור מצוה החתמו על אך  ,במושבהפקידות הברון  ידי-עלבכפיה הקומץ הקטן שהשתקעו   – הביל"ויים

       קלה כבחמורה, אף שכך הם כתבו בעצמם בתקנות האגודה שלהם כפי שנראה להלן.
  ר ופרח".פתומופיע ברשימה הנ"ל של רכישת הספר "כות עם זקן עבות ועם כובע ונראה בתמונ – י. א. צלאליכין

על חלק קטן כך לא נכתב שהוא עסק בספרות "ההשכלה", אלא לכל היותר הובא  ,אחד מהמייסדים הנ"לעל אף 
ור". כדי להתפרנס בו ולא כדי להיות "משכיל" או "נא לשם רכישת מקצוערק שלמדו לימודים  החרדים, מהמייסדים

 כבר הוכחה מספקת, אלא , מהווהסדים היו חרדיםשכל המיי ברמה הכלליתכהוכחות כל מה שהובא לעיל  ,למעשה
 השלמות.   לשם  ,ברמה הפרטניתלכך גם הוכחות שהבאנו 

                                                         
  הרב זלמן דוד ליבונטיןלציון –מייסד ראשון

  
 עלעם שאר המייסדים  ועלה יחדלציון. הוא ייסד את המושבה  –שהה תקופה קצרה מאד בראשוןהרב ליבונטין 

     .)07(עמ' 21בכ"ט בתמוז בשנת תרמ"ג ,הקרקע ביום ב' ט"ו באב תרמ"ב והוא כתב שהוא עזב אותה לאחר פחות משנה
האיש שהגה את משום שהיה ה, יש לדעת ולברר מי היה האיש, שהותו הקצרה במושבה מאז ייסוד למרותברם, 

ל המושבה ועל הלך על אופיה שדרכו לדעת ולכן ניתן  יהיו מייסדיהשל המושבה והחליט מי רעיון הקמתה 
יצד השפיעו שהוא הוציא לאור או שהוציאו אחרים לאור, כ פי מהדורות ספרו –ניתן להבין על ןכ –הרוחות בה. כמו

המחקר " ו שלמגמתומה "הישוב החדש"  – עיצוב אופיין של המושבות והתנועה הציונית בארץ ובחו"ל עלחובבי ציון 
ספרו  תוך השוואה בין מהדורות ,הרוחני של המושבותאישיותו של ליבונטין ואת אופיין האקדמי" בבואו לנתח את 

  שראל בלקינד.י  –ן וכן ספרו של מייסד אגודת ביל"ו חיסי ייםומהדורות ספריו של הביל"ויי ח
          

  קומית והארציתמתוך פעילותו המ ,השתקפות אישיותו הרוחנית של הרב ליבונטין
  

מכונה בתואר הוא  ספריםבבמסמכים שונים ומאידך  הוא אומנם לא קיבל "סמיכה" כדי לשמש רב של קהילה, אך
לבחור  א),, – לציון, מופיע –ייסד את ראשוןשל ועד "יסוד המעלה" שהוא הקים כדי ל )144(עמ' 25 ב"ספר הזכרון" לדוגמא"רב", 

   .“פרעזידענט –ר' זלמן דוד לעוואנטין ])37(עמ' 1 חסיד חב"ד [= הרב החסידמאתנו את 
זלמן  ,,ורבי – תב עליו תואר זההוא שוב כ 30, הערה 39את התואר "רבי" ובעמ'  )27(עמ' 1 יודילוביץ כתב עליו
אביב ובמשך כמה שנים היה הגבאי  –הכנסת הגדול בתל –טרח בבניינו של בית,,הוא  ,כן–כמו .“ מוצא לו ספוק רב...

"חובבי ציון"...חוזר לארץ ידי-עלמשתתף בכל דבר שנעשה ,,הוא  [הקדמת פרופ. י.קלויזנר, עמ' י"ב].25 “י שלוהראש
 –אפ"ק (אנגלו –של הציונות  [= תרס"ג) והוא פותח את הבאנק–ישראל לאחר שנעדר ממנה עשרים שנים רצופות (תרמ"ג

ולאחר מכן הוא משמש בבנק כדירקטור  [= תרע"ד)שנת (עד ביפו ועומד בראשו יותר מעשרים שנה  פלסטיין קאמפני)]
הרי יהודי א"י בחלקם הורגלו ...לחיות על נדבות ותמיכות...מרגיל ...]78בתחום הביקורת הפנימית כעשר שנים, עד גיל 



25  
 

 

את היהודים ביפו ובירושלים ובצפת ואף במושבות, להכיר ולדעת שכספים אינם רק דבר של צדקה ושל תמיכה. הוא 
  .ב) –(שם, עמ' יא “אפ"ק בנק) (= סד סניפים שונים למיי

סדם של כמיי,, – וביסס את ההתיישבות בה צנובארהוא היה מעמודי התווך של ההתפתחות הכלכלית והתעשייתית 
בות פרטיות ורח ...הצליח זד"ל לסייע להרבה יוזמות כלכליותכמי שעסק במעשה הבנייהראשון לציון ובנק אפ"ק. 

ת כה והתעשייה, פעילויויסוד ת"א וחיפה המודרנית, פיתוח הפרדסנות כענף חקלאי מרכזי, פיתוח המלאכמו י –היקף 
  .)(עמ' ב'26 “ששמרו על גחלת היוזמות היהודיות ויצרו את התשתית לפיתוח הכלכלי המודרני של המשק הישראלי

ס לקיומו של עמנו בארץ כבסישאותו הוא ראה שוב החדש וברם, הדבר הראשון אותו הוא ראה לנכון להקים בי
ובתי הכנסת  כל אחד ואחד בית תיפלתו גבוה מכל גגות העיר,, – קדושות כנסת וישיבות –הקמת בתי הקודש, היה

ריאת ק [=שלנו מושפלים עד שאול תחתיה ומקומותיהם בתים קטנים במבואות מטונפות כאלה שאין קוראין בהם שמע 
ות לשם , כי יקראו לנדבות מיוחדנני מציע לפני המשתדלים בישוב ארץ ישראללמען מלאות את החסרון הזה, ה .שמע]

ז יש אגם בית לקבלת אורחים הבאים לדרוש בשלום ציון. אם יקראו לנדבות, בנין בית הכנסת ביפו העיר ועל ידו 
 , כיע אנוכילקוות, כי יתעוררו למפעל הנכבד הזה גם רבים מאחינו העשירים והנדיבים בכל ארצות אירופה...יוד

ית לשם אשר התפלאו עלי ועל הצעתי ויאמרו כי לא עתה היא העת לבנות ב מאלו שאינם חרדים] [=יימצאו רבים בינינו 
ו ב וכמה', בשעה שאחינו האכרים מבקשים לחם ועזר. אבל כל האומרים כן אינם אלא אלו שאינם בקיאים בענין הישו

חוץ ..וכדברים האלו הנני לומר גם הפעם. לא רק בית הכנסת נרחק.שאמרתי למעלה, אינם יודעים מה לקרב ומה ל
ה יה שמלה, לתורה ולתעודה. ארץ ישראל היא ערש האמונות, כל איש ואיש רק על אמונתו יחילנו, אלא גם בתים לתפ

 נושאהוא שוב חוזר ל )130(שם, עמ'  בפרק הבא .)127(עמ' 25 “ובתים לתורה ולתעודה המה יסוד כל אגודה ואגודה
 24 בהיותו בן, בצטטו מתוך המאמר שהוא פירסם זה, אותו הוא רואה כדבר הראשון שיש להקים כאשר מקימים ישוב

    . )114(תרמ"ו, מס' ב"המליץ" 
ם , שיש להוכיח את חברו הרבה פעמיהוא מתנצל על כך שהוא שוב חוזר על אותם דברים, משום שכן נפסק להלכה

ים י, כי על דבראך למען אשר יהיה מאמרי זה שלם, הנני לחזור על דבר,, – ות התורהעד שחברו יסכים לקיים את מצו
ת הלכו –[תלמוד בבלי, מסכת בבא מציעא (לא.) וכן פסק הרמב"ם אפילו מאה פעמים"ו –אלו וכיוצא בהם נאמר "הוכח תוכיח כ

   .דעות (ו,ז)]
כתב על ידו במקור, כנראה כדי (פיזור המילים נ “...לה  ביפויבנין  בית  הכנסת  לתורה  ותפ –הענין הראשון הוא 

ון שהוא הקריא לפני מייסדי ראש ,בהודעה הראשון שלו הוא מסיים את כתיבת הספר .להדגיש את חשיבות ענין זה)
ועתה כפינו ,, –וססת על האמונה והבטחון באלוקים שמים עמוקה המב –מתוך יראת לציון עם עלותם על הקרקע

צליח ילה ובתחנונים כי יתודה והלל לה' הגומל עלינו שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן הזה ובתפפרושות השמימה ב
 ](ח.) סכת שקליםפי המשנה במ –, עלמשלי (ג,ד)[נגד ה' ואדם דרכינו ויברך מעשינו והיינו שלוים ושאננים על אחוזתנו...

שעיהו י [ראה לארצם...ה' היודע לבב אנוש נוכל לאמר בפה מלא כי חפים אנחנו מכל אשמה, אם אחדים מאחינו שבו
נו והוא . על ה' נשליך יהב, הוא יהיה בעזרתנו לעשות דרכנו הלאהמשלי (יט,יז)][ הוא ישלם לנו כגמולנו (יג,ז)]

  . “]ה' יהבך והוא יכלכלך"השלך על "בתהלים (נה,כג)  הפסוק  פי –מסכת ראש השנה (כו.) על [= יכלכלנו
ור על ידי הציב בקשה שנענתהמיעוט המקומות הקדושים בארץ בזמנו וביקש להרבות בהם, הרב ליבונטין הצר על 

ון הנס, רבן שמע מה יש לנו ? רק קבר רחל אמנו, רבי מאיר בעל,, – ישנו ריבוי מבורך של מקומות אלו וכיוםהחרדי 
 נה אתשו אבותינו לפני מאה בר יוחאי...ועלינו לא לגרוע, כי אם להוסיף ולקדש מקומות היסטוריים. הן לו הבינ

  ).66(עמ' 02  “לקדש מקומות היסטוריים, הלא אז כבר היה מלא כל הארץ כבודנו...  –ן הזה והרעי
ים את ות לכותל המערבי, שם הוא ראשית מקיהקודש היו פניו מועד –שבראשית ביאתו לארץ ,)21(עמ' 20 הוא כתב

  – בכנף חליפתו הארוכהבית המקדש  חורבן, של קריעה על )]א ך, או"ח (תקסא,[שולחן ערוהמנהג שנקבע להלכה 
בבות מ...ועליתי ברגל על ראש ההר, אשר עליו תתנוסס העיר הקדושה, חרדת קודש אחזתני, אף אגלי דמעה נטפו ,,

ה, , בראותי את ירושלים ובהעלותי על לבבי את דברי ימי העיר העתיקה הזאת, אשר ראתה מלכי עמי, כהניעיני
בבי כנהוג ואף ל קרעתי כנף מעיליה וחוזיה בגאונם והדרם ואשר בה צרורים פרקים הרבה בדברי ימי עמי, נביאי

      .“נקרע בקרבי ואבוא העירה
שלים כנסת, משום מנהג ירו –שניתן להתפלל בירושלים בכל בית ,מעבר להלכהשהוא החמיר  )23(עמ' 20 הוא כתב

הכותל  ק היום החל לנטות ולא הספיקה לי העת, בלתי אם ללכת אלר,, – להשתדל להתפלל דוקא בכותל המערבי
  .“, ולשוב לביתי לקבל פני השבתכמנהג אחינו שמה, ההמערבי ולהתפלל שם תפילת מנח

  
  הפועלים שהשתלטה עליה–תנועתאחרי ש ליבונטין והציונות הרב זלמן דודהיחסים בין 

  
מרגע  ,ההרצליאנית המדינית עם הציונות חשבוןיו הוא בא ספרציון" ובליבונטין נשאר בנשמתו איש "חיבת ב הר

, כאשר הוא משווה בספריו הציונות –הפועלים שהשתלטה על תנועת –ובפרט עם תנועת עלותה על בימת ההיסטוריה
 והקמת התשתית הכלכלית בא"י שדאגה ליצירת שורה ארוכה של מושבות פורחות ומבוססות בין מעלותיה של תנועתו

ישראל אפילו מושבה מבוססת  –הציונים לא יסדו מיום שנכנסו לעבוד בארץ,, – ותיה של הציונותבין מגרעל
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...והציונים כבר הוציאו ומוציאים גם עכשיו סכומים למליונים ועדיין לא הושיבו אפילו עשרה פועלים, שיוכלו אחת
     .)92(עמ' 24 “לחיות מעמל כפיהם בלי תמיכות ותקציבים ודפיציטים

עשרות חובות בהיקף של במצטבר צברו  ,כאשר הקיבוצים שייסדו הציונים עד ימינו, ין שתופעה זו נמשכתיש לצי
      מליארדי שקלים והמדינה מחקה את חובותיהם.

      רגל. –בונה" ההסתדרותיים לעיתים פשטו –העובדים" ו"סולל –כפי שנראה, גם "חברת
כדי שהוא יוכל להוציא לפועל  ,בתוך המסגרת של הציונות יתגרמה לו לפעול חלקפעילותו לשם יישובה של הארץ 

סד הוא י , שראה בו את האדם הכשרוני והמפוכח ביותר,. לבקשתו של הרצלאת פעולותיו למען הישוב והתפתחותו
   .בנק המוכר כיום בשם "בנק לאומי"היות הברבות הימים ל שהפךאת בנק הציונות (אפ"ק), 

  
  פנים של הרצל לגבי מידת יהודיותוה–ל ליבונטין עם העמדתהתמודדותו ש             

  
עשייתה את מערכת החינוך החרדית בכך, שחניכיה אינם יודעים דבר על הציונות, מטרותיה ו החינוך מאשים –משרד

אלא את  "ההיסטוריה המגוייסת",את אך לא , את תולדותיהנביא להלן לפיכך, הציבורית מאז היווסדה. 
    החינוך הממלכתית.  במערכתללמוד על כך גם  ואת הדרישה של הציבור החרדי בדתיתההיסטוריה העו

 את ביצירת תדמית שתסווהומרצם הרבה מכוחם  ,החל מתחילת עידן הציונות, השקיעו ראשי הציונות ובראשם הרצל
 ת רובובמקובץ א אירופה, שהיוו –וכלו לנכס לתנועתם את יהודי מזרחאישיותם האמיתית, כדי שהם יתוכניותיהם ו

 נצלםודים חרדים ברמות שונות, שרק אותם ניתן היה לפתות ולהיו יה ושרובם דאזבעולם  העם היהודייע של המכר
     י"."של "ציון", "גאולה", "משיח" ו"ישוב א באמצעות המותגים
מה  דעלא יכלל הוא ו עט על אישיותורק מבהחלט הוא ידע  אומנם שהרצל הוא לא ממש צדיק, אבל הרב ליבונטין ידע

 הודים".להקים את "מדינת הי ברצותם ,לגבי העם היהודיר מנהיגי הציונות וכן אודות שא, תוכניותיו האמיתיות הן
ו"אלוקים". הוא היה משוכנע ששניהם  "יהדות"מילים "יהודי", הוא גם לא הבין למה מתכוון הרצל ב

 –הופתע לשמוע את וידויו של הרצל  ב ליבונטיןהררק בשנתו האחרונה של הרצל,  .מתכוונים לאותו דבר
שהוא  כיון [=הנני מצטער מאד שלא קראתי את התנ"ך בעברית "כשנדברנו פעם על התנ"ך, אמר לי כדברים האלה: ,,

נצרות מכיון שהוא נחשב ל"גדול" ב [=, אבל הפסוק המרומם והנשגב שיודע אנכי מהספר הגדול הזה כלל לא ידע שפה זו]

לים קדושות ונשגבות, יאלו הן באמת מ –! 'מי כמוך נאדר בקודש –מי כמוך באלים ה' 'בעברית הוא:  טית]הפרוטסטנ
     ).90(עמ' 22 “הוסיף בפוקחו לרחבה שתי עיניו העמוקות

 , אין ספק שהוא היהשל הרצל והיה מתגלה לו פרצופו האמיתי היה מצליח לקרוע את המסכה הרב ליבונטיןאם 
כלי ו"שר ימינו הכל –אף הפיתוי הגדול, שבהיותו יד –, עלמנו ולא היה רוצה עוד כל קשר איתומנער את חוצנו מ

של  האוצר" של הציונות, היה בידו מכשיר רב עוצמה לממש את מפעל חייו, לבנות את התשתית הרוחנית והכלכלית
מן יחד איתו יותר זשהה שהרצל  למרותצליח להוליכו שולל, ישראל ואת התעשיה והחקלאות שלה. הרצל ה –ארץ

    ימינו הכלכלי. נראה כיצד הרצל עשה זאת.  –מכמעט כל אחד אחר, מתוקף היותו יד
ה ד השולחן והני –בחדרי על בהיותי על הקונגרס החמישי, כמנהל הבנק העברי, ישבתי פעם,, –הרב ליבונטין סיפר 

 ה י ם ובעזרת ה א ל י, כי אנחנו נשיג מטרתנו שני של השולחן ואמר לי: "כשאמרתי בנאום שלנכנס הרצל וישב מצד 
זרת בגופו", ומשך בכתפיו: "הוא חושב, כי ע מראשי הציונות] [=, נזדעזע נחמן סירקין הפיזור הוא כך גם במקור] [=

ה לעצמו הרצל הצליח כל כך להוליכו שולל, עד שהרב ליבונטין הרש(שם).  “האלוהים אינה דרושה כלל לעניננו..." 
     .“בבובמשך זמן עבודתי עמו, הכרתי את מהלך מחשבותיו בנוגע לשירת האמונה אשר בל,, –שם  לכתוב

, לא נמנע הרב )50(עמ' 22 יקירי""  –וא מסיים את מכתביו אליו בכינוי אף הערכתו של הרצל כלפיו, כשה –על
י ן מיידכפתרו שהוא יצר יהודים הקמת מדינה עבור – ליבונטין  כיהודי חרדי לבקר את הרצל על "הציונות המדינית"

 המדינית–בציונותתמכה בשיטה עיוורת ש ,ומימון של ריינס בראשותם תנועת "המזרחי" , לעומתלעם היהודי
 חהרב ליבונטין כתב באיגרותיו להרצל, שיזנ .הוא תיכנן להוביל את העם היהודי לאוגנדה גם כאשר ,בהרצלו

עולים היהודים  כלכלית עבור –ויתרכז בפיתוח תשתיתת מדינה יהודית הגרנדיוזיות להקמ את תוכניותיו בינתיים
 אשל ,איתנה לבנות בארץ מערכת פיננסיתכדי שהישוב בארץ לא יקרוס מבחינה כלכלית וכדי שניתן יהיה  ,לארץ

שירי עאת על שזנח  ,הוא גם ביקר את הרצל .)30וראה עוד שם בעמ'  62(עמ' 22 קק לתמיכות ונדבותדתצטרך כל הזמן להז
 –קי לי"ש כדי לקבל הכרה רשמית כבנשנזקק אז למאות אלפעבור הבנק מעניי העם לונדון וניסה לקושש פרוטות 

וקא דהרצל לא ראה באוגנדה רק "מקלט לילה", כדברי נורדאו. ליועצו הוא אמר "לא התעקשתי  .)55(עמ' 24 מוכר
  )., מרשימותיו של יועצו58עמ' (92 על פלשתינה, יכולה להיות גם נקודה אחרת על כדור הארץ"
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  רב היקב  –רבי יוסף הלוי                                                        .
  

רץ פועלו של רבי יוסף הלוי לא הצטמצם רק בביסוס הכשרות ביקב, שהיה תנאי הכרחי ליכולת שיווק היינות בא
יים חהוא שקד במשך ארבעים וחמש שנים בראשון לציון על מפעל ובעולם. רבי יוסף הלוי מספר במבוא לחיבורו, ש

 –ניסיון ראשון יצר רס"ג וקרא לו דרה מדעית מושלמת של המילון המקיף הראשון בעולם של לשוננו [ה –מונומנטלי 
     "הערוך" לרבי יחיאל מרומי לפני אלף שנים והוא קרא לו "יקר הערך" וכל זאת בשמונה כרכים. – "אגרון"]

יום וא  גם סידר לראשונה, לפי מסכתות התלמוד ומדרשי ההלכה ובכך גם לא קדמו אדם מעולם. הוא היחיד עד הה
רץ הלכתי הקדום של א –שיצר יצירת ענק שכזו בראשון לציון. הוא גם חיבר קובץ של הערות לספר הגיאוגרפי

ך, הוא קידם והאדיר את שני הנושאים כפתור ופרח" לרבי אשתורי הפרחי ובכך, בלא שהוא התכוון לכ"  –ישראל 
 . לשם השוואהרץ ושפהא –היהודיים היחידיים שהציונות המדינית שייכה לעם היהודי וביססה עליהם את יהודיותו 

 ה הואבלגבי חשיבות חיבוריו בחברה הישראלית הציונית, ניתן להצביע על עבודת הדוקטורט של פרופ. אהרן דותן, 
 הדקדוק הראשון בעולם של לשוננו, שכתבו רס"ג. דותן קיבל על כך את פרס ביאליק ההדיר בכרך אחד את ספר

    והדרת ספר זה היווה את אחד הנימוקים המרכזיים להעניק לו את פרס ישראל. 
אלפי לעומת זאת, חשיבותו של מפעל הענקים "יקר הערך" גדולה לאין שיעור יותר, כי הוא מטפל בצורה ממוקדת ב

  של לשוננו ובשמונה כרכים.  מילים ומושגים
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  היה חרדי ושלל את הציונות ואת הגירת היהודים לארץ – רוטשילדבנימין אדמונד ברון ה
  

 הברון מוצג בהיסטוריה הציונית כאדם  שהשקיע את ממונו בארץ ממניעים הזרים לתורת ישראל. הוא גם מוצג
 כיפה ילוני באמצעות הצילום שלו בגילוי ראש, אך כך היה אז נהוג במיוחד בצרפת, שבעת הצילום מצטלמים ללאכח

ן נית ).97עמ' (11וכן הרב שרקון, הרב מטעם הברון בראשון לציון) 147(עמ' 1 וכך אף הצטלם הרב הראשי של צרפת
 ל ראשו.ע, כאשר הוא מחזיק את כובעו בידו ולא )061עמ' (1לראות זאת גם בצילום פורטרט של הברון במדים ייצוגיים

 מאידך, בצילומים שלא לצורך פורטרט, הוא נראה חבוש עם כובע חרדי, צילום שהועבר רק לאחרונה למוזיאון
סתפקה לציון. הברון נולד וחי בצרפת. אמו היתה מאד חרדית ולכן, אף כאשר הוא הפך לבחור היא לא ה –בראשון

 –כרה עבורו מלמדים יראי שמים ולמדנים כדי שיחנכוהו לצמוח כיהודי חרדי וירא שמים בבתי הספר, אלא ש
 ,כהן מורו אלברטבבחרותו קיבל חנוך חרדי מאת מורים מומחים שבחרה לו אמו האדוקה, מוריו חנכוהו ביהדות...,,

  לד הוא הסמל המשפחתי. שם משפחתו היה בויאר ורוטשי. )108(עמ' 1“(= שמואל דוד לוצאטו)שהיה חברו של שד"ל 
צ]. יודילוביץ בספרו הנ"ל עושה שימוש מניפולטיבי במושג "מדע" [כפי שנראה להלן, בפרק הדן בחינוך בראשל"
קר אלברט כהן, לימד את הברון את מקורותינו כשכבר היה בחור, ולא בגיל ביה"ס היסודי, תוך הרחבה לעבר מח

    פי שעסק בכך גם שד"ל, אך לא מעבר למקורותינו. השוואתי בין כתבי יד שונים ופילולוגיה, כ
דש והתפשט לאירופה רק בסוף מאה זו. המושג המקו 19 –המושג "סיינס" הומצא רק בשנות השלושים של המאה ה

ה של רק בסופ חייו הוא ארצי וחומרי בלבד) –במקורותינו של "מדע" עוות, חולל וחולן ("סקיולרי", היינו, מי שאורח
יותו ירא דודו שכונה "הברון הצדיק", על שום ה –הוא נשא את בת בן 32רגום למושג "סיינס".   בגיל מאה זו, כת

 “היתה קשורה מאוד למסורת היהודית דרך החינוך האדוק מבית אביה בפרנקפורט,,שמים מרבים ואשת הברון ש
  " אשה יראת ה' ".  –אחד  [ויקיפדיה, ע' רוטשילד] ועל מצבתה ב"רמת הנדיב" שבזכרון יעקב נרשם רק תואר

שון ברא כאשר אליהו שייד, מפקח המושבות הראשי שלו, ניסה לרמות אותו ולשכנעו ליצור תקן  של מורה לצרפתית
 – לציון, עבור צעירי המייסדים כדי שיוכלו לתקשר עם המדריך החקלאי, חשש הברון מעצם המילה "מורה" ולכן

לא, לא מורה, אין צורך  –פרופסיור", קפץ הברון ממקומו והתקצף " –מיד כאשר הוא שמע את המילה "מורה" ,,
למד", ). אמנם לבסוף הוא נכנע ליועצו, שאמר לו שהכוונה ל"מ190(עמ'  1“למושבה במורה, אליהו שייד נאלם דום

מוד לי), שה67(עמ' 1). הברון אכן מדגיש במכתבו לש. הירש100(עמ' 11אך גם מכוונה זו הוא חזר בו יותר מאוחר
"מלמד", תוך הדגשה על דיי-עלרב ולא ידי-עללציון יתבסס רק על לימודי הקודש  דוקא  –ב"חיידר" של ראשון

צר קתירגולם בגננות, כי הוא לא רצה שמייסדי המושבה יעסקו גם בתעשיה, כפי שכתב שם במכתבו, אך אחרי זמן 
ילא הוא גם חזר בו מהצורך בתירגול זה, אך נושא יקב וממה  –הוא חזר בו והקים שם את המפעל התעשייתי הראשון 

ל", "מקוה ישרא –זה כבר שייך לשלב השני שבו רצו הפקידים ובראשם הירש, מנהל בית הספר החקלאי של אליאנס
איך  לייסד בי"ס אליאנס חקלאי בראשון לציון, כדי להעביר על דתם את ילדי המייסדים. הבעיה של פקידיו היתה

ת ולקבל את הסכמתו (שם) ועל כך ראה בפרק האחרון, על ההפיכה האלימה של הפקידות באמצעולרמות את הברון 
  י.יהודה את ה"חיידר" בראשון לציון ובשאר המושבות שבחסות הברון לבית ספר לא יהוד–תלמידי וחסידי א. בן

 להלן, יועציו כפי שנראהרבה של ירושלים, המהרי"ל דיסקין כנראה סבר, שעל אף שהברון היה שבוי בידי  החלטות 
ות בכל מקרה הוא אשם במה שהרסו יועציו ופקידיו של הברון את אישיותם הרוחנית של צאצאי המייסדים  במושב

[ראה בסיכום שבסוף ומסיבה זו הוא לא רצה לקבל מהברון כסף עבור בית היתומים שהמהרי"ל יסד בירושלים 
  . שבאמצעות כספו יהרס כל החינוך החרדי במושבות] י,כיצד זה שיצאה תקלה מידי הברון החרד החיבור,

תי יג מבמאוחר יותר בשנת תרנ"ג הברון גילה את החורבן הרוחני שהסבו פקידיו מאחורי גבו לילדי המייסדים והסתי
 –ת קריאתאנפש על כך שילדי ביה"ס בזכרון יעקב אינם יודעים לומר אפילו  –ספר אלו וגם הצר על כך. הוא חש מפח

 , אך זה כבר היה מאוחר מדי. הברון אמר מפורשות בביקורו השני בארץ בתרנ"ג, ש"ידיעת לשון צרפת [=שמע
 ב כי הםיעק –שהיה לימוד חובה באליאנס] כידוע מועלת אך מעט לקולוניסטים" וכאשר אמרו לו  בני מייסדי זכרון

    ). 100(עמ' 11“ערפתית זה אינו רצאם לא תבינו ,, –אינם יודעים צרפתית, הוא אמר להם
אברהם הרצפלד עם  –מההתנגשות שהיתה ל"אבי ההתיישבות העובדת"  עד כמה שהברון היה חרדי, ניתן לשפוט

ררים הברון. הרצפלד מספר בזיכרונותיו, על פגישתו עם הברון בפריז, שהוא התמלא בזעם כשגילה שבמושבות מתגו
נו אל חדרו. דקות מספר ל...מיד קראו ,, –וצים על ברכיו חילוניים וזעק על כך, תוך שהוא מכה עם אגרופים קמ

 בור. מידכוח הפועלים ורצונו שדבריו ימסרו לכל הצ –ישבנו בשתיקה. הזקן פתח ואמר, שהוא מדבר אלינו כאל באי
הודי. ישאינו חרדי אינו י אתם אינכם יהודים. מהתרגז וטפח על ברכיו. תחילה דיבר צרפתית ואחר כך גרמנית: ''

 עליו לצאת את הארץ..." הוא ישב בקושי, חזר מי שאינו שומר מצוות אינו צריך לעלות ארצה, ה מעשיכם ?מ
מ' ע["שדות ולב", פרקי ביוגרפיה על אברהם הרצפלד, בפרק "עם הנדיב הידוע",  “ביתר שקט על דבריו הקודמים

  , שמעון קושניר]. 1962, הוצ' ספרית "השדה", תשכ"ב,  252
(אוצרת היו שני כיורים לבשרי ולחלבי  ספינתו –במטבחשהברון, לא רק שהיו מזוזות בכל חדר, אלא  בספינתו של

הגאון רבי מרדכי צינוירט מירושלים העיד, שהברון "הנדיב הידוע" רצה להחליף את כל המזוזות   .המוזיאון בראשל"צ)
פי כל דקדוקי  –את המזוזות בכתב יפה ועלם שכותב סופר סת" ידי-עלשיכתבו  ,בארמונותיו במזוזות הכי מהודרות
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אירופה. הוא נתן לו חדר  –ירורים הוא הזמין סופר כזה ממזרחשמים. לאחר ב –ההלכה והעיקר שיהיה מאד ירא
מחירם, אך  את כל המזוזות, שאלו הברון מהבארמון, שם ישב הסופר וכתב את המזוזות וכאשר הוא גמר לכתוב 

פול ממה שדרש הסופר. הברון ביקש ממנו קבלה ואז ראה הברון שסופר הסת"ם כתב סכום כ הברון נתן לו צ'ק על
הברון לא אמר לו דבר, אך למשרתיו הוא אמר שישאירו את המזוזות הישנות, כי בקבלה את התאריך הנוצרי. 

 יפארו את דלתות שמזוזותיו שמים ולכן לא ראוי –אינו מספיק ירא ,כותב תאריך נוצריהוא סבר שסופר ה
  . ארמונו

  –כרוןכל ספרי האקדמיה העוסקים במושבות הראשונות צינזרו את נאומו של הברון רוטשילד בפני מייסדי המושבה ז
 –אך הוא הוסיף כמו ש"דברו אבותינו לפנים", היינו, בלשוןיעקב ורק הבליטו את בקשתו שהם ידברו עברית, 

ן יהודה, שכאמור לעיל, הברו –אליעזר בןידי-עלמחוללת שהומצאה  –הקודש ולא בשפה העברית המחולנת
רב ה. הברון לא נאם, אלא דרש דרשה ארוכה, כפי שדורש הקודש –ידע רק את לשוןהוא עצמו לא ידע אותה, כי 

וסן שכל השקעתו בביס ,לקהילתו ומוכיחם שידקדקו בקיום מצוות התורה הקדושה ויעסקו בה. הברון גם רומז להם
האדמה יחד עם היותם חרדים לדקדוק בקיום המצוות וטיפוח  –הם יעסקו בעבודתבתנאי ששל המושבות הוא 

ים . הוא מציין בפניהם, שכל העולם מצפה לראות כיצד הם מוציאים לפועל אורח חיתורני של מידותיהם הטובות
    אית. תוך כדי עבודתם החקל ,חרדי זה

 ושבה, אךחד עם "המורים העבריים" בילדי ונכדי המהחינוך המיידי שביצעו פקידיו י –נראה, שהוא כבר נוכח בהרס
ידי לא בם וידיהנראה שהוא תולה הרס זה בהורים, תוך שהוא מדמיין, כפי שהוליכוהו שולל פקידיו, שהחינוך נתון ב

הארגון של הכנופיה הבינלאומית 'הבונים החופשים',  –יתה תתישה", כנופיית "אליאנס –פקידיו הטוטליטריים 
    .)144(עמ' 1, שהוא לא ידע על כך דבר (האילומינטי) כנופיה הבינלאומית "הנאורים"ידי ה-עלשנשלטה 

"אם לא   –"שאל אותם, התבינו צרפתית ?"  ויענוהו "לא"!  ויאמר „הוא  –נביא להלן רק חלק מדרשתו הארוכה 
שר בה יכם לדבר רק השפה אעלתבינו צרפתית אין רע בכך, אך אם תדברו ז'רגון זה רע מאוד, הז'רגון אינו שפה, 

ות "...ולנעימים ונחמדים לנו גם הלקח הטוב שהוסיף להם במנאמו (בנאומו) המצוין במצודברו אבותינו לפנים
תנו ת תורובמידות אשר "בין אדם למקום" ו"בין אדם לחברו", לאמר..."ידוע תדעו כי אבותינו לפנים בעברם על מצוו

כי זינו, חרה בהם אף ה' ויגרשם מעל אדמתם. השמרו לכם פן תעזבו את דרהקדושה ולא שמעו בקול נביאינו וחו
ו . שימתורתנו וחרה גם בכם אף ה' וישליככם מעל פניו.  בתורתנו יש מצוות אשר בין אדם למקום ובין אדם לחברו

נו תורתופה ולבכם היטב לשני מיני המצוות האלה יחד. הראו נא לכל באי עולם, כי היהודי ההולך בדרך האמונה הצר
א , הוביד האמהות יש דבר יקר ונחמד מאוד מאודהתמימה, הוא גם עובד חרוץ ומועיל לארץ ולאנושיות בכלל.  

מוד הספר לל –חנוך הילדים. שמורנה את הדבר הזה אשר בידכם. שלחנה את בניכם ובנותיכם בכל יום ויום לבית
ו את והמצוות גם מוסר ומידות נעלות והן הן אשר נתנ לשון הקודש וידעו את התורה המכילה בתוכה מלבד החוקים

ת לם נשואוכי עיני כל באי עו הוא אמר להם עוד דברי מוסר) (כך במקור, כי בפועלוכו'  הכח והעוז לדתנו הנצחית וכו'
ם עתה לאנשי המושבות אשר בארץ הקדושה לראות האם באמת יוכלו היהודים להיות עובדי אדמה חרוצים וביחד ע

  . צבי "מגנזי ירושלים", תוכנת "אוצר החכמה"] –[גראייבסקי פינחס מרדכי בן “היות נאמנים לדתם"זה ל
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עד לפני ארבעים שנה בביתם של מי שכינו את עצמם כ"דתיים", כמעט לכולם היה רק כיור אחד  לשם השוואה,
תיים" להכניס כיורים נפרדים במטבחם ורק במשך השנים כתוצאה מהשפעת הציבור החרדי, החלו גם חלק מה"ד

יועץ ורבה  –[שהיה גם גבאיכתב לרב מ. עליאשברג  יועצים של "חובבי ציון"] –[אחד מששת הגבאיםלמטבח. הרב ש. מוהליבר 

בחנוכה תרמ"ח שהביל"ויים מגדרה, שבשל היותם פורקי עול מצוות, לא פרש עליהם הברון רוטשילד את  של בויסק]
. אומנם גם לאחר שבילוי"י גדרה חזרו בתשובה והחלו לקיים מצוה קלה כבחמורה, ]164A /13 /2[אצ"מ, תיק חסותו 

כי  (= לברון)בזמנו אמרו לו ,, –עדיין לא נחה דעתו של הברון ועל כך מתפלא ארלנג'ר במכתבו בצרפתית להירש 
מביא בחשבון, כי מאז ניטהרו הצעירים בגדרה ברובם מביל"ו, ללא דת, חיללו בפרהסיה את מצוות הדת, אך הוא אינו 

    ). 303(עמ' 2“האנשים. אם אינני טועה, עזבו המסוכנים ביותר...כאשר  דיברתי אתו על גדרה
  

  לחם נגד האידיאולוגיה הסינטטית הלאומיתרוטשילד הברון 
  

וגוועה בתרבות  19–הפרוטסטנטי במחציתה השניה של המאה ה –הלאומיות הומצאה על הבסיס הדתי
כאשר תנועות  תרבויות שלה, כמו בארצנו, –כבר בתחילת המאה ועשרים והמשיכה להופיע רק בתתהמערבית 

רון ראינו גם לעיל, עד כמה שהב האם שלהן במערב.–ההתבוללות כאן בארץ עדיין פיגרו אחרי המודרנה של תרבות
כזו  יה ידוע לברון שהקמהזה עדיין לפני שהוהתנגדו להקמת מדינה עברית ולכאורה  היו אנטי ציונייםופקידיו 
      אלפי פצועי גוף ונפש במצטבר. במלחמות מתמשכות מול מדינות ערב, עשרות אלפי הרוגים ומאותכרוכה 
, מעריב, כ"ב [אורי אבנרי “פקידי הברון רוטשילד הכירוהו כפטפטן, רודף פרסומת, קנאי, קטנוני ושרלטן,,  –הרצל 

ן, כי לציו–). הפקיד חזן חשש לקבל את פניו של הרצל בבואו לראשון459מ' (ע1ו והם הביעו סלידה ממנ שבט תשנ"ז]
אותם  (= הוא אפילו לא מכנהיהודים  להגירתהוא פחד להינזף בשל כך על ידי הברון (שם).  הברון התנגד אפילו 

בארץ, עבור היהודים שכבר נמצאים  תמיכה בדיעבד,תה ילארץ ישראל וכל התמיכה שלו במושבות הי כ"עולים")
כשהוא מוכן להקל את חבלי הקליטה שלהם בארץ, כפי שהוא כותב להירש מנהל "מקוה ישראל" בקשר לראשון 

שר מבחינה זו, לא יוכל וא (= ולא לאומית)לתכלית יהודית ...לתת לי עזרתך, למען מפעל שיש בו ענין ,, –לציון 
, קור]אינן במ [= ההדגשות רחוק אני מזהים לארץ ישראל. להיות זר אף לך כמו לי.  אין בכוונתי לעורר להגירה של יהוד

ו, אך רוצה הייתי להקל על התפתחותן של המושבות הקיימות.  ביניהן, ישנה מהלך שעה מן המקום שאתה נמצא ב
ם ...בסכושל יהודים רוסיים שאתה מכירה ודאי, הייתי נוטה למדי לתת להם עזרה חלקית מצדי  [= ראשון לציון]מושבה 

קדיש לצורך זה ושלא יצטרך לעלות על מקסימום עשרים וחמש אלף פרנק...לדעתי יש חשיבות רבה לכך שא
ותי, שבניסיון אשר אנו עושים בראשונה, משתי המושבות הללו יעלה בהצלחה, כיוון שאם כך יהיה הדבר וזאת תקו

, 68, עורך: ש. יבניאלי, ב, עמ' ["ספר הציונות" “עלול מצבם של יהודי המזרח להשתנות בבוא העת במידה ניכרת
  . ת"א, תשכ"א] –ירושלים

רמ"ד, הייתי אז בפריז ונתקבלתי זה היה בחודש פברואר ת,, –) 67(עמ' 21 ןהרב ליבונטין מתאר את פגישתו עם הברו
ותו נת התלונאנדיב הזה לראיון. באותו זמן רבו האכרים עם הגנן דיוגיר, שהפקיד הנדיב במושב הזה ויביע ידי ה-על

בפני לאמר: "אמנם הטה האיש פיינברג את לבי לקחת תחת חסותי את המושב הזה. אפשר גם לעניין בישוב 
אינני  הפלשתינאי גם אחרים מידידי, אבל נצרך, כי האכרים ישמעו לפקודת המנהלים שאנכי שולח ולא יריבו עמהם.

[= בכסף או  רומניה ואנחנו לא נוכל לעזור להם"ישנם הרבה יהודים אומללים ברוסיה וב  –הוא הוסיף –פילנטרופ" 

ץ באר [=שכבר הגיעו לארץ] . אנכי נכנסתי אל הענין הזה בשביל לעשות נסיון, אם אפשר לישב יהודיםלהביאם לא"י]
       .“ישראל"..הלואי שיצליח היהודי הגדול הזה להוציא אל הפועל, את אשר הוא חושב לעשות לעמו

 –.הוא לא הצטרף להסתדרות הציונית, לא השתתף בקונגרסים ואף לא קיבל את הנחתרוטשילד לא היה ציוני..,,
ישראל לפתור את בעייתם של כל היהודים בעולם...אין להתפלא אפוא, –היסוד של הציונות, לפיה צריכה ארץ

שילד וטר –שני האישים הללו שרוטשילד דחה על הסף את פנייתו של הרצל אליו, שיתמוך במאמציו המדיניים. 
ת הרצל ריכז את כל המאמצים בהשגתו של הצ'ארטר, תוך התעלמות מוחלט והרצל, דגלו בשיטות שונות לחלוטין.

וזלזול גמור ב"עבודה המעשית" בארץ ישראל...ראה ביקורתו הנוקבת של מאכס נורדאו שקבע כי "מוחה אני 
ול ת הקיימות בארץ ישראל...הנדיב הגדבחריפות ובכל תוקף נגד כל נסיון לכרוך יחד את הציונות ואת המושבו

אין  ונים,שהתנהג באופן זה כלפי המתיישבים שלו, הטיל על עצמו אחריות איומה. הוא חייב לשאת בה לבדו.  אנו הצי
מורים ח...דברים )167 –171(מ. נורדאו, כתבים, א, עמ' אנו קיימים כדי לפרוק מעליו אחריות זו ולהטילה על עצמנו" 

ערוב ב. )64(עמ' 10“יש בהם כדי לשקף את העוינות של הזרם ההרצליאני כלפי הבארון רוטשילד ומפעלוובוטים אלה 
 שכל פעליו יוכלו לשמש בעתיד את העם היהודי, אם אז העמים יעלו את השאלה –ימיו אמר, לפי דברי חיים ויצמן 

       היהודית (שם).
 צדוק כהן לפשר בין הרצל והבארון אדמונד נסיון מצדגם ,, –המחלוקת בין הרצל לברון רוטשליד היתה חריפה 

ן לו רוטשילד ולהביא אותם לידי שיחת בירור מחודשת נכשל. דוקא בימים אלה, פירסם בנק רוטשילד...הודעה שאי
  ).294(עמ' 56 “כל קשר עם הרצל
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, לים)הפוע –תנועתיה שהשתלטה על לאחר(הציונות , כי לעומת תה הפוכה מגישת הציונותיגישתו הי גם לגבי העתיד
העולם הראשונה בהשגת הארץ באמצעות האלימות של המחתרות וההעפלה הלא חוקית  –דגלה לאחר מלחמת

י של השתדלנות כלפי האומות, כפ בדרך המסורתית היהודית הרי רוטשילד נקטוהאלימה כלפי המעצמה הבריטית, 
אמר אז שהפניה לעמים צריכה להיות לשם יצירת ולצעוק בפני כס העמים", אך הוא לא " –שמצטטו שם וייצמן 

עליה שלא בדרך של "הצפצוף על הבריטים" כדברי ז. ז'בוטינסקי, בקשר להגבלת ה ובודאימדינה יהודית ריבונית 
וריון ג –בדרך "הציונות המורדת", כפי שכתב בןולא  )26.2.1932(ז'בוטינסקי בעתונו "היינט"  , כפי שכתבלארץ
 ציווה את עם פי התורה במסכת כתובות (קיא.), שאלוקים–נהג ופעל על , חשב כיהודי חרדי,רוטשילד .ביומנו

ישראל לשלול את נגעי הגלות בחיקוי שיטות הטרור של העמים ולכן השביעם, לא למרוד באומות ולא להעפיל 
חבל מפריע ומ רעיוןכ ובזמנו ראה הברון רוטשילד את הציונות המדינית לארץ בכח נגד רצון מי ששולט כאן בארץ

  תה קיימת בין ראשי הציונות והברון.ישהי , ומכאן העוינות ההדדיתבהתיישבות היהודית ובהתפתחותה
התבטאויות של הרצל כלפי הרוטשילדים, מכתביו של עוזרו של הרצל עוה"ד ד"ר אפרים ר. הנציג להלן את 

אה להלן (= כפי שנר אה שנים מלהיות רוטשילדיםהרוטשילדים המתנגדים לי בכל מאודם, יפסיקו אחרי מ,, –לנדאו 
ך מתחת אם לא יתנו הרוטשילדים ממיליוניהם המיותרים...הדיו תתהפ)...58(עמ' 92הרצל חשב שהוא על תקן של "נביא") 

לורד רוטשילד אמר עלי שהנני פטפטן, דמגוג ושקרן !" (שם, עמ' ...)60(שם, עמ' ידם לדם והעט לקרדום 
..נודע לי טשילד אמר לצדוק כהן, שהציונות אינו אלא קפריזה, שהדבר מסוכן ועלול להזיק ולהשחית.אדמונד רו)...67

לעשות  רוטשילד אינו יודע מה)...66שהוא נגד הציונות מהשקפה דתית ושהוא עומד וממתין לביאת המשיח (שם, עמ' 
...שעמם זה כולים הרוטשילדים לאכול ולישון...כיצד י)101(שם, עמ' בעושרו ובממונו והוא מייסד קולוניות בעד הרוח 

שם ...אלברט רוטשילד שאל את בכר מי מילא את ידיו של הרצל לדבר ב)104(שם, עמ' קרוב לאלפיים שנים בשביה 
רה ילדים יקבלו ממני תשובה ברו...הרוטש)106(שם, עמ' העם היהודי ? בעיניו ברור, שהתנועה עלולה להתפורר 

ן פתרון ...קולוניזציה ! בעת צרה המושבות יפלו כמו בנין קלפים ורוטשילד יודה, שאי)109 (שם, עמ'שתזעזע אותם 
עורר מדינה עם שלטון עצמאי (שם)...רוטשילד בפריז...חושב למסוכן את מה שאני עושה, מפני שאני מ –אלא אחד 

של  רוטשילדים הרס את היסוד...זדון ליבם של ה)403, יומנו א' 114(שם, עמ' של היהודים  חשד על אהבת המולדת
ד : אינני ...מכתב לרוטשיל)61(שם וביומנו ג' החבית. הסבלנות שלי פקעה. אני רוצה לצאת נגדם באופן החמור ביותר 

ם יודע, אם כל הממשלות כבר הכירו את סכנת העולם האצורה ברכושכם ! מלחמה אין יכולים לעשות בלעדיכם וא
שיך ...לסחוף את רוטשילד או להרוס אותו ולהמ)187(שם וביומנו א' עוד יותר רוצים לעשות שלום, זקוקים לכם 

שם, עץ (...אם יתנו הרוטשילדים לתנועה הציונית לשקוע בבוץ, אז גם זה יהפך להם לרו)224(שם, ביומנו א' הלאה  
(שם, ומי ל הרעיון הלא...להשפורט של אדמונד רוטשילד חייב להיות סוף. הוא צריך לקבל את מרותו ש)58וביומנו ב' 
ים אלה זקוק )...עבור עניינ272(שם, וביומנו א' ...רוטשילד, איך יכולתי לדעת שהוא מוכה בשחין כזה )483וביומנו א' 

  .)103(שם, ןביומנו א' אני לרוטשילדים ואם הם לא יחפצו בכך, אז הם יקבלו את עונשם 

על  ), התבקש151(עמ' 13וחבר הועד המרכזי של אליאנס  הרב צדוק הכהן, רבה של פריז ולאחר מכן רבה של צרפת
השאר  . הרב צדוק הכהן, אכן פנה בין3ידי גדולי הרבנים בירושלים לעזור בפתרון מצוקת יהודי ירושלים ורוסיה

 –, אך הרצל חשב אחרת במצוקהלברון רוטשילד והיה הראשון ששיכנע את הברון לעזור כספית ליהודים שחיו 
  .)128(יומנו א' ן לעזור לעת עתה ! הם ילעגו כי הם מושחתים !" "ליהודים אי

רבי שמואל מוהליבר היה האיש ששיכנע לראשונה את הברון לממן את גרעיני המושבות החרדיות בארץ ולעזור 
בה ), פגישה שהני28.9.1882(בהקמתן, על ידי יהודים הנמצאים כבר בארץ, כאשר הוא נפגש עימו בסוכות תרמ"ג 

ד ל, "יסו[י. ברי"ר יותר גם את הקמתה של המושבה החרדית עקרון בחסותו של הרב מוהליבר ובמימונו של הברון מאוח

יה היו , אשר תושב, מגנצה, תרמ"ג, מהדורת צילום, בצירוף מבוא, הערות ומפתח מאת ג. קרסל, ירושלים, תשל"ח ]8 –9המעלה", עמ' 
ז א(ח"א עמ' קפא). הברון אמר 12ללא ההזדקקות ל"היתר המכירה"השמיטה –מאד יראי שמים וקיימו את כל הלכות

 ר הואבפגישתו עם הרב מוהליבר, שכל זמן שהוא אינו מדבר עימו על דבר מעשי, ממילא אין על מה לדבר ואכן כאש
רא שב אליו עם תכנית מעשית להקמת המושבה עקרון, הברון מיד מימן את הקמתה וחמש שנים לאחר מכן הוא אף ק

ל עתה קצרה ולא מעשית, לכן כאשר הוא נדרש להיזכר יושבה על שם אמו, "מזכרת בתיה". הפגישה הראשונה הילמ
ק רודוד ד  – במכתב למחבר הביוגרפיה על הברון 6.7.1928–שנים, הוא כתב ב 46אותה פגישה ראשונית, כעבור 

ר ת הפגישות בקשר להקמת עקרון, דב), שאת הפגישה הראשונה הוא כבר אינו זוכר אלא דווקא את סדר45(עמ' 1
שהוא די טבעי במרחק כה גדול של השנים, אך בודאי שבפגישה זו לראשונה הוא שוכנע לעזור ליהודי רוסיה 

ון באמצעות הקמת מושבות ולכן מובן, מדוע הופץ בכל העיתונים והספרים שבזכותו של הרב מוהליבר החליט הבר
    ת מושבות (שם). להשקיע את כספו כעזרה ליהודים בהקמ

ת ) ושיכנע אותו שראשון לציון הינה מושבה חרדי18.10.1882(כאשר הגיע יוסף פינברג אל הברון מאוחר יותר 
יה רון הבמצוקה, הוא כבר הגיע ל"דלת פתוחה", בעקבות פגישתו של רבי שמואל מוהליבר עם הברון לפני כן ולכן הב

  ].68רסקות כלכלית [יבניאלי, ב, עמ' מוכן לתמוך גם בראשון לציון שעמדה בפני הת
המטרה שהצבתי לעצמי ,, – )2.11.1882(בתאריך "מקוה ישראל"  – ל אליאנסהברון כתב מכתב לשמעון הירש, מנה

היא, ליצור סוגי דוגמאות למושבות שלעתיד לבוא, משהו מעין גרעיני התיישבות, אשר סביבם יוכלו לבוא ולהתכנס 
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, 17ראשון לציון", עמ'  –["קטלוג “את היהודים לצאת מרוסיה אין סופה להתעכב הדוחפתעה אחר כך המהגרים, אם התנו

  .הוצ' מוזיאון ראשון לציון, תש"ס]
ש היה זה כחודשיים לאחר שהוא נפגש עם הרב מוהליבר כנציג "חיבת ציון" ולכן הוא גם מתייחס במכתבו להיר

משם  בא לעורר גלי הגירה או לדחוף את יהודי רוסיה לצאת בקשר לתנועה זו, כאשר הוא שוב גם רומז שהוא אינו
תיה ישראל כפי שעושה "חיבת ציון" ואם תנועה זו תפסיק את פעולת הדחיפה, הוא מצידו לא יתגייס תח –לארץ

  למשימת דחיפה זו. 
ורת הברון נחלק עם הרצל על רקע הצעת הרצל להשיג את הסכמת השולטאן למדינה יהודית בא"י תמ 1896–ב,,

בני הפניה אל משפחת רוטשילד שכתב הרצל שבו הציע ל –תיקון מצבה הפיננסי של האימפריה העות'מנית. בנאום
   רוטשילד להשתמש בכספם למימון תכנית גדולה של הגירה והתיישבות היה היסוד לספרו "מדינת היהודים".

ל שמריו ן "חובבי ציון", בעיקר על רקע מארוטשילד...דחה תכנית זו. אותה עת החריף הקונפליקט בין רוטשילד לבי
.עם ), שתקפו את המושבות ואת שיטת הפקידות..1902)...ו"הישוב ואפוטרופסיו" (1891י" (""אחד העם" "אמת מא

ות וחשב על פעול חשש מהדגשת הגישה הלאומיתגיסא  –ערכי. מחד –זאת נשאר יחסו של רוטשילד לציונות דו
= בפריס [השלום  –יונית ועל רקע זה נשתבשו יחסיו עם חיים וייצמן בתקופת ועידתבא"י מחוץ למסגרת התנועה הצ

בות הפריד רוטשילד את הנהלת מפעליו מיק"א והקים את פיק"א, שביוזמתה נוסדו המוש 1923 –. בוהצהרת בלפור]
  .14“חנה ועוד –בנימינה, פרדס

 1900ועד שנת  1882, שמשלהי ושלים, תש"י, עמ' רל]יר –העם", ת"א –["פרקי זכרונות, כל כתבי אחד"אחד העם" כתב 
אחר ש"אחד העם" לויתכן מיליון פראנק. נתון זה אינו עומד במבחן המציאות  40 –השקיע הברון בארץ ישראל כ

גם רצה להמעיט מפועלו של הברון מאמרי ההתקפה על מפעל ההתיישבות של רוטשילד, כפי שראינו לעיל, 
רים, מהן כי בימי הפקיד בלוך היו בראשון לציון ארבעים ושש משפחות איכ,, –בות  והשקעותיו הכספיות במוש

ים, שבע עשרה נתמכות, שקיבלו יחדיו שמונה עשרה אלף פרנק לשנה.  כנגד זה ישבו במקום ארבעים משפחות פקיד
תולדות סקי,"פרקים ב[משה סמילנ “שקיבלו יחדיו שכר של מאה אלף פרנק לשנה ועוד מאה ושלושים אלף פרנק להוצאות

    . ]99, א, עמ' 1959הישוב", ת"א, 
ן ["קורות ראשובתקופת חסות הברון, היו מושבות שהיו בהן מספר כפול של משפחות פקידים ממשפחות האיכרים 

רון, שנות הניהול של תשעת המושבות החרדיות שבחסות הב 18–בלכן,  .]37לציון", דוב חביב לובמן וזרובבל חביב, עמ' 
ברון מיליון פרנק זהב ולכן נראה שההוצאה הכוללת של ה 40–א הוציא רק עבור פקידיו בהערכה זהירה לפחות כהו

 ראשוןבתה כרבע מיליארד, כפי שאמר לי בנו של מייסד נס ציונה, ראובן לרר, כשעבד במוזיאון יעבור המושבות הי
רץ ישראל ובפריז ומי יודע כמה עוד ספרי חשבון בא וזהו ביודעים, לפי,, –) 44(עמ' 1לציון וכן כתב דוד יודילוביץ

      .“מיליונים הוציא על ארץ ישראל, בלא שאנו יודעים
   ).327(עמ' 2מיליון פרנק מכספו  15העביר הברון את ניהול המושבות ליק"א, במסגרת קרן של  1900 –בשנת

  
  ושבותבמ של כת "הבונים החופשים"אליאנס הארגון -מתתיועצי הברון ופקידיו 

  
וב ל עיציועצי הברון ופקידיו מילאו את התפקיד המרכזי בעיצוב חינוכם של בני המושבות, שהשפיע בסופו של דבר ע

  החברה כולה בארץ. ראשית, יש לברר מאיזה רקע תרבותי הם צמחו, כדי להבין את מטרותיהם.
ם בארגון "כל ישראל חברים" [כי"ח] או יועצי הברון והפקידים שלו  היו בעברם מורים, מנהלים ו/או בעלי תפקידי

). מטרתו של הארגון היתה מיסיונרית, היינו, באמצעות פיתויים, לשכנע את 197(עמ' 1בשמו הצרפתי "אליאנס" 
התיכון. המטרה היתה באמצעות "חינוך  –ההורים להכניס את ילדיהם לרשת בתי הספר שהם הקימו בכל המזרח

כאשר המאמץ העליון הוא  פי הוורסיה הצרפתית, –לנוצרים פרוטסטנטיים על ם מחרדיםמחדש", להפוך את הילדי
פרוטסטנטיים, של הדטרמניזם, שיויון, ארציות וחומריות של כל המציאות,  –פי מבני החשיבה הנוצריים –לחנכם על

ן שהאדם מעצמו יכול להביועל הצו העליון של נצרות זו, מתוך קנאות קיצונית מטריאליסטית חילונית 
אובייקטיבית, ללא כל מסורת של תורה אלוקית, היינו, את כל אינסוף הידיעות של המציאות ואת כל אינסוף החוקים 

     שביניהם שמפעילים את המציאות ובכללם הזמן והמרחב האינסופי של היקום. הגומלין) –(יחסיוהאנטראקציות 
לה לא רק פדגוגית, אלא גם כדי להכשירם ליכולות אליאנס הקימה "בית מדרש למורים", כדי להכשיר את המורים ש

יהודיות" על בסיס רציונליסטי ומטריאליסטי בדרכי עורמה, כפי שנראה להלן, להטמיע בתלמידים החרדים "
שניסח הרמב"ם ושהמצוות מהוות רק המלצות פולקלוריסטיות שאבד עליהן הכלח.  הכופר בי"ג עיקרי האמונה

וה"נאורות הצרפתית", הם  הגדלות) –(שגעוןפכו לנשאים של חיידקי מחלות המגלומניה כאשר הם הוכשרו למשימתם וה
דוהרים מזרחה כדי לכבוש את כל מעוזי היהודים במזרח התיכון, כדי לרסק מעוזים אלו ולהופכם לאיי חורבות ולבנות 

אנטישמים, כמובא  עצמית ואף –יהודיים בעלי שנאה –על תיליהם "רובוטים" של פרוטסטנטים צרפתיים אנטי
    במחקרים כפי שנראה בהמשך. 

על הבסיס המסיונרי הקיצוני שעליו הושתת הארגון אליאנס, נכתבו מספר מאמרים וספרי מחקר. לדוגמא, המאמר 
  –"ואודות מאפייניה כתנועת מסיוןעל קהילות ישראל בארצות האסלאם  (= כל ישראל חברים)"אודות השפעת כי"ח 
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1860LES MISSIONNAIRES JUIFS DE LA FRANCE , –או סיפרה של פרופ. אליזבת ענתבי  ,4פרופ. צבי זוהר

1939, Calmann – Lévy, PARIS,1999  [המיסיונרים היהודיים של צרפת] ב"חינוך, חברה (. אהרן רודריג כתב

אין זה מפתיע, שהמורים „ – )102פרק רביעי, עמ'  /1929 –1860  /5והיסטוריה"/"כל ישראל חברים" ויהודי אגן הים התיכון
            .“"מיסיונרים חילוניים" התייחסו אל עצמם לעיתים קרובות כאל 

כדי לרכוש את אמונם של המשטרים הקולוניאליים ששלטו באותן ארצות, שנוכחו שהיהודים מתחילים להתבולל 
העם היהודי במקומות שונים, עד  בעקבות חינוכם מחדש, התערב אליאנס לעיתים כדי לבטל גזרות שונות שניחתו על

את נציגי היהודים ובמיוחד שמטרות הארגון עלו בקנה אחד  (שראו את יכולותיו של הארגון בהעברה על הדת)שמשטרים אלו 
עם שאיפות השלטון הקולוניאלי הצרפתי להפוך את הקולוניות שלו לחלק מהתרבות של המשטר. זה מאד עזר 

ן רישיון הפעלה לבתי הספר ולשם לחץ על ההורים, במקרים של התקוממותם נגד לארגון, לשם שיתוף פעולה במת
הלחץ המסיונרי של הארגון, להכניס את ילדיהם לבתי הספר שלהם או בכלל להקים את בתי הספר במקומם. כך 

גל לדוגמא, אוימו רבני ג'רבה במכתב שנשלח אליהם, כאשר הפיתויים לא הצליחו לשכנעם לתת לארגון דריסת ר
[מתוך האוסף הפרטי של רב במקומם. במכתב נאמר, שסירובם יגרור את חיוב הילדים ללמוד בבתי ספר ממשלתיים 

  .תולדות רבני תוניסיה וחיבוריהם"] –המושב ברכיה, הרב בנימין רפאל הכהן, מחבר האנציקלופדיה "מלכי תרשיש
פר סמוסד אליאנס, כיון שעדיף היה להם בית  רבני ג'רבה העדיפו את פתיחת ביה"ס הממשלתי על פני פתיחתו של

ין שמצי שינוהל על ידי גויים, מאשר בי"ס שינוהל על ידי יהודים שפרקו כל עול, שמסיבה זו הם שונאים את כל מה
עלי את המסגרת שהיו בה קודם, כי כל זמן שקיימים יהודים המזכירים להם שהם התדרדרו, פירושו של דבר שהם ב

    ם את אמונתם היהודית מן השורש. ידיהכן הם ילחמו בקיצוניות, כדי לשרש גם מתלמאישיות רופסת ול
די היהו ידוע הסיפור על צוות סוכני ה"יבסקציה" בעידן של סטלין שהוטל עליהם לבער את הספרים היהודיים. דווקא

 יוחד יהודים, אך אינניהב במגם אני לא או,, –מבין השניים, פעל בלהט של שנאה. פנה אליו חברו הגוי ואמר לו 
תם, אם תשאיר להם אינך מכיר או,, –.על כך ענהו היהודי המשומד “מתקרב כלל לרמות השנאה שאתה הגעת אליהם

  .“ספר יהודי אחד, אזי הפסדת במערכה
 דר תרמ"ח]אתון "הצפירה", כ"ג י[עהספר היהודיים  –ד ברשתו למעלה ממחצית תלמידי בתיבתוניס, הצליח הארגון ללכו

ובכך להרוס כמעט את כל הקהילה של העיר תוניס. השלב הבא של מטרות הארגון היה, לחולל שינויים בסדרי 
 רט שלהקהילות, כדי לנטרל את סמכויות רבני הקהילות ובתי הדין הרבניים. על פעולות אלו נכתב בעבודת הדוקטו

ריכים צ. המורים היו ]5 –215,222תשמ"ח, עמ'  טבת,[6פרופ. ירון צור, שהוגשה לסינט של האוני' העברית בירושלים 
חו  להיות מחופשים לחרדים, כדי שיהודי המקום לא יחשדום בתרמיתם ולעיתים כאשר המורים חשבו שהם כבר הצלי

ריז בפ להרוס את החינוך היהודי במקומם, הם החלו להתנער מהתחפושת ואז הגיע אליהם מכתב נזעם ממרכז אליאנס
 המצוות העיקריות של דתנו...ושהועד המרכזי לא ישאיר בתפקידם את המורים,,, לפחות אתובו דרישה לקיים 

  ).103(עמ' 5“המנהלים את חייהם הפרטיים באופן שאינו הולם...
 ["רומא שלהתרבות של הנצרות הפרוטסטנטית הקלווניסטית שבסיסה היה בג'נבה  –התרבות הצרפתית היתה תת

מאפיינים קיצוניים יותר משל  תרבות, –יתחה ככל תתולכן היא פ ז'ן באנצי' העברית] ראה ע' קלוין –הפרוטסטנטים" 
ה חומרית ית, תפיסנ[אדם חומרי, חברה חומרהחשיבה החילוני של החומריות  –האם ובמיוחד זה התבטא במבנה –רבותת

    . של הזמן והמרחב של היקום וכו']
י . לדעת מפתחהמודרניתהפרוטסטנטית/רבים כאבי הפילוסופיה מצרפת, נחשב על ידי  (René Descartes)רנה דקרט 

תלמידיו  דקרט ביצע "ניסור" הזוי של האדם, שלדידו הוא בנוי מחומר לחוד ורוח לחוד. ,פיזיקת הקוונטים
ל בתרבות והמדע הצרפתי ובהמשך בכל המרחב האקדמי כבנוי רק מחומר, שהובי סילקו את הרוח ומאז נתפס האדם

    . ומטריאליזם קיצוני של כל המציאות, שבסופו של דבר השתלט על המדע המודרנילרציונליזם 
כל מי שחשב אחרת, שלא הזדהה עם האתאיזם הליברטיני של ה"נאורות" הצרפתית, הוקע  לדידם של הצרפתים,

  כקלריקלי, בעל דעות קדומות, לא רציונלי וחשוך.
ה ביש"ו והפכה אותה ממשיחיות של "בשורת הקודש" הפרוטסטנטיות האתאיסטית הצרפתית שידרגה את האמונ

  .א לעולם סדר מוסרי וסוציאלי חדשרק כמי שהבי ומאז הערכה אליו הוגדרה, חברתית–למשיחיות ארצית
 שנוכסה בזמן מאוחר יותר על ידי תנועות ,משיחיות זו מופיעה בצורה מסודרת ב"כתבי שחרות" של קרל מרכס

ילוי ישראל, כאשר המושגים: "ביאת המשיח", "גאולה", "דחיקת הקץ", "ג –לארץהפועלים שהגיעו בעליה השניה 
  ).254(עמ' 8שכינה", הרבו להופיע בעיתונות הפועלים של אותה תקופה והומרו בתפיסות חומריות קיצוניות 

זמנית  אם כל המציאות היא חומרית, בעולם כזה לא שייך המושג "נס" ו"קפיצת הדרך" שמשמעותו שהאדם נמצא בו
 12 –לטבע" וגם לא שייך שקריעת ים סוף בשני מקומות, או "שמש בגבעון דום", שהרי במצב זה אין "קפיצות ב

במצרים. מושגים ותופעות אלו  כפי שמופיע בספר תהלים וכל המכות הניסיות שניחתו על המצריים ,גזרים תתרחש
ההתקפות על "האמונות „ –ל"אמונות תפלות" ל"דעות קדומות" ו ,בעולם חומרי, פרימיטיבי ומגושם כיםהופ

כתביהם של מורי כי"ח. היה זה נושא קבוע במ ווה"קנאות החשוכה של הרבנים", הי התפלות" של היהודים המקומיים
לזו  ,(= נוצרית רפורמית)במידה מסוימת, שהרי תכלית ייעודם של המורים היה לכונן מערכת חינוך אלטרנטיבית  מובן

בין וצאה ישירה של עבודתה של כי"ח. היה ת ,רבניםידי ה-עליהודית שהונהגה יטה ההרבנים. הרס הששהונהגה בידי 
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של דורות העתיד...המורים, כמובן,  םלעצב את נפשם ורוח [= של כי"ח]בעצם השאיפה  ,הרבנים למורים שררה יריבות
הם התכחשו אליהן...כי"ח הואשמה תכופות , ש(= יהודיות)צמחו מתרבויות דומות מאד, לעיתים זהות, לאותן תרבויות 

בכך שעודדה את תנועת ה"התבוללות"...הדבר ללא ספק נכון...הנהגת כי"ח ואנשי הסגל שלה לא ראו במושגים 
  !! “)103(עמ' 5"התבוללות" מצד אחד ומסירות ליהדות מן הצד השני עמדות מנוגדות זו לזו 

 כת של חברי הארגון  אליאנס, שבהמשך יהפכו ליועצי הברוןהאם אבסורד זה מעיד על נפשם המסוכסכת המתוסב
יצוגים שונים, יבמאבק בין „ – 7ופקידיו ? יתכן אולי שצריך להפנות שאלה זו למומחה פסיכיאטרי וכבר העיר בורדיה

  י,  הייצוג הזוכה להכרה חברתית כמדעי, כלומר כנכון, כאמיתי, מכיל כח חברתי משלו ובמקרה של העולם החברת
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מעניק המדע לאלו המחזיקים בו או הנראים כמחזיקים בו, מונופול על ההשקפה הלגיטימית, על הנבואה המגשימה את 
         .  "מונופול" זה הפך את מחזיקי "נבואה" זו, ממסגרת חברתית מחוללת וודאות, לחולי מגלומניה. “עצמה

ממציאי הנצרות  ידי-עלעל בסיס מספר אמונות תפלות שהומצאו  ,הם דמיינו מתוך קנאות פנטית וחשוכה
ברשותם באקדמיה, אלא שביכולתם לנבא  יםהרפורמטורית לפני כחמש מאות שנים, שלא רק שכל פרטי הידע נמצא

מה שהתרחש בעבר, שלדידם גם היה להבין ולנתח את כל את כל אינסוף התופעות שיתרחשו בעתיד האינסופי ו
שניתן לרכז את כל הידע, התובנות וה"חוקים" של  נציקלופדיסטים הצרפתי מתוך תפיסהנוצר דור האוכך  ,אינסופי
  שנות המאה ועשרים, היוצרת את "התפוצצות הידע".ת בתוך מספר כרכים. כך עד לפחות המציאו

כאשר ואז גם מתרחשת תופעה ידועה, ש, תפיסה צרפתית זו הופכת לנאיבית והזויה 20  –עם תחילת המאה ה
גדלות מטורף,  –נשאות של שגעוןתרבות מממשת את עצמה ומביאה את ה"אמת" שהיא עצמה המציאה להת

זהות הציג בסיפרו " 1908  –) בMeyerson( פילוסוף אמיל מאירסון –. זה התחיל, כאשר הפיזיקאיהכל מתרסק
מה עליל, ברציונלית ב –ו, היא בלתיש"רציונליות מדעית" זומציאות", תפיסות אלו כבלתי הגיוניות ופרימיטיביות ו

ד הונורם אפרופ.  /57[ראה על כך ב"תורת הקוונטים"/ מציאות ומסתורין/ עמ' ראציונלים  של מאירסון"  –"האישמכונה 
זיקת התקבלה בפיזיקה תאורייה חדשה, פי 120 –בסוף שנות העשרים ב„. ]1997דב/ הוצ' דביר/ תשנ"ח  –יואב בן

 ורייה היסודית שבאמצעותה חוקרים הפיזיקאים את התנהגות החומר...הבעיות המושגיותהקוונטים, שהפכה לתא
[= שמעוררת פיזיקת הקוונטים חורגת איפוא מתחום המחקר הפיזיקלי הטהור והיא נוגעת לעקרונות היסוד 

של מת  –ה"חתול חי לדוגמא,]. 9[שם, עמ'  “, שהתרבות המדעית המודרנית מבוססת עליהםהפרוטסטנטיות]
, ]5 –113[שם, עמ'  )Wigner( של יוג'ין ויגנר או הדוגמא 1935שרדינגר", ניסוי שערך ארוין שרדינגר בשנת 
    אובייקטיביות.ה –והצו העליון של הנצרות הפרוטסטנטית  שעירערו את התכונה היסודית של מדעי הטבע

 ולא במציאות עובדתית ורך הניסויכשהתברר, שתוצאות הניסוי המעבדתי הינן תלויות ברצונו השרירותי של ע
  –אי קיום זמני של קיום ו –ושקיים מצב מוזר ולא רציונלי בניסויים פיזיקלים בו האובייקט הנחקר נמצא במצב בו

נוכל שהוגדר כמצב של "סופרפוזיציה" ושחומר יכול להיות בו זמנית גם חלקיק וגם גל מהבחינה הקוונטית, כך ש
  זמנית. –בו היא פתוחה וגם סגורה לומר שהדלת במצב קוונטי,

ת הגל של זמנית בשני מקומות בנוכחות פונקציי –זמנית אותו חלקיק בו –יסוי שני הסדקים" הידוע, ימצא בוב"נ
ם בכל . ענף מכונן זה הראה שה"נס" כקריעת ים סוף לא רק שיתכן אלא  שה"נס" גם קיי]7 –106[שם, עמ' שרדינגר 

נים בה מתקיימים יחסי גומלין בין אותו אדם כאן ושם, מתרחש גם בין שני אלקטרו רגע נתון וש"קפיצת הדרך",
"ח הנמצאים במרחק זה מזה באממצעות כח רוחני כלשהו ולכן השקפות הקידמה והנאורות הרציונליות של מורי כי

    האם שלהם הופכות לדעות קדומות ואמונות תפלות חשוכות.  –ושל תרבות
 –ת "הוגילוגיה כבר הפסיקה להיתפס בתודע –מדע והתרבות המערבית היו רוחביות. האידיאוהשפעות פיזיקה זו על ה

טלקי לומברה האי –הדעות" לפה –מתווכחים "הוגי 20  –הדעות" וההמונים כאמת לוגית וכבר בתחילת המאה ה
, כארגון היהודיים התרבות –לוגיה" מתה או גוססת. כמובן שאין הכוונה לתתי –ודיברז'ה הצרפתי, האם ה"אידיאו

דיין כי"ח או תנועות הפועלים בא"י, שאצלם יקח עוד שני דורות עד שהם יפנימו אולי את כל מה שתואר לעיל וע
בסוף שנות השלושים יימתחו גדרות שיחצו משפחות באמצע הקיבוץ, כאשר בלהט הויכוח האנכרוניסטי תתגלה 

 יהיה בןשל בורוכוב, ו  ו"לשאלת ציון וטריטוריה" "שלנו רמהמחלוקת באיזשהו ניואנס אידיאולוגי בהבנת "הפלטפו
  .שינסה לדרוס את אמו החיה מהעבר השני של הגדר, בגלל שלדעתו היא בוגדת בערכי האידיאולוגיה "האמיתית"

ון בראש אנו נבדוק את תוצאותיו של החינוך שהוענק על ידי מורי אליאנס, לצורך מחקר השוואתי עם החינוך שהוענק
 הברון, מורי כי"ח לשעבר ועל –והאלימה של פקידי יון ב"בית הספר העברי הראשון", בהשפעתם המוכתבתלצ

  השפעתו המיידית, כפי שנראה להלן בפרק הדן בחינוך בראשון לציון בתקופת דור המייסדים.
  

  במזרח "הבונים החופשים" כת הארגון של- מתת "אליאנס"הספר  –ההרס המיידי שיצרו בתי
  

הספר שהם הקימו  –של מורי אליאנס בבתי האתאיסטי –החינוך המיידיות של תוצאותתיאורים מה ך, נצטטלשם כ
על  )2013(התיכון, מתוך עבודת הדוקטורט של ד"ר יובל חרובי שהוגשה לסינט של אוני' ת"א בתשע"ג  –בכל המזרח

לכות התרבותיות של מפעלה החינוכי ההש„... – "1921 –1873"העליתה התורנית של העיר תוניס בעידן המודרני, 
לכת. תוצאותיו הסופיות של התהליך מתוארות באופן מקיף וממצה  ותחרו לבוא והן היו מרחיקהמתואר של כי"ח לא א

[דוד  : "הוא[מנהל ביה"ס כי"ח בתוניס]על ידי שלום פלאח, במסגרת התייחסותו למדיניות שהונהגה בביה"ס ע"י דוד קאזס 

שפה הצרפתית על פני כל השפות הנקבעות בתחילה בבית, כי בהעמיסו על התלמידים לימודים ביכר את ה קאזס]
צרפתיים, אזי בעטו גם הם בשאר הלימודים, עד שגם לימודי הדת והקריאה העברית לא נמצא להם מקום נכון בשכל 

שראל חיללו מאד...ובכן ספר אף להתפלל לא ידעו וגם שם יהדותם לא הכירו ואת קדשי בני י –הנער ויוצאי הבית
...ועל כן החזיקו להם מעמד למחייתם בבתי הבאנק ובבתי ליהדות לאויבים (או רובם)היו אלה בהשתלם חינוכם 

טובים, ובפרוץ גדר זה נפרצה גם כל חומת היהדות  –המשפט המסחר והפקידות וכו' והיו מחללים שבתות וימים
, שבזה נתערבו שם יהודי –דור חדש שקצתו אנטיו, ואז נולד לנו פרצים ועימה גם חוקי הנימוס הישראלי ומנהגי
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כל זה היה במשך עת קצרה מאד של שתים עשרה או ונתבלבלו רעיוני בינתו... [= עם מושגי המדע]מושגי רוחו 
  .י.ח.]  –. ההדגשות שלנו  6 –75[פלאח, "צדק ושלום", עמ' שלוש עשרה שנה, עניין אשר לא יאומן כי יסופר" 

תהליך מהמם שהתרחש  חולל מפעלה החינוכי של כי"ח, כאלח מתייחס איפוא לשינוי התרבותי העמוק שפלא
מירת שחיים של  –של התלמידים והתרחקותם מאורח שכן בהוייתם החרדית] –[= וכלבמהירות. הפגיעה בזהות היהודית 

לב,  תהליך זה. מן הראוי לשים יוצא מהזנחת לימודי הקודש, הינם סימני ההיכר המובהקים של –מצוות, כפועל
מדובר  שבציטטה זו שב פלאח וקובע כי חניכי ביה"ס כה מנוכרים ליהדותם עד שהם הפכו למעין אנטישמים יהודיים.

 [כ"ב אייר תרמ"חברעיון שהועלה כבר על ידו, כזכור, בכתבה שהוא פירסם ב"הצפירה" כתשע שנים קודם לכן 

בכל הקשור להערכת טיב  ,למדנו שהוא מגלה לאורך השנים עקביותל –לעיל ואשר קטע ממנה צוטט  )]3.5.1888(
  החינוך המוענק ע"י כי"ח ותוצאותיו.

הם גם  ,במקומות אחרים עומד פלאח על העובדה שמלבד התנכרותם של התלמידים לזהותם הדתית והלאומית
תוניס  ירה לעולם הערכים של יהדותהעולם של מוריהם העומדות בסת –בנקל, כאופייני לילדים, מתפיסות מושפעים

ערים באזני שמעתי דברי שחוק בין שני נ" המסורתית. כך, לדוגמא, מתאר הלה כיצד הוא נתקל אישית בתופעה זו:
 סוף ועשר המכות שלקו המצרים במצרים, שהאחד אמר לחברו, "אינני –משיחים לפי תומם על דבר קריעת יםה

, כמו נת שואוהעפר לכנים וכו' ". אז ענה השני, "אין זאת כי אם דברי הזיה ואמומאמין זאת כי יהפכו מי היאור לדם 
י ינו כאשהגיד לנו מורי אתמול, שבעניינים כאלה אינם כי אם להחזיק באמונה ולסמא את עיני הפתאים, והאיש משה 

 המחנךו דברים כאלה מאם חכם בין החכמים בדור סכל ", ואוי לאזנים שכך שומעות!! אם במקום חינוך הנערים יקר
וראו  80 –79[שם, עמ' " עצמו, מה נוכל לומר במקומות אחרים ? וזה גם כן מה שנקרה לפנינו והשאר לא נוכל לדעת

ם בכל . יציאת מצרים, על כל הנסים שהיו כרוכים בה והיותו של משה גדול הנביאי]199דברים נוספים ברוח דומה בעמ' 
חשב ת יסוד בדת היהודית. כל ניסיון להכחיש את אמיתותן של האמונות הללו נהדורות, נחשבות, כידוע, לאמונו

כאל מסורתית ומקובל להתייחס לכך... –לפיכך לסטייה חמורה מנורמות ההשקפה הלגיטימיות של החברה היהודית
 שאת ובדהכפירה, מכאן ניתן להבין מדוע חש פלאח כה מזועזע למשמע הדברים היוצאים מפיהם של תלמידי כי"ח. הע
                    .“דברי הכפירה הללו שמע פלאח באקראי בלבד, גורמת לו לחשוש שמא מדובר בתופעה רחבה הרבה יותר...

גם האליאנס ניסו ללמד את בני " –סיכם את החורבן שביצע ארגון אליאנס בעם היהודי  מרן הגראי''ל שטיינמן
ג, ב', ח'' ["אשרי מי שעמלו בתורה", כרךכך ? הרס של כלל ישראל, הרס" ומה יצא מ ,התורה מקצוע, כביכול להיטיב להם

  .עמ' שי''ט]

  אירופה-ממזרח לעולים הברון-יחס פקידי
  

הברון לעולים היה אמור להיות שונה מיחסם ליהודים במזרח, אך מסתבר  –לכאורה, יחסם של המפקחים ופקידי
 –לה אקדמית. היחס היה יחס משפיל, עריץ ואפוטרופסי שיחסם אל העולים היה אותו יחס ואף לגבי בעלי השכ

 ישנא את יהודי רוססיא ורומעניה תחלית (= מנהל בי"ס אליאנס ב"מקוה ישראל") הירשהדירעקטאר של הקולאניה האדון „
שנאה ולא יתן להם כל מלאכה או יתן מלאכה אשר אין לאל ידם לעשותה למען גרש יגרשם ויאמר כי לא  (= תכלית)

. )94(עמ' 2“אשר כמוהו כן הוא (= קרל נטר, מייסד "מקוה ישראל") ו היהודים לעבוד עבודת אדמה כחפץ אדונו נעטטריכל
דיגור היה ממלא איך שהוא אחרי „ – 54הביל"ויי ד"ר חיסין כתב בסיפרו "יומן אחד הביל"ויים" בעמ'   

החיבה שלו  –האמון וחוסר –ורת רוח. אילציון היתה לו לגמרי למ –הפקודות הבאות מפריז, אך המושבה ראשון
לאכרים עברו כל גבול...אני חליתי פעם שבועות אחדים במחלת הטיפוס וירדתי כמובן מהמטה חלש ורזה, התהלכתי 
כצל. בכל זאת יצאתי לאחר זמן קצר לנקות את האורווה הציבורית, אך שרירי היו לגמרי רפים ולא נשמעו לי. עייף, 

נהם דיגור בפגשו אותי והביט עלי באיבה  –על רגלי. שרכתי ארחי הביתה. "יום טוב עשה לו"  כמעט שיכולתי לעמוד
היושר האכזרי הזה נגע לליבי. הן היה ידוע לו היטב, כי רק זה עתה  –"העבודה מרובה וזה מטייל לו, הנה איכר". אי –

הריהו מעניש מיד, מבלי חקור ומבלי  ניצלתי ממחלה קשה, גם פני העידו על חולשתי. במוצאו את מי שהוא בבית,
שים לב לדבר, שהלה היה עסוק באחת העבודות המרובות שבבית. אחרי עבודה של שעות רצופות אחדות, ישבתי 
פעם מתוך עייפות לנוח ופתאום הביא הרוח את דיגור, ששפך עלי חרפות והטיל עלי עונש. הכל מתמרמרים שצריך 

ומנין לו לדיגור הזכות לרדוף אינו שונא את עצמו ועושה את הדרוש לפי כוחו  לעבוד מתוך אימת השוט. שום איכר
עד הצוואר? מי שמהו לשופט ? תפקידו לעשות בכסף לפי ראות עיניו  וללמד אותנו עבודה, אך חייו החברתיים 

ב בהם תגע". סידור עניניהם הפנימיים נתון בידם הם, אין רשות לזר להתער –והפרטיים של האיכר הם "בבל
[= מכספי רוב האיכרים תפסו בארץ מולדתם מקום נכבד בחברה, רואה את העזרה הניתנת להם  .[= ההדגשה אינה במקור]

כהלוואה ולא כנדבה ואינם עלולים למכור את נפשם בכסף ולהרשות למי שהוא להתערב בחייהם  הברון]
בר איננו עוד בעלי המושבה, שהשקינו בזעתנו שבבית...ובאחד הערבים התכנסו האיכרים לאספה. פתח אחד: אנחנו כ

ובדמנו. הופיע אדון אשר מבלי שנרגיש בכך הטיל עלינו את ידו, הרואה בנו את עבדיו, עלינו קפצה זקנה, נשינו 
חולות ממחסור. האומנם אחרי כל הסבל שעבר עלינו ניתן לרמוס אותנו ברגלים ? האומנם באנו לכאן על מנת 

ל אשמים הפקידים. אין להעלות על הדעת, שהברון, המסור בכל נפשו לרעיון הישוב, ירצה להיעשות לעבדים ? בכ
החיים שלנו את נפש הצעירים האינטלגנטיים...הם אינם  –: ביחוד מדכאים תנאי)3 –62עמ' (לשעבד את נפשנו...
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מות. אינם יכולים אחר כך בשל להחזיר הכל . השתדלו לקבל עזרה, על מנת[= הכנעה] "מוכשרים לקבל "נתינות
להתרפס בגלל פת לחם ולנשק את ידי מטיבם, בהיותם רגילים להוקיר מכל יקר את העמידה ברשות עצמם ולסבול עד 

    .  “עומק נפשם מהיחס הגס של הפקידות
ולבקש סליחתו ואז  אחרי אינצידנט שהיה לחיסין עם אוסובצקי, עזב חיסין את המושבה מתוך שלא רצה להכנע לו„

(כ"ו כסלו  1884י עצת חבריו הביל"ויים החליט להצטרף אליהם ולייסד את המושבה גדרה...בחודש נובמבר פ –על
נוסע חיסין לגדרה למען הודע על תנאי החיים שם,  1885עלו תשעה ביל"ויים על אדמתם...בכ"ב בפברואר  תרמ"ה)

 .)172(עמ' 2רת לעיתים גם כ"עריצות" . היחס של הפקידות מתוא)86(עמ' 1“ולאפשרויותיו להשתקע שם בין חבריו
קורא ל"חובבי ציון" לטכס עצה עם הנדיב בדבר הדרכים  ועוד] 25, וכן שם תרמ"ט, גליון 3[תרמ"ח, גליון "החבצלת" ,,

הנאותות "להקים את הדת על תילה" במושבות החדשות. לא די בכך שהנדיב מבקש שישמרו את הדת, הוא "קוה 
עליהם לעסוק אך ורק  בענייני החומר של ם", שכן הפקידות אינה מקפידה על כך. לעשות ענבים ויעש באושי

 – 84ושם הערה  126עמ' (3“המושבות ואלו ענייני הרוח, החינוך והדת יהיו מסורים לרב אשר לא יהיה כפוף להם...

   .)“8 –131,176 –129על מלחמתו...באפוטרופסות, ראה: ירדני, עמ' „
  

  "פקידים"  –כשליטים טוטליטריים ולא  ככתב המינוי של הברון נציגי הברון תיפקדו 
  

דים", "פקי  –ראינו עד כה, שהמייסדים קוראים לשליחי הברון בשם התפקיד שהם ייחלו ששליחים אלו ימלאו אותו
בתי שכן הם נהגו בעריצות בלתי נתפסת. הם פגעו בצנעת הפרט ונכנסו ל, אך "פקידים" אלו לא ראו כך את עצמם

ת תושבים ועשו בהם כבשלהם. הם כפו את דעותיהם בכל פרט מפרטי החיים. לכן, יש לברר מהי ההגדרה המדויקה
    מבחינה מקצועית, בה ניתן להגדיר את תפקידם, כפי שהם ראו את עצמם ובירור זה לא נעשה עד כה. 

, הגדיר את למניינם) 1981 –1977( ז'ביגנייב בז'ז'ינסקי, היועץ לביטחון לאומי לשעבר של נשיא ארה"ב ג'ימי קרטר
יר . הוא הגדBetween Dictatory and Totalitarismהבדלי המאפיינים בין דיקטטורה לבין טוטליטריזם בסיפרו 

פוסט השייך לעידן  והטוטליטריזםמודרני  –פוסט –שייכת לעידן הטרום הדיקטטורהאת ההבדלים בזמן ובמרחב. 
לות מופעלת באמצעות הטכנולוגיה בצפיפות כמעט מקסימלית במרחב ולכן יכו המודרני, כאשר השליטה –(המאוחר)

 לדוגמא: בקרה באמצעות האזנה לשיחות הטלפון והפלאפון שלהשליטה והבקרה על הפרט הן כמעט אבסולוטיות, 
 הכתובה והמשודרת, הפרט, או שליטה על עיצוב חשיבתו של פרט דרך שטיפת המוח באמצעות התקשורת

תקו -"עיתונאים ממסדיים וחנפים קובעים תול תוך סלון ביתו של הצופה והמקשיב לתעמולה המשודרת. המגיעה א
 שופר לעיתונות "לגיטימית" מטעם עצמם ומוכתבים מבעלי המניות של העיתון ומכתיבים באמצעותו מי עיתונאי ומי

  "פרספקטיבה" ה' אלול תש"פ). שיש להשתיק. פלא שהציבור נוטש ? (חנן עמיאור, עורך אתר ביקורת התקשורת
ה הם היאומנם ל"פקידים" של הברון לא היו את האמצעים הטכנולוגיים של זמננו כיום, אך מכיון שמרחב הפעולה של

ה ם, זידיהמאד קטן, מספר קטן של בתים בשטח קטן מאד כשכל המקורות הכלכליים והכספיים של המייסדים היו ב
מרחב ולוגי, כפי שראינו לעיל שה"פקיד" הראשי בעצמו יכל מבחינת הזמן וההטכנ –איפשר להם להתגבר על החסר

נזורה גם הופעלה צ ולכןהעבדים  –להיכנס בזמן קצר לתוך כל הבתים ולבלוש ולשלוט על כל מעשיהם של הנשלטים
' חוחה", עמתדמה "ניחוח א [בועז הורביץ,אליהו שייד על כל המכתבים שיצאו מארץ ישראל לברון וליועציו בפריס ידי-על

ב את מכיון שכל מקורות המימון היו בידיו, הוא יכל לגרום במהירות לכל מתיישב לעזו ., ראשון לציון, תשע''ד]77
ות ן לבנהמושבה לצמיתות ולהפקירו לרעב ולמחסור. הוא יכל למנות לכל תפקיד את מי שהוא רוצה, או מיד לפטרו וכ

את  וכך הוא ראהלכן ברור, שה"פקיד" הראשי היה למעשה רודן טוטליטרי מבנים קהילתיים או למנוע את בנייתם ו
או מסיבה זו, שתי ההתארגנויות של האיכרים בראשל"צ בתרמ"ג ותרמ"ז נגד הרודנות שהופעלה נגדם, נקר עצמו.

קוה מ"מרידות" במושל עריץ. לאחר ה"מרידות" בראשל''צ, חוייבו המייסדים להגיע זה אחר זה למשרדו של מנהל "
ובכך ישראל" ש. הירש ולחתום בפניו ובפני מנהל המושבה דוד חיים על ביטול עצמאותם האישית והכלכלית 

להלן פרטי המסמך  מי שלא חתם, נזרק מיד מהמושבה.הם מוכנים לעבור למעמד של עבדים.  להצהיר, שלמעשה
א ל .1יבתי את עצמי בפני האדונים... לציון התחי –אני החתום מטה קולוניסט מהמושבה ראשון" –שנכתבו בצרפתית 

ביתי לא אוכל לקבל ב .2.  היועץ הראשי של הברון] [=אוכל להיות חבר באיזו חברה אשר לא אושרה מהאדון ארלאנגר 
כל לא או .3המושבה.  –שעות בלי הרשאה בכתב על זה מהאדון מנהל 48איש זר אשר לא מבני המושבה יותר מעל 

ם בידוד כן הוטל עליה –כמו .)442(עמ' 1 “לי הרשאה בכתב על זה גם כן מהאדון המנהל...לקחת שום פועל לעבודה ב
המושבה  –. מנהל)443(שם, עמ'  “ינו מנותקים מהתבל כולהבימים ההם הי,, –מוחלט, כמו במחנה כפיה סובייטי 

מ' ע(שם, ת בעיתונים יהושע אוסובצקי אסר לצאת מהמושבה בלי אישור בכתב ממנו והוכרז על איסור לכתוב כתבו
ספר  –בפרק להלן המתאר את ההשתלטות האלימה על החינוך במושבות והפיכת ה"חיידרים" שם ל"בתי). 444

  שבות.פקידות על מייסדי המוידי ה-עלעבריים", נביא עוד דוגמאות רבות על האלימות הטוטאליטרית, שהופעלה 
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  היחסים בין הברון לבין יועציו ו"פקידיו"
  
מה היה אדם מלומד...חובב ציון מבית המדרש הישן ועד כ„ים ביניהם היו מאד מורכבים. מיכאל ארלנג'ר היחס 

ל ד ורגישבלעדו לא הניע הנדיב הידוע,  שהישוב בימיו הראשונים היה תלוי בהברון, היה לא פחות תלוי בארלנג'ר,
ל ארלנג'ר על מקומו בבית הד"ר אלברט כהן, נתקבבמות  – ]148)...[שם, עמ' 146(עמ' 1...האחרון של ארלנג'ר עד יומו

ם רוטשילד לנהל עניני הצדקה שלהם, ויהי לאיש עצתם בכל עניני כלל ישראל וגם בעניני הבנק שלהם ומפעליה
נים" הדירקטוריום ל"בית מדרש הרב בסודהכבירים בעולם המעשה...ויהי לסגן נשיא בהכי"ח...ויהי לסגן  הנשיא 

ל את . כאשר הברון החליט לתמוך ולנה“לחברה ל"מחקר חכמת ישראל" בכל ימי חייו 1880 –בבפריז ויהי לגזבר 
ורך המושבות, כמובן שארלנג'ר יהיה הראשון שהוא יתייעץ איתו, כיצד להוציא את מחשבתו לפועל ובפרט שהיה צ

לאכה שונים ועוד מלבד מאות ואף באלפי איש, כדי שישמשו כפקידים ומדריכי חקלאות, בעלי מב –בהרבה כוח אדם 
דים פקי 40משפחות  48הפקידים הראשיים בכל מושבה, שהרי ראינו לעיל בפרק על הברון שבראשון לציון היו על 

רץ את לאושהיו מושבות, שעל כל מתיישב היו שני פקידים ואם כן מהיכן מגייסים כח אדם גדול שכזה שיהיה מוכן לצ
  ב זעירות של עשר משפחות ולמעלה.ישראל, למקומות שוממים עם נקודות ישו

ע'  קיפדיה,(ויהברון פנה תחילה ל"חובבי ציון" כדי שהם יבחרו צעירים ויכשירום למדריכים חקלאיים עבור המושבות 

 , אך כשלא נענה הוא פנה מתוך ברירת מחדל לארלנג'ר שכמובן הציע את הארגון אליאנס שמרכזו היהרוטשילד)
דריכי מ[והארגון גם לא בחל בגיוס ות לכך בשיגור שליחים רבים למזרח התיכון כמורים בפריז, שיש לו את המיומנוי

יאנס ולכן כמעט כל הפקידים והמדריכים הורכבו מהמורים לשעבר או בעלי תפקידים של אל חקלאות שחלקם היו גויים]
(עמ' 11“טחי שבתרבות אירופהבנטינים שטעמו מן הספרות הצרפתית הזולה וינקו מן השל –או רע מזה ,,), 197(עמ' 1

ואין אני מכיר כלום בארגון ...„ –). הברון עצמו מודה במכתבו, שאין לו שום מושג בארגון אליאנס 103
ה מנער אתאיסטי ומיסיונרי, הוא הי –) ובודאי שאם הברון היה יודע שמדובר בארגון פרוטסטנטי144(עמ' 1“שלהם

    היחסים.  את חוצנו מארגון זה וכאן מתחילה מורכבות
  

  כיצד מעלו פקידיו של הברון באמונו וכספו
  

ליאנס בעברם היו מורים או מנהלים של אאתאיסטים, אך הפקידים שהיו  הברון עצמו היה חרדי, כפי שראינו לעיל,
כן היתה להם כבר את המיומנות להתחפש לחרדים מקיימי מצוות, כדי שהברון עצמו יחשוב שהם אלכן וחניכיהם, 

ובבו מצוות והם ידעו שאסור שהאמת תתגלה לברון, כי כבר ראינו לעיל, שהוא זעם על אפשרות שבארץ יסתמקיימי 
את  בכלל חילוניים. מנהלי המושבות גם דאגו להסית את הברון נגד המייסדים, כדי שהוא יאטום את לבו מלשמוע

ל המושבה זו החלה מיד עם מינויו של מנה) שהסתה 438(עמ' 1תלונותיהם על מנהלי המושבות.  דוד יודילוביץ מציין 
על  [= של הברון]מרשיע ומלשין לפניו  ] ויהי[Leroyדיגור היה לו ידיד בפריס ושמו לירואה ,, –הראשון דיגור 

ביר כענין האכרים. לירואה זה, היו לו מהלכים בבית הברון ויהי מוסר את הכל להברון הצעיר, שהיה זקוק לעודדות ב
ם וכתב מכתב איום מלא זע 17.10.83בו והנה השפעה נגדית שהרגיזה את הברון, עד שישב ביום ונשגב זה שהחל 

ליו עועברה ומעליב להקולוניסטים, על אשר אינם מכבדים די את פקידו, את שליחו האדון דיגור.  לא בכדי קרא 
  .“ה אחרת המושבה ובמקומו נמנארלנגר על דיגור באחד ממכתביו להירש...ואומר עליו "רשע". סוף סוף עזב דיגור א

ברון תיאר ידי ה-עלישראל בלקינד, ששהה מספר שנים בראשון לציון משנת תרמ"ג עד שסולק   –מייסד אגודת ביל"ו
בכסף הנדיב היה נורא וזה היה „ –) את התנהלותם של ראשי הפקידות וכיצד הם מעלו בכספו 106(עמ' 27בספרו 

תועפות על דברי הבל, על דברים שלא הביאו תועלת. האנשים אשר סחרו עם כל. היו מוציאים כסף  –נראה לעין
[= כלומר, הם לא נהגו חסכון הפקידות, רובם גרמני וצרפתי אחד ביפו, התעשרו במהירות רבה. האיקונומיה היתה זרה 

תחת קרני ובעת אשר האכרים היו חיים בדחקות, היו דברים רבים אשר בעדם שלמו כסף רב מתגלגלים בהוצאות] 
דעת. פעם  –מוח וקל –קטן [= הראשי במושבה]השמש או תחת מי הגשם ונרקבים בלי תועלת...מלבד זה, היה הפקיד 

    למען עבודתם. לא חסו על הכסף והסוסים היו טובים.  [= סוסים]אחת קנו לאכרים 
ים טובים ויעבור את הפקיד, קרה מקרה, כי פעם אחת נסע הפקיד בכרכרה ליפו. מאחוריו נסע אחד האכרים בעל סוס

והנה אחרי ימים מועטים, ודומה לי למחרתו, יצאה פקודה, כי למען איקונומיה צריך למכור את הסוסים ולקנות שורים 
מה נמכרו השורים ושוב נקנו סוסים...במשך זמן קצר שאפו  –במקומם. כמובן הפסידו במכירה הרבה מאד. אחרי זמן

ר פתאום בא אל המושבה מפריס פקיד חדש, מר ליאון ואת אוסביצקי העבירו לעקרון. לציון רוח, כאש –אכרי ראשון
 –הפקיד החדש הזה החל דבר דיבורים לגמרי אחרים. הוא צחק לשטת הפקידות הקודמת. הוא דיבר על יסוד בתי

    לציון, למען לתת לאכרים מקורות פרנסה אחרים.  –חרשת אחדים בראשון
כביש דרך החולות אל הים, למען להפוך את המושבה לעיר חוף. הוא מילא רבות מבקשות  הוא דיבר על אודות סלילת

האכרים ודרישותיהם. האכרים לא האמינו פשוט למשמע אזניהם, אך כל מי שהיו שייכים לפקידות הקודמת התאחדו 
ת הממשלה שלחו אותו איש לא ידע. ספרו, כי ליאון השתגע ובעזר  – למען להפטר ממר ליאון זה. מה עשו, מה קרה

לציון גב' ראטהשילד, ספרה היא לחבורת הנשים אשר באו לבקרה, כי עם  –מהמושבה. כאשר אחרי כן היתה בראשון
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דקלים כפולות לאורך הרחובות, להקים שוק ענק  –. ליאון גם רצה לטעת שדרות“מר ליאון קרה אסון והוא השתגע
גדלות שחלומותיו כמתכנן ערים ללא כל –תפס כאדם תמהוני עם שגעוןחיות אקזוטי באמצע המושבה ועוד. הוא נ –וגן

בלוך גזלן, ,, –ברון. חיסין מצטט את הסנדלר של המושבה המתאר את מנהל המושבה ידי ה-עלידע גרמו לפיטוריו 
    . )110(עמ' 18“בהבים עם אשתו הנוצריה של הגנן באמצע הרחובהמתנה א

  
  באורך "מספרו של השטן" הנוצרי ,ת דקליםטע בראשון לציון שדרהפקיד הראשי נ

  
החליט אוגוסט בלוך שהיה הפקיד הראשי של המושבה, בהיותו חבר "אליאנס",  למניינם) 1890(בשנת תר''ן 

, "ראשונים"(ב"גן המושבה" דקלים  –בתחנת הניסויים החקלאיים הארגון של "הבונים החופשים", לטעת  –תת

באורך  . הוא נטע את שדרות הדקלים כצלב ואת האורך של השדרה הארוכה הוא נטעע''ז)י''ד סיון, תש מקומון בראשל''צ,
, שגם אליו הנוצרים מתפללים וכן בספרות הנוצרית "(לוציפר)"המספר של השטן פיט (רגל), שהוא  666של 

מו, ה משל עצבוותיקן מתקיימת מיסה מיוחדת לכבודו, כי הוא נחשב כמי שמרד באליל האלוהי ויש לו כוחות טומא
מה של לציון ורד סולומון ממן, נשלח מכתב כדי ליידע אותה על קיו –בספרות הנוצרית. לאדריכלית העיר ראשון

טומאה במרכז העיר ובתשובתה היא התעלמה מהצורך להרוס את טומאה זו ורק התייחסה לכך שאין תיעוד לכך 
     ל שניצטוה לטעת את השדרה. מיכל פוחצ'בסקי היה הפוע שטומאה זו נעשתה בכוונת מכוון.

ד מיפגע טמא זה, ראו זה פלא, כיצד מי לנוכח גילוי של כיעור מאוס זה זה והתעלמות העירייה מהצורך לסלק
רות זמן קצר לאחר מכן, נשלח חרק בידי אלוקים לכל דקלי השד ! גלויהמתרחשת לה בגלוי השגחה אלוקית פרטית 

בר דעצי הדקל, כדי שלא יפלו בסופו של מ חלקלכרות  ם העירייה מאולצתוהפעשבגן, לכרסם את כל העצים מתוכם 
 יצרו גם את הרחובות בארצנו בצורת שתי וערב נוצרים בארצנו–היהודו. וכך כיעור זה הוסר אורח–על עוברי

  .הם קראו למפגש זה של הרחובות בשם "הצטלבות", כי זה דומה ומזכיר את הצלבוכנוצרים פרוטסטנטיים 
  

  הברון –מיה על ההתנהגות הפושעת של פקידיר האקדסינגו
  
ם מעשיהם ידועים לנו, לא היו שותפישרוב הפקידים ,, –ד"ר רן אהרונסון ניסה מעט לסנגר על חבורת הפקידים וכתב 

, דוניזם)(= אישראל וראו בתפקידם הזדמנות לנהנתנות אישית  –לאדונם באמונתו בחזון ההתיישבות היהודית בארץ
קידים יש להיזהר מהצגתם של הפ מאידך,אחדים לפחות, גם הזדמנות לסיפוק יצרי כבוד ושלטון מופרזים.  ובמקרים

ת כולם כחבר מרעים, שכל עיסוקם היה נסיעות במרכבות מהודרות, דיכוי האיכרים ופיתוי בנותיהם...הכשלונו
ל דועה, "ע(ומכאן האימרה היט ללא גבול המרובים, שנבעו בחלקם מפטרונותו של הברון, איפשרה להם לבזבז כספים כמע

לא היה לריק. הלקח, שהושג במחיר  –ישראל בחקלאות מודרנית –, ובחלקם מהיעדר ניסיון קודם בארץחשבון הבארון")
                ).66(עמ' 10“ישראל –יקר מאד, אשר הופק מניסיונות אלו הניח את הבסיס לחקלאות יהודית בארץ

ה לוקה מכמלשאר ההיסטוריונים באקדמיה כבעל אמינות מסוימת, אך סינגורו על הפקידות  נחשב ביחס אהרונסון
  לב ובחוסר ידע מסוים: –בחוסר שימת סיבות

ימשו כפי שהוכח לעיל וכפי שנראה בהמשך, כמעט כל היועצים, המנהלים הבכירים והזוטרים במערך הפקידות, ש א.
ינימלי מהספר של אליאנס והם הגיעו לשמש בתפקידם ללא כל ידע  –תיכראשי אליאנס או לפני כן כמורים ומנהלי ב

גייס ל, בהקמת ישובים ובניהולם.  כשהברון רוטשילד פנה לראשי אליאנס בבקשה (מלבד מ. ארלנג'ר)בתחום הפיננסי 
רשותם האדם שב –מערך של פקידים, הם היו צריכים לנהוג במינימום של אחריות מוסרית והגינות ולומר לו, שלכח

ידע ון שהאין כל ידע ויכולת בייעוץ ובביצוע המטלות שהונחו לפיתחם ושהם עלולים לגרום נזקים בלתי הפיכים, מכי
  ספר.   –והמיומנות שלהם מצטמצם רק לתחום ההוראה וניהול בתי

ר ת משטאהרונסון גם לא מתייחס בסינגורו, להתנהגותם הברוטלית של הפקידים כלפי מייסדי המושבות והנהג ב.
משלי [אירופה ומתוך תחושה אפלה של "עבד כי ימלוך"  –ות, שהונעה מבוז כלפי יוצאי מזרחטוטליטארי במושב

תיניו, כמו מלך שבידיו גורל כמה נהפקיד היה במושבתו כמלך בתוך „ –) 100(עמ' 27, כפי שכתב י. בלקינד (ל,כב)]
ב"איכרים הבארוניים",  פקידי הבארון שלטו בעריצות„ –"א) (עמ' י25וכך סיכם זאת פרופ. י. קלויזנר  “מאות נפשות

יהולן התקין של התנהלות זו פגעה קשות, בנ .“כספי הבארון שהאיכרים לא היו יכולים להתקיים זולתם ידי-על
  המושבות.

 אהרונסון לא נחשף כלל לכך, שהסיבה והמטרה המרכזית של הקמת אליאנס היתה העברה על הדת של כל ילדי ג.
ים יהודים במזרח התיכון, מהיהודיות לאתאיזם שינק מהדת הנוצרית הפרוטסטנטית הקיצונית, כפי שהוכח בספרה

ר" ומחקרים שנערכו באקדמיה, כפי שהבאנו לעיל. מטרה מרכזית זו נעטפה בפיתויים מסיונריים של רצון "לעזו
מנהיגי  שלטונות על היהודים. רקידי ה-לעליהודים להקנות מקצוע לילדיהם וכן בביטול של גזרות שונות שהוטלו 

ל שהציבור היהודי באי ג'רבה לא הולכו שולל ומנעו את כניסתה של אליאנס לתוך קהילתם, חרף מכתבו המאיים 
  "רק על גופתנו המתה תצליחו לחדור ולהשתלט על קהילתנו".  –"הרב מטעם" של טוניס אליהם. תשובתם היתה 
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ות ועצו הראשי לאליאנס, היוותה עבור ארגון זה הזדמנות פז להשתלט על המושבפניה זו של הברון בעצתו של י
יאנס, ספר של אל –ולבצע שם "חינוך מחדש" של ילדי ונכדי המייסדים ללא כל קושי וללא כל צורך להקים שם בתי

אף  העיקר,ספר אתאיסטים, כאשר מטרה זו הוא  –כאשר אפשר בכפיה להפוך את כל ה"חיידרים" של המושבות לבתי
 –על חשבון חינוך איכותי וכפי שראינו לעיל, שהרס הילדים והנוער התבצע גם באמצעות חשיפתם לפריקת עול
גנן מצוות והתנהגות שנתפסה כפריצות מופקרת ברשות הרבים, לדוגמא, בין המנהל א. בלוך ואשתו הנוצריה של ה

לו בין ). התנהלות שכזו לא היתה שכיחה אפי123(עמ' 72), שהוביל בסופו של דבר לבריחתו עימה לחו"ל 110(עמ' 18
  יהודיים באירופה.   –נשים וגברים לא

מסיונרית זו היא שהניעה את חברי אליאנס לצאת לחבלי ארץ כמעט בלתי מיושבים  (= מניע ממריץ)מוטיבציה 
ניתן ישראל, כפי ש –ץכששכרה בצידה. ארלנג'ר עצמו היה שותף לברון באמונתו בחזון ההתיישבות היהודית באר

(עמ' 1הלהבין מהתאור של אישיותו לעיל, אך מאידך הרי גם ארלנג'ר עצמו היה שייך לאליאנס ושימש בה כסגן נשיא

יכוך ח, לכן החוכמה שלו ושל שאר חברי אליאנס שהשתייכו לפקידות הברון היתה כיצד לא להגיע כלל לנקודת )148
דיו הספר לשעבר של הארגון שהפכו לפקי –אליאנס ומנהלי ומורי בתי עם הברון, כדי שהוא לא יחשוד שאירגון

סטים ספר אתאי –ם" במושבות לבתימרמים אותו, כדי שהם יוכלו לקבל הרבה כסף מהברון כדי להפוך את ה"חיידרי
    . פי דפוס הפעולה של אליאנס, בלא שהברון יחשוד בכך ונדון בכך בפרק הדן על החינוך בראשון לציון –על
וא קורא ) ה67(עמ' 1דוגמא, יועציו רימוהו לגבי ההרכב האנושי של הביל"ויים. במכתבו של הברון ליועצו ש. הירשל

 סתפחוו העלימו ממנו שהלהם "סטודנטים", היינו, הסטודנטים שהתפרסם עליהם בעיתונים שחזרו בתשובה, כי יועצי
ן, כדי שטיין, האגרונום מנשה מאירוביץ וחיים חיסי, שכלל לא היו סטודנטים, כגון ד"ר נוספים אתאיסטיםאליהם 

ור רס ברשהברון לא יורה ליועציו לנתק כל מגע עם אגודה זו, בעוד שליועציו מאליאנס (כגון, ש. הירש) היה אינט
ל עו –להחדיר מה שיותר אתאיסטים למושבות, כדי שבעזרתם ניתן יהיה להפוך את המושבות למקומות של פורקי

, ציון]ל –[ראשוןודרש מהם לחזור למושבה  [מהביל''ויים]הירש הטיל את כובד משקלו כדי להיפטר מהם ,,אתאיסטיים. 
  . ון, תשע''ד], ראשון לצי45[בועז הורביץ, "ניחוח אדמה תחוחה", פרק א', עמ'  “, לדבריו, לקבלם ולתמוך בהם[= המושבה]שעליה 

ועציו ספר, בעוד שי –, הוא כתב על הצורך ב"יצירת" בית(י"ז בסיון תרמ"ג) 1883ביוני  22 –במכתבו שנשלח ב
) 380(עמ' 1לציון "חיידר" –העלימו ממנו שכבר מספר חודשים לפני כן בחודש ניסן כבר היה קיים בראשון

ן ושהמייסדים ביקשו רק תקציב למבנה עבור ה"חיידר", בקשה שיועציו המסיונרים סירבו לממש, גם כאשר הברו
  ).67(עמ' 1נכבד למבנה ומשכורת עבור רב שילמד ב"חיידר" קצב  במכתבו סכום

  
  ברון נגד רצון ה ע"י ג'נוסייד  של אליאנס ספר- באכזריות את "החיידרים" לבתי הפכו םפקידיה

  
היה רק בתחום החינוך, ידי הפקידים באמצעות המורים העבריים -עללציון -שהתרחש בראשון עם)-הג'נוסייד (רצח

. נראה להלן בפרק על החינוך, כיצד במקום להקים בתי ספר של אליאנס בשאר המושבותלמה שהתרחש גם  דגם
, הם הפכו באמצעות אלימות טוטליטארית את ה"חיידרים" במושבות ליד "החיידרים" שהקימו המייסדים במושבות

ל הנהלתה כל הכח במושבה היה בידי הפקיד, כ„ –לבתי ספר אתאיסטים של אליאנס, כפי שכתב ישראל בלקינד 
ספר התנהג בצרפתית,  –ביתהיתה בידיו, לאכרים לא היתה שום דעה, אותם לא שאלו, עם דעתם לא התחשבו, 

    ).  106(עמ' 27“בשיטה של אליאנס
הספר בארץ ישראל הוא  –לבתי,, –ספר  –הפך באלימות את החיידרים לבתיגם מציין שאליהו שייד  דוד יודילוביץ

 [= בכפיה על ההורים המייסדים]שהנהיג אליהו שייד ,, –). יודילוביץ גם כתב (שם) 440(עמ' 1“נתן מתחילה כוון אליאנסי
. הסטיפנדיום היה: [= מילדי המייסדים]להתלמיד ולהתלמידה היותר מצטיינים  [= מילגה]הספר להעניק סטיפנדיום  –בבית

א מובן כי התלמידים והתלמידות ששבו יתומים"...ששימש כעין סמינריון לילדים עניים. ממיל –השתלמות ב"בית
שייד חטף את . “(= האתאיסטית)אחרי שנים אחדות מפריס להמושבה בתורת מורים מוסמכים, היו חדורים רוח צרפת 

     הילדים מחיק הוריהם, כפי שנהג הצאר ניקולאי הראשון עם הקנטוניסטים, כדי לעשות להם "חינוך מחדש".
אליהו שייד, רק אחרי דיכוי ה"מרידה" נגדם  כשהם ידעו שהם  –ן על מושבותיו ש. הירש והמפקח הראשי של הברו

יבצעו מהפכה מיידית ויהפכו את כל הנוער של "הישוב החדש" לפורקי עול אתאיסטים, הם השקיעו מאמצים גדולים 
הם קיוו שהמייסדים  בזבזנות ונטילת כספים רבים לכיסם, כי לפני כן ידי-עלכדי שמפעל ההתיישבות יצליח, אך גם זה 

יתייאשו ויחזרו לחו"ל וש. הירש אף ניסה לדרבנם לחזור לחו"ל, כשעדיין באלול בשנת תרמ"ג הוא מנמק את סרובו 
    (עמ'  27לקנות עבורם כלי עבודה מהסכום שקצב הברון עבורם, כי לדעתו הם צריכים לחזור לחו"ל 

צרה נקודת חיכוך בין אליהו שייד, המפקח על המושבות מטעם נביא רק דוגמא, ממה שהבאנו בפרק על הברון, כיצד נו
הברון  לבין הברון, שמיד לאחריה הוא איבד את העשתונות ונאלם דום. כאשר פקיד המושבות הראשי שלו ניסה 
לרמות אותו ולשכנעו ליצור תקן של מורה לצרפתית עבור צעירי המייסדים ולמעשה למנף תקן זה ולשבצו  ב"חיידר" 

לא, לא  –"פרופסיור", קפץ הברון ממקומו והתקצף   –מיד כאשר הוא שמע את המילה "מורה",,שון לציון, של רא
). רק לאחר מכן, כששייד קיוה שהברון כבר שכח, 190(עמ' 1“מורה אין צורך למושבה במורה, אליהו שייד נאלם דום

י שצעירי המייסדים יוכלו לתקשר עם הוא שוב פונה אליו לאחר שהצליח למצוא תרוץ לבקשה ללמד צרפתית, כד
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האגרונום הצרפתי וברגע של חולשה הברון הסכים לכך, שלא מתוך חוכמה מבחינתו, שהרי יכל לומר למפקח, 
), ושאין צורך לשנות סדרי 90(עמ' 27אידיש, כפי שהוא אכן עשה  –שמספיק שהאגרונום ילמד את שפת האם שלהם 

  ).100(עמ' 11הברון אכן חזר בו מהצורך שהאכרים חייבים לדעת צרפתית  עולם של מסורת. אחרי תקופה מסוימת
אך  הספר החקלאי של אליאנס, "מקוה ישראל" ש. הירש היה גם יועץ הברון, שעליו הוא מאוד סמך, –מנהל בית

יצד כמאידך כיון שהוא מאד רצה שהביל"ויים יעזבו את "מקוה ישראל", הוא הונה את הברון כאשר הוא ייעץ להם 
 'ויים לפנותכשעמדו הביל',, –להעלים מהברון את תוכניותיהם האמיתיות, כדי שהברון יסכים שהם יעזבו את המקום 

צרפו למכתב הבקשה את התקנות שלהם.  להקים מושבה עצמאית משלהם] [=לברון לסייע בידם להגשים את תוכניתם 
 –אמר להם הירש  –ות שני סעיפים...הסעיפים הללו הירש...ב"מקוה ישראל" יעץ להם למחוק או לתקן לפחות בתקנ

  יסן תשע"ז)., ג' נ"במשפחה"הפקידות גם הוציאה צו האוסר להשכיר חדרים ל"חיידרים" ( ).69(עמ' 16 “יעשו רושם רע על הברון...

הטוב,  ת היו תמיד לועגים לנדיב וללבובחוגי הפקידו,, –ישראל בלקינד תיאר את היחס הכללי של הפקידות לברון 
ת נו, אויהיו קוראים לו פשוט "משוגע", על אשר היה מוציא כסף לישוב ארצנו. יחד עם זה היו מבטלים את אידיאל

  ).107(עמ' 27 “ישראל ויהיו מדברים על אודות פריס כמו על גן עדן התחתון, האמיתי –ארץ
אשון ר["קורות  פי כן נגרם לו צער רב –על כל הזמן  החליף את פקידיו ואףאל הברון זלגו תלונות על "פקידיו"  והוא 

הרעות  לצער זה היתה, משום שהוא חשב שהבעיה היא במידותיהםהסיבה   ., דוב חביב לובמן וזרובבל חביב]28לציון", עמ' 
 חייב שהסיבות לכך הינן כפי שהבאנו לעיל, שהוא היה , אך הוא לא הביןאו בחוסר יכולתם לנהל היטב את המושבה

 להחליף את יועציו, ובעיקראירופה  –ר של אליאנס ולמצוא פקידים ממזרחהעסיק את המורים לשעבלהפסיק ל
זו שנים הבין הברון, ש 18), שרק לאחר 127(עמ' 27שלכולם היתה שייכות לארגון אליאנס. ישראל בלקינד כתב 

אה הברון כי כל וף רס –סוף,, –טעות להשתמש במורי ומנהלי אליאנס כמנהלי ופקידי המושבות  –היתה מקח
 אז את הנהלת כל )]1900[= בשנת תר"ס (הפקידיםד שלו, כל המנהלים רק מקלקלים ומביאים רק רעה ולכן מסר 

 פעולת יק"א שביטלה את מערך הפקידות ואת שיטת התמיכה של הברון,,,. “המושבות בארץ ישראל לחברתו יק"א
  .)50, הערה 158עמ'  (שם, “התגלתה בדיעבד כראשית הדרך להבראת המושבות

  
  יחסו של הברון לביל''ויים

  
 ליסטיםלפטר את הניה,, –במברקו של הברון הוא כתב על הביל''ויים לש. הירש, מנהל בי''ס אליאנס "מקוה ישראל" 

 . לאחר מכן הברון התרשם מיועציו שהביל''ויים הם כן שומרי מצוות ולכן נענה“מן העבודה ב"מקוה ישראל"
וכח נ, אך מאוחר יותר הוא )7.11.82(לציון בחשון תרמ''ג  –רש להעבירם מ"מקוה ישראל" לראשוןלבקשתו של הי

מורה לך חירות ג הרי אני נותן,, –בטעותו לגבי חרדיותם וכתב להירש בראשית תרמ''ד, על הביל''ויים שחזרו לביה''ס 
יאלי, ספר יבנשמואל אליעזר ( “ ורקי עול...הנראים לי פ וביחוד מהבילו''יים,ומוחלטת לשחרר עצמך מכל חומר נפסד 

  . )91הציונות ב', עמ' 
  

  הברון, למייסדי המושבה והביל"ויים–פיל, המבזה והאפוטרופסי של פקידיהסיבות ליחס המש
  

רה קשה לומר שכל הפקידים  האלו התנהגו כרודנים ברוטליים רק משום שמידותיהם היו מושחתות לחלוטין ושבמק
ות ד סיבאקראית בדיוק התקבצו דוקא כל המושחתים ביותר ומונו לפקידים, אלא וודאי שהיו לכך עו כך יצא, שבצורה

  . המשותפות לכולם, כיצד יש להתייחס אל המתיישבים, המעוגנות בסביבה שהם באו ממנה והתחנכו בה
    :ופלא הוא שאין אף מחקר שראה לנכון לברר זאת באופן יסודי ישנן  שלש סיבות לכך

ה משום שמייסדי המושבות היו חרדים ובמידה מסויימת גם חלק מהביל"ויים מחרקוב בתחיל ה הראשונה היאהסיב
תם ת שנאהיו דתיים. מאידך, כל מנהלי המושבות והיועצים של  הברון היו שייכים לארגון כי"ח וכבר ראינו לעיל א

 ת רוחניותו של העם היהודי ולהופכולחרדים וכן על שאיפת חייהם לחסל א וכל שכןהמובהקת לשומרי המצוות 
של ה"דתי בלב",  המצאהאתאיסטית קלווניסטית שנשענה על ה לאספסוף פרוטסטנטי מטריאליסטי, עם קונוטציה

 [ראהז'ן קלוין הצרפתי מג'נבה  –כשדת זו מורכבת מערכים אוניברסליים, כפי שהטיף לכך ממייסדי הנצרות החדשה 
ובמחקרים המצויינים שם ובמחקרים המרוכזים על כך ב"מגרסת הזהויות", שחר פלד, בע' קלוין ז'ן באנצי' העברית 

. מסיבה זו הם רצו להשפילם, לרומסם, להשתלט עליהם, לרסק את אישיותם ]2007הוצ' פרדס, חיפה, תשס"ז 
  בהיותם בוגרי כי"ח. כפי שעשו בהיותם מורי כי"ח, או כשם שעשו להםולעשות להם "חינוך מחדש", 

ף נגזרת מיחס הבוז והסלידה שרחשו "הוגי הדעות" במערב ובחוגי האקדמיה שם כלפי הרוסים וא בה השניה,הסי
יא הכלפי האינטליגנציה ברוסיה. בפרק הבא נראה את מה שכתב בגרמנית ד"ר מנדלשטאם, שהאינטליגנציה הרוסית 

ה שלו יש כבר הרבה אוהדים באקדמי"ברבארית". כאשר סיפרו לקרל מרכס מגרמניה שלאידיאולוגיה המרכסיסטית 
  מה כבר מבינים הפרימיטיבים האלו"." –הרוסית ובחוגי ההשכלה שם, הוא הפטיר בבוז 

ואחר כך למד מהישועים במוזיאון הבריטי את הקומוניזם, כפי  המשומד קרל מרכס, התחנך בבי"ס ישועי בגרמניה
הישועי, עוזר הבישוף אוטו פון ביסמרק, כתב בעיתון ידי הכומר ישועי לשעבר אלברטו ריברה. המורה -שאושר על
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. מטרת הגנרל העליון של מסדר הישועים –"מרכס היה תחת שליטת הכומר הישועי פטר בקס"  –של צפון גרמניה 
, היתה זהה למטרת הישועים, ממספר מקורות כגון, חיבורו של פרופ. אנטלמן "בכור שטן") כפי שהוכח בחיבורנו(השבתאים 

את כל הדתות מבפנים והם היו אלו שהקימו את המרכז הבינ"ל של הקומוניזם באירופה כפי שהוכחנו. לנין לרסק 
, הפך לחסידו של קרל מרכס ושנא כמוהו את הרוסים. לנין היה מושפע גם שבילה ארוכות בגלות במערב אירופה

ם. לנין קיבל רשמית את הישועים ראש המשטרה הסובייטית, שהיה מעריץ גדול של הישועי –מפליקס דג'רזינסקי 
. הסטוריונים רבים כותבים, שהקומוניזם מבוסס על האידיאולוגיה , אף שהדת היתה אסורה בברה"מ1922-לרוסיה ב

העקרונות של שליטה  -הבסיס הכלכלי  בעלות ירשום בתנאי New Advent הישועית. באנציקלופדיה הקתולית
ת בשליטת הקהילה, כפי העקרונות של כתות האיסיים ולא בכדי מסדר זה הארץ והרכוש צריכה להיו –קומוניסטית 

. הראשון ידי מסדר הישועים-השתייך יש"ו. מושג "הצדק החברתי הומצא עלמכתות אלו לאחד שנקרא ע"ש יש"ו, 
ת שהשתמש במושג זה היה הישועי לואיג'י טבראלי ד'אזליו. הישועים והאילומינטי קידמו את לנין, כדי להרוס א

רוסיה בה שלטה נצרות מאד מחמירה, שאותה ואת עמה הוא שנא. לנין התבטא תמיד "אני יורק על רוסיה" ועוד אמר 
מהרוסים ימותו וייתנו  90%-עליה "כל עוד הארץ קיימת לא יהיה חופש וכשיהיה חופש לא תהיה מדינה" וכן אמר ש

של היעקוביאנים מ"הבונים החופשים" ה מקבילה הנותרים להיות קומוניסטים". המהפכה הבולשביקית הית 10%-ל
ידי הרוטשילדים שממנו מלחמה זו ובפרט את הס.ס. -במהפכה הצרפתית. היטלר נדחף למלחמת העולם השניה על

למניינם אמר "למדתי הרבה  1939היטלר היה מעריץ גדול של מייסד מסדר הישועים איגנציוס מליולה ובשנת 
מייסד אמר על ה דבר גדול כזה, העברתי חלק גדול מארגון זה למפלגתי". היטלר ממסדר הישועים, מעולם לא הי

  .)1952, 164עמ'  Lebres Proposהס.ס. היינריך הימלר "אני יכול לראות אותו כאיגנציוס מליולה שלנו" (היטלר, 
 –סדר הישועים עליו חייב להשבע מי שמצטרף למשניסח איגנציוס מליולה, שהס.ס. הוקם על בסיס נוסח השבועה 

 הרוחניים, הקעקוע מתחת בית השחי של חבר הס.ס. בדומה למצטרף למסדר, מבנה ההנהגה ההירארכי, התרגילים
   הימלר, בדומה ל"גנרל העליון" של המסדר.  –הציות העיוור לפקודות ללא כל הערה וה"מנהל העליון" 

קלרה פולצל ולאביו הלואיז הידלר.  אוהיטלר קר לאימו של –הקשר המשפחתי של היטלר למשפחת רוטשילד 
ר, שהיתה כפרית רווקה. היא היתה בוינה משרתת בארמונו של אנסלם אנה שיקלגרוב- מריה לאימו של הידלר קראו

נם היא ילדה מאנסלם את הלואיז אביו של היטלר, היא כנראה קיבלה למניי 9,1846-ב 42סולומון פון רוטשילד. בגיל 
 לואיזלא לגלות מי אביו של הלואיז. שיקלגרובר נישאה ליוהן גיאורג, שסירב לראות בה הרבה כסף מרוטשילד כדי

 שינה הלואיז את שם משפחתו 40הידלר. בגיל  –כבנו החוקי, אך הלואיז נשא את שם משפחתו של אביו החורג 
 אולה. הלואיזואחותו פהיטלר אדולף  –מתוך ששת ילדיהם שרדו  2ונישא לקלרה פולצל, שרק  מהידלר להיטלר

מקבל סכום עצום כשנה וחצי לאחר מותו של אנסלם רוטשילד בדיוק כאשר הוא משנה את שם משפחתו להיטלר, 
בתו סלכאורה, כדי שהוא לא ישוייך למשפחת רוטשילד. היטלר אמר לאחיינו שאסור שידעו על מוצאו וגם הכפר של 

 בן, כיצד רוטשילד דוחף את היטלר למלחמת העולםשיקלגרובר, נהרס לחלוטין בפקודתו של היטלר ולכן גם מו
  און.השניה, בהבטיחו לו מימון לכך, כפי שהרוטשלידים מימנו את כל המלחמות של שני הצדדים מאז מלחמת נפולי

מי והתיאוריות בתחו, המודלים "חוקי" הטבע, התאורמותוממציאי כמעט כל מפתחי הענפים המדעיים,  19–במאה ה
 אירופה וארה"ב. כאשר פעם קרה, שהמתמטיקאי הרוסי לובצ'בסקי פיתח–וכימיה היו ממערב תמטיקה, פיזיקההמ

הגיאומטריה האפינית, הדז'רגטיבית,  –[שכתוצאה מכך החלו לפתח עוד גיאומטריות כאלו לראשונה גיאומטריה שאינה אוקלידית 

ורימן  גיאומטריה זו גם בוליאו ההונגרי , לרוע מזלו ממש באותו זמן פיתחו19–במחצית המאה ה הפרוייקטיבית וכו']
 לא עלוהגרמני תלמידו של גאוס והתוצאה היתה שגיאומטריה זו נקראה על שמו של הגרמני, "הגיאומטריה הרימנית" 

רות גם חוגי ההשכלה הרוסית חשו רגשי נחיתות ביחס לחוגי ההשכלה במערב. כל הספ מאידך,שמו של לובצ'בסקי. 
מי פרידריך ...גרמנית בי,, –להם היו מלאים במושגים צרפתיים, כמו שסיפר ישראל בלקינד הרוסית וספרי המדע ש

וסיה רהגדול...שפת המשכילים והמדעים היתה שפת הצרפתית וגם ברוסיה הגדולה, בימי פטר הגדול, מה היתה לשון 
    ). 196' (עמ1“אז, נגד מעמדה היום ? כל ספרי הרוסים היו מלאים פראזות ומבטאים גרמנים...

 , כל שכן שכלפי אנשי ההשכלה העבריתאם זה היה היחס של חוגי ההשכלה במערב כלפי חוגי ההשכלה ברוסיה
נשי תרבות של אנשי ההשכלה הרוסית, היחס היה עוד יותר מבזה כלפיהם על ידי א –שהיו רק תת ועובדי כפיים

דים של זה היה יחסם כלפי המייס וממילאהברון  –ההשכלה הצרפתית של מורי אליאנס שהיו בגילגולם החדש פקידי 
וז המושבה שבאו מרוסיה ובמיוחד, שהשכלתם הצרפתית של מורים אלו היתה רדודה ושטחית ולכן הם נהגו ביתר ב

    כלפי המייסדים. 
, עמ' 1919(יש לציין שגם ישראל בלקינד הושפע מהתפיסה הגזענית וגם הוא המציא את העבר בספרו "ארץ ישראל" 

  , שהערבים בארץ הם למעשה יהודים במקורם. )83
השני, היה  –הדבר היה זמן קצר אחרי רצח קיסר רוסיה אלכסנדר –בימים ההם ,,משום ש –הסיבה השלישית 

ר ולית סטודנט רוסי נחשב למפלצת בעיני גדולי אירופה. סטודנט רוסי היה שם נרדף לאנרכיסט, לניהליסט לליסטים
  ).לובמן –) ( "מתוך קורות ראשון לציון", דב חביב313(עמ' 1“ניםהתארים האיומים והמסוכ
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  בארץ המדינה היה הדגל הראשון של ההתיישבות החקלאיתדגל האם 
  
ו לציון ומשפחת ישראל בלקינד מייסד ביל"ו, התווכח –המשפחות של זאב אברמוביץ ממייסדי המושבה בראשון

נבחר עם קום ו רנקלא. פמייסד "למל"  ידי-על, שעוצב נת תרמ"הלציון בש –ביניהן, האם הדגל הראשון של ראשון
ם י פסיהמדינה לייצג את דגל המדינה, נעשה מהטלית של המייסד אברמוביץ, או שנעשה על בד רגיל שעליו נתפרו שנ

ל דג, שה. אולי ניתן להכריע מחלוקת זו בבחינת "יבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם"ולא כדגל המדינהכמו בטלית 
ריב, ת מעיספרי, 136עמ'  ,אב –יצחק זיו[ מושבה. בספר "אומרים ישנה ארץ"הראשון במושבה נעשה כבר עם ייסוד ה

[בשנת  , מבנה של חדר אחד, חסר רצפהממייסדי המושבה] [=ערב שבת עשה בבית א. מ. פריימן ,, – , הובא]1980
ה ליז ושמח ו"מלא תקוובגולה, אבל הבעל היה ע , שמונה ילדים. האישה מתמוגגת בדמעות על סיר הבשרתרמ"ה]

 יסוי בדאל הימים בהם היו חיים מתחת לכ [לשנת תרמ"ב]פריימן נהנה לחזור בסיפוריו שלש שנים אחורנית כרימון". 
דגל  ועליו מתנוסס: "צורת בית...שעליה נבנה מאוחר יותר ביהכ"נ הגדול] [=שנמתח כאוהל מן העגלה שהוצבה על הגבעה 

מסיפור זה עולה שכבר בשנת הייסוד בתרמ"ב עשה פריימן דגל, אך  .“משפחות משפחות על דגל" יהודה, מחנה
אף  , לא רק שהגה את רעיון הדגל, אלא)1870(הבאנו להלן את הידיעה, שרבי עקיבא י. שלזינגר כבר בשנת תר"ל 

ון וכאמור להלן, את הישוב הראש עשה את צורת הדגל ואף את המטבע שישתמשו בו כאשר יקומו רשת ישובים בארץ
ורי של היד המק –תקוה הוא הקים מהכספים שהוא אסף. יש לציין, שבשנת תשע"ו הוכרע הויכוח כשנמצא כתב –פתח

    ישראל בלקינד מיוצרי הדגל, בו הוא כתב שהדגל  נעשה מאריג בד שעליו תפרו שני פסים כמו בטלית.   
 ,מ''הבנוכחות מספר ביל''ויים בט''ו באב תרבעיקר פקיד ידי ה-עלושהונף שם  לציון –הדגל שנוצר בראשון
פרק על משנת תרע"ג, מופיע ב 32. יש לציין, שבסרטיימןכמו הדגל הקודם שעשה פר ,לציון –נעשה רק עבור ראשון

ציון ל –, בניגוד להנפת הדגל בראשוןיריד שהתקיים שםבכדגל של הישוב ציונה, ששם הונף לראשונה הדגל  –נס
סופר די הי-עלבאוסטריה  למניינם1864 –כבר עוצב בזה דגל  .ביל''וייםבפני קבוצה הקטנה של הבעיקר רק שהונף 

נה ש 100במסיבה לכבוד  בחשון תרמ"ה בקייב ברוסיה והונף .63פרנקל בשירו "צבעי ארץ יהודה"לודויג אוגוסט 
יוני הונף בקונגרס הצהדגל  .הדגלהנפת קה את ומספר חודשים לאחר מכן בתרמ"ה בלקינד מח 64מונטיפיורי הולדתל

 7מרכזו שהדגל יהיה על רקע לבן וב 1902 –ב"אלטנוילנד" ב פירסםהרצל  או השני (שם). בבזל 1897 –ב הראשון
  .כוכבי זהב

  "התקווה" – מחבר ההימנון הציוני נפתלי הירץ אימבראישיותו של 
  

 ת אימבראמובאים ציטוטים מאנשים שהכירו  ריה הציונית, ירושלים, תשנ"ז)(נקדימון רוגל, הוצ' הספבביוגרפיה "תיק אימבר" 
 אף מת וכתבו עליו. מתברר שאימבר היה נתון כל חייו בעירפול חושים עקב שיעבודו הכרוני לשתיינות ולבסוף הוא
בגדים  מכך בשנות החמישים לחייו, כאשר היין ששתה פגע והרס את הכבד שלו. תמיד ראוהו הולך ומתנדנד עם

א היה מזוהמים מההקאות שהקיא כתוצאה משתיינותו, כאשר בקבוק יין מבצבץ מכיסו. עם כל סכום כסף שהיה לו, הו
ן בליעזר מיד פונה למסבאה הקרובה כדי להשתכר. רבים מאלו שהכירוהו לא חסכו בכינויי גנאי ובוז כלפיו ואפילו א

זה", ה, כינהו בכל מילות הגנאי האפשריות, כגון: "הנבל היהודה שגם הוא היה משועבד ברמה מסוימת לטיפה המר
 , מכיון שאימבר תמך באיכרי המושבות שרצו לשמור את)17(שם, עמוד "הכלב השוטה הזה", "כזבן ושיכור" וכו' 

 –ל התורהיהודה, שלחם נגד המקורות היהודיים ש –השמיטה כהלכתה, נגד מדיניות פקידות הברון ונגד רצונו של בן
"ט, תון "חבצלת" בשנת תרמיפה וקיום המצוות, כפי שנראה להלן. הם ניהלו את הויכוח על כך מעל דפי הע שבעל

  אדר.–בחודשים שבט
      אימבר טען שאת מיטב שיריו הוא חרז דווקא בהיותו בשכרות עמוקה ושאת ההימנון הוא חיבר מתוך תחושה   

 בר בהיותובהימנון, למסכת חייו העלובים. את ההימנון הוא חי צנטריות, כאשר הוא מדמה את חיי העם היהודי –אגו
  .ת השנישינו את הבי(מכנופיית "הבונים החופשים") ויודלוביץ ולובמן  ברומניה, כשם שהלחן שלו נלקח משיר רומני כפרי

 –תאר מן) פלדמ –(יהושע רדלראת ההימנון הוא חיבר בשיא שכרותו כשהוא מתבוסס בקיאו מתחת לשולחן. ר' בנימין 
  .)19מוד (שם, ע “איך שהיה שותה שיכור ומתגולל מתחת לשולחן ובאותה שעה חורז חרוזי שיר נאים, חרוזי "התקוה"„

  
  רק חשב והתנהג כנוצרי וכן התחתן עם נוצרייה או גם התנצר רשמית אימברהאם 

  
נשוי לגברת הזאת ששמה היה  במשך השנה שהוא היה„(שם).  “היו  לו לאימבר יסורי "אהבה" עם נשים נוצריות„

דיוידסון...הוא נטש אותה כמה פעמים. היא מעולם לא התגיירה...הנישואין היו בפני שופט...וכמוהם הגירושין ...הוא 
כתב: "אשתי היא נוצריה סימפטית מאד, משכילה מאד". היא לא היתה רופאה, כמו שכולם כתבו ושמה דיוידסון על 

["בעקבות נ.ה. אימבר בא"י", נ. רוגל, חוברת  “התגרשה. שמה מהבית היה מרגרט א' ליפיידשם בעלה הראשון, שגם ממנו 

שאימבר ביקר את העם היהודי על שאינם מאמינים  למרות. ]35, המכון לחקר תולדות קק"ל, שבט, תשנ"ט, עמ' 3מס' 
רק מאוחר יותר, לאחר מכבש לחצים , הוא התנצר רשמית "מרכז העניינים", ה' אייר תשע"א)השבועון (ב"שילוש" הנוצרי 

רשימה מאת המיסיונר הרמן „של המיסיונר המשומד הרמן פרידלנדר שהגיע לארץ כדי לנצר יהודים. קיימת 
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פרידלנדר. הרשימה הופיעה בירחון המיסיון האנגליקני "חדשות מציון". ...מטרתו של הרמן פרידלנדר היתה לספר על 
  ).10(שם, עמ'  “כאשר ניסה להעביר אותו על דתו...אימבר חסה במיסיון המאבק הרוחני שהיה לו עם אימבר,

ת א[= ששמח על כך שהרצל הקים תנועה של יהודים, שיקדמו הגיע ארצה עם לורנס אוליפנט הציוני הנוצרי „אימבר 
תון נרוטה, ...נע ונד חסר פ1886 –1882ושימש מזכירו בין  החזון המשיחי הנוצרי הפרוטסטנטי של "אחרית הימים"]

.ימיו לפיתוי מיסיונרים...ואפילו הסופר ישראל זנגויל, ידידו בלונדון האמין כי התנצר בשביל להימלט מרעב..
 “ודשיהאחרונים, ימי מיסכנות ואלכהוליזם, נשרפו בארה"ב. שופט יהודי...קיבלו תחת חסותו והקציב לו תגמול ח

    . ]1980רית מעריב, , ספ291אב, עמ'  –["אומרים ישנה ארץ", יצחק זיו
  

  
  האם יש קשר ממשי בין שיר "התקוה" לבין הימנון "התקוה"

  
הן, כ –מטמןגם , שהיו שזורים בהימנון "התקווה" היה והקשר לאבות האומה מי שהשמיט את המוטיבים התנכיי"ם

", לאחר "ס חביבלציון בשנת תר"ס, שנקרא מאוחר יותר "ביה –אביב ומנהל ביה"ס בראשון –מנהל הגימנסיה של תל
שפקידות הברון אנסה באלימות את המייסדים להפוך את ה"חיידר" לבי"ס. מטמן הטמיע בבנו אברהם מטמן את 
 הגזענות האנטישמית. אברהם מטמן חיבר בשנת תרצ''ג ספרון "השבחת הגזע של המין האנטישמי וערכה לעמנו"

  ).149(עמ' 40
התקוה" ל"ארץ ציון וירושלים" ובכך הושמט הקשר בין " שינהדילוביץ יואך אימבר כתב בשירו "עיר בה חנה דוד", 

 ע"י יודילוביץ משפט שהוכנסבארצנו",  חופשילהיות עם " –המשפט הציוני המכונן ביותר בהימנון הוא לאבות האומה 
אך  יינם)],למנ 12,7,18[המקומון בראשל"צ "גל גפן" ( , כפי שכתב מטמן ב"כתבים" שלו"החופשיםולובמן מ"הבונים 

"לשוב לארץ אבותינו". בראשון לציון הושמטו מרבית הבתים מתוך  – כתבולא מ"הבונים",  אימבר שלא היה ציוני
זמר שבעים ושבע גירסאות המלוות את "התקווה" יודע למנות אליהו הכהן, אוצר ה„בתי השיר ואת הנותר שיפצו. 

 שו"ב, מצא כיצד כבש השיר...ראשונה הביא אותו לחו"ל דודהעברי. הוא, שידע לחבב עלינו זימרת ראשונים, חקר ו
תשע שנים  פינה, אשר בשליחותו הירבה לענג שומעיו...פרידלנד, העביר מפיו את "תקוותנו" לתווים וכך, –אבי ראש

    לאחר שהופיעה בקובץ "ברקאי" בירושלים, ניתנה מחדש בקובץ "ארבע מנגינות סוריות", לא בארץ. 
ל"ויי , הופיע השיר של נפתלי אימבר שנית בארץ, והפעם באסופת "שירי עם ציון" שליקט הבי1895 –באותה שנה, ב

"התקווה" שהחליף את "תקוותנו" ולעתים "עוד לא אבדה",  –מנשה מאירוביץ. כאן לראשונה, הוכתר בשמו 
מצפה  ל"התקווה" והוא יובל שנים –כתב נפתלי אימבר להרצל, כי מלאו חצי החמישישקידמוהו...לקראת הקונגרס 

 “טהלהכרתה כהמנון רשמי. תגובה לא באה. רק בשישי כאמור, כבשה "התקווה" מקומה...ובלא מכרז, משאל או החל
אימבר  הרב ז. ד.ליבונטין השתמש בצמד מילים זה "לארץ אבותינו", המופיע רק בשירו המקורי של ].290[שם, עמ' 

, . יודילביץציונית לפשע שביצע הפרובקטור הציוני ד –שזו היתה מחאה אנטיוהכתיר בו את סדרת ספריו. סביר להניח 
נגד  לציון –בשנותו את מילות השיר כדי לנתק את העם היהודי מאבות האומה, כשהוא מבצע פשע זה דוקא בראשון

 ידי-לעלהתיישבותו במושבה ובגזלת בתו של פריימן מייסדיה. הוא לא הסתפק בגזלת רכוש המייסדים שהתנגדו 
  פיתויה והפיכתה למתבוללת פרוטסטנטית, אלא גם שינה את השיר בניגוד לרצון המייסדים.
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  או ממיתה ,הלשון היהודיתמחייה היה הוא  ומנםהא  –יהודה -אליעזר בן             .
  

מפעל מק יהודה ללשוננו עתיקת היומין, שבה ברא אלקים את העולם, כחל –בפרק זה נברר מה באמת גרם אליעזר בן
  חייו המרכזי כאן בארץ וכן פרטים ביוגרפיים בחייו, שהובילוהו בדרכו. 

 –תתיהודה, לא החליט מיוזמתו לבצע מהלך זה של המצאת שפה חדשה עבור תושבי הארץ, אלא כאדם  –אליעזר בן
את השפה ת ילדיהם מהעמים במזרח ומרכז אירופה ללמד א„תרבותי הוא שאב את השראתו למהלך לא יהודי זה, 

פרות סשהם עצמם העדיפו את השפה הרוסית או הגרמנית האוניברסליות יותר. מטרתם הייתה יצירת  למרותהלאומית, 
לאומיות  –בשפה הלאומית, היסטוריה משותפת ו"רוח לאומית", שהיה בהן צורך עבור הקמת מדינות אתנו

ם אומייל –לרוב ודוגמאות לחיקוי. אינטלקטואלים עתידיות...די היה רק להתבונן סביב כדי למצוא ניסויים מבטיחים
ותה הונגרית ובאימפריה הרוסית למדו את שפת אמם של האיכרים, השכבה היחידה שדיברה א –באימפריה האוסטרו

הן החל יו„. את המהלך הזה )75(עמ' 31 “חופשית ואחר כך העשירו אותה במונחים מדעיים, פילוסופיים ופוליטיים
לחזור  , כחלק מהנצרות הלותרנית,(שם) “18 –אידיאולוג של התחייה הגרמנית התרבותית במאה הר, לגוטפריד הרד

  .ל"לשון הנביאים"
דמיה טען בביטאון "האק וןר. סי.   ממנו יהודה המציא ומה התקבל –יה מתמקדים בויכוח, כמה מילים בןבאקדמ
. ש. פרופה ואילו וכמעט אף מילה לא התקבל יהודה המציא שלוש מאות מילים –"לשוננו", שאליעזר בן – ללשון"
כולן ומילים ורבע מהן לא התקבלו, לעומת ביאליק שהמציא שש מאות מילים  220יהודה המציא  –טוען שבן הרמתי

     .]22.5.08ון "בשבע" שבוע[היהודה לא החייה את הלשון, משום שמעולם היא לא מתה  –התקבלו     ושבן
ה הודה אינה מתבטאת במספר המילים שהוא המציא, אלא בכך שלראשונה בהיסטוריי –של אליעזר בן ייחודיותו

מה שלא הצליחו הצנזורים של המשיחית על לשוננו,  –הוא השליט את מרותה של הנצרות הפרוטסטנטית
ובכך הוא המציא שפה נוצרית חדשה, בה ישנן אלפי המשטרים האפלים הנוצריים השונים בדורות הקודמים 

    ון הקודש. לש –השונה מהשפה המקורית שלנו מעות מילים במש
  

  "תחיית הלשון העברית" – אנטישמי–תיות של המצאת המושג הגזענייהבעי
  

הם היו עבור תושבי הארץ שאינם מדברים בה.  ותלמידיו טענו שהם "מחיים" את שפתנו, יהודה –אליעזר בן
סיון של טענה זו היא נם העם מת, ממילא גם שפתו מתה. לפי "תיאוריית הגזע", אכי  מחוייבים כפייתית לטענה זו,

עד  למדו בכל ערי הארץ במשך כל היום בלשון הקודש את מקורותינו יהודה –בזמנו של בן "המצאת ההווה", כי
וד. שיצא לעב אושהוא המשיך ללמוד כל היום,  או, בחיידרים ובישיבות. לאחר מכן, מי שהתחתן, 20למעלה מגיל 
 בירך בכל שעה ברכות קצרות אוהתפלל כל יום כשעתיים את התפלות היומיות בלשון הקודש, תו, העובד לפרנס

ג וא דאההיום  ארוכות בלשון הקודש, הוא למד מספר שעות ביום בלשון הקודש, בעובדו בשוק אזי כיהודי בכל רגע מן
בודתו הקודש. בכל רגע פנוי מע פי ההלכה ולשם כך התרוצצו במחשבתו הלכות שונות בלשון –שכל מעשיו יהיו על

די שהרהרו בדברי תורה תוך כ ,רביםבפרט בירושלים הוא למד בלשון הקודש ובין הפועלים היו גם גדולי תורה 
  , הם חשבו ודיברו כמעט רק בלשון הקודש.טובים) –(= בשבתות וימיםעבודתם וכחמישית מימי השנה 

 –ןכפי שהתפאר א. ב ת את שפתנו באממצעות חילולה וחילונה,לנוכח ירידת הדורות, מתוך זהירות כדי לא להמי
 ארמית, יידיש ולדינו. –דיברו לצרכי חולין ולשם הסברי הלימוד, בלשונות זרות יהודה בבואו לרמוס את לשוננו, 

או  הנוצריים (חילונים שומדיםהממיעוט של יהודה המציא שפה באמצעות המתת לשון הקודש, עבור  –אליעזר בן
את  כפי שהגדירו שפה מתה עבור יהודים שיהודיותם הינה מתה,ם) שגם אישיותם היהודית היתה מתה, היינו, דתיי

 לאומי" לשעבר, האלוף (מיל.) יעקב עמידרור –"גויים דוברי עברית", "ראש המטה לביטחוןכ –"החברה הישראלית" 
  ).5.6.2006  –תון "הארץ", בי(בע י טרופרד''ר דנ וראש ארגון "גשר" )30.4.1998  –תון "מעריב", בי(במוסף ע

  
  ?יהודה לשפה שהוא המציא "עברית" –מדוע קרא אליעזר בן

  
מלכים ב' (יח, כו), . לשוננו נקראה תמיד "לשון יהודית" [ראשית לכל, הוא החל בכך בעצם קריאת שם חדש ללשוננו

אני חש את עצמי רוסי ,,  –כיון שהוא כבר כתב על עצמו או "לשון הקודש", אך  (יח, כח), ישעיה (לו, יג), נחמיה (יג, כו)]
 –, לכן הוא קרא לשפה שהוא המציא, כפי שקרא העם הרוסי בלגלוג ליהודים ולשפתם ]62["החלום ושברו", עמ'  “גמור

"עיברייה", כלומר עם שאינו שייך לארצו, אלא שייך למקום שממנו הגיע אברהם אבינו, מעבר הנהר, ממסופוטומיא, 
צאצאיו כעם נקראו גם בתנ"ך  , אך [בראשית (יד, יג), "בראשית רבה" (מג, ו)]לכן אברהם אבינו נקרא גם "אברהם העברי" ו

עבריה", או בשיח עם בני עמים אחרים, שכינו את ות מבוזה כ"עבד עברי" וכן "שפחה כך, רק כאשר מדובר באישי
 צובא) –נהריים וארם –ארם –(מסופוטומיא הנהר –שייכים לעברהיהודים "עבריים" או "עברי", כדי לגנותם על כך שהם 

למושג "ישראל". כך גם כתב הנצי''ב מוולוז'ין על יחסו של פרעה לעם ישראל, בפירושו על  אוולא לארץ ישראל 
ת ולא א בני ישראלמכאן ואילך כתב ,, – ]בני ישראל"[שמות (ט, לה), על הפסוק "ולא שלח את התורה "העמק דבר" 
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יהודה גם נצמד לשם זה שנתן -בן .“ להוקיר את ישראל והסיר מהם כל העבודה... (פרעה)העם", ללמדנו שמאז החל "
המציא, שהאדם המציא שפתו מהטבע. ("החיבור על מוצא השפה") ), שבספרו 1744-1803( הרדר מגרמניה יוהאן גוטפריד

.  
  ?יהודה היה ציוני -אליעזר בןהאם                                                 

  
הודים יהודה לחם כדי לנתק את העם היהודי מארצו והתייצב בראש הלוחמים כדי לממש את הקמת המדינה עבור הי–בן

רץ ישראל, פותח לפני העם היהודי אפשרות לכונן חיים דוקא ניתוק הקשר ההיסטורי עם א,, –באוגנדה והוא הסביר 
כל  ...אם הציונות רוצה להיות עקבית עם עצמה, היא מוכרחה להכריז בגלוי וללאלאומיים על יסודות מודרניים

חשיבה ה(שם) ובכך הוא משליט את מבנה 31“ הסוואה, שהיא פונה עורף לעבר ומצהירה "אנו כולנו פנינו לעבר עורף"
ים לעמנו, אלא רואה שיויון המלאכותי על שפתנו, בהשמיטו את היסוד המייחד של ארץ ושפה המיוחדה –הפרוטסטנטי 

עדפה בלשוננו שפה אשורית מארץ אשור ורואה בצורה שיויונית את אוגנדה וארץ ישראל כארץ היהודים ואף נותן ה
 ות, כיהסיבה לכך שהוא בחר במבטא של העברית המודרנית (בהברה ספרדית), נובעת גם היא מסיבות נוצרי .לאוגנדה

טשילד, ירושלים, , שמואל רו49["מפעל חייו", פרופ. י. קלויזנר, "טוהר הלשון", עמ'   “אף הנוצרים קוראים בה בכתבי הקודש,, –

ה שעם מ. הוא גם אימץ את תפיסתו הנוצרית של ברוך שפינוזה, המנוגדת לקביעתם של כל גדולי הדקדוק ולכל תשס"ח]
טת להציג את הפועל, כשי שבתחילת המשפט יש להתחיל עם שם העצם ורק אחר כך , היינו,ישראל תמיד כתב ודיבר

    . ["קול הנבואה", דוד הכהן, עמ' קי"ח, מוסד הרב קוק, תשל"ט]שפינוזה 
יים החומריות הארצית והחברתית של הח –אומנם, עיקר מפעלו היה בהשלטת מבני החשיבה הנוצרית הפרוטסטנטית

 ות מטריאליסטית חילוניתועקר את המשמעות של כל המילים, ממשמעות של קדושה למשמעוהשיויון. הוא הפך 
חברה ה"ובכך הוא המציא שפה נוצרית חדשה שאיננה "לשון יהודית" ואיננה "לשון הקודש" אותה הוא המית בתודעת 

אני מוציא את כל אותן המלים ,,ילול לשון הקודש ח –, כשהוא מסביר שיש לעשות זאת כמעט בסדיסטיות "הישראלית
שר נתנו לכן כא ,]31["חייו ומפעלו", פרופ. יוסף קלויזנר, עמ'  “רי של יום יוםהעב , שבדעתי לחללן בהדיבורהקדושות

בור עלברון באמצעות יועצו, את ספרי הלימוד שהם כתבו בעברית והוא שילם  יהודה –מורי המושבה, תלמידי בן
 שהוא ם מילה, אףהוצאתם לאור, כי אמרו לו שהם יכתבו את הספרים ב"לשוננו עתיקת היומין", הוא לא הבין בה שו

  ).192(עמי 1ידע היטב את לשון הקודש 
, )191' (עמלציון"  –מתפאר לשווא בספרו "ראשון ,ים" האנטישמיתשמראשי כנופיית "הבונים החופ ,דוד יודילוביץ

 , כי האמת היא שהוא החל ללמד לראשונה בהיסטוריה רקשהוא לראשונה בהיסטוריה החל ללמד "עברית בעברית"
יה ח הנוצרית, אך הלשון היהודית המופיעה בתנ"ך בפי נביאנו –המשיחיתהגזענית עברית", בעברית "יהודית ב

יתה, לא עדיין לא הוחי יעקב", אך –ביתהחינוך לבנות ישראל " –התורה וברשת –ב"חיידרים", תלמודי וקיימת
שווא כן מתפאר ל –. כמוםש הממלכתיים ולא בדיבור ברחוב, אלא רק חוללה נוצריים –היהודו במוסדות הלימוד

 –נסת בנאומו בכ כבר אמר גוריון –דוד בןאפילו  כיששפה זו היא "שפת הנביאים",  (שם, עמ' ט')זרובבל חביב 
 “,,אנו קוראים ל"עברית" לשון של הנביאים, אך מסופקני אם נביא אחד יבין את הלשון שאנו מדברים בו

גזע" ל"תיאוריית ה מצאה בשם "לשון נביאים", נועדה כדי להתאימהון שהוהלש כינוי]. )3.10.86(תון "הארץ", י[ע
י בתקופת העם היהוד ,זוהזויה תנועה הציונית בידי מכס נורדאו וארתור רופין. לפי תיאורייה ידי ה-עלשהומצאה 

ופם זקים בגחהפרוטסטנטית ורק אז היהודים היו  –חומרי של הנצרות –פי מבנה החשיבה הארצי –הנביאים תיפקד על
  צאו לגלותשמי, היינו ללא דם ממוצא שמי, אך מאז שי –החומרי וקשורים לאדמה החומרית והיה להם דם "טהור" אנטי

ית, שמאוחר פרוטסטנט –חומריות נוצריות –הם "התנוונו" ולכן יש להחיות רק את "הנבחרים", בעלי תפיסות משיחיות
    י. הפועלים של מפלגת מפא" –ונה חלוציים של תנועתקומ –, חייינויותר זוהו עם התפיסות הלותרניות, הי
 ים שמהןשל האיסינוצריים, כי הם התנגדו לקומונות  –על ידי הציונים היהודו הלשונם של מלכי החשמונאים  נפסל

רת יגזם החשמונאים נגד גזירות היוונים ובראש –מרד מאידך, הנוצרית.  לפי התפיסה ,יצא יש"ו ואף גרמו למותו
לא לימוד  ביכולשכ, העבר ועיוותו –באמצעות המצאת ,נוצריים הציוניים –יהודוידי ה-עלימוד התורה שודרג איסור ל

"על  כמובא בתפילת ,ה אותם במאבקם נגד היווניםשהדריכזו ורק היא פה בה היו שקועים המכבים  –התורה שבעל
ם שלמענה לחכמו זו חילונית מדינה פרוטסטנטית, היינו,  –מרית נוצרית", אלא רק עצמאות מדינית חוניסים

ה וניים בחרו לכנות את השפנוצרים הצי –לכן, היהודו היתה בראש מעייניהם.היא שמרטין לותר האנטישמי, 
, שמאוחר ות מעוותותופעאלוקים להלחם בין היתר בתידי- עלנביאים", אף שהם נשלחו  הנוצרית בשם "לשון –העברית

  .חשיבה שאותם פרטנו לעיל –טסטנטיים למבנינוצרים הפרוידי ה-עליותר גובשו 
ודית והוא היה –לשוןעל ה המלאכותי –השיויוןהחשיבה הפרוטסטנטי של  –יהודה השליט גם את מבנה –בןאליעזר 

ח בהשאלה מהלשונות...האחיות הערבית והארמית מה שחסר, ניק,, –לא ראה כל הבדל מייחד בינה לבין שאר השפות 
 ,ן טיפיןולא טיפי בשיטתיות גורפתנגד "לשון הנביאים", וכל זאת  ]9 –198עמ'  ייו ומפעלו",["ח “או מאמן האשורית

בה של החשי –השפה, כשפה הבנויה על בסיס מבני בצורה טבעית ובכך הושלמה ת גוייםבכל שפאפילו כפי שזה קורה 
  הנצרות הפרוטסטנטית.
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לכן, אמר  שיצר הרצל. )179(עמ' 31 סטנטיתקשר את השפה שהומצאה, למשיחיות הציונית הפרוט יהודה–בן
, בנימין 328["משיחי השקר ומתנגדיהם", עמ' אתה המשיח" " –הכומר הגרמני הפרוטסטנטי ויליאם הכלר להרצל 

משיח. יתגלה ה 1896כלר הניח לפני לוח עם מספרים. לפי חשבונו בשנת הכומר ה" –הרצל מתאר זאת כך . המבורגר]
יעזר אלקשר זה היה בראש מעייניו של   .)97(עמ' 92ח, בעזרתו אפתור את החידה הפוליטית" הוא מכיט עלי כעל משי

 –97' , עמ["משבר העברית המודרנית"סון בספרו ליהודה בבואו להמציא את השפה החדשה שלו ועל כך מקונן ק. קצנ–בן

בר בא ולרמוז, כי כלל את הדעת הלשון העברית המודרנית...באה לאחז את העינים ולהוליך שו,, –, תש"ן, ת"א] 8
פי כ...העברית המודרנית מעקמת את כל התמונה של המציאות היהודית משיח ועל כן אין מקום לגעגועים משיחיים

עצמה שהיא משתקפת במושגים היהודיים. היא יוצרת את האשליה כי ההוה שלנו הוא משיחי...תנועת העבודה רואה ב
    .“הודיאת המשיח...היא מתנגדת למשיח הי

כדי להשליט את השפה שלו  יהודה התבססה על הערך השלילי של "המטרה מקדשת את האמצעים",–שיטתו של בן
שפה באישים וקבוצות אם הם לא יחלו לדבר ברצח על ילדים ום לחרדי, איו באמצעות פעולותיו: התחפשותו בארצנו

ר של יד להלן, אפילו במחיספרית, כפי שנראה מ–ההורית והביתשהוא המציא והפעלת הילדים כלוחמים נגד הסמכות 
  . ][יהודה בורלא, כ"ה אב, תרפ"דתון "הארץ" יהשחתת אישיותם של הילדים ושל הדורות הבאים, כפי שנכתב אז בע

  
  ותיוהתנצרות וכך עשו בנ ידי-ליהודה  הטיף ל"השבחת הגזע" של היהודים ע–אליעזר בן

  
ועל  "השבחת הגזע" באמצעות נישואי תערובת עם נוצרים ונוצריותבכתב ובעל פה ל הטיףיהודה –אליעזר בן

ונישאו  ע''פ "תיאוריית הגזע" של מכס נורדאו. בנותיו הושפעו מחינוכו ]140,171["חייו ומפעלו", עמ' התועלת שבכך 
ן עיתו[ם משיחי בירושלי –בכנסיה לנוצרים ונקברו לידם. בתו דולה נקברה ליד בעלה הנוצרי בבית הקברות הנוצרי

שמד מעל יהודה בהסתה ל –את אליעזר בן )2.12.1910("כפירה או הסתה", יח, מאשים  "חרות"תון י. הע)]2.9.08, ('מעריב'
  גבי עיתונו "האמת". 

ה עם יהוד –עורך "המצפה", את אליעזר בן – מזכיר לזר )12, עמ' 13.1.1911(כ, י''ג בטבת תרע''א,  "המצפה"תון יבע
היותם לאומיים עבריים  –מונטיפיורי, שלמה פיינגולד וסטיבן וייז, שהמכנה המשותף שלהם שלום אש, קלוד 

  הפרוטסטנטי. –ופשיים, העושים יד אחת עם המסיוןח
  

  אם הוא לא התנצר רשמית, רק משום שלא הובטחה לו משרת כומר בכנסיה ?ה
  

לקבל  ת דתו גם רשמית ופורמלית, כדיפרוטסטנטי, אך הוא רצה להמיר א –יהודה עצמו היה בהכרתו נוצרי –בן
מד ה. , שהמיסיונר המשו)ג' שבט, י''ד אדר א"החבצלת", תרמ''ט, גליונות עיתון ( , כפי שכתב נפתלי ה. אימברמישרת כומר

די שמי על ייהודה להפוך מנוצרי פרוטסטנטי באידאל לנוצרי ר –פרידלנדר סיפר לו, כיצד הוא ניסה לשכנע את א. בן
אז בשמחה אלך ד אחרי בואי בברית הנצרות, מי(= כומר)  ,,לו אדע, כי תעשני לכהן –יהודה ענה לו  –בן המרת דתו.

ש''ו (= ייען כי אז לא יוכלו היהודים הנבזים לגרות בי לאמור, מה הוסיף ומה נתן לי "אותו האיש"  אחריך,

אף לדלנדר בדמעות שליש שלא יגלה זאת יהודה מפרי –, ביקש בן(= להיות כומר)...משראה שהדבר לא אפשר ימ''ש)
  . “אחד... 

  ?בעם היהודי  אנטישמית –הגזענית במלחמתו יהודה-של בן מה היו מטרותיו
  

של תלמידו  פי ספרו –(בעיקר, עלפי  מקורות  –נביא בקצרה פרטים לגבי מה שהוא ראה כמפעלו העיקרי כאן בארץ, על

כאשר כוונתו (יהודה בהפיכת לשון הקודש לשפה עברית  –כוונתו של אליעזר בן .פרופ' יוסף קלויזנר וספרה של אשתו ועוד)

    היתה מבוססת על שתי מטרות שהן אחת:   הראשונית היתה לכותבה באותיות לטיניות)
טסטנטית, הפרו –תוהנצרשל החשיבה  –פי מבני –לא שורשים, כדי לבוללו ולעצבו עלהפיכת העם היהודי לעם ל א.

  כעם המתייחד רק בשפתו וארצו. באמצעות הגדרתו
תכנן היהודי וראינו כבר לעיל כיצד הוא מ –לוקית, כמכשיר להתבוללותו של העםריסוק קדושתה של השפה הא ב.

  . “אני מוציא את כל המלים הקדושות שבדעתי לחללן„  –לבצע את מטרתו 
  

  יהודה–אליעזר בן שיטות הפעולה של
  

כפי שראינו לעיל, הוא הגדיר את עצמו כ"רוסי גמור". מי ששכנע אותו לפעול שבצעירותו הוא היה ניהיליסט,  כבר
יהודה  –אותו הגדיר בןשבשם טששינקוב, להתבוללותו של העם היהודי תחת מסוה של "תחיה לאומית" היה גוי רוסי 

יקה השבתאית יהודה בטקט –כדי להוציא את מזימתו לפועל, נהג בן. )9 –66("החלום ושברו" עמ' ישי" כ"רבי השל
תחילה נהג כך באלימות ואכזריות כלפי בני משפחתו. כאשר אשתו  –א. "המטרה מקדשת את האמצעים"  :הידועה
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כמעט נעקצה מעקרב, הוא סירב להצילה, כי  היא לא פנתה אליו בעברית ואת בנו כלא במשך שנים בבית, כדי שלא 
  ).14על חייו", עמ' ("מפיהיה בחברת ילדים ומורים, אשר אינם דוברי עברית 

ודי. מאוחר יותר הוא עובר לעבריינות פלילית יותר חמורה, באמצעות איומי רצח, אותם הוא מפנה כלפי העם היה
פתיחת הטכניקום לא תעבור בלי שפיכת דם יהודים „ –כאשר הנהלת הטכניון סירבה ללמד בעברית, הוא כתב להם 

...ודם ישפך על „ –וכאשר פגש את מנהלו איים עליו  )83ות", עמ' ("מעל “ובלי שעשרות צעירים ינודו לבתי הכלא
לימדו  (שם). הוא אירגן בריונים אשר הפעילו "איומי רצח על ילדים אם ילכו לבית ספרם" אשר“ מדרגות המכון...

 ...לפני אנשים כאלה אין שום מעצורים שוב„ –שם בגרמנית (שם). מורה מבית הספר "עזרה" קיבל ממנו מברק 
, , שמואל רוטשילד40"טוהר הלשון", עמ' ., תרפ"ד335["מזכרונות איש ירושלים", אפרים כהן, עמ'  “מדרכך כי דמך בראשך

החל  יהודה, כי גם שיטות איומי הרצח שהוא הפעיל אינן עוזרות, הוא –. כאשר ראה אליעזר בןירושלים, תשס"ח]
תב מורא וכבוד להורים ומורים, כפי שנכ –בסיסי של החינוך להסית ילדים קטנים נגד הוריהם ובכך הרס את היסוד ה

. את שיטות איומי הרצח והטרור נגד העם היהודי אשר אינו מיישר איתו קו )53(שם, עמ' תון "הארץ" יאז בע
רוב  במאה העשרים. תיעוד של (בעיקר מהשמאל)אידיאולוגי לפי שיגיונותיו, הוא הנחיל לבריוני ההנהגה הציונית 

  . 03ופק"הפועלים, מופיע בספרה של פרופ' אניטה שפירא, "הליכה על קו הא –האלו של תנועות הרצח והטרור שיטות
בראש קומץ  19  –ר בסוף מאה היהודה היה אתאיסט מוצהר ולחם בירושלים כב –אליעזר בן –קונספירציה  ב.

רב לתרמ"ב, החליט בתחילה להתחפש  מתבוללים נגד העם היהודי, כדי לבוללו. כאשר הוא הגיע לארץ בחודש תשרי
תרבוש לראשו ויצא מידי יום מביתו [וכך ו זי'בה)  –(= בספרדית חשוב כדי להסוות את מהותו. הוא לבש גלימה ארוכה 

ן וכך הוא ], כאיש מורם מעם, מעוטר בטלית ותפילי)236(עמ' 1 לציון בסוף שנת תרמ"ז –הוא גם הגיע לביקור בראשון
י היהדות כשהתחלתי עתה בחיים קבועים בירושלים...ואחליט לנהוג בכלל בדרכ„ – )107ברו","עמ' ("החלום ושכותב 

די ...מצאתי לי היתר, משום שנדמה לי אז, כי על ימפני צד הצביעות שבדברהמקובלה. זה היה קשה עלי ביותר 
נורדאו  יה על "תיאוריית הגזע" של[= הבנוהוויתורים האלה מצד ה"משכילים", יעלה בידנו..."מלחמת התחיה הלאומית" 

 ך נהגתי...והתהלכתי בחוצות ירושלים בפרט בשבתות וימים טובים עטוף בטלית...כ]בין "דת" ו"לאום"וה"ניסור" הנוצרי 
חל יהודה החליט להסיר את התחפושת והחל להיראות כגוי גמור וה–בן. “ימים ושנים עד שנוכחתי, כי הכל לשוא

, כדברי “שפרץ את כל גדרי הדת לעיני כל העם בעיר הקדש„ם היהודי בירושלים, עד להלחם בשיא הטירוף בע
 שמו להם לחוק תמידי לעשות משתה ושמחה בכל יום הכיפורים בגן„. הוא ואשתו )31("מפעל חייו", עמ' תלמידו 

ב עת תהיה לו על הישו. כיון שהוא ידע, כי השפעה מכר)117("החבצלת", הובא בספר "מן המקור", כרך ב', עמ'  “החצר
בארץ רק אם כספי ה"חלוקה" יעברו לתחום השפעתו, הוא החל להשמיץ בשקרים וגידופים בעיתונו את ממוני 

 שתלט עלובכך הקדים את ד"ר חיים ויצמן, אשר גם כן ה ["הצבי", תרמ"ט, גליון ד'. "חבצלת", תרמ"ח, גליון ח']ה"חלוקה" 
הוא הכריז על מרד שונה. העולם הרא –כבשו את הארץ אחרי מלחמתבריטים שכספי התמיכה מחו"ל בעזרת ה

= יתכן (ית בשלטון הטורקי בהכניסו ב"הצבי", גליון י', תרנ"ד, מאמר של חותנו, בו הוא קורא ברוח השבתאות המודרנ

סול גרם לחילתושבים "לעמוד על נפשנו לאסוף חיל ללכת קדימה" אשר כמעט  שע"ש שבתאי צבי הוא קרא לעיתונו "הצבי")
חד פיזי של העם היהודי בא"י, דבר שנמנע רק אחרי שהמושל הטורקי שוכנע שמדובר במטורף תימהוני, אשר אף א

, שהרבנים מתנגדים לנכתב ב"הצבי", הרי עליהם לפרסם שאם אמת הדבר,, –בארץ אינו עומד מאחוריו, אך הוא טען 
א בי"ז בכסלו, אך מחאה זו לא הרגיעה את השולטן והווהם אכן פירסמו את מחאתם באותו היום  “מחאתם ברבים

המכתב הזה ,,  –ביקש שהרבנים הראשיים ישלחו אליו מכתב אישי שכאשר הוא הגיע לידי השולטן, הוא אמר לשליח 
  . מפנקסו של הרב נפתלי פרוש][ “שהבאת ואשר חתום על ידי הרבנים הזקנים, הציל את היהודים מגזירת הגירוש

יהודה -"בן –כן דירבן את הרצל לגרום לפוגרום בחרדים שהיו אז רוב מוחלט בארץ, כפי שסיפר הרצל א   יהודה-בן
  ).91(עמ' 92אמר לי, שהעם בארץ הוא חיה רעה, שאפשר לשסותה ברמז קל כדי שיתנפלו על היהודים" 

ם והישוב הישן באמצעות דם כנגד גדולי הרבני–כליו דוד יודילוביץ יצרו עלילת–יהודה ותלמידיו ובעיקר נושא–בן
השקר, שה"מחאה גלויה" שכתבו הרבנים לפי בקשת השולטן, נגד הכתבה בעתונו, לא היתה בסיום התהליך של הצלת 
העם היהודי  מגזרת הגירוש ההמוני של יהודי הארץ, אלא יוזמה עצמית שכביכול היתה הסיבה להסבת תשומת הלב 

יהודה, כדי לנגח על ידה את הישוב הישן ולהרוס את  –לפי צרכיו של בן של השלטון הטורקי לכתבה. עלילה זו נתפרה
"החלוקה", עלילה שהיתה עלולה להמית ברעב את עשרות אלפי יהודי ירושלים, כפי שניסו  –הבסיס הכלכלי שלה 

לל וחילן יהודה לא רק חי –לעשות רודני פקידות הברון למי שהעיז למחות במושבות על אכזריותם כלפי המייסדים. בן
צריך לפסוק מלהפחיד אותנו תמיד, שכותבים אנו בשיבושים מפני „ –את לשון הקודש אלא גם שיבשה לחלוטין 

     .)50("עברית חדשה", עמ'  “שבפסוק פלוני, במשנה פלונית או במדרש פלוני כתוב לא כך
רופ. אהרן דותן, חתן פרס בשנת תשס"ה נפגשתי עם פ מסיבה זו, מתקשים גם כיום רבים להבין את מקורותינו.

יהודה הכניס למילונו  –ישראל ללשון והמזכיר לשעבר של "האקדמיה ללשון" והצגתי בפניו דוגמאות של מילים שבן
יהודה המציא או פירש בצורה שגויה רק משום שהוא היה בור ועם הארץ  –משים במילים אלו כיום, מילים שבןומשת

ים אלו יתוקנו. הוא ענה לי, שכיום כבר לא ניתן לשנותם משום ש"שבשתא בהבנת מקורותינו והצעתי שלפחות מיל
    . הפיך ולא ניתן לתקנו] –הוא בלתי –[שיבוש, כיון שהוא נכנס לשימוש על"  –כיון דעל

הכפופה ל"תאוריית הגזע והשבחתו"  אנטישמית –הינה ממילא שפה גזענית ,"השפה העברית" שהיא שפת הציונות
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נוכיח להלן. ששל האידיאולוגיה שלהם, כפי  לגרעין נורדאו ורופין, שהנאצים ניכסוה –י הציונות מייסודם של מייסד
אנטישמיים.  כדוגמא לכך, ניתן להביא את ההמצאה של המושג  –לכן, שפה זו משופעת במונחים ובמושגים גזעניים
העליון, לפי התאוריה הנאצית,  עמי הגזע ידי-עלהאריות המדוברות "תודעה", שמקורה במושג שהומצא רק בשפות 

ביקש שהועד יכריז בפומבי, שכל שורשי השפה הערבית „יהודה  –בן ולא בשאר השפות השמיות, הסלביות וכו'.
יהודה –שבן )19("מפעל חייו", עמ' .  תלמידו כתב )25("החלום ושברו", עמ'  “כשרים וראויים למלא את החסר בלשוננו

ל דרך הלאומיות המדינית, הארצית, הגשמית, כמעט המגושמת, ששאף אליה כל הדת אינה אלא מכשול ע„ –סבר 
יהודה  –.  בן“אל הדת, גדש סאה שלו אין ספק בדבר, יחס הניגוד הקיצוני„ש  – )32(שם, עמ' . תלמידו מודה “ימיו

בצלת", שנת תון "החי(ע “דע לך, כי כל הימים שלא יעקר התלמוד מישראל, לא יכון הישוב בארץ„ –כתב לחברו 

  .י"ח, עמוד ש"א)
  ויים"הביל                                                   

  
בט  שהם באו בש )70(עמ' 1דוד יודילוביץ כתב  ! תלוי את מי שואלים לציון ? –הביל"ויים לראשון מתי הגיעו

עו לראשון שהם הגי )71, 59(עמ' חיסין  פי יומנו של –על )122(עמ' 2, אך לסקוב כתבה 1883תרמ"ג, היינו,  בפברואר 
כפי שכתב  ,, היינו, בחשון תרמ"ג, אך יודילוביץ סותר את עצמו ומסכים לתאריך שהציגה לסקוב7.11.1882  –לציון ב

 –מושבה . למעשה, זו מחלוקת בין שני ביל"ויים שהגיעו ל43פי יומנו של חיסין בעמ'  –, על150ובעמ'  84בעמ' 
ביום חמישי בשבוע,  )56( עמ' 27ו ישראל בלקינד, שהוא כתב שהם הגיעו בכ"ד שבט תרמ"ג חיסין וראש ביל"

וף לציון בס –, שהם הגיעו לראשון)17, הערה 152(עמ' , אך רן אהרונסון כתב בהערות לספר הנ"ל 1883פברואר, 
    . 1882חשון תרמ"ג, בשביעי באוקטובר 

סיוע אלף פרנק כ 25  –כי בתאריך שכתב חיסין, רק אז הגיעו הנראה שהתאריך המדויק הוא כפי שכתב בלקינד, 
 . ד"ר רן אהרונסון עצמו שערך את ספרו של בלקינד שציין את התאריך)62(עמ' 10ראשוני למושבה מטעם הברון 

, המאוחר יותר, שכח מכך. שבע שנים מאוחר יותר בתש"ן, כאשר הוא הוציא לאור את הספר "הבארון והמושבות"
    . 27.12.1882 –, שהביל"ויים גורשו מהמושבה והוחזרו אליה לאחר כחודש ב27בעמ'  הוא כתב

ה נו מנסבנובמבר וזה מתאים יותר לתאריך שציין חיסין ביומנו, אך בכל אופן הוא גם אילפי תאריך זה, הם הגיעו 
פרו וא כתב בהערות לסלהביא מקור התומך בתאריך החזרת הביל"ויים למושבה שהוא ציין וזה גם סותר לתאריך שה

ת ברר אשל בלקינד, כאמור לעיל, שהם הגיעו בתחילת אוקטובר. בכל ספרי המחקר וספרי המייסדים אין שום נסיון ל
    כך, כיון שעד היום אף אחד אפילו לא שם לב לסתירה תמוהה זו.  –הענין ולערוך מחקר השוואתי על

 יון, עדלצ –ע ביניהם. הבילויי"ם היו במשך כשנתיים בראשוןלראשונה, במסמך זה מתוארת הסתירה והניסיון להכרי
  שתשעה מהם עברו לייסד את גדרה ובראשון לציון נשארו רק מעטים מהם. 

ה זרימת צעירים יהודים למפלגות המהפכניות, ובראש בשלהי שנות השישים...הית,,  –הרקע להתהוות הקבוצה 
נאיה ד –שבו בהם רוחות מהפכניות. צעירים אלו נמשכו אל "נארווראשונה מקרב התלמידים בבתי הספר הגבוהים שנ

אותם דיי- על(= שתוך זמן קצר לאחר הפוגרומים נתפסה מתוך ההשקפה  כגוף עצמאי) 1879(שקמה בשנת ווליה" הטרוריסטית 

ה זהיה , כי ליהודים תצמח ישועה רק עם פרוץ המהפכה, אשר תפתור את כל הבעיות בכל העולם. התלמידים כהזויה)
ת הפלג בעל הגישה המתנכרת ביותר ליהדות, שהרי אם הפתרון צריך להיות כללי, אין עוד מקום לבעיה היהודי

     ).6(עמ' 2“כשלעצמה....מבצעי פעולות הטרור המפורסמות, שאפפה אותם הילה של הערצה רומנטית
הפיל ים יהודים רבים חלק בנסיון להבולשת הצאריסטית "אוכריינה" לא נשארה אדישה למצב זה, שבו נוטלים צעיר

ח את שלטון הצאר ועוד בשיטות ברוטליות ואלימות והשיא היה כאשר התברר שהיהודיה הסיה הלפמן השתתפה ברצ
רצח בידי הוכפי שכונו אז: "סופות בנגב", שפרצו אחרי   –מיד החלו הפרעות בדרום רוסיה,,הצאר אלכסנדר השני.  

       ות שהחלו בעיר ייליסאביטגראד ...הפרע13.3.1881–דנאיה ווליה" ב–ית "נארומתנקשים מקרב התנועה המהפכנ
ו מהם התפשטו במהירות ותוך זמן קצר הקיפו את כל אוקראינה ואף אל מעבר לגבולותיה הגיעו...נפגע 27.4.1881–ב
ים . יהודים רב]1מ' [שם, ע “מקומות ונגרם נזק בשווי של כעשרה מיליון רובל לשישים אלף יהודים בערך 225–כ

  וערב כדי להינצל.  –נרצחו, כולל גם מי שהציב בחלונו שתי
 אשמותהלא היה צריך להיות חכם גדול כדי להבין, שפרעות אלו אורגנו על ידי השלטון. מיד לאחר מכן התעצמו גם 

פי כבינלאומית,  באמצעות ממשלה בעיתונים שכבר החלו לפני הרצח, שהיהודים מנצלים כלכלית את האומה הרוסית
    . שהופץ בכתב הפלסתר "הפרוטוקולים של זקני ציון"

  
גם תרמו לגלי ההסתה  "הבונים החופשים" תהבינלאומי הכתארגון "אליאנס" של - הקמת תת

  שהוטמעו ברוסיה "הפרוטוקולים של זקני ציון"ויצירת  ה
  

מית "הבונים החופשים" הפרוטסטנטים, הארגון "אליאנס" של הכנופיה הבינלאו –למניינם, הוקם תת 1860בשנת 
"המשכילים" הפרוטסטנטים,  –השבתאים עמדו בראשםש ,כנופיה הבינלאומית "האילומינטי"ידי ה-עלשנשלטה 

כן הופץ ברחבי העולם "היעקוביינים", שחוללו את "המהפכה הצרפתית". זמן קצר לאחר מ –בעיקר מהזרם השבתאי 
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זקני ציון" בגירסאות שונות, שסיפרו על כך שהיהודים ובראשם ממשלה  יהודי "הפרוטוקולים של–הספר האנטי
יהודית חשאית רוצים להשתלט, כלכלית ומדינית על כל העולם באמצעות "סדר עולמי חדש". סופר שם על דוחו"ת 

    "אליאנס".  –הארגון שלהם  –חשאיים של מפגשים בין "הבונים החופשים" ותת
ארגון של "הבונים החופשים", –לעיל נכון, בדבר הקשר של "אליאנס" כתתעצם הטיעון שבספר היה כאמור 

אלא שבגלל הסודיות של אירגונים וכנופיות אלו, לא היה לציבור מידע אמיתי מפורט כיצד מתרחשים הדברים ולכן 
, בבזל בפרט כשהוקמה התנועה הציונית העולמיתהחלו להמציא סיפורים וקונספירציות על "ממשלה" יהודית וכו', 
     כך להלן את ציוני המקורות לכך). –(ראה עלשהצהירה שהיא התגלמות השבתאות המודרנית הבינלאומית 

כן רבים מבני הנוער של תנועת השבתאות הבינלאומית וכן רבים מכת "הדונמה" השבתאית בטורקיה, היו כבר –כמו
ם בכנופיית "הבונים החופשים" הבינלאומית בזמן מהפכת "הטורקים הצעירים", חברי למניינם) 1908(בשנת תרס"ח 

  .החיים, למדע וספרות, בעריכת שמעון רבידוביץ, לונדון, כסלו תשי"ד] –קובץ לשאלות  –צבי, "השבתאים בזמננו", "מצודה"  –[יצחק בן
  

  ראשי התנועה הציונית הכריזו שהציונות היא השבתאות המודרנית
  

  –אשר גינצבורג), צבי המודרני כפי שצוין לעיל–כתב שהוא שבתאי, הוא 17.6.1895[הרצל (ביומנו, התנועה הציונית  ראשי

ורסס, ו(ש.  גדול תלמידיו של "אחד העם" ביאליק"המשורר" ח. נ. ), ("על פרשת דרכים", ח''ג, הקדמה, תר''צ, ברלין "העם –אחד"

נית ה חלק מהארגון של השבתאות המודרשהציונות הינ כתבו והכריזו בגלוי, ,) וכו']1 –260"השכלה ושבתאות", עמ' 
ח גריברג פית,, –אורי צבי גרינברג תנועת העבודה "משורר"  .הבינלאומית, שראשיה היו מראשי "האילומינטי"

קפה הדומה בעוצמתה ובכוונתה לתיאוריית משיחיות שקר. גרינברג טיפח באהבה את דמותו של שבתאי צבי, שה
  .  )2002תשס"ג  הוצ' עם עובד, ספרית אופקים,, 209עמ' (אניטה שפירא, חרב היונה,  “נפוליון נוסח שאותו דימה למנהיג אידיאלי,

וריון ראש ג–שבן], 251, עמ' 1976["חיי דוד בן גוריון", הוצ' שוקן, ירושלים, תשל''ז שבתי טבת כתב בספרו "קנאת דוד" 
יית העל של כנופ–למניינם, מפקד 20  –ת המאה ה[ממייסדי ארגון "השומר" בגליל בתחילצבי –שלה הראשון, י. בןמהמ

הקימו את תנועת "פועלי ציון" הם וישראל שוחט, אחרי ש"ההגנה" באזור ירושלים והנשיא השני של המדינה] 
רקיה , כחלק מהאגף החילוני של הנצרות הפרוטסטנטית, נסעו לטולמניינם) 1903(הקומוניסטית בוורשא בשנת תרס"ג 

ת . ישראל שוחט הצליח מעט להטמע בכמיסודו של שבתאי צבי ונמה", הכת השבתאית המקוריתכדי להטמע בכת "הד
 שםצבי הקים את הארכיון ההיסטורי הראשון על השבתאות. קבוצת השבתאים "הטורקים הצעירים" שברא–ויצחק בן

שת כן רא–א טורק" וכמול מוסטפה המכונה "את[ובפרט ראש "הטורקים הצעירים" כאמה עמדו רבים מהשבתאים מכת הדונמ
צללים (יהודי ה באירופה "המפלגה הקומוניסטית בטורקיה. השבתאים היו אלו שהקימו את "התנועה הקומוניסטית הבינלאומית

  .תרביצעו המהפכה מאוחר יושבטורקיה  )]20.5.1999ימים, ה' סיון תשנ"ט,  7"ידיעות אחרונות", עיתון  – מאסטנבול
רה לציון, אך שב בחז–גוריון עבד ביקב בראשון–. בןלמניינם) 1906(תרס"ו  ארץ בשנתצבי עלו ל–גוריון ובן–בן

עמ' (89 ת מזויפתובגר–דתבאמצעות תעו איסטנבולוניסה להתקבל למכללת  למניינם) 1911(לטורקיה בשנת תרע"א 
חשד ג'מאל פחה ב טורקים בפקודתה"י עצבי  עם בן העולם. הוא נעצר חזר לא"י בפרוץ מלחמתונתפס  אך הוא )136

דאג  בית הסוהר באלכסנדריה, שםב גורשו ואח"כ נכלאוסוכנים של "הטורקים הצעירים" ומ"בונים החופשים" ושהם 
גוריון –. בן]220), הירחון "מימים ראשונים", עורך: א. דרויאנוב, כרך א', דף 499(עמ' 1[לשחררם מ"הבונים" דוד יודילוביץ 

ית ובני ו קבוצה  שבתאית זו  של "הטורקים הצעירים" ואף חשבו על רעיון ההתעמנותוחביריו ב"פועלי ציון" העריצ
דולה ים". לא בכדי, השבהנהגת "הטורקים הצעיר העותומאנית,הישוב היהודי בא"י תחת שלטון האימפריה הטורקית 

 ה"ב, כונוועה הציונית בארבתוך התנ (נשיא בית המשפט העליון בארה"ב)גוריון ולפרנקיסט לואיס ברנדייס  –הקרובה לבן
" "הטורקים הצעירים". תנועת "ירושלים החדשה", שהשתייכו אליה אמנים, פועלים והמנהיגים של "פועלי ציון

 "טורקי וכינו את עצמם "הטורקים הצעירים–בארץ, קמו בהשראת "הטורקים הצעירים" ואף התלבשו בלבוש מזרחי
David Ben– Gurion and the American Alignment for a Jewish State, By Allon Gal, p. 107).(.    

    .נאומים]הגוריון, קרית שדה בוקר, חטיבת  –[ארכיון למורשת בןגוריון טרח להספיד את ברנדייס  –לא בכדי, בן
ברנדייס וכן הראביי סטפן וויז, מקים "הסתדרות המזרחי" בארה"ב ומאוחר יותר נשיא ההסתדרות הציונית בארה"ב, 

תייכו למשפחות פרנקיסטיות ושניהם קיבלו מאימותיהם את תמונת הפורטרט של אוה פרנק, ממשיכת הנהגת הכת הש
יעקב פרנק, תמונה שעברה במסורת במשפחות אלו. דודו של בריינדיס מצד אימו,  ) אביהבעלה(הפרנקיסטית של 

לבוז ולסתור את היהדות המסורתית של גוטליב ווילה כתב בצוואתו לבני משפחתו, "שיש לכבד את מסורת אבותינו 
האמריקאי מעולם לא התאמץ לנכס את  –המנהיג הציוני„ . ) Jewish Messiahs, By Jerry Rabow, p. 132  50(הרבנים" 

[אלון גל, "לואי דמביץ ברנדייס",  “התרבות היהודית לדורותיה. הציונות שלו התמקדה בחיוב המפעל הלאומי בארץ
 אמצעים, אך–פועלי ציון" הורכבה מפועלים חסריתנועת " ].92 –82), עמ' 1983(קיץ  12היסטוריה, "זמנים", רבעון ל

ספר בפולין. את המימון של כל  –תון ורשת בתייהיו להם הרבה כספים, שבאמצעותם הם הקימו ע כאשר הם התארגנו
מקורות על כך בויקיפדיה, ע' הקונגרס  [ראה, המיליונר פרנקפורטר מארה''ב ייפעולותיהם בפולין העניק להם גם שבתא

      . היהודי] –האמריקאי
וראה בציונות את התגלמות  והטורקית מ"הבונים" צבי שהזדהה עם כנופיית השבתאות הבינלאומית –יצחק בן
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השבתאות וחקר את ההבטים השונים של בנושא השאיפות השבתאיות, הקים את הארכיון המקצועי הראשון 
 –בין השאר  שמעון רבידוביץ, לונדון, כסלו תשי''ד] –[קובץ "מצודה", עורך במאמר "השבתאים בזמננו" השבתאות. הוא כתב 

אלף  15 –13הדונמה" שבסלוניקי...בסוף המאה הי''ט מנו למעלה מעשרת אלפים וברבע הראשון למאה העשרים „"
כפקידים ממשלתיים בימות המשטר נפש. הם תפסו עמדות חשובות בסלוניקי...כעורכי דין, כרופאים, כרוקחים, 

, בזמן המהפכה הטורקית הראשונה 1908הטורקי וגם לאחריו...לחינוך בניהם הזמינו מורים בעיקר מצרפת...בשנת 
, היה רובו של הנוער כבר משוחרר מהאמונות הקדומות...רבים מהם היו חברים בלשכות "הבונים ("חוריה")

 )1908(טבעי הדבר, שבמהפכה זו  .("הטורקים הצעירים")ת האחדות וקדמה החופשים" (מסונים) ומהם נצטרפו למפלג
היו השבתאים פעילים ביותר בשורות "הטורקים הצעירים" וחדרו גם לשורות המנהיגות. מקצתם עברו לשאר ערי 

    . “טורקיה והתחילו עוסקים במדיניות והתיישבו בעיר הבירה
ספר כאלו  –נוך בניהם, הזמינו מורים מחו''ל, בעיקר מצרפת. שני בתיספר מודרניים לחי–צבי כתב על הקמת "בתי–בן

. מדובר למעשה בבתי לימוד של "אליאנס" " נוסדו בסלוניקי...רובו של הנוער היו חברים בלשכות 'הבונים החופשים'
יאנס", מדוע הוא אינו מציין במפורש שהמורים מצרפת הגיעו מ"בית המדרש למורים" בפריז של "אל והשאלה היא

יש לכך הארגון של "הבונים החופשים" ומסיבה זו רובם של התלמידים הפכו במהרה להיות חברי "הבונים". –תת
סיבה המוצדקת מבחינה טקטית, כי בזמן שהוא כתב את המאמר, עדיין מורי "אליאנס" עסקו בהוצאת ילדי 

ולי לכן הוא לא רצה לחשוף את ישראל לשמד באגן הים התיכון, במסווה של מורים חרדיים או דתיים וא
  .ההונאה האדירה, ש"אליאנס" הונו את כל הורי רבבות התלמידים

 טישמיותראשי הציונות עצמם יצרו וליבו במכוון את גלי האנשואילך, נוכיח להלן, החל מהפרק על מייסדי הציונות 
עיון עקב האנטישמיות להצטרף לר ויתכן שהיה להם חלק בגרסאות השונות של "הפרוטוקולים", כדי לגרום ליהודים

ת עצמו הרצל כתב גם שהוא רואה אכאמור לעיל, נוצרית בארץ ישראל.  –הציוני, בדבר הצורך להקים מדינה יהודו
כפי (צעים הטכניים מצבי מתבטא רק בא–צבי רק עם "מכונות". הרצל גם כתב שההבדל בינו לבין שבתאי –כשבתאי

בר כהרצל גם אמר ליועצו "יתכן שאם היה שבתאי צבי מתגבר על ההתנגדות נגדו,  .שהובאו ביומנו בתאריכים דלעיל)
- ם מעבדות רק עלאפשר להציל ע-היינו בארצנו. למה רדפו היהודים את שבתאי צבי ? אומרים שבעל הזייה היה. אי

  ).67(עמ' 92ידי הזייה !" 
ארגן והם החלו להסית נגד היהודים והחלו לפרוטוקולים אלו הבהילו את בית המלוכה הרוסי ואת הבולשת הרוסית 

מן" נגדם פוגרומים, ששיאם היה הפוגרום בקישינב. על "פרוטוקולים" אלו ראה בהרחבה בכתבת התחקיר ב"יתד נא
          ., תשמ"ז]9[מוסף שבת קודש, פרשת נשא, עמ' 

ם ם הוקמו כדי לרסק את העמחד, ה  יוצא איפוא, ש"אליאנס" והתנועה הציונית היכו את העם היהודי בשתיים.
ך היהודי ולהופכו לחלק מהאגף החילוני של הדת הנוצרית הפרוטסטנטית ובכך הם נחלו הצלחה כבירה, כאשר תו

יזית פחות ממאה שנים הם הצליחו לרסק את רובו של העם היהודי ולנצר אותו, כשהם מכוננים את השואה המחסלת פ
ם וגם אנטישמיות שכתוצאה מהם ניספו גם בפוגרומי –העם היהודי גליהם עוררו על  , ומאידךשליש מהעם היהודי

 בשואה, יהודים רבים. חלק גדול מאלו ששרדו, אך סבלו מאוד נפשית וגופנית, לא יכלו אף להתחתן וכו'.  
  

  השפעת גלי האנטישמיות ברוסיה על התהוות אגודת ביל"ו
  
 –טודנטים יהודים מהפכניים שהיו חברי הארגון "נארוארועים אלו החלו לערער את הביטחון האישי של אותם ס

איה דנ –למניים פירסם הוועד הפועל של "נארו 13.9.1881 –דנאיה ווליה", בדבר צדקת דרכם ובפרט לאחר שב
  –את האדמות, את היערות ואת בתי המרזח ?  מי תפס לידיו,,  –ווליה" כרוז לאוקראינים, שבו נאמר, בין היתר 

  ]. 7(עמ' 2 “.שם הז'ידים. הז'יד מחרף ומגדף את האדם, הוא מרמה אותו ושותה את דמו..  –ל אשר תפנה הז'ידים...לכ
דים. כרוז זה כבר הגדיש את הסאה. סטודנטים יהודיים רבים החלו להכות על חטא על עוזבם את דרך אבותיהם החר

עיר גברה האכזבה מן התקוה להתמזג עם של בני הדור הצ בשכבות רחבות,,  –הם החלו לערוך מסעי חזרה בתשובה 
בכל  ציבור –הוכרזה תענית )30.1.1882(הרוסים או להיגאל במהפכה העתידה...והנה, כאשר ביום י' בשבט תרמ"ב 

על  הכנסת צעירים אשר רגלם לא דרכה שם זה זמן רב והביעו חרטה –רחבי המדינה לרגל הפרעות, הופיעו בבתי
...וביניהן . באוירה זו קמו קבוצות שונות שביקשו פתרון, ב' אדר, תרמ"ב]6ליץ", גליון מס' ["המשהתרחקו מכל דבר יהודי 

ת הכנסת ממש, בשעת תעני –קבוצת סטודנטים שנתכנתה במרוצת הזמן "ביל"ו". קבוצה זו החלה להתארגן בבית
  .]8[שם,  עמ'  “הציבור



55  
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



56  
 

 

  ישראל בלקינד  –מייסד ביל"ו 
  

ו גם הפרעות  נמשכ,,  –) על התהוות הקבוצה על רקע הפוגרומים שהיו אז ברוסיה 34(עמ' 27בלקינד כתב בספרו
 בימי החורף. באמצע החורף היה פוגרום גם בוארשה...ויגזרו צום בכל קהלות ישראל ליום עשירי לחודש שבט

מנו, אשר עוערבתי את דמעותי עם דמעות כל בני  הכנסת –...כמובן, הייתי גם אנכי בבית]1882בינואר  30[תרמ"ב, הוא 
ר הכנסת פגשתי חברים אחדים מהסטודנטים אשר כב –ראו את עצמם אומללים נתונים לצרה ולמשסה...בתוך בית

י ים, כהייתי מכיר, ואזמין אותם לבוא כערב אל חדרי, לדבר על אודות המצב אשר בו נמצא עמנו. יחד עם זה בקשת
  גם את החברים אשר במקרה יפגוש באותו היום. ובערב התאספו אל חדרי כשלושים איש. כל אחד ואחד יזמין

= [עבודה קשה היתה לי בישיבה ההיא ובישיבות אשר באו אחריה, להראות לחברים האלה את נחיצות האמיגרציה 

 לחמיםים הרוסים הנכולם הסכימו כי מצבנו ברוסיה מאד רע, אבל רבים טענו, כי אין צורך להפרד מהאלמנט ההגירה]
גם  , כי בשלומם גם לנו יהיה שלום וכאשר ישתנה הסדר הכללי, יוטב[= ניהליזם]נגד הממשלה, נגד הסדר הקיים 

ך ה בתולעמנו...סוף סוף הצלחנו להראות למתנגדים כי אי אפשר לבטוח על השינוים במדינה...כי צריך לנהל תעמול
  העם לטובת ההגירה מהארץ.

ה הוכוחים כאשר התעוררה השאלה, לאן ? רוב הסטודנטים... היו רחוקים מן התנ"ך, מן המסוריותר עזים היו 
 ישראל צלצל באוזניהם באופן מוזר, כאלו הוא בא להם מעולם אחר –והשם ארץ פה] –[= התורה שבעלהעברית 

רומית, ישראל ? למה לא אמריקה הצפונית, אמריקה הד –לגמרי...הם לא יכלו להבין, למה דוקא ארץ
נחנו אאוסטרליה...אשר את שמען ואודותן קראו בספרים...כיון שהחלטנו כי אין לבטוח בחסד לאומים, כי צריכים 
חיה תלקחת לידינו אנו את גורל עמנו  ולא לחכות לשחרור רוסיה, היינו מוכרחים לכתוב על דגלנו תחית עמנו, 

אל וכך בארץ ישר  –הזאת אפשרית רק בארצנו ההיסטורית רוחנית ותחיה כלכלית ויחד עם זה תחיה מדינית והתחיה 
 –סוף ההחלטה כי אנחנו מתארגנים לאגודה, במטרה לסייע לפני עמנו את ההגירה מרוסיה לארץ –התקבלה סוף

  .“ישראל
ו ת רק עזרואילו הפרעו )28(עמ' ניסוח אתאיסטי וחומרי זה היה חבוי בליבו של בלקינד עוד בילדותו, כך הוא כתב שם 

ן" ת ציולו לעורר בכך את חבריו הצעירים ולצרפם לרעיונותיו. צעירים אלו שעד לא מכבר בזו לתנועה האדירה "חיב
ם את שיצרו גדולי ישראל, שעוררו את העם היהודי לחזור למולדתו וליישב את הארץ מתוך מסירות נפש ולהפריח ש

, בתשובה באמצעות התחלת קיום המצוות של חלקם השממה ולברוא יש מאין, הפכו כעת לגדולי מעריציהם. החזרה
 הפיחה בהם את רוח ההקרבה העצמית להגיע לארץ ולהתמזג עם אותם יהודים בעלי נשמה גדולה שהקימו את תשע
 המושבות  החרדיות הראשונות. הם גייסו את הרוח המהפכנית הפסולה שהיתה להם עד כה לברוח  מהעם היהודי

ללים ולים של עמם, לשם מטרה הפוכה. הם ראו את עצמם כחלוץ העובר לפני מחנה המתבוולנתץ כל זכר מנכסיו הגד
לות שעדיין נשאר שבוי בידי הנאורות הנוצרית הפרוטסטנטית ומיאן לחבור אל המוני החרדים שהחלו להתארגן לע

  לארץ הקודש וליישבה, בעקבות אחיהם שבנו במסירות נפש את המסד לקליטתם.
לומדו שאת תפיסתו הלאומנית הוא ירש מאביו. הוא כתב על אביו שהוא נטה מדרך היהודיות עוד בבלקינד כתב שם, 

י (שהיה גם שבתאיבישיבת מינסק, כאשר הוא קרא שם בסתר את התנ"ך עם פירושו הפרוטסטנטי של משה מנדלסון 
נחשב וה אבל לא היה קנאי, . הוא הגדיר את אביו כאחד ש"היה יהודי נאמן לדתו, מדקדק במצוה קלה כבחמורבסתר)

מצוות, יום הבחוגים ידועים לאפיקורס". היינו, לדידו שלו ושל אביו, "קנאי" הוא  אותו יהודי שנשאר נאמן לא רק לק
הם יש פי –האמונה הנוצרית הפרוטסטנטית, שעלאלא גם ליסודי האמונה של היהודיות ואינו מוכן לחבור ליסודות 

    פיהם את המצוות.  –ולפרשן עלחיים" להפריד בין ה"דת" וה"
גם  אביו שלח אותו ללמוד בגימנסיה ולא שעה לדברי חנווני בסביבתו שאמר לו, שמהלך זה יוביל את בנו ונכדו
ן בי להתנערות מקיום המצוות, כפי שאכן קרה, כאשר עכסה, בתו של ישראל בלקינד עזבה את ארץ ישראל ונטמעה

יה ), שהוא עדיין עמד בנסיון ולא השתתף בבחינה בכתב בגימנס30ם (עמ' ). בלקינד כתב ש16(עמ' 27 הנוצרים
אה, אמנם נרמנהל, שמעשה זה ימנע ממנו לעלות לכתה הבאה. ידי ה-עלשהתקיימה בחג השבועות, אף שהוא אוים 

  ), הוא כבר איבד כל קשר ליהודיות.353(עמ' 49ישראל בלקינד הצטרף לאגודה האתאיסטית "בני משה" שכאשר
  

  האם חברי אגודת ביל"ו היו חרדיים, דתיים או אף פחות מכך
  

כפי שראינו לעיל, חזרתם בתשובה של חלק קטן מחברי ביל''ו התבטאה בהתחלת קיום המצוות, אך כנראה שהם 
נשארו עם יסודות האמונה שהם שאבו ממקורות ששורשם בנצרות הפרוטסטנטית. ברם, רוב הביל"ויים שהצטרפו 

    יסטים ואף את המצוות הם לא שמרו.  אליהם היו אתא
אל עמם במצוקתו, אך המשיכו  הביל"ויים בחלקם הגדול מתבוללים, שאומנם חזרו,, –) 3(עמ' 17ש. לסקוב גם כתבה 

מן ז. רוב רובם של אותם מתבוללים לא הגיעו כלל לארץ ורובם של אלו שכן הגיעו ירדו ממנה תוך “בחילוניותם
  ). 4(עמ' 17 1882 –תרמ"ב והתפוררה תוך פחות משנה ב קצר. תנועה זו קמה בשנת
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יחיד אירופה, אך בסופו של הדבר, הנחשון הראשון  ולמעשה כמעט ה –קמו סניפים רבים של ביל"ו במזרח אומנם
 התורניים הפעימו את רוחו, כשאליהם –שבפועל עלה כגרעין מגובש, היה אותו הגרעין שהשורשים היהודיים

ין טיפין במשך השנים הבאות מספר מועט של ביל"ויים, אך כיון שאותם משכו הסיסמאות מצטרפים מיד וטיפ
שעה תיד את הארץ. , כאמור לעיל, עזבו בחזרה כמעט מעול מצוות, רובם –הארציות והחומריות והם נשארו פורקי

ות של ייסוד מושבביל"ויים הקימו את גדרה וחלק קטן התיישב כאן בערים ונרתע מלעמוד במסירות נפש בתלאות 
חקלאיות נוספות, כששאר הבילו"יים שבחו"ל אינם מעלים בדעתם כלל לעלות. גם המעט מהם שנשארו במושבות 

ת רובם לא מימשו את עיקרון האגודה להתפרנס מעבודה חקלאית, כפי שנוכיח להלן ורק אחרי שהמושבות החרדיו
  ).362(עמ' 2אך גם מהן כמעט כולם חזרו לחו''ל  התבססו, החלו לעלות בעליה השניה קבוצות מהשמאל לארץ,

  
  יוצר הרעיון לעליה חקלאית גדולה רבי עקיבא יוסף שלזינגרהגאון 

  
לארץ היה רבי עקיבא יוסף  המעשיתיש לציין את שכבר נשכח, שהראשון שהניע בפועל את הרעיון של העליה 

) וקיבל את הסכמותיהם של 1870לחו"ל בתר"ל (הישוב הישן מ  –שלזינגר שיצר מעין קונגרס, כשיצא מירושלים 
 כספיםבמאתיים מגדולי הרבנים לרעיון הנ''ל, המדרבנים את העם לעלות לארץ וגם להוזיל מכספם למטרה זו ואכן, 

כנן את תתקוה ושיכנע את סולומון, שטמפפר וגוטמן לייסד עמו את פתח תקוה. הוא  –שאסף הוא קנה את אדמות פתח
ים בארץ ישראל עד לפרטים הקטנים, כגון, צורת המטבע והדגל וכשהוא פגש את הרצל בכותל הקמת רשת הישוב

 עטרה המערבי שאלו האם הוא אדם מעשי כמוהו או שרלטן. את כל הנ"ל ניתן לקרוא בספריו "ברית עולם" ו"מחזירי
                      ליושנה" ועל שמו נקרא הישוב "בני עיי"ש". 

  –נתחלקו גדודי המגינים ל"שומריאל" בתקנות "כולל העברים",, –ו לאחר מכן מייסדי המושבות יישמאת תוכניותיו 
אב,  –צחק זיוי"אומרים ישנה ארץ"/ [ “לציון עתידים לנהוג בדיוק כך –בחוץ. בני ראשון –בפנים הישוב, "לוחמיאל"

 –דה כללתכנן להקים אגו...,, –יו באנציקלופדיה העברית נכתב על, שלזינגר, ר' עקיבא  יוסףבע'   .]148עמ' 
עולמית, שתסייע ליישוב החרדי בארץ, בהקמת מוסדות חינוך ובהקמת התיישבות חקלאית ברוח התורה. בשנת 

יש לציין שורהפטיג מהמפד"ל לחם שההמנון והדגל ייצגו את  .“תקוה –היה בין מקימי פתח) 1878(תרל"ח 
  .65המדינה

  הליכי התפוררותה זמן קצר לאחר ייסודהות מרעיון למעשה  –אגודת ביל"ו
  

תורה,  הביל"ויים שעלו לארץ היו חסרי אמצעים כלכליים, אך במסירות נפש הם דאגו לקנות בהון רב ספר 16 –15
לול תרמ"ב , מיום ח' א33[גליון מס' תון "המגיד" יכדי שיוכלו לקרוא בו בעת התפילות כמובא בהלכה ועל כך מדווח הע

כפי ובשבוע העבר באו על האניה הרוסית ליפו חמישה עשר תלמידי בתי המדע הגבוהים מרוסיא ,, – )]23.8.1882(
אשר שמענו יבואו רבים מהם...אשר נדבה רוחם לעלות לארץ הקודש ולעבוד את האדמה. חברת התלמידים האלה 

בו אל מטרתם אשר הצי תכונה בשם "ביל"ו", החברים קיבלו על עצמם ללחום את מקרי העת ופגעיו עד אשר יגיעו
ולמעון שכרו להם לעת עתה ביורא  הבאים הביאו עמהם ספר תורה ושחרית, מנחה וערבית יתפללו בצבורלמו. 

  .“בגן מהגנות אשר בסביבות יפו. יתן ה' ויצליחו במעשיהם
ישה, כי על לדר סעיף מיוחד יוחד,,, אגודת ביל"ו מחברת תקנון פנימי. למניינם 7.7.1883  –פחות משנה לאחר מכן ב
חיהם רגשות טהורות ואהבה נאמנה אל אולעורר בקרב ,, –). בסעיף ד' נאמר 163(עמ' 2“הבילויים לקיים מצוות
, ינהרו אש", אשר אליו יביטו רבים –ומחוללת גדולות. דתם "דת [= ולא לשפה מודרנית משודרגת]שפתם עתיקת היומין 

תרבות אומרים שיש  –כדברי המשומדים הפרוטסטנטים, אשר כתת[= ולא אל חוקי מחוקקיהם אשר טעמם עמד בם 
וכנס  לחקות את הנצרות הרפורמית שעשו "רפורמות בדת" שלהם, כי הם אומרים שהנצרות הקתולית היא דת מאובנת]

פי תורתנו ודתנו,  –י החברה מחויבים להתנהל עלכל חבר,, –.  בסעיף כ"ג נאמר “להתנוסס המה בכרם היהדות...
ות את כל הדברים "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" בכל אשר ימצא ויתאחד את האנשים אשר יקרה להם למלא

  ). 74, 72(שם, עמ' 1“שפתם ודתם וארץ נחלת אבותם
כאשר ביל"ו הוקמה, כבר היתה קיימת תנועת "חיבת ציון" שהוקמה על ידי רבנים גדולים וכן, כאמור לעיל, רבי ע. י. 

רבנים שחתמו על קריאה ליהודים להתארגן לעלות ארצה ולהקים בה מעין אוטונומיה  200צה של שלזינגר אירגן קבו
יהודית ולתרום כספים למטרה זו. אם כן, יש להבין מדוע ביל"ו אינה מצטרפת לתנועה אדירה זו, אשר עוררה 

ת לכך על ידי גדולי לראשונה את החזון והמעש של מטרה נעלה זו ? הסיבה לכך היא אולי משום שכל ההתעוררו
אירופה ובהונגריה שהיו חרדים, אך לא לאותו מיעוט של יהודים  –דיברה רק לליבם של רוב העם במזרחהרבנים, 

התארגנות שהיו כבר בשלבי התבוללות מתקדמים ברוסיה, בגרמניה ובצרפת, כי להפך, אותם יהודים היו עסוקים ב
כי"ח, שכפי שראינו  –נרי די המזרח, כאשר בפריז מוקם ארגון מסיואירופה ואת כל יהו –לבולל את כל יהודי מזרח

פי מחקרים, שמטרתו היתה לבולל בשלבים את יהודי המזרח ולהופכם לנוצרים פרוטסטנטים המחויבים  –לעיל על
[אין לשכוח שגם הנצרות הקתולית ליהודיות כפי שנצרות זו הגדירה את יהדותה של עצמה על בסיס "מדעי היהדות" 

הכריזה על עצמה כיהודיות האמיתית ושהם היהודים האמיתיים, כי האלוקים התייאש מהעם היהודי בגלל שהם בגדו 
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. ד"ר מ. מאנדלשטאם מקייב, מיוזמי הוועד המרכזי של "חובבי ציון" קבע אז במצוותיו, ופרס את חסותו על נוצרים]
הם נגדנו, כי אם זו הקרויה וג מהמסגרת של קיום מצוות] [= החרדים והאנשים שהחלו לחרלא ההמונים ,, – 7.6.1881 –ב

ולאותו מיעוט מתבולל פנתה   A 1/VI]1/19[אצ"מ, תיק   “ואלה הם הבארבארים האמיתיים –האינטליגנציה הרוסית 
לשאר הגופים מבין המתבוללים הלאומיים  , בניגודתנועת ביל"ו ואותם היא עוררה לעליה מיידית לשם הקמת מושבה

    פעה מהארגונים החרדיים שעוררו להקים בארץ מושבות גרמו להם רק להטיף לעליה, בלא להגשימה. שההש
, הסטודנט ישראל בלקינד מחרקוב נפגש עם עוד כמה סטודנטים בחרקוב, אשר לא ידוע אם גם מהם היו כאמור לעיל

לעלות וכשהם פרשו נוסדה  כאלו שחזרו בתשובה ויחד הקימו את "דאבו"י", אך היו ביניהם כאלו שרק הטיפו
 .     14שמנתה חמישים חברים, אך בלקינד כתב שלמעשה מספר החברים המעשיים שנותרו היו  )6.2.82("ביל"ו" 

 17) ואכן ידועים שמותיהם של 9 –38(עמ' 2היו להם יומרות להקמת תנועה ארצית שתתבסס על המתבוללים ברוסיה 
חברים. מרכז האגודה היה בחרקוב,  500 –ות של ביל"ו שמנו יחד כערים שבהן נוסדו מבין המתבוללים אגוד

יוצאי אגודת חרקוב, אנשי ההנהגה, כינו את עצמם "שליחים", להבדיל ,,.  ]41[שם, עמ'בראשותו של ישראל בלקינד 
ראשיה  מעמד בתנועה ובין –משאר החברים, "הפשוטים". דירוג זה של עליונים ותחתונים, חידד את היחסים בין חסרי

  ]. 46[שם, עמ'  “וההתנגשויות הגוברות בין מנהיגיה הסבו נזק רב לתנועה
 הסטודנט בוריס פלייש מהאגודה בחרקוב, נשלח למוסקווה כדי לשכנע את האגודה הלאומית שם, שחיסין תלמיד

דים לא חרובודאי שהגימנסיה וחברתו פאניה פריזר נמנו עליה, להצטרף לאגודת ביל"ו. חברי אגודה זו היו מתבוללים 
   ולמעשה נראה שאגודת חרקוב ויתרה  מעשית על העיקרון שכל המצטרף לאגודה חייב לחזור בתשובה, כמתחייב 

  פי התקנון של ביל"ו. –על
 תנועההחיסין הביל"ויי האתאיסט, כתב ביומנו שאגודת חרקוב איימה ברצח על העשירים שלא יהיו מוכנים לממן את 

שם, [ים מתוך האגודה, חסרי כל מעצורים אנושיים, שהם יהיו רוצחיהם הקבועים של העשירים ולשם כך נבחרו שני

ביל"ו  בה הוא תוקף את אגודת )]10.5.82בכ"א אייר תרמ"ב ( 18[גליון מס' . דוד גורדון פירסם כתבה ב"המגיד" ]43עמ' 
 ]27, מס' [כתבים, אתוך יומנו של חיסין בכל כינויי הגנאי האפשריים על החלטה זו. א. דרויאנוב  צינזר קטע זה מ

סול פ. חיסין כמתבולל, לא ראה בהחלטה זו כל A 9]/206(אצ"מ) [תיק והפקיד את ההשמטות ב"ארכיון ציוני מרכזי" 
ה ו, כתנועיל"בציין את ה,, –הבית"רים גם המציאו את העבר, כשנציגם בהלוויתו של יודילוביץ  והצטרף לאגודה זו.

  למניינם). 13,8,43(עיתון "המשקיף", יום ו',  “את חורבן הגולה. ביל"ו היתה חלוצה לרעיונות ההגירה לראות דימהקשה
ל שניהם פז. ד. ליבונטין, ממייסדי ראשון לציון, היה בתחילה מאוהדי קבוצה זו. הוא בא להקביל את  כאמור לעיל,

לרדת  . הוא סידר להם רישיונות)6.7.82(רמ"ב הקבוצה המצומצמת של ביל"ו כאשר הם הגיעו לנמל יפו בי"ט תמוז ת
נחה הפרנק, מתוך  100בנמל יפו והזמינם לארוחה. הם הגיעו ללא כל אמצעים וליבונטין אף הלווה לכל אחד מהם 

ן לציון הביל"וים שהגיעו לראשו 13 –) ול91(עמ' 2שיש להם כסף השמור בקושטא, כפי שהונה אותו ישראל בלקינד 
, אך כאשר הוא נחשף לצורת התנהלותם )149(שם, עמ' ו חלקות אדמה, כדי שהם יוכלו לעבדן הוא החכיר מאדמת

א לציון" ולעיל הבאנו בהרחבה, כיצד הו–ואופיים, הוא התמלא משטמה כלפיהם וכינה אותם "השקצים של ראשון
ד אלך לד"ר מי,, –ן התאכזב מאגודה זו ונביא כאן חלק ממה שהוא כתב על אגודה זו. הוא אמר לביל"ויי קריקו

        .]156[שם, עמ'  “שווארץ ונודיע בכל העיתונים, כי אין כלל בנמצא אגודה בשם ביל"ו וכי כל זה שקר
כונותם נ), הוא מכנה את יומרותיהם של הביל"וים "מליצות שדופות קדים" ועל 9 –58(עמ' 20בספרו  כאמור לעיל,

ת משל הזבוב שעשה את צרכיו בקערה בבית אוכל להמשיל נ,, –להקריב את עצמם למען הכלל, הוא כתב שם 
מען ר...להתמחוי שעמדה על הסעודה שהכין עשיר אחד לפני עניי העיר ויתפאר הזבוב, כי הוא האכיל את כל עניי העי

ים ידעו אחינו, כי כל האומר יש חברה ביל"ו בארץ הקודש, אינו אלא טועה וכל השולח כסף על הניירת המודפס
   .“אינו אלא מאבד כספו לריק ומגדל כסילים בארץ הקודש –שלהם 

 בגדרה] [=פרצו מריבות, אלא גם בתוכם פנימה. כך לדוגמא, התחוללה מריבה  [= אגודות ביל"ו]לא רק בין המחנות ,,
 –תגרובגלל דבר של מה בכך, והדברים אף הגיעו לידי ת [= ה"גיבור" מראשון לציון]בין יעקב חנקין לישראל פינברג 

כדי להפריד בין  –ה ואלכדי לסייע לאחד הצדדים,  –אלה ידיים. כמעט כל המושבה היתה מעורבת בה: 
לתו, חימה ועל נקלה מרים יד על זו –הניצים...משנוכחו לדעת, כי אין זה המקרה הראשון, וכי פיינברג מהיר
ותם ם להכוס ומהיר להרים יד על בני אדהוחלט...כי בטרם ייחרץ דינו עליו לחתום על התחייבות...כי הנני נוח לכע

עמוד ). ישראל בלקינד רב עם הביל"ויי מ. מאירוביץ מי ראוי ל311(עמ' 2“מכות שיש בהם משום סכנת נפשות ...
א יגורש . בלקינד עורר מהומות בראשון לציון נגד הפקידות ונאלץ לעזוב אותה לפני שהו]351[שם, עמ' בראש האגודה 

ישראל ,, –, נראה כי )8.2.84(ירש ה –ארלנג'ר למנהל "מקוה ישראל"  –מכתבו של יועץ הברוןעל ידי הפקידות ומ
  ). 76(עמ' 1 “בלקינד צוייר כנראה בפריז, כעין מפלצת, ניהליסט, אנרכיסט וכדומה, מסוכן

ויים דברי ). חיסין כתב עליו ועל עוד מספר ביל"247(עמ' 2“ישראל בלקינד צורף לגדרה בלי שנשאלו המתיישבים,,
ביקורת קשים. הוא כתב שקבוצה זו היוותה כמחצית ממתיישבי גדרה שאינם נמצאים כמעט שם ושלכן כל מאמץ 

אלא שהיו מופיעים בדייקנות במושבה כאשר חילקו שעורה ,,העבודה מוטל על המחצית השניה של הנמצאים שם, 
הענקי ששילמו לגדרה הוצא כולו לשווא". לסוסים או כאשר נתקבלה תרומה ממקום כלשהו...כי מחצית הסכום 

[= נוסף על הנחלה...סכום שהיה שווה לתמיכה ,,רובל שקיבל ישראל בלקינד מאת ויסוצקי,  700 –כוונתו של חיסין ל
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    . ]309[שם, עמ'  “זמן ההוא לכל הביל"ויים האחרים יחדיו –שניתנה בפרק היינו, "חלוקה"]
אלף רובל שיועד עבור כל הישוב החדש.  50לף רובל לשנה מתוך תקציב של א 46"חובבי ציון" נידבו לביל"ויים 

הדוגמאות הנ"ל הם רק מעט מזעיר מכל המריבות הקטנוניות וההתפלגויות וסגירת סניפי האגודה במקומות שונים 
  .]346 – 75[עמ' שהובאו בספר "הביל"ויים" 

  
  אגודה שלהםהויים לא יישמו את תקנות הביל"

  
ם לא כל ההתחיבויות נתמלאו אחר כך, לדוגמא: "ביל"ויי לא אמנ,,  –ביחס לתקנות האגודה  )75(עמ' 1 תביודילוביץ כ

פים. ישא אשה...", "ביל"ויי יבצר לו מושב מרכזי בארץ ישראל, אשר אין לזרים חלק" וכן התקנה על חיים משות
רכזיים מוביץ אינו מזכיר עוד שני סעיפים . יודיל“אבל כך דרכם של רעיונות פרוגרמטיים, כשהם מתנגשים במציאות

           ומכוננים בתקנון שלא ממש מומשו, שכל אורחות חייהם של הביל"ויים יושתתו על התורה וקיום מצוותיה.
 סירותראינו שעל האוניה הם עדיין התפללו שלוש תפילות יחד בכל יום, אך כאשר הם הגיעו ליפו, שם היה צריך מ

ח ן המוח עניני רואיך יקלוט כא,, –המצוות ואז התנהגותם משתנית, כפי שכתב הביל"ויי חיסין  נפש כדי לקיים את
ל אלה, שעה שהגב מתפקק כל כך, העייפות נוראה ובבואך מהעבודה רצונך רק לאכול מהר את ארוחת הערב ולהטי

 "מקוה ישראל", המנהל – הספר החקלאי של אליאנס–). כאשר הם מגיעים מיפו לבית23(עמ' 51ן את עצמך לישו
ה כאמור, שמונ החברים עבדו,,, –האתאיסט ש. הירש העמיד בפניהם תנאי עבודה שלא מאפשרים להם להתפלל 

ים, שעות ביום. הקימה היתה בחמש בבוקר, כדי להתחיל בעבודה בשעה שש. את ארוחת הבוקר, לחם וענבים או ביצ
חרית . בזמן כה קצר, ודאי שלא ניתן להתפלל תפילת ש“ודה...היו אוכלים בשעת ההליכה בת עשרים הדקות אל העב

פי כפחות ובודאי לא בימי שני וחמישי, שגם קוראים אז בתורה. הם היו אמורים לגלות מעט שאר רוח ולהתנגד לכך, ל
ות לציון, כשזו פגעה ברווחתם החומרית, אך אולי רפיס–שידעו ישראל בלקינד וחבריו להתנגד לפקידות בראשון

    ישיותם הרוחנית לא איפשרה להם כנראה להתנגד.         א
כהלכתה  [= וכן שמירת שמיטההנהיג פינס תפילת שחרית לפני היציאה לעבודה ,,רק כאשר חלק מהקבוצה הגיעה לגדרה, 

ני ולשם כך היו החברים צריכים לחזור מן השדה שלוש שעות לפ –, תפילה בצבור בליל שבת ללא צורך ב"היתר מכירה"]
רהם השקיעה וסעודת ליל שבת...הקפיד פינס בענייני דת, שאמר למנוע את שובו למושבה של האפיקורס להכעיס אב

 אחריםסולומיאק, שעבד בזמן ההוא בקונסוליה הרוסית ואומר הוא בפרוש, כי לא ישים לבבו לכל זה וגם לא יתן ל
    . )305(עמ' 2[= בתחפושת של חרדי]  “לחיות חיי צביעות

תר נתו של פינס היתה שישנם בגדרה ביל"ויים שמקיימים את המצוות רק בפרהסיא, אך הם עוברים עבירות בסכוו
, )225(עמ' 2“האורב יושב לכם בחדר,,כשהם בחדרם. שפ"ר שולח להם מכתב ומזהיר אותם להימנע מכך, מכיוון ש
    נס. היינו, משום שאחד מהחברים בחדרם שהוא כן חרדי יכול להלשין עליהם לפי

 "וייםאם כן, גם אפיקורסים להכעיס היו בתוך הקבוצה שעלתה לארץ וכאשר באו אל סולומיאק לירושלים קבוצת ביל
 –את בן סולומיאק תקף בחריפות מאידך,. ]24,5,95תון "הצבי", גליון מ"ט י[עחשק  –והתארחו אצלו, הוא ערך להם נשף

  ].11.1.07שי החלוקה [שם, גליון ל', יהודה על חופשיותו הקיצונית ויעץ לו להתחבר לאנ
  

  : "שיבת החרש והמסגר"]ראשי התיבות[קבוצת הביל''ויים  שה"ו 
  

, הינה . הסיבה לכך שהוזכרו רק החרש והמסגר עם גבורי החיל[ב' (כד, יד)] מושג "החרש והמסגר" הובא בספר מלכים
 בליוד הבחכמים, כפי שגם נמסר לנו במסורת בתלמכדי לכלול את מיטב העם שהוגלה, היינו, הגבורים ביותר וגדולי ה

ות , שהם נקראו "חרשים", על שם כך שבשעה שהם פותחים את פיהם לומר דברי חכמה, מרוב עמק[מס' גיטין (פח.)]
דבריהם השומעים הם כחרשים שאינם מבינים את דבריהם ו"מסגר", שבשעה שהם אומרים את דברי חכמתם כולם 

" ושלמיאמנם ב"תלמוד יר ין להם מה להעיר או להוסיף על דבריהם, כי הם דברי אמת ויושר.סוגרים את פיהם, כי א
נין על בעלי הממו,, – קרבן העדה(שנוי במחלוקת ויש הסוברים שם, שהכוונה ל"בולווטין"  הדבר [מס' נדרים (ו,ח) (כג:)]

גם לפי  . אם כן,).“יהונתן "אומנייא ותרעייא'"האומניות...והמסגר הן הממונין על שערי העיר וארמונות המלך וכן תירגם 
 מת גםהחולקים, "מסגר" פירושו לא כמו  הפירוש המעוות שנתנו לו הביל"ויים, כשגם פירוש זה לא התקבל, כי הא
 גאון, בנושאי אגדות חז"ל היא תמיד כ"תלמוד הבבלי" ולא כ"תלמוד ירושלמי" והמדרשים, כפי שכתב רב האי

ח"ב באים בספר "האשכול" ין, כמובא בשו''ע חו"מ (מב, א) בש"ך א' ודברי רב האי גאון מובהשקול כרוב הסנהדר
בות לאגדות הכתו ...ונשאל רב האי, מאי הפרש בין אגדות הכתובות בתלמוד שאנו מצווים להסיר שבושם,,, – 47עמ' 

   .“ור הוא ממה שלא נקבע בווהשיב: כל הנקבע בתלמוד מחו )רבה ו"תלמוד ירושלמי"כגון מדרש  (=חוץ לתלמוד 
כפי  ץ את הקושיות הגדולות ביותר,יש לציין, שמושג ה"חרש" או ה"נגר", היה משל לחכם גדול היודע לפרק ולתר

  .“נגר דיפריקנה –לית נגר ובר,, –במס' עבודה זרה (נ:)  הובאש
ת, חרטות, לכן לא שייך לומר סתתות, נפחות, נגרו –קבוצת ששת הביל"ויים שה"ו בירושלים, למדו מלאכות שונות 

, אך עוד יותר הזוי היה להדביק להם כינויים של גדולי חכמת התורה עליהם שכבעלי מלאכות הם חזרו מהגולה
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"חרש ברזל"  –ובמיוחד שהמושג הרגיל של חרש כולל מספר מלאכות, כולל נפחות  לעיסוקם במלאכות פשוטות
  –ל קשר, לא לחבורה זו ולא לנושא של ברזל, אלא נראה שידו של בןולכן למושג "מסגר" אין כ [ישעיה (מד, יב)]

יהודה היתה גם כאן במעל, שהרי כבר ראינו לעיל ששאיפת חייו היתה לחלל, לשבש ולחלן את הלשון היהודית אפילו 
עו יהודה, עד שבנאומים שהם שמ –כל כך נסחפו אחר בן במחיר עיוות קיצוני כפי שהראנו כעת לעיל ובפרט שהם

בבית בן יהודה מצאו הצעירים הביל"ויים ,, –ממנו תדיר, הוא הצליח לגרוס ולסרס את אישיותם ואת זהותם היהודית 
    ).  226(עמ' 1“נחמה לצערם וקשי יומם, פינה מחממת

). כאשר 135(עמ' 2יהודה –רעיונותיו של בןדובנוב, שהיה אחד מקבוצת שה"ו כתב מכתב לאחיו, שכולו ספוג ב
יותר מכל, מאזינים ,, –יהודה –על בן ]11.17.46.84' [גליונות מס חזר לרוסיה, הוא פירסם בשבועון "ווסחוד" דובנוב

.  בירושלים שהתה הקבוצה שה"ו במשך “לנאומיו הלוהטים, הכנים, שאנו משתכרים מהם עד לאבדן עשתונות
עמ' שם, אחת מהקבוצה היתה דריה סירוט [ ).71(עמ' 1שנתיים ואחר כך הם התפזרו, חלק לחו"ל וחלק לראשון לציון 

יהודה את השנאה לקודשי ישראל ולכן כאשר מאוחר יותר היא הצטרפה לקבוצת  –וגם היא כמובן ספגה מבן ]134
צוקרמן כותב, כי הצעירה מאסה בקבוצה כאשר התחילו החברים להקפיד על קיום ,, –ביל"ויים אחרת, קבוצת מינץ 

לאגודה הצטרפו גם מתבוללים וכפי שאנו רואים חלק מהם החל לקיים מצוות, אך חלק גם  . אכן,)176(עמ' 2 “מצוות
  יהודה מקבוצת שה"ו, שהיו גם תלויים בו מבחינה כלכלית. –, במיוחד אלו שהיו בסביבתו של בןהפסיק לקיימן

גדת לסעיפי תקנון עולם לא נחקרה סיבת הקמת קבוצה הזויה זו, המנומ – תעלומת ייסוד קבוצת הביל"ויים שה"ו
אגודת ביל"ו, שהוקמה לשם הקמת ישוב חקלאי על בסיס עבודת האדמה ולא לשם התמחות בתעשיה זעירה, כפי 

    שהתמחו בה אותם ביל"ויים, שגם מעולם לא עסקו במלאכות אלו ולא נראה שהם בכלל התכוונו לעסוק בהם. 
ס", לפחות חלק מהביל"ויים ו"המורים אומנם, על סמך המידע שהובא לעיל ולהלן, שמוכיח ש"אליאנ

הסתרים הבינלאומית "הבונים החופשים", ניתן להבין ת יהודה השתייכו לכ–העבריים" ובראשם אליעזר בן
  .את המניעים של הקמת אגודה זו

עדה היסוד של "הבונים החופשים" ולכן נראה שהקמת אגודה זו נו–מלאכות שבהם התמחו הביל"ויים, היוו את אבן
ת הדרגות של "הבונים החופשים" ולשם קבלת זכיון מלשכה מרכזית מוכרת להקמ 33קידום חבריה בפירמידת לשם 

  כך. –לשכת "בונים חופשים" בארץ ישראל, כפי שעסק בכך יודילוביץ מאוחר יותר בשנת תרס"ו ואף כתב על
  : ו, כחלק מפולחניה של כנופיה זחשיבות מלאכת הנפחות שבה התמחה יודילוביץהבנת 

שועים למניינם והיה מדען ואמן, מגדולי מסדר הי 2.5.1602–נביא לדוגמא את קרייצ'ר. אנטסיוס קרייצ'ר נולד ב
 (חלק מהזרוע המבצעית של הנצרות הפרוטסטנטית שהשתלטה על הוותיקן ולמעשה על הנצרות הקתולית והפכה אותה כיום

ב ארה'' נציסקוס והתפטרותו של האפיפיור הפולני, בלחצם של נשיאלמעשה לפרוטסטנטית, עם היבחרו של האפיפיור הישועי פר
ל"בונה  ולכן הוא נחשב (מקצוע בו התמחה יודילוביץ)קרייצ'ר היה האמן הראשון שלמד נפחות אובאמה והילארי קלינטון). 

 מייצגהוולקן החופשי" הראשון. אחד הציורים המפורסמים שלו, בו נראים בתחתית ציורו נפחים המייצגים את האליל 
ה, ם המחזיקים מחוגזו נראים אנשי תקין, המוזכר בתחילת ספר בראשית. כידוע, בציורים שונים של כ–את תובל

מלאכה שהשתמשו בה בתעשייה הזעירה וכמובן הפירמידה ובראשה "העין השלישית" המפקחת על –פטיש ושאר כלי
 תריםסית . כנופייונות, כדברי הרצל, כפי שנראה להלן. "סדר" זה היתה סיבת הקמת הציצירת "הסדר העולמי החדש"

ה ת, שמטרםובראשם הישועי ("הנאורים")"האילומינטי" והגג הפרוטסטנטי של השבתאים –נילארגו כפופהזו ידועה כ
ית פוליטית פרוטסטנטית חומר–האירגונים והעמים וליצור גלובליזציה קוסמוו הסופית היא, לרסק את כל הדתות

 העולמי החדש" ואת הצלחתם אנו חווים כיום, כאשר כבר כיום קוראים לעולם "הכפר הגלובלי", הנקרא "הסדר
, את אוכלוסיית העולם, מטרה המתגשמת כבר כיום באירופה של ארגונים אלו, הינה לדללכאשר אחת ממטרותיהם 

    אמריקה ומדינת ישראל שהיא חלק מאותם אירגונים. 
גון ארשל  ו, על סמך מאות ספרים ומאמרים, ש"הבונים החופשים" מתחילת ייסודמוניר מוראד הוכיח בעבודת מחקר

וגש ופשים", ה"היבטים תיאולוגיים ויסודות אנטישמיים במסדר הבונים הח [ר. מוניר,הינו ארגון אנטישמי מובהק  ,זה ועד ימינו

  .  , החוג ללימודי א"י, אוניברסיטת חיפה].M. Aכ"תזה" לשם קבלת 
  

  לביל"ויים החרדים של מייסדי המושבה "יםקבלת הפנ"
  

כאשר הביל"ויים רוצים להתקבל למושבות וחלקם מתחפשים כחרדים, עדיין קיימת כלפיהם חשדנות וכאשר 
למושבה בראשון לציון, ועד  מנהל "מקוה ישראל" של אליאנס ,שמואל הירש ידי-עלהם מצורפים בכפיה 

ישראל". שמואל הירש שיקר לברון, שמדובר  –נס "מקוההמושבה החליט לגרשם חזרה לביה"ס של אליא
    בסטודנטים מרוסיה שכולם חזרו בתשובה. 

ולאחר כחודש הם מוחזרים  הברון איים על חברי ועד המושבה שאם הם לא יקבלום הוא יפסיק את התמיכה בהם
ייבות בוודאות לקיום בכפיה למושבה ואז מתכנסים התושבים לאסיפה כללית ויוצרים עבורם תנאי קבלה של התח

אם יהיה גביית עדות,  ה:פי דיני תורתנו הקדושה ומנהג ישראל.  –המה מחויבים לחיות על ,,ד:  –מצוות ויראת שמים 
כי אחד מהם איננו מתנהג את עצמו ע"פ חקי תורתינו הקדושה ח"ו, ע"פ חוקי דרך ארץ או חלול שבת ויו"ט, אזי יש 
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    .     A192/217/2  [פרוטוקול י"ז] אצ"מ “ראשון לציוןברשות הועדה להוציא אותו מעדת 
כתב, שכאשר הוא ניסה להתקבל לגדרה, הממונה מטעם "חובבי ציון", פינס סירב בתחילה לקבלו ואמר  ד"ר חיסין

המשיך פינס, שהביל"ויים  –כי רצונו איתן, שגדרה תהיה מושבה...שישמרו בה את כל חוקי תורתנו, יודע אני ,,  –לו 
וד מרמים אותי במקצת בנידון זה, אך אין בכך כלום. לאט לאט יתרגלו וקיום המצוות הגמור לא יהיה להם עוד ע

שאתה מתנגד מתוך הכרה לכל  [= ז"א, שבלבוש הוא היה נראה כחרדי]למשא. רוצה הייתי שתהיה אכר בגדרה, אך ידוע לי 
ב אותי למתנגד מתוך הכרה, אני לא חשבתי די עליה, דתיות שהיא, לפיכך אנוס אני לדחות את בקשתך. "לחנם תחשו

אפשר מאד שהיא נחוצה לטובת ענין חשוב. לכן אבקש שתתן לי זמן לשקול בדעתי...היהיה בכוחי לשנות שינוי עמוק 
  ).86(עמ' 1“את דרך חיי", "אם רק אקבל ממך את הסכמתך, תהיה לך אדמה בגדרה"...חיסין נתקבל בגדרה

  . עמדו בהתחייבויותיהם ולמעשה הם גם הפרו את תקנות האגודה שלהם בתחום קיום המצוות חלק מהביל"ויים לא
קינד ) מהרב זיס1884הנצי"ב מוולוז'ין, שנחשב בתחילה כסמכות העליונה של "חובבי ציון", ביקש בשנת תרמ"ח (

ן לציון יושבים ה וראשושבגדר,, –שחור, ממונה כולל וילנה, פרטים על המצב הרוחני של המושבות והוא כתב לו 
", שכן הישרים בלבותם לבער הרעה מן הארץ [= חובבי ציון] הביל"ויים, "פוקרים ומחללי שבת...ומצוה לראשי חו"צ

  ). 124(עמ' 3“מוטב לה לארץ האבות "להיות מעין תנים ובנות יענה מלהיות מערת פריצים כאלה
מושמע , עדיין מנסה לאחז את עיניו של הנצי"ב, שהוא מקרהמתבולל ד"ר פינסראש תנועת "חובבי ציון"  ,בשנה זו

ב ב כתהנצי" .י"ב מתנועה זולהחלטותיו של הנצי"ב. ויכוח חריף פורץ ביניהם, שהיה הזרז שהביא לפרישתו של הנצ
ולהושיב במקומם אנשי  הביל"ויים בגדרה שאינם מקפידים על שמירת המצוות, הציע לשלחם חזרה לחו"ל,, –לו על 

).109' (שם, עמ  “לים כשרים הנאנקים בחוסר לחם...שאם יעזבו מרצונם הטוב ישלמו להם בעד עבודתם עד כה..ירוש

, שנחשב לענק והגדול נכדו של הנצי"ב, רבי חיים הלוי סולובייצ'יק מבריסק, מראשי ישיבת וולוז'ין   
ה"ו שבקבוצת  א לביל"ויים ומתמקדהעולם הראשונה, התייחס גם הו –עם היהודי וממנהיגיו, אחרי מלחמתביותר ב

ישוב היהודה ורואה בהם את הקבוצה ההרסנית ביותר שהשפיעה על יתר חברי האגודה ועל כל  –שהפכו לתלמידי בן
 אל, אלא אני עצמי הייתיבלבד היה תומך נלהב בעניין יסוד מושבות בארץ ישר [= הנצי"ב]...לא אבי זקני ,, –החדש 

 זמן ממושך, אבל מעשיהם של הסטודנטים מחרקוב גרמו לכך שאחדל מזה. אני מעלה אוהד את הרעיון הזה במשך
 וב. התענוהכנסת הגדול בחרק –של כמה אוניברסיטאות נתכנסו בביתתמיד על זכרוני, אותו יום גדול, כשהסטודנטים 

מצא שם ואי נכו ונלכה" ולכל היום והתוודו על עוונותיהם, על שהיו רחוקים מן היהודיות ויצאו בסיסמה: "בית יעקב ל
שבת ובשמירה על  נתחיל לדקדק בשמירתו"לכו ונשובה אל ה' ", בואו אחים  –אחד שהיה אומר באותו רגע מרומם 

נשארו אותם פושעים כשהיו. הם באו לארץ ישראל ולא  [= מקבוצת שה"ו]לא מיניה ולא מקצתיה, כולם   כשרות. 
יכים יהודה לרבם והפיצו בארצנו כפירה והפקרות, ודאי שאנו צר –ןדרכם אף במקצת, אלא הכתירו את בהיטיבו 

  .[פורסם בשבועון "דגלנו", תש"ך] “להיות מתנגדים לציונות
ם את מכל מה שראינו לעיל, נראה שבתחילה קיבלו עליהם חברי האגודה לחזור בתשובה והחלו להקפיד לקיי סיכום:

תורה תית של קיום ההיתה מוגדרת ולא התלכדה עם המשמעות האמימצוות התורה, אלא שחזרה זו לחיק היהודיות לא 
נעורים מדומיינת, כפי שנכתבו שאר  –לא נכתבה בתקנותיהם מתוך התלהבות, אותכבחמור ותוכל המצוות קל

  .)172(עמ' 2תקנותיהם עם תוכניות גרנדיוזיות, בלא שיקול דעת הגיוני ומעשי 
יהודית של חלק וגריסת אישיותם וזהותם הקיום קיצוניים  –תנאי םם מתבוללים קיצוניים שחברו אליהגורמי

יהודה גרם להם, אלא עוד החלו להלחם על הנחלת גריסה  –שלא התקוממו נגד מה שבן יהודה, –מהקבוצה על ידי בן
 זו בין שאר חברי הקבוצה והפצתה בעיתונות ובהשתלטות על מוחותיהם של ילדי המייסדים בתור מורי בתי הספר, כל

נוצרית פרוטסטנטית בעלת קונוטציה צרפתית  המעבר מגישהזה גרם לכך שהשינוי היחיד שהתרחש אצלם היה 
פרוטסטנטית מהסוג של התנועות המילנאריות הלאומיות שגרסו הגשמת המשיחיות באמצעות חיי  לגישהאתאיסטית 

למידי "האיש מנצרת", אך בהמשך , ששאפו לחיות חיי שיתוף כת35קומונה, כדוגמת "האחים בורדרהוף" בגרמניה
חיים יהודי שהיה מעוגן בתקנותיהם, אך מאידך הם הושפעו מרעיונותיו הקיצוניים של בן  –חלקם כבר לא קיימו אורח

יהודה, שלא סבר אפילו כמו המתבולל השמאלני אלבר ממי ב"הדבר", שתפיסת היהודי והיהודיות צריכה להתלכד 
של האקזיסטנציאליסט המפורסם ז'אן פול סארט ב"יומנו של איש", שיהודי  כפרויקציה עצמית, אלא כתפיסתו

רשה לסוגדים לו להתייחס לתנ"ך יהודה הי –שרואים העמים את היהודי, לכן בן ויהודיות משמעותו היחידה היא, כפי
    פי שדרוגו הנוצרי הרפורמי, "כי זה ספר מכונן אצל הנוצרים".  –לע

וכמהלך עצמוני  בביטויים שאינם מקוממים , אך מאידך הן הוסתרו והוסוולו הקצינוהחל מקום המדינה, תפיסות א
"החזרה  נאמר"הפרשנות הלותרנית של הביבלייה"  כך שבמקום לומרשהתממש במערכת החינוך ובמרחב האקדמי, 

במקום   .ור"הכינוי "נא, או "נאורות" או סתם"השכלה עברית"  נאמרפרוטסטנטי"  "אתוס במקום לומראל התנ"ך", 
. ]44), "מלחמת הלוחות", הוצ' עם עובד, עמ' 2003( ראה פרופ. י. שביט וערן מ.[וכו' "מודרני"  נאמר"פרוטסטנטי"  לומר

 הינה זו "נאורות" משמעותה של, ניתן להגדיר חלק מהקבוצה כ"דתית" וחלק כ"מסורתית". אומנם כפי שהובא לעיל
הביל"ויי   .)52(עמ' 44או השתייכות לכנופיה זו  ,לאומית "האילומינטי"הזדהות עם רעיונותיה של הכנופיה הבינ

היה בקבוצה שעבדה ב"מקוה ישראל" והיה גם בגדרה. בתרנ"ג הפך לחרדי והחל לכתוב  אברהם משה כהן
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לאומיותם המודרנית...ועל  –יהודה ובדומיו בשל כפירתם  –צא נגד "הצבי" ושלח את חיציו בבןכהן י,,ב"חבצלת". 
  .)388(עמ' 2 “דושי הלשון שלו, היונקים משפות זרותחי
  

תרומתה של ביל"ו לפיתוח  גביל ,והרוויזיוניסטים פועלים –תנועת האמת על תעמולת
  ההתיישבות בארץ

  
"ויים . הביל"ויי מנשה מאירוביץ בהגיעו לראשון לציון, התרחק מהביל)70(עמ' 1 ביל"ויים 53 בסך הכל לארץ עלו

ב ירידתם של רובסמינר לאנשי קיבוץ, בתשובה על שאלה בדבר ,,. )379, 263(עמ' 2דות הברוןוהיה לצדה של פקי
מתי  , שנשארו מהם"השניה" אנשי העליהטען, שיחסית אין הבדל בין  [= מנשה מאירוביץ]. הוא הביל"ויים מן הארץ

נשארו לצמיתות רק ששה ביל"ויים "צ לבראש ).623(עמ' 2 “ובין הביל"ויים)] 27עמ' (89 10%גוריון -[= לדברי בן  מעט
מאות אנשי האגודה, הגיעו לארץ כחמישים מ, כך שבפועל )371(שם, עמ' ומתוכם עבדו בעבודת האדמה רק שלשה 

  איש, שכמעט כולם עזבו ונשארו בקושי עשרה שמימשו את המטרה העיקרית של האגודה ועבדו עבודת אדמה. 
במובן הפשוט, אכרים חורשים  להיות אכרים בני ונכדי המייסדים]האתאיסטים = [חדלו בני ראשון לציון ,, –מעבר לכך 

זה, שפתחה  ...תנועת ביל"ו, לעומת) [= וכינו אותם "הבועזים"]336שם, עמ' (ם, כי אם בעלי אחוזות קטנות ידי הוזורעים ב
צא למרחוק, אלא אף בתנופה גדולה בראוותנות רבה וכמעט לא השיגה דבר מכל יעדיה, לא זו בלבד ששמעה י

ר, אף שאין לכך כל שח –על , או שמייחסים לה ראשוניות,“)345(שם, עמ'  פעלהמיוחסים לה פעלים שמעולם לא 
קמה ציון ש –תנועת חיבת לדוגמא, מיוחס לה שהיא היתה הראשונה שהקימה ברוסיה תנועה ארצית קטנה, בעוד של

כבר ה המונית, שלה ראשוניות לגבי הרעיון של עלי שמייחסים לפניה, היו גם סניפים ברוסיה ומחוצה לה וכן מה
      .ראינו לעיל שרבי  ע. י. שלזינגר היה זה שהגה רעיון מפורט על כך ולא רעיון מעורפל כפי שביל"ו הגתה 

הרבנים ,,  – למניינם 19–אומנם כל ההתעוררות לעלות לארץ וליישובה נוצרה על ידי גדולי ישראל במחצית המאה ה
לקנין  ציון בשנות החמשים של המאה שעברה, ניהלו תעמולה גדולה –קאלישר, גוטמכר ואלקלעי עוררו רעיון שיבת

ללים מהמתבו לעומת זאת,). 24(עמ' 1  “קרקעות ויסוד מושבות לעובדי אדמה יהודים בארץ ישראל וסדרו אספות...
 ו החרדים הקימו למעלה מעשר מושבות וחלקשחזרו בתשובה, הושפעו מבחינה מעשית כפי שראינו רק עשרה ואיל

 הקימושמהן לא צלחו וכן הוקמו שכונות מחוץ לירושלים כתוצאה מעליית יהודים לירושלים וכן את תל אביב, אותה 
 של ישובים מבוססים העליה השלישית יכלה להאחז בארץ, רק אחרי שהעולים החרדים יצרו רצףיהודים חרדים. 

    . ים לישובים שנבנו אחריהםשיכלו לתת שירותים נרחב
א: שמאוחר יותר חיקו אותן כל הפלגים בתנועה הציונית בארץ, לדוגמ שליליות בביל"ו הופיעו תופעות מאידך,

  איומים ברצח על העשירים, שבכך ביטלה האגודה את הדיבר של "לא תרצח" מעשרת הדיברות. 
לא יממנו את , אם הם ברצחעל עשירים איים ן זה י" את אגודת ביל"ו וגם ארגו"לאחר שנים, חיקה ארגון "לח

אף ש"השומר",  –לציון, על –וןפעילותם ועל כך ישנה מחאה של ה"הגנה" המופיעה על הקיר ב"יד לבנים" בראש
הקימו את ה"הגנה", ראו בכך דרך לגיטימית וגזלו אף עניים בפיקודה של מניה שוחט, כדי למלא את כיסיהם  ושחברי

חברים, שהוקם כביכול לשם שמירה על  150). ארגון "השומר" שמנה בשיא פעילותו 330(עמ' 59במטבעות זהב 
כננה וביצעה גם שוד בנקים יהמושבות מפני פגיעת כנופיות ערביות, הפך בעצמו לכנופיית שודדים ששדדה יהודים ות

 רק . מניה שוחט לא)143' (שם, עמושדידת כסף משליחים שהעבירו כספים למנזרים ולכנסיות הרוסיות בירושלים 
תיכננה את מעשי השוד, אלא גם עמדה בראש כנופיית השומר שביצעה את שוד החלפנים שהעבירו מטבעות זהב ש

רעב והשוד  לים שחיו בתנאי. הכסף היה שייך להרבה יהודים בירושלמניינם) 1924(מביירות לירושלים בשנת תרפ"ד 
ם וילדיהם מתו מרעב. הכסף שנשדד, שימש לקניית נשק, כדי לממש את הפך אותם לחסרי כל ורבים מיהודי ירושלי

פרוטסטנטיות של האגף  –פי הפנטזיות הנוצריות –השתלטות הארגון על יהודי הארץ, כדי להכריחם לפעול ולחיות על
ליה", בהן וו –החילוני של דת זו, אותן ייבאו מהגלות חברי הארגון, מהכנופיות הרוסיות האנטישמיות של ה"נארודיה

הם היו חברים כמו חברי ביל"ו, שדגלו בחוסר כל עכבה מוסרית כדי לממש את מטרותיהם. כנופיות אלו קראו למעשי 
כאשר התברר שחברי "השומר"  פקעה והחרמה לצורכי רעיון שנבדה.ה –שוד אלו בשם המכובס "אקספרופריאציה" 

 –תאוות ותענוגות, התכנסה בשנה שלאחר מכן "ועדת תלבהרבה כסף משוד זה, לצרכי גלעדי  –בקיבוץ כפרהשתמשו 
הסביר שהפשע של שוד יהודים עניים הוא מוסרי, כי זה  "השומר"סדי יצבי ממי –חי" כדי לעצור תופעה זו. יצחק בן

שישב  אביגדור ענדא –הרב יצחקכנופיה מאורגנת. בספר "המשפחה הירושלמית שלי" מתואר, שכאשר  ידי-עלנעשה 
ה היתה יהודית ובראשה עמדה אשה, בתחילה אף אחד לא האמין לכך, נשדדת הגיע לצפת וסיפר שהכנופיה במכונית

עד לאן יכולים יהודים ובפרט נשים להתדרדר, שבתחילה הם בעטו בכל היקר והקדוש לעם היהודי ובהוריהם ואיבדו 
מוסף חוה"מ פסח תשע"ח, עמ'  השבוע",["יתד האנוש שלהם  –הם איבדו אף את צלםהאלוקים שלהם ולאחר מכן  –את צלם

לה אורטה מהתיבות של "–יה", שהוא ראשימאפהכנופיות הרוסיות ירשו מסורת נואלת זו מכנופיית "ה .]124
כנופיה שהתארגנה באיטליה לגרש את הכובש הצרפתי הזר מאיטליה ולשם מימון חברי . (מוות לצרפתים)רנצי'זה" פ

היו נכנסים לבתים ודורשים לבשל להם אוכל. כאשר הצרפתים גורשו, חברי  פעולותיהם הם שדדו כספים וכן הם
ארגון הפשע חיים מופקר והפכו ל –הכנופיה שהתרגלו לחיות על חשבון גזל התושבים, המשיכו לחיות באותו אורח
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חיים מופקר  –רור ציוניות שהתרגלו לאורחכנופיות ט ן. אותצנוכך בדיוק התרחש כאן באר, אך הגדול ביותר באיטליה
 300). "השומר" גם שדד 143(עמ' 59זה ובין השאר התפרצו ללולים וגנבו תרנגולות ואף ראו בכך גבורה ונועזות 

(עמ' 59לירות זהב  000.15לירות מבנק ירושלמי, כדי לממן את השוד הגדול של מכונית החלפנים, שמהם הם שדדו 
כדי לשדוד את  ,של יוסף לישנסקי ואילצוהו לשתף עימם פעולה. חברי "השומר" שדדו גם את שעון הזהב וכספו )330

  .]139 ,2000[מוריס גלעדי במלחמת תש"ח בזזו ערבים –כפרחברי  ).307(עמ' 30מטמון הזהב של כנופיית הריגול ניל"י 
 –גות פלהתפלגויות ארגוני המהתכתשויות אלימות בין היה המשך, של  ת ביל''ולהתכתשויות האלימות בין פלגי אגוד

גם  , ושאר מעשי הרצח שלהםההדדיים  יםהחיסול. ח"]"["פלמ ואחדות העבודה י"]"ל" ו"לח"["אצ, חרות [ה"הגנה"]מפא"י 
אצ"ל בפקודת הכנופיית  ידי-עלשל יהודים שלא השתייכו לכנופיות אלו, כגון, פקידים יהודים רבים שנרצחו 

קות דבמלון המלך דוד, כאשר בגין הודיע על כך לאנגלים לפוצץ את מרכז השלטון האנגלי  ,הטרוריסט מנחם בגין
 –יפה "אגודת ישראל", פירסמה הודעת גינוי חרלפני הפיצוץ בלי לברר אם האנגלים התייחסו לכך ברצינות. מרכז 

דה ון התנגמן הרגע הראשמעשה זה מעם ישראל... ידי-עליוזמי הפעולה הארורה (= בגין ושותפיו) הוציאו עצמם "...,,
ד מם נגגודת ישראל בכל המרץ בשם תורתנו הקדושה לכל מעשי טרור ואלימות...אנו פונים בזה לכל אחינו...להתקוא

...נשלחו מכתבים לממשלה המרכזית בהבעת צער על הפשע "ניפים את הארץ בדמיםחהאנשים הפושעים בנפשם, המ
  ). 297' עמ(82 “המחריד...ותנחומים למשפחות הפקידים היהודים שנהרגו בפיצוץ

ביה"ס העברי" בראשון לציון, מתואר כמוסד החינוכי ":  ביה"ס העברי הראשון והגן העברי הראשון
דר" הראשון שנבנה על ידי המייסדים, תאור שהוא מטעה מעיקרו, כי המייסדים ייסדו בשנה הראשונה לבואם "חיי

כדי  לציון בתיאום עם הפקידות,–לראשון יהודה שהגיעו–הברון השתמשו בתלמידי וחסידי אליעזר בן–ואילו פקידי
      ספר.–כדי מאבק איתם, את הפיכת ה"חיידר" לבית –לכפות על המייסדים תוך

בים בשנת תרמ"ח ההורים עדיין חוש , בשנת תרמ"ו מעין בי"ס."נראה להלן, כיצד הפקידות יוצרת בתוך ה"חיידר
שאר וכדי להקים בי"ס, אך ההשתלטות של יודילוביץ  שקיים "חיידר" ומתנגדים לפלישת מורים ובראשם יודילוביץ

הם ויהודה נכפית עליהם וה"חיידר" הופך לביה"ס, כאשר המייסדים אינם משלימים עם זה  –המורים מחסידי בן
ת עו, מושלם המהלך סופית באמצ)1 –1900(א  –הברון עזבו בשנת תר"ס–כאשר פקידי ממשיכים למחות על כך. 

לדי ת כל ייש לתאר מאבק מכונן זה וכיצד ומדוע הם הצליחו לבצע זאת, כדי להפוך מיידית את. ערבוב הבנים עם הבנו
אך  כסמלים לאומיים או פולקלוריסטיים,המייסדים החרדים לחילוניים, כאשר חלק מהם מקיימים מעט הלכות 

  נכדיהם כבר מזהים את עצמם כחילוניים לחלוטין.
שאר כמעט באותה מהירות התרחש הדבר תוך קריסת היהודיות ב כךלציון,  –שמהפך מיידי זה התרחש בראשוןכפי 

שבה ה"חיידר" הראשון של המו שכולם היו בזמן הייסוד חרדים.   למרות מושבות הברון בתקופת העליה הראשונה,
שהמייסד א. מ. פריימן בנה על אדמתו בניסן תרמ"ג, היה אוהל עם מחצלאות ולאחר מכן הוא בנה צריף עם 

י נובסקיצלאות, כפי שכתב פריימן בעצמו  בספרו הכרונולוגי "ספר היובל" בתאריך זה וכן מציין תאריך זה הלל מח
ת היחידה (וזו לא הסתירה הפנימיולא כפי שסותר את עצמו דוד יודילוביץ באותו ספר  380בספר "ראשון לציון" בעמ' 

יו בזמן רי תשרי בשנת תרמ"ג. שני ה"חיידרים" הנוספים שהשזה היה מיד אח 190וכותב בעמ'  בספרו, כפי שנראה להלן)
ורה" של תכן היה ה"תלמוד  –. כמו)381  (עמ'1תחילת המושבה היו של התימנים, כפי שמתאר בציוריות א. מ. פריימן 

  עדת האורפלים, ששוכן סופית רק בשנת תרפ"ה באכסדרת בית הכנסת בשכונת האורפלים.
      

  לציון –בה בתחום הרוחני והחינוכי שנחקקו עם יסוד המושבה בראשוןתקנות ועד המוש      
  

שהיוו למעשה פירוט  )155(עמ' 1שנחקקו עוד בחודש שבט תרמ"ב  נציג את התקנות הרלוונטיות של המייסדים
  :)7 –155(עמ' 1מורחב יותר של התקנות שנחקקו בתקנות "ועד חלוצי יסוד המעלה"

ם המצב החומרי והמוסרי של בני העדה, והיו למופת לאחינו בני ישראל הבאי מטרת מייסדי המושבה להיטיב א.
סת (= אך לא הרילישוב א"י ובנין הריסת הלאום  (= מצות)לעורר לבות עמנו  (= ולא סתם א"י) הקודשלהאחז בארץ 

רוח לולהתהלך  חברי המושבה מחויבים לעבוד בכל לבבם ובכל נפשם לטובת רעיון ישוב ארץ ישראל, ב..  הלאומיות)
 .חילול חומרי של מושג ה"לאום") שמשמעותה(= ולא "לאומיות" ישראל, תורתנו ולאום ישראל 

 למדיםמ...בית מרחץ עם מקוה על פי הדת...להעמיד ומדעעל הועד ליסד בית כנסת לתפילה, בית תלמוד תורה   י"ז.
הם לושוחטים, להעמיד משגיחים עליהם ולקבוע  י]המלמדים מדע אקדמי ולא מדע יהוד, )113(עמ' 11[= אבל לא מורים 

ם הוא נתן ), אך למורי98(עמ' 1[= ולא כפי ראות עיניו של "הפקיד" של הברון, שנתן ל"מלמד" משכורת רעב  שכר כפי ראות עיניהם

[=  דועלבקש את אחד הרבנים בארץ הקודש, כי יקבל עליו משרת יועץ נכבד בה [= על הועד]...כן עליו משכורת מלאה]

עניני לואליו יפנו בכל הדברים הנוגעים  שישב באספות הועד וישמש בתפקיד עם סמכויות, כפי שיש כיום ליועץ המשפטי לממשלה]
, אפילו בני המושבה מחויבים להשתדל בכל יכולתם להרחיק בגדי משי וכל מיני תכשיטים ל"ה. .[= "מדע"] אמונה ודת

ל קיים כבני המושבה מחויבים ל  ל"ו. וס והמותרות המכלים ממונם של ישראל.בימי שבתות וימים טובים, וכל הלוקס
 המצוות התלויות בארץ, אם לא בהיתר הרבנים וגאוני הדור.
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ו פשרה, פי דין תורה א –כל סכסוך דברים אשר יפרץ בין בני העדה, עד הועד יבוא והמה יפשרו ביניהם על  ל"ז.
  ובהסכמתה לרבני ירושלים תובב", והדבר הקשה יגישו אל האספה הכללית

  
  "מדעכוונת המייסדים בכותבם בתקנות לגבי הצורך ללמוד "

  
ל [ראו ע, שנוי עד היום במחלוקת בפילוסופיה של המדעים 1824שהומצא  בארה"ב בשנת  Scienceמושג המשמעות 

בכל מקרה עבר זמן רב עד  אךכך ב"שלש מהפכות קופרניקאיות"/ פרופ. מיכאל בכלר/ הוצ' אוני' חיפה, בהקדמה], 
 מייסדים ניסחו אתומאידך כאשר ה ידע] –[= משאבי "שהאקדמיה בגרמניה היתה מוכנה להפרד מהמושג "ויסנשפט

נביאים, היהודה הגיע רק מספר חודשים לפני כן לארץ ועדיין הוא לא ניגש למלאכת שיבוש לשון  –תקנות הועד, בן
ה כך את החלק ההלכתי בחיבורו הדן בהלכות יסודי התורה ובהלכות ששם מופיע המושג לראשונה. הרמב"ם כינ

    זרה, היינו, בהלכות הבסיסיות של האמונה בתורה ובלימודה.  –תלמוד תורה והלכות עבודה
מ"א. נצטט את אחד מגדולי הרבנים, רבי יעקב מקלנבורג בדברי הסכמתו לספר הפילוסופי "תורת העולה" שחיבר הר

"חכמות ומדעיות,  –חי בתקופת המייסדים. הוא כתב שם בין היתר על חלוקה של תחומי ידע  רבי יעקב מקלנבורג
עי הלימודיות, הטבעיות" ומדבריו גם מובן שב"מדע" אין הכוונה למה שקוראים כיום "מדע", הכולל את כלל מד

ל ו"ד שעל כל קוצו של י הטבע, החברה והרוח ולכך בודאי לא התכוונו המייסדים, אך כמו שמנהלי אליאנס התווכחו
החוזה שהם חתמו עם הרבנים בפותחם את בתי הספר של אליאנס במזרח, כפי שכתב פאלאח (שם), כך התווכחו 

הוא  וונתםהפקידים, מורי אליאנס וסוכנם הנפח דוד יודילוביץ לגבי כוונת המייסדים, אך כמובן שההוכחה הניצחת לכ
לימודי תורה שבכתב  –לפני שהפקידות כפתה עליהם את מרותה, היה המעשה בפועל, מה שבפועל לימדו בחיידר 
 וגם לפי ניסוחו של שזו הכוונה של המושג "מדע", גם לפי הרמב"םובעל פה תוך שילוב דברי מוסר ומחשבה, 

א כך שלרבי יעקב מקלנבורג. את כל מה שהגדיר יודילוביץ כ"מדעים אלמנטריים", את זה הם לא לימדו וזו הוכחה ל
תקנות והמייסדים כתבו ב מורים ולא מלמדים,זה היתה כוונתם והוכחה נוספת לא פחות ניצחת, שלימוד זה מצריך ל

  הוועד שיש להעסיק רק מלמדים.
  

הנסיון של המייסדים להאבק בכוונת הפקידות הטוטליטרית להפוך את "החיידר" לבית חינוך 
  יקתו" והספרות האקדמית שעסקה ב"המצאת העבר ומח של אליאנס

  
נברר את המאבק המכונן סביב בית הספר במושבה, שהתבצע כפקודה של הפקידות הטוטליטארית באמצעות משתפי 

סיבה, נושא שעדיין לא נחקר כלל וגם לא נחקרה ה בניגוד לדעתו ורצונו של הברון,יהודה  –הפעולה מחסידי בן
  .מדוע נושא מרכזי זה לא נחקר

ון שנכתבו על ידי המתיישבים המצורפים בראשון לציון אחרי יסודה ובספרי בספרי ההיסטוריה של ראשון לצי
המחקר ההיסטורי האקדמי, מתקבל הרושם, שבתחילה היו קשיים קיומיים, אך תוך שנה המושבות עוברות לחסות 

ו הברון ומאז המושבה מתפתחת יפה ופורחת, הן בחומר והן ברוח. במחקר האקדמי מתוארים המייסדים כדתיים א
[מלבד ד"ר אהרונסון, שהקפיד במחקריו כמעט תמיד מסורתיים או לעיתים "שומרי מצוות", עם פה ושם כמה חרדים לקישוט 

ואז כתהליך עצמוני לחלוטין עובר ה"חיידר" תהליך הדרגתי עצמוני מ"חיידר" לבית הספר ובתהליך  להגדירם כחרדים]
, כך 19 –של המאה ה 90 –יך עצמוני של חילון בשנות העצמוני, המייסדים עם צאצאיהם יד ביד עוברים תהל

שבראשית המאה ועשרים ראשון לציון הופכת למושבה חילונית, כאותו תהליך שעוברים שאר המושבות וכך 
    ממשיכות המושבות לפרוח ולהתפתח ל"תפארת" עם ישראל. 

ב כ"ץ, שתפיסתו השתלטה במשך פי המחקר האקדמי יש כאן משהו שלא כל כך מסתדר, לפי ההסטוריון יעק –על
 (פרופ. מוטי גולני)] ולהמציא את העבר[= פעולה פוליטית, המאפשרת במיוחד באקדמיה, למצוא שנים על ההיסטוריוגרפיה 

הכיפורים"  –האקדמית ורק החל משנת תשמ"ה הבשילו מחקרים שהחלו להכתב, בעקבות השבר שיצרה "מלחמת יום
הפך באקדמיה, כשם שחל אז לראשונה המהפך הפוליטי בא"י לטובת ממשלת ימין . מחקרים אלו יצרו מ1973בשנת 

ציוניים, לדוגמא  –מודרניים, המזהים את עצמם לעיתים כפוסט –והחל להתפתח דור חדש של היסטוריונים פוסט
ונות קורוצקין, מוריס, פלפן, שליים ואילן פפה, שהוכיחו שכל ספרי ההיסטוריה במאת השנים האחר –פרופ. רז

מתבוללים בעלי נטיה לאומית או סוציאליסטית או נטיה המשלבת ביניהם, בכל  ידי-עלשנכתבו באקדמיה ומחוצה לה, 
מגוייסת", שנכתבה בעיקר בהשראת בית  –מה שקשור ליהודיות, לציונות ולהתיישבות בא"י, היא למעשה "ספרות

 1944  –ל" ב""י אליהו גולומב למנחם בגין מפקד ה"אצ[כפי שאמר מפקד ה"הגנה" מראשי מפא ,מדרשה של מפלגת מפא"י
ואנו נכוון את כותב  בידינו םהתעמולה ה נונימנגנ לא חשוב הדבר אם אנו נירה את הכדור הראשון במלחמת אחים.,,ה –בת''א 

רושלים, , אחיאסף, י14עמ' , ""ארוכה הדרך לחירותב(מרידור,  “ההיסטוריה, תמיד תהיו אתם המתחילים במלחמת האחים

כך גם יצרו  ,ל", ע''י טרוריסטים מה"הגנה")]''טים מה"אצסעל חטיפות ועינויים של טרורי 19 –12בעמ'  וראה שם 1950
(כפר  יאסין –לח''י" ביצעו טבח בדיר"אצ''ל" וה"שופרות התעמולה של השמאל את העלילה, שכנופיות הטרור של ה

הוכיח  ופ. טאובר בספרו משנת תשע''ח "דיר יאסין: סוף המיתוס",אף שפר –עלנוף),  –שעליו יושבת כיום שכונת הר
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 , חול המועד פסח תשע''ח)110("יתד נאמן", יתד השבוע, עמ'  שנות מחקר שלא היה טבח, כפי שהוא אמר בראיון עמו 5לאחר 
בות בין כל רעיון הטבח הומצא בכוונת מכוון! עבודת המחקר שלי שיורדת עד לשורש וכוללת אינספור הצל,, –

עדויות ונתונים, מוכיחה מעל כל ספק שלא היה טבח. בעבודתי הסתמכתי על עצים גינאולוגים של דיר יאסין והצלחתי 
מה שבאמת התרחש הוא, שלמרות שבארץ שלטו החרדים בישוב הישן ומאוחר  .“להוכיח שטבח לא היה בכפר

  . כלכלית ותעמולתית ים השתלטו עליהם,נוסד על ידי החרדים במושבות, אך החילונ הישוב החדש יותר גם
), שפות 12  –) (ספרו עורר ענין רב ברחבי העולם ותורגם ל21(עמ' 31בספרו  פרופ. יעקב ראבקין כבר כתבמאידך, 
נוטים אשר מתייחסים ברצינות ואף באהדה להתנגדות הערבית לפעילות הציונית,  ,,ההיסטוריונים החדשיםשאותם 

  .“ציוניםידי ה-עלמהאלימות שהופעלה כלפיהם  וגםהחרדים, מהיוזמות המדיניות שלהם  מההתנגדות מצדלהתעלם 
שפיתח כ"ץ, שה"חרדיות" היא תופעה חדשה במאה וחמשים השנים  מה שאינו מסתדר הוא הנרטיב המלאכותי

" חוקריםהאחרונות, שקמה כראקציה נגד תופעת המודרנה וגילוייה אצל קבוצות שונות בעם היהודי ולכן אותם "
, שהמייסדים היו 19 –התלושות מהמציאות של סוף המאה ה (דתי, מסורתי) לפי ההגדרות האקדמיותהטוענים 

של  מסורתיים ו/או דתיים ושרק בודדים מהם היו חרדים, אם כן המייסדים לא היו אמורים להתנגד לקבוצות אלו
ן התנגדות ראקציונרית למודרנה שנושאות עמה"מורים העבריים" ושל הפקידות שהיו נשאי המודרנה ולא לגלות 

י "לעבוד לפי הספר" ולהתכנס לתוך הסד האקדמ אך אנו רואים שהמייסדים מסרביםקבוצות אלו בראשון לציון, 
ש המייסדים, פועלים "פתאום" ממ  –שהוקצה לה כחברה של דתיים ומסורתיים בלבד ולא כחברה של חרדים והם

נהל ביה"ס "אליאנס" שמעון הירש מ ידי-על(לציון  –בתרמ''ג לראשון ל"ויים שנשלחונגד הביכקבוצת חרדים מגובשת 

צ כל [כשיודילוביץ כתב, שאין להפניית הביל"ויים לראשל"כקבוצה הנושאת בחובה מאפיינים של המודרנה מ"מקוה ישראל") 

    . המייסדים נגדהברון המחופשים לחרדים,  –עשרות פקידיל ככח מסייע, סיבה עניינית והגיונית]
ו שהביל"ויים היו אמורים לעלות לארץ כקבוצת סטודנטים ואקדמאיים שחזרו בתשובה, אך הסתפח למרותאומנם, 

  .וד"ר שטיין אליהם גם אתאיסטים, כגון ד"ר חיסין
לפתע, המייסדים כקבוצה חרדית "קיצונית" מגובשת, נעמדת מולם כחומה בצורה בשנת תרמ"ג, בסרבם לקבל אותם 

פי החלטת ועד המושבה  –מגורשים בחזרה ל"מקוה ישראל", עלבה, מתוך חשד שהביל"ויים אינם חרדים והם למוש
בתנאים מחמירים, אחרי שכל אחד  [כתוצאה מכפיית קבלתם על ידי פקידות הברון]ורק בסוף הם "מוכנים" לקבלם  בחזרה 

[נגד "חוקי דרך ר על גילוי כל שהוא של מודרנה מהביל"ויים חתם על התחייבויות לקיום מחמיר של כל המצוות ואיסו

ושאם יעברו במשהו על מה שהם חתמו, הוועד יוכל מיידית להוציאם מהמושבה. כך מתאר ד"ר חיסין  ארץ" של התורה]
לציון: ברחוב פגשה  –ההתנגדות לביל"ויים הורגשה כבר בבוקר בואם לראשון,, –תם את יחס מייסדי המושבה לקבוצ

אלוקים, כי  –אגב, כשהיא מאיימת באצבעה: "אי, באתם ? הזהרו איפוא והייתם יראי –קנה וקראה דרךאותנו אשה ז
החלו  כולםההתנגדות גברה עם הזמן: ",,. ]44[חיסין, "מיומן אחד הביל"ויים", עמ'  “אם לא, גרש נגרש אתכם מפה"

נה באלוהים (שם)"...הלחץ...הביא לאחר צועקים שהטילו על צוארם עדת כופרים, אפיקורסים...עם מסוכן, ללא אמו
האספה כש 27.12.1882 –ב שבו למושבה ישראל. הם –לציון, בחזרה למקוה –כחודש ימים לגירושם הזמני מראשון

    . )27(עמ' 13 “הכללית...הסכימה לקבלם, תוך ציון כמה הגבלות
להקפיד על קיום מצוות מדוקדק,  הביל"ויים על התחייבותהגבלות אלו כללו, כפי שהצגנו אותם לעיל, החתמת 

ארץ המופיעים במקורותינו. אתאיסטים יחידים אלו מאגודת  ביל"ו, נאלצו בסופו של דבר  –יראת אלוקים וחוקי דרך
כפי , )149(עמ' 13 “בהתחשב באמונתם האדוקה של אנשי המושבות,,להסתגל לאורח החיים החרדי שנהג במושבות, 

(= מתוך קבוצת דתיים  –ת השמונים הביא גם לשינוי בהתנהגותם של היחידים הלא...במהלך שנו,, –שכתב חיסין 

לציון, שרצו לחיות בארץ זו חיי חופש...לא החשיבו כמובן כל עיקר את הדת...בתחילה לא  –: הללו בראשוןהביל"ויים)
הזלזול בדת ) התביישו במושבה לעשן בפרהסיה, לבשל, להסיק את המיחם ואחדים אפילו לאכול טריפה (אולם

 .)]6 –185(עמ' 18פי ספרו של הביל"ויי החילוני ד"ר חיסין  –, על279[שם, עמ'  “בפרהסיה לא החזיק מעמד זמן רב במושבות
שאר הביל"ויים בראשון לציון גם אם חלקם לא היו חרדים, אך הם  לפחות התנהגו כדתיים. ד. יודילוביץ שהיה 

    פריימן. –מושבה כחרדי ואף נשא את בתו של המייסד החרדיאתאיסט, הציג את עצמו בתחילת בואו ל
בית  –תיזה לאחד מסמליה של המודרנה  –מעבר לכך, הרי המייסדים חינכו את בניהם ב"חיידר", מוסד שהוא האנטי

ספר וגימנסיה, שלשני מוסדות אלו התנגדו בחריפות המייסדים כפי שנראה בפרק על החינוך. אם כן, גם לפי 
מודרנית באקדמיה, כל המייסדים היו חרדים  –הציונית המודרנית באקדמיה וגם לפי ההיסטוריה הפוסט ההיסטוריה

ובודאי שהם לא היו רק מסורתיים, כך שאותם   דתיים הצמודים למודרנהמצוות בלבד וכל שכן לא  –ולא רק שומרי
"שומרי מצוות",  או רקיים" "מסורת או חוקרים באקדמיה משתמשים לצורך הגדרת המייסדים בשמות "דתיים"

בניגוד למחקר האקדמי ולמדע. נציין שלעיל, כבר הוכחנו וביססנו הוכחה זו בשלמות בכל הרמות, שכל המייסדים של 
תורה,  –המושבה היו ממש חרדים ועוד יותר חרדים משאר המושבות, כולל יוסף פינברג שהגיע לארץ חבוק עם ספר

פי כן, יודילוביץ בספרו אינו מנסה לשייכו לעולם המודרנה ואינו  –לארץ ואף עלפרנסתו כימיה והגיע  ולמד לצורך
"מסורתי", אותם הוא מצמיד רק למורי  או"דתי"  אופרוטסטנטיים "נאור" –הנוצרייםהקודים מנסה להצמיד לו את 

שהשתייכו לכנופיה  לאבולעפיה ולמרדכי לובמןשיש"ו כינה את עצמו, ביה"ס במושבה. הוא מצמיד את הקוד "נאור", 
    . מוזיאון ראשל''צ)ה היסטוריונית –ד''ר דליה ג'רפי כפי שאמרה לי (הבילאומית "הבונים החופשים" 
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נראה בהמשך שיודילוביץ ושאר המורים מכנים בזמן אמת את המייסדים בכל המושבות כ"חרדים", אף שזה לא 
    הלא מדעי. האקדמי האינטרס הנרטיבימסתדר עם עיצוב האתוס המגויס ועם 

הספר (מנשה מאירוביץ יודילוביץ העורך ועורכי ה ודד ידי-עלספר, מתוארת  –יידר" לביתהקמת גן הילדים והפיכת ה"ח

"ראשון לציון" כמהלך עצמוני של המייסדים, שפתאום הפכו את עורם והחליטו להרוס את ה"חיידר" שבנו  ולובמן)
  ם ובמקומו לבנות בי"ס.ידי הבמו 

לתמימות או להיתממות זו ונשאל בתחילה מספר שאלות של תם, היוצרות פליאה מיסתורית סביב  נצטרף לרגע
    התנהלותה של המושבה ומרכיביה האנושיים בנושאי החינוך, הרבנות של ראשון לציון ואופיה היהודי:  

   
  גן הילדים בראשון לציון

  
ץ צניין ת הקתולית ולא במקורותינו, לכן יש לברר מסוג מוסד זה לא נוצר בששת ימי בראשית. הוא לא מופיע בנצרו

  סוג מוסד זה שיסד ד. יודילוביץ ומהי מטרתו ?
הם ויומם מוסד זה וביה"ס היסודי והתיכון נוצרו מתוך חובת מימוש חוקי הדת הנוצרית הפרוטסטנטית, המחייבת את ק

ם באנצי' ך בערכיה[ראה על כ, ז'ן קלוין הצרפתי בג'נבה ה][יחד עם מרטין לותר מויטנברג שבגרמנינוסדו על ידי ממציא נצרות זו 

אבי [ וכנכתב לעיל, רנה דקרט לרוחניות בנפרד מגשמיות. הם "ניסרו" את המציאות לפני חמש מאות שנים העברית]

וש, כשם שהרוחניות הוא דבר קד . לדידם,מאוחר יותר את האדם לחומר ורוח כביכול "ניסר" הפילוסופיה המודרנית]
לא משום שהם המציאות מורכבת גם מחומר וארציות שהם דברים קדושים שיש לאדם לדעתם מקטנותו,  כן –מוכ

 כדי להיות "משכיל" ו"נאור", יבואו לאדם לידי שימוש, אלא מעצם קדושתם החומרית צריך ללומדם מגיל הגן
ר והפכוהו ליחידה חומרית, אשכדי שהם יופנמו ובמיוחד אחרי שתלמידי דקרט השמיטו את הגורם הרוחני באדם 

    של נצרות זו באקדמיה.  מאז, הפכה חומריות דתית זו לקודש הקודשים
 מעשיהמוקנה לאם תפקיד מרכזי בעיצוב אישיותה של בתה, תוך כדי גידולה. כל דיבוריה של האם ו בחינוך היהודי

ובמעשה הארצי הגשמי והרוחני, אמורים להשריש בילדה אמונה ויראת שמים וצניעות טבעית בדיבור, במחשבה 
אותם הבת סופגת בעיקר מכח הימצאותה עם אמה רוב שעות היום, ולפתע מונחתת הוראה על ההורים לנתק את 

לפני  –הילדה מאימה ולגמד את אישיותה ודמותה כאמא המחנכת המרכזית והמוחלטת בחלק החשוב של היום 
יוהן   –על ידי כהן הדת הפרוטסטנטי מג'נבה יסודות דת זו  פי –ותה בחינוך נוצרי שעוצב על, ולחנך אהצהרים

צב שהוא ), המומחה הגדול של החינוך של דת זו, וכל זאת בערבוב ילדים עם ילדות, מ202(עמ' 1היינריך פסטלוצ'י 
ך , אמרטין לותר וז'ן קלוין –שהמציאו יוצרי נצרות זו  המלאכותי פי יסוד השיויון הנוצרי –עלמחויב המציאות 

    פה.   –שבכתב ובעל מנוגד לחלוטין לציוויי הצניעות והחינוך של שתי התורות שלנו,
ה, השיויון והחומריות, היינו, שויון בין ילד לילד –פולחניה יסודות פי  –את הילדה על דת נוצרית זו מחייבת ללמד

, שכשם שהבהמה לומדת את בהמה, בין האדם והלציון) –(שיטת "פרבל" שאומצה בגן העברי בראשון בין ילד למבוגר
צריך ללמד את הילדה ואת הילד את פרטי המציאות  המציאות שמסביבה במנותק מאלוקים ומרוחניות, כך

שלב לשאלוקים נתן לנו כל דבר שמסביבנו, ושיש לחנך שהכל לא נוצר אלא היה מתמיד ולא  במנותק מכךבסביבתם, 
 פשרותלכן ממילא ב"גן העברי" נלמד שהפרט החומרי נותן לנו את אבלימוד הפרטים את ההלכות הנוגעות לכל פרט ו

ולכן  “ונןאבוס בעליו, עמי לא ידע ישראל לא התב ידע שור קנהו וחמור,, [ישעיה (א, ג)]הנביא  ועל כך מתריעהקיום 
 , אלא][= לא לאלוקיםלמי התודה ולמי הברכה ? " –הורגלו ילדי "הגן העברי" לשיר במסגרת החינוך האתאיסטי 

ל . אומנם ההורים במושבה כנראה לא ידעו מה הולך להתרגש עליהם וע[משירי ח. נ. ביאליק]לעבודה ולמלאכה" 
ק את הם היו מוכנים בבת אחת לעשות כזו מהפכה בחייהם ולזרו , אך כיצדהחינוך של הדור הבא שהם הביאו לעולם

אמת  יבלו, שהוא לדידםת מכל החינוך היהודי שהם קילדתם ואת ילדם אל תוך הלא נודע ? שהוא ודאי שונה בתכלי
  מוחלטת!   

  יאנסיאל מוסד שלה"חיידר" ל ו האלימה שלהפיכת                                       
  

רה ד הפקידות החליטה להמשיך לקרוא למוסד חינוכי זה בשם "חיידר", כשהיא מחדי –בשלב ראשון בשנת תרמ"ג
) ולתת בינתיים להמשיך ללמד בו 190(עמ' 1ת טוריה, גאוגרפיה וצרפתיהיס –י בי"ס רשמית לימוד –בצורה לא

"ת ואת ההחלטה הרשמית לכך מעלה המורה גורדון מפ )195(שם, עמ' גמרא, אך החל מתרנ"ב להשמיט גם לימוד זה 
  (שם).  באספת מורי המושבות

נוך היהודי, שהיו גם מעוגנים בתקנות ועד כיצד ההורים לא התנגדו להרס ה"חיידר" וכל החי  שאלת השאלות:
) ובתרמ"ד מבקש גם בנו של השו"ב רפופורט 69(עמ' 1המושבה ? הברון הקציב כסף כדי לבנות מבנה לחיידר 

[א. דרויאנוב, "כתבים לתולדות חבת ציון וישוב ארץ ישראל", מהפקיד הראשי של המושבה שיבנה את המבנה עבור החיידר 

, אך מנהל המושבה לקח את הכסף ובנה בו ביה"ס לבנות לצרפתית, אף שהן לא היו צריכות שפה ]970ח"ג. החל מעמ' 
זו, כי הן הרי לא באו במגע עם המדריכים החקלאיים ואילו הברון אישר את לימוד השפה רק לשם יצירת היכולת של 

יה מפקח המושבות של הברון, המייסדים לתקשר עם מדריכיהם החקלאיים, כפי שראינו לעיל. כאמור, א. שייד שה
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לחץ על הברון להכניס את לימוד הצרפתית. נראה שכוונתו היתה, כפי שהוא אכן עשה, שלימוד זה יהווה את הפירצה 
שדרכה ניתן יהיה להשחיל עוד לימודים בלא ידיעת הברון וההורים, בתחילה אולי כביכול עבור תירגול השפה 

עם התחלת  ), שמיד190(עמ' 1ץ כפי שכותב יודילובי היה בתחילה בחיידר,ובהמשך כמקצועות בפני עצמם וכך גם 
הצרפתית בחיידר התחיל וינצוג המורה לצרפתית ללמד "קצת" חשבון, היסטוריה וגיאוגרפיה ואף שהוא מלמד  לימוד

  שייד למנהל ה"חיידר". ידי-עלנושאים זניחים לנושאי הלימוד העיקריים הוא ממונה  
לא הקימה בתי ספר של אליאנס במושבות, בהיותם מורי וחניכי אליאנס עם מוטיבציה  מדוע הפקידות ג.

תכן כדי להקים בית ספר חדש, הכרחי שהמורים יהיו מדופלמים ומקצועיים בתחומם, אם כן כיצד י  מיסיונרית ?
 ףשא וביץ)(דוד יודיל שבמקום מורה מקצועי עם וותק מינימלי, הפקידים מינו לתפקיד אחראי זה בשנת תרמ"ח את הנפח

רכוש ללא למד בבית הספר היסודי ושזה עתה הוא גמר להתמחות בתחום יצור סכינים ואף בכך הוא עדיין לא הספיק 
(עמ' 02, שרכש השכלה גבוהה רק בתחום הצר של האגרונומיה מ"הבונים החופשים" מיומנות ואת המודד מ. לובמן

  ?כי הקודש ובמלאכת החינוך וחסר כל ניסיון חינו –ועות של לימודימקצה, אך היה בור כמעט בכל )3, הערה 158
ם מדוע א. שייד וש. הירש לא שלחו אותם להתמחות ב"בית המדרש למורים" בפריז, ששם התמחו כדי להיות מורי

פילו אהספר של "אליאנס", הרי אפילו את הגננת הם רצו לשלוח לפריז כדי להתמחות שם,  –מסיונריים ברשת בתי
ל" הנוצרית "פרבהדתית היא גמרה את ביה"ס בהצטיינות ולבסוף היא נשלחה לירושלים להתמחות בשיטת הלימוד ש

א.  שר ובפרט שתמיד כא )203(שם, עמ' פרוטסטנטי של השיויון בין ילד למבוגר  –(שם) המבוסס על הפולחן הנוצרי
רתן ), כדי שבחז202(עמ' 1שתלם שם כמורות שייד הגיע לארץ, הוא היה נוטל מבנות המושבות ומביאן לפריז, לה

  י.יהוד לארץ הן תוכלנה להנחיל כמורות לבנות ונכדות מייסדי המושבות את התפיסות האתאיסטיות ולנתקן מכל מטען
 –צתו מדוע הם לא העדיפו אקדמאים שהיו כבר במושבה, כגון האגרונום מנשה מאיירוביץ שהיה לצידם והתנתק מקבו

"ע, [שוה שראינו לעיל, או המהנדס לכימיה יוסף פינברג ? וכיצד הסכימו המייסדים לעבור על ההלכהביל"ויים, כפי 

  .ולשלוח את הילדים והילדות ללמוד מפי הבחור ד. יודילוביץ שהתחתן רק בשנת תר"ן יו"ד (רמה, כ), (רמו, ח)]
תרנ"ב לכתוב ספרים למקצועות שונים, , שהם נאלצו בשנת )191 (שם, עמ'יודילוביץ כתב  –ד.  ספרי לימוד בעברית 

ים ז ספראכי הספרים הקיימים שכתבו מספר משכילים אינם מתאימים לילדים וזה אינו מובן, כי הרי היו קיימים כבר 
. האם שבון וכן "ספר הברית" הכולל מספר תחומיםח –המותאמים גם לילדים במקצועות שונים כגון, "מונה מספר" 

  שום שמחבריהם היו רבנים וגם הלשון היתה יהודית ולא עברית ?ה"חיסרון" שלהם היה מ
החכמים בא"י ושהוענקו לו  אינו לעיל בתקנות הוועד, שיש למנות רב למושבה מתלמידיר –ה.  רב המושבה 

 דווקאסמכויות רחבות, אם כן תמוה, מדוע לא מונה כלל רב ? ומדוע דוקא בתרנ"ג נזכר פתאום הברון למנות רב ו
אחר שנתיים התחתן ועזב ומדוע הוא היה קצוץ סמכויות ותפקידו היה בעיקר לדרוש  דרשות ולהשתתף בחור ש

הפקיד  ) והוא גם מונה על ידי הברון במקביל להיות110(עמ' 11ב"ערבי קריאה" בבית העם, ששם דיברו רק באידיש 
    י ? בתיה, כך שגם לא נותר לו כמעט זמן לשמש בתפקידו העיקר –הראשי של מזכרת

ית, כדי לענות על השאלות הנ"ל, יש להבין תחילה מדוע נבחר דווקא יודילוביץ על ידי הפקידות הטוטליטאריסט
כראשון שיפרוץ את מסגרת החיידר כבסיס להריסתו המוחלטת של החיידר וממילא הריסתו של החינוך היהודי 

  במושבה. לשם כך יש  להבין את אישיותו של יודילוביץ ומניעיו.
                                     

   יותו של דוד יודילוביץתאור פרופיל איש                                   
  

תלמידי   –יהודה שנא בצורה מטורפת את כל מה שמסמל את היהודיות, נכסיה ונושאי דגלה  –נו כבר לעיל, שבןהוכח
ונו יד מנהיגי האומה כפי שהדבר מעוגן בתורה וכפי שהם כהחכמים, הרבנים ואת גדולי גאוני הדור, שנחשבו תמ

י בתקנות ועד המושבה ומשם נראה הצורך האולטימטיבי של המייסדים להיות כפופים להוראותיהם בכל ענין, כפ
מוכח שהמייסדים הבינו שהחיים אינם "מנוסרים" ומובדלים שמשתקף הדבר מתוך תקנות הועד וגם משם 

 אלא שהתורות הטמעת הפרדה זו הדת הנוצרית הפרוטסטנטית וסוגלה באמצעות החברה הציונית, בארצנו] [כפי שלחמה על מה"דת"
תי קשה היה להפריד בין ה"דת" לבין החינוך, התרבות וההווי החבר,, .שבכתב ובע"פ הם עצם החיים של היהודי

 .)281עמ' (13 “במושבות
פרופ. יוסף קלויזנר, שבשנאה מבחילה זו שבה   – יהודה –ב מי שראה את עצמו כתלמידו של בןראינו את מה שכת

שישייכוהו כחבר ביל"ו, אך  יהודה, הוא כבר הגדיש את הסאה. יודילוביץ רצה, אולי מסיבה של תדמית, –בוסס בןהת
. )134(עמ' 2אם רצונו היה כן ולא פיקטיבי ואם אכן ניתן לזהותו עם אגודה זו ה ,ההיסטורי קיימת מחלוקת –במחקר

שתו בצמא ש זה בלבד, לא יהודה –בןלאליעזר ביץ והביל"ויים שהגיעו לירושלים הוכחנו גם לעיל שיודילו  
אינטנסיבית, "עד כדי  'שטיפת מוחבהם 'שדרשותיו התכופות וההיסטריות גם יצרו יהודה, אלא  –את דבריו של בן

    , כפי שראינו לעיל. איבוד העשתונות", כפי שכתב מי שנכח בדרשותיו, הביל"ויי זאב דובנוב
היה דוד כליו  –יהודה והפך לחסיד קנאי קיצוני שלו ולנושא –אכן הושפע בצורה הכי קיצונית מבןאומנם, מי ש

מכיריו של יודילוביץ מכנים קשר אובססיבי זה בכינויים שונים ונסתפק בהגדרתו של יודילוביץ. במחקר ובקרב 
יהודה, גם בשנאה  –ראות ביודילוביץ את השעתוק של בן. לכן ניתן לעמ' ט) (מבוא,1“רבו...נושא כליו,, –זרובבל חביב 
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העיוורת שרחש יודילוביץ אפילו לכל דבר שמריח בו ריח קדושתה של היהודיות ולכן מיד כשהוקמה האגודה 
קי, , יודילוביץ מיד הצטרף אליה יחד עם יהודה גרזובס)305(עמ' 1"בני משה" בתרמ"ט  –החשאית של "אחד העם" 

, אך עדיין שנתיים לפני )498(עמ' 1 “גרזובסקי ב"בני משהיהודה כפי שהוכחנו לעיל. יודילוביץ כתב על חברותו של 
  מותו הוא מעלים מספרו "ראשון לציון", את העובדה שגם הוא עצמו היה חבר באגודה זו. 

שהו לא ני הקמתה שיהיה שינוי כלברזילי שהיה הרוח החיה בהקמת האגודה יחד עם א. א. ליובארסקי, רצה לפ,, –
קדה האגודה למעשה תיפ ,, אך כיון שהשינוי לא הוגדר)352(עמ' 49מוגדר באופיה של האגודה מ"הבונים החופשים" 

ם' ומזה יש 'אחי 150 –ארגון של "הבונים". ברזילי כתב "בהתקופה היותר מזהירה של 'בני משה' היו לה רק כ –כתת
גליל. בארבעים חברים. רובם התרכזו ביפו ובמושבות יהודה. אחדים נמצאו גם  –ושיםישראל היו כשל לשער שבארץ

י ילוא"מ'בני משה' בירושלים ידוע לי הד"ר טוביה הינדס, שהיה גם חבר ועד ההנהגה ואולי השתייך לאגודה גם הב
הורכב  אש עיריית ת"א), שרובומאיר דיזנגוף, ראש "הועד הפוליטי" (ולאחר מכן ר[=  .)367(שם, עמ'  "הלאומי סולומיאק

). 259(עמ' 95מעסקנים אזרחיים, היה שייך ל"בני משה" ותמך ברשת הריגול ניל"י שלחמה בארגוני הפועלים ובארגון "השומר" 
ג למנוע דא ,. דיזנגוף, כחבר ב"בני משה")260(שם, עמ' לשם מימון פעולות הועד  ,ניל"י סיפק ל"ועד הפוליטי" כמויות זהב

בת, אך העם", שסבר שרק ברשות הרבים יש לשמור על צביון יהודי בש –פי שיטת "אחד –בשבת בת"א, עלציבורית  תחבורה
  .]פרוטסטנטיים –היהודים כשלעצמם צריכים להפוך לנוצרים

גם ופינס קיוה למצוא ב"בני משה" חברים לדעותיו, אם כי דרכי ההנהלה בדברים הנוגעים לדת לא ישרו בעיניו 
ת העם בשנת תרנ"ג ביפו, הגיד לו פינס: "נסלק נא לצדדים א-כסוכים בינו לבינה ובהיפגשו עם אחדנתגלעו ס

פי –על–מחלוקתנו...אבל בזה הלא גם אתה מודה שאינה ראויה לאחוז בדרך המתנגד אל קדושת הדת". אולם אף
יו זלגו עינ (בשנת תרנ"ג) שתשובת אחד העם לא נתקבלה על דעתו...נאחז פינס באגודה ובעת שהוציאו אותו ממנה

. פינס גם היה מעשרת הראשונים שנספחו ל"בני משה" בארץ ישראל. הכניס אותו אהרן )354(שם, עמ'  “דמעות
באותו זמן שאייזנברג השביע את פינס נתקבל לחבר גם ישראל אייזנברג, החבר הראשון שברזילי הכניסו. 

את  ו אישפי שברזילי כותב. עוד מימי ביל"ו וייסוד גדרה לא נשא. הוא ופינס היו "שני מתנגדים ברוחם", כבלקינד
      .“ )353(שם, עמ' רעהו וב"בני משה" עוד רחב הפרץ ביניהם 

 חופשים"ארגון של "הבונים ה–, שהיתה תתשל אגודה זולגבי היהודיות  הבסיסיות ישנו קשר הדוק בין תפיסות העולם
על אף [אליאנס בירושלים  –הארגון הנוסף של "הבונים" –בבי"ס של תת , שגם לימדיהודה–לבין תפיסת העולם של בן

ארץ העם, על כך שאחה"ע גורס שרק "קבוצת נבחרים" צריכים לעלות ל–יהודה ויעבץ היה להם ויכוח אידיאולוגי מסוים עם אחד–שבן

והפך  העם–ולי נטש יודילוביץ בסתר את אחד) ולכן א368(עמ' 48במאמרו "הכהנים והעם" בשנת תר"ן ועל כך שגם הוא אינו עולה לארץ 

  ולכן אולי אין פלא שיודילוביץ מיד מצטרף גם לאגודה חשאית זו. לתומכו של הרצל]
את הרעיון  יזם דוד ילין...„ –ומראשי פעיליה  ברית"-"בני -הכת של "הבונים החופשים" -תתפינס השתייך גם למ. 

 –בצפת. לפי הצעתו ירדו ליפו שלשת "האחים" מלשכת ירושלים להקמת שתי לשכות נוספות, אחת ביפו והשניה 
  .“)101מחנך ומנהיג, עמ'  –("דוד ילין" ציון -. מיכל פינס וצימרינסקי וייסדו את לשכת שעריהרה"ר יעקב מאיר, רבי י

תרמ"ט  בשעת הדמדומים של תנועה זו בשנת היה כדי להשתלט על "חובבי ציון" ("בני משה")הרקע להקמת אגודה זו 
שמיד התפטר הנצי"ב  –[כשלמייסדיה החרדים התברר שהגופים האתאיסטים בחובבי ציון הסירו את התחפושת והתנגדו בגלוי לראשיה 

 –פי תת–על העם") –, בפרק "מלחמת הישוב הישן באחד346(עמ' 49 ולהשליט בה משטר חילוני מתנועה זו והרב מוהליבר]
ית הלב", "הערכים שבלב", מי שרוצה להיות דתי הוא ילוין, על בסיס "תחפרוטסטנטיים של ק–הנוצריים המבנים

צריך להיות רק "דתי בלב" שגם היה כותרת למאמר שלו והרעיונות האוניברסליים האנושיים ואת "האהבה לחיי 
  .)347 (שם, עמ'ציון שדגלו ברעיונות המעשיים של יישוב הארץ –הכלל" שממנה הושפע מאד הרב קוק, בניגוד לחובבי

גדולי הדור וגדולי הרבנים, הם שיצרו את תנועת "חיבת ציון" שעוררה לראשונה בכל אירופה ובעיקר במזרחה את 
העם היהודי לעלות לארץ ישראל וליישבה באמצעות עבודה חקלאית ומשקמו עוד אגודות בהשפעתה, הן נספחו 

    לחיבת ציון ומאז נקראה התנועה "חובבי ציון". 
וגם מאנטישמיות תנועת "חובבי ציון" היתה גם כדי למלט את העם היהודי מאנטישמיות חיצונית כוונת מקימי 

מצד קבוצה וביניהם מהפכנים ואחרים שעזבו את דרכי היהודיות, שהושפעו מהמשטמה כלפי היהודיות  פנימית,
[ראה על כך ב"לב דים שהפיצו ה"משכילים" בספריהם. קבוצת מתבוללים זו החלה להשפיע ולסחוף לתוכה עוד יהו

מגדולי  200 –העברי" לרבי עקיבא י. שלזינגר שגם פעל במקביל ליצירת תנועה המונית במרכז אירופה לעליה לארץ, שכאמור החתים שם כ

    . הרבנים בקריאה ליישב את הארץ בשנת תר"ל]
על רקע האנטישמיות שגאתה כאשר ראו חוגי המתבוללים ברוסיה את הצלחת תנועה זו, הם החליטו לרכוב על גל זה 

אז והאידיאולוגיה הנציונליסטית שהומצאה במערב ובמרכז אירופה, כדי לתקוף את העם היהודי באמצעות השימוש 
התנועות  –במותג שמאד דיבר אל כל יהודי חרדי "ישוב ארץ ישראל", אך מכיוון הפוך המתנגד ליהודיות 

פי נבואות אחרית הימים  –הפרוטסטנטיות שקראו ליהודים, על המילניום] [הכנות להופעת המשיח הנוצרי בשנת המילנאריות
 (טמפל)גלויות, להקים את מלכות ישראל בכל שטחי ארצנו, לבנות את המקדש  –מתוך מניעים משיחיים, לבצע קיבוץ

שויון בין  – , היינו, ליצור תנועה הבנויה על מבני החשיבה של נצרות זוושהחרדים יהפכו לנוצרים פרוטסטנטיים
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יחטא, ממילא אין טעם לקיים את מצוות בהכרח (שכביכול, האדם העמים, משיחיות תנכי"ת ארצית וחומרית, דטרמניזם 
  [ראה בספר "לפני היות הציונות", במספר מחקרים על כך].  ), כהמלצותהתורה, אלא לאמץ רק כמה סמלים ממנה

אליהן שיבורים גרמניים הרעיון של הקמת מושבות יהודיות , הופיע בכמה ח19  –בעשורים האחרונים של המאה ה,,
 מדינהה...משה מנדלסון...הביע התנגדות לרעיון...הוא דחה בנימוס את התוכנית לתקומת יוגלו היהודים בפלסטינה

והזהיר מכשלון דומה לזה של מסעות הצלב. דחיה עקרונית יותר הוא ביטא בתשובה שכתב למיכאליס  היהודית
             ענותיו, בענין חוסר הנאמנות של היהודים ושאיפתם לחזור לפלסטינה. כאן הסתמך מנדלסון על בתגובה לט
ו שיבה "אין לצעוד אפילו צעד זעיר שמטרתשלדבריו אוסרות את "השיבה בכוח"... ,.)][מסכת כתובות (קיא ג' השבועות

...ושל ם)סטים הפרוטסטנטיי(בנוסח המילינירונוצריות  הוא פסל תנועות משיחיות ,בכוח ותקומת האומה". ברוח הנאורות
 ,מנדלסון ).2 –191 (עמ'58 “למען שיבה לארץ ישראל התואמת את תפיסתו התיאולוגית הכללית פעולה פוליטית

את כל  העל היא לרסק –ות השבתאות, שמשימתכשבתאי מקורי ממשפחה של שבתאים, היה נאמן לעקרונ
 (לדעת השבתאות)י רק אז יופיע שנית שבתאי צבי כמשיח ות הפרוטסטנטית, כהדתות מבפנים באמצעות הנצר

  הנצרות הציונית.  –ולכן הוא התנגד לשבתאות המודרנית האוונגליסטית 
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    פרוטסטנטיים  –חיים ציבוריים נוצריים –יצרו מבני ,ל הקבוצות שפרשו מהיהודיותכ   
  היהודיים עם סמלים משודרגים מהמקורות

  
 נטיהאילומי ,דרך השבתאות ,(מעזריה מן האדומיםבדוק אינפורמטיבית, לגבי כל הקבוצות שפרשו מהיהודיות ניתן ל

ין להם , מאז המצאתה של הנצרות הפרוטסטנטית, כיצד אישיותם חלולה ואהדתית) –ו"ההשכלה" ועד לציונות והציונות
ות הטפה למעשים של נצרות זו. כאשר התנהלאישיות עצמית וכל החשיבה והמעשים שלהם מנותבים לפי היסודות וה

 זו הופכה לעקבית ללא יכולת של שליטה עצמית, היא מוגדרת בספרות הפסיכיאטרית כמחלת נפש של כפייתיות.
צמוני, כול עכפייתיות זו של קבוצות אלו גם יוצרת את הצורך לשוות לחיקוי הכפייתי צביון המציג חיקוי זה שהוא כבי

עוד  פי יסודות נוצריים אלו, הן כדי לטשטש את מחלת הנפש של עצמן והן כדי לשכנע ולגרוףתוך שדרוג התורה ל
למצוא את מקורם  קבוצות אלו כעצמונית, ניתן ידי-עליהודים לכתות אלו. לכן, כל פעולה או חשיבה המוסווית 

נות הבית" ו"מכון המקדש" לב י הר. נציג לדוגמא את הצורך המיידי של "נאמנ"הבונים" - בנצרות זו ובנושאי דיגלה
–באיקוק, הרב  הצבדרישתו של תלמידו של ר' א. י.  את המקדש בהר הבית ואף באלימות, כפי שהדבר הופיע תחילה

ים ממח"ט הצנחנ (שהיה חבר הכנופיה הבינלאומית האנטישמית "הבונים החופשים", כפי שנראה להלן)הראשי שלמה גורן 
כם שהסיור של נפת  –צץ את המסגדים בהר הבית. מפקד כחחמת ששת הימים", לפויד לאחר סיום "מלמוטה גור, מ

וטה גור כשהוא סירב זאב צחור, היה נוכח בשעת המעשה, כששלמה גורן דרש לפוצץ את המסגדים והתקצף על מ
עומת זאת, ל .)32עמ'  למניינם, 13.6.2012("ידיעות אחרונות", תונות יהכח כתב על כך ומאוחר יותר פירסמו בע –לפוצצו. מפקד

 ווקף.להבית  –אברמסקי, מסר שר הבטחון משה דיין את מפתחות הרי. הדור דאז, מרן רבי  –בעקבות דרישת גדול
ך הדתית, לבצע מהל –נותהמשכה של תוכנית פיצוץ המסגדים, התבטא בהתארגנות של "המחתרת היהודית" מהציו

  כדלהלן. . המקור לבנייתו המיידית של המקדש, נלקח מ"הבונים"ןהתיכו –להבעיר את כל המזרחהיה ל עלואלים זה ש
כל גדולי  בבן "הרשע" את שמיקם( הדתי של צפת שמואל אליהו –הציוני "הרב"בשנת תשע"ו פגשתי סטודנט, תלמידו של 

ב ג, כאשר על )]26,4,04 7שהוא הוציא לאור (ערוץ  בין ארבעת הבנים, בהגדה של פסחישראל שכיוונו את כל החרדים מאז ומעולם, 
ותר מ"לפעמים  – הטריקו שלו מופיעה תמונת מסגד עומר בהר הבית עם כיפת הזהב שמעליו ולידו הכיתוב –חולצת

ל הרי הוא עובר עטריקו אלו לתלמידיו,  –להוריד את הכיפה". כששאלתיו, מדוע שמואל אליהו מחלק חולצות
המקדש –המשיח לבנות את בית–יצוה במועד ביאת אלוקים , שלא להתגרות באומות ורקאלוקיםהשבועה שהשביע 

  חיות"."עכשיו זה כבר זמן המשי  – רר וטעןוואז ירד גם בית המקדש של אש מן השמים. הוא סובב את ידו כמו מאו
י". "ר "הלחכנופיית הטרו  –האם של מתנחלי הציונות הדתית   –מקורו הוא בתרבות ,מקור כפייתי נוצרי ואלים זה

 הקמב"ץ  –את דברי הטירוף של יהושע זטלר בהערצה למניינם)  25.12.08( "בשבע" שבועון שלהםהביאו ב הם אף
קדש, המערבי ובונה שם את המ –פוצץ את מסגד עומאר יחד עם הכותלשל לח"י, שאם זה היה תלוי בו, הוא היה מ

וגנת דש, היתה מעמיידית את בית המקכנן בזמנו. תפיסה פרוטסטנטית זו של הצורך לבנות יתוכנית אשר הוא אכן ת
מייסד הלח"י, כפי שסיפר ההסטוריון של  –נארית של לח"י והיתה חלום חייו של אברהם שטרן ילבאידיאולוגיה המ

ל שהשנתית  –. יש לציין שבאזכרהלמניינם) 23.2.12"בשבע", מוסף אתנחתא, שבועון המתנחלים (תור  –לח"י נחמיה בן
חיבר מהציונות הדתית כשהם עומדים זקופים בחרדת "קודש" ושרים את ההמנון שאכן ה הם א.שטרן, רוב הנוכחים ב

הקמת בהמיידי  –את עצם הצורך .יאיר  – שם הכינוי הטרוריסטי של שטרן –עלשטרן והם נותנים שמות לילדיהם 
  שנראה להלן.כפי  ,הדתית שהשתייכו ל"בונים החופשים" –הם ינקו מאבות הציונות ,המקדש גם בלא אלימות

ב רר' א. י. קוק כותב על הצורך המיידי להקמת המקדש בצורה מפורשת וגלויה לר' חיים הירשנזהאן, אשר היה 
"נצח ו"נס ציונה"  של הציונות הדתית המחתרתיים–חבר התאיםתלמידו של "אחד העם", , [חברו מישיבת וולוז'יןבהובאקען 

 (פרופ. שחתרו תחת אושיות הישיבה , תאיםהתקבלות ל"בונים החופשים"ההתקבלות דמו לטקסי ה , שטקס ותנאייישראל"

  ], מוסד הרב קוק, ירושלים, תשי"ג)ישראל קלויזנר, "תולדות האגודה נס ציונה בוולוז'ין"
נן. ת מדרבלפחו ,לפועל כי הרבנים יתנגדו לכך, כי יש איסור לעלות להר הבית דואג ופוחד שזה לא יצא ר' קוקאמנם, 

תדל לעניות דעתי יותר היה כבוד הכלל ניכר אם נש„ – קוק שם במכתבו לר' חיים הירשנזוןע ר' א. י. לכן מצי
 אותן שימסרו בידנו בדרך קנין, החצרות הסמוכות להכותל הקדוש פעה"ק, ועל מקומם נבנה ממש סמוך לכותל...וכל

. רצלהחזיונו של  (= יושלם במדוייק)יותמם  וזההתקונים שמציע כת"ר להיות ערוכים לשירה ולזמרת קדש יהי בה...
ה ...כי בית כזה צריך להיות דומב"אלט ניי לאנד", על דבר הטעמפל שיעמד שלא במקום המקדש ממש (= ברומן)

ועצו אמנם, גם במה שכתב הוא לא כתב את האמת, כי בכתביו של י .“סמוך למקום המקדש, עד יופיע ה' בכבודו...
קדש" שלהרצל היו תוכניות אחרות ביחס ל"מ ,"ד ד"ר אפרים ר. לנדאו וביומנו של הרצל הובאהאישי של הרצל עוה

הרצל התחנך שאוונגליסטית -וצריתפי התכנית הנ-על, אלא שהוא תיכנן להקים ולא ממש במקום המקדש המקורי
שיך לכל מקום שאני בית המקדש אותו אבנה יהיה במקום שיהיה רצוי לי ואת ההמון אמ" -. הרצל אמר במוסדותיה

דרת ...אנחנו נבנה את בית המקדש מחדש ולא לשם דת, רק כדי לעשותו מזכרת נה)189ויומנו א'  113(עמ' 92רוצה 
  .)268ויומנו ב'  112(שם, עמ' אשוח" (בחג המולד) ה-...זה עתה הדלקתי אח עץ)63(שם, עמ' לאמונת אבותינו 

צריך גם שה"שירה וזמרת הקדש" תגובה באמצעות מיסות ו של קוק, תטלשיכמובן, כדי ש"יותמם חזיונו של הרצל" 
נוצריות, שהרי אם בביתו, הרצל הכניס אומנות נוצריות ללמד את ילדיו מיסות אלו, ודאי שבטמפל שלו יהיו מיסות 
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שהרי הרצל, מלבד המיסות נוצריות אלו "זמרת הקדש" של ר' א. י. קוק וגם עץ אשוח יהיה שם בחג המולד, 
מולד עד יומו –בביתו  עץ אשוח כל חג להדליקשטרח ללמד את ילדיו, אשר אותם לא מל, הוא גם דאג  וצריותהנ

. אם כן, כל )69 י. נדבה, ת''א, תשכ''ט, עמ' פרופ. "נגוהות מן העבר",  –(עדות בנו   הנס –האחרון, כדברי בנו של הרצל
ה את בניית בית המקדש, אלא גם בניית שאר מפעלי הציונות שכן לדידו של ר' א.י. קוק לא רק בניית אותו טמפל מהו

("המעיין, תשרי תשמ"ו, כ"ו, גליון א') ד"ר ברויאר ישי, כפי שציטט אותו האתאיסטית, הם למעשה בנין בית המקדש השל

הרוחני שחולל ואושיסקין שהיה מראשי הציונות גם ציטטו בקונגרס הציוני (שם), כאסמכתא להצדקת החורבן 
הדבוק לכותל גם עץ אשוח, כי  (טמפל)לדידו של ר' א. י. קוק מוכח,  שצריך להיות באותו מקדש  .וניזם בארצנוהצי

  .   .אחרת לא "יותמם חזיונו של הרצל", כדבריו
לי פעולות אלו בהר הבית, מקורן כמובן גם בשבתאי צבי, אשר רצה לעלות להר הבית ולהקריב שם קרבן, אך גדו

    . , מכון מורשת אשכנז, ב''ב, תשמ''ט]294[הרב שלמה המבורגר, "משיחי השקר ומתנגדיהם", עמ' ך הרבנים מנעוהו מכ
ם ר' א. י. קוק אכן חושש מתגובת הרבנים וגדולי ישראל, אך כאמור לעיל, תלמידי תלמידיו כבר אינם חוששי

 . , כפי שראינו לעילהשבתאית המודרניתהנוצרית אוונגליסטית ומכך ועולים להר הבית במסגרת התפיסה 
ימו שנזון מופיעה ב"אגרות הראי"ה" ח"ג, אגרת תתקצד, אך שם זייפו עורכי הספר את המכתב והעלראגרת זו להי

, על ')ג(ח"ד עמ' מתוכו את השורות שציטטנו לעיל מספרו של מקבל האגרת, ר' חיים הירשנזון בספרו "מלכי בקדש" 
ם. "אגרות הראי"ה", כי כל מילה באגרות אוצרת בתוכה דברים חשובי אף שמ. צ. נריה כתב בהקדמה לכרך זה של

ניזם הדתי, אותה הם מחקים תופעה זו של זיוף, שקרים, סילוף וקונספירציה מהווה חלק מובנה בשיטת הציו
ו, אשר זייף את צוואת חמיו האדר"ת הוא ר' א. י. קוק עצמהראשון שעשה זאת,  הציוניזם. –ם האם שלה –מתרבות

מצוואתו,  , על ידי העלמת קטע]עקבי הצאן, הרב א. י. הכהן קוק, תרס"ו, עמ' ע"ב –"אדר היקר"[וא הראשון שהוציאו לאור שה
יבור של פרוטסטנטית שלו. זיוף זה התגלה  כאשר תלמידו מ. צ. נריה הוציא את הח –אשר נגד את התפיסה הנוצרית

הוצאת  סדר אליהו, נפש דוד (תולדות האדר"ת),  –צ. נריה, "האדר"ת[מ. צוואת האדר"ת בשלמות ללא ההעלמה שביצע מורו 

בנה כיוון  שהקטע אותו הוא מזייף נוגד את מ ר' א. י. קוק למעשה מבצע את הזיוף,.  מוסד הרב קוק, שנת תשמ"ד]
בי ס לגיחהשויון של הנצרות הפרוטסטנטית עליה הוא אמון, היינו, השויון בין צדיק לרשע. הקטע בצוואת חמיו מתי

  .“משנאיך ה' אשנא„  –שנאת הרשעים, אשר ציווי זה מובא פעמים רבות במקורותינו, כפי שאמר דוד המלך 
"הלאה יאמר", היינו, מי  –משמעית במקום ההשמטה  –בלשון דו (שם, בעמ' ע"ב)כדי למקצע את הזיוף הוא כותב 

ותק ער' א. י. קוק לדילוג, בפרט שאין שום   –מו"ל שקורא מתוך הספר את דברי חמיו, אינו מעלה בדעתו כי כוונת ה
מקרה מודפס אחר המוכיח על הדילוג. אומנם, ככל זייפן מקצועי הוא נוקט בלשון זו, כדי להגן על עצמו מראש ל

  ילוג.שכתב יד זה יצא מרשותו ומישהו אחר ידפיסו במלואו ואז הוא יוכל לטעון בהיתממות מעושה, כי כוונתו לד
מאד הנני צמא עוד גם היום לעמוד לשרת אחד הגאונים „ –לה את הציטוט מחמיו לפני ואחרי ההשמטה נביא תחי

 וא מןהאמיתים, צדיק גמור, פשוט לשמשו כעבד לאדוניו, אך בעוונותי עוד לא זכיתי לזה במקום שמכירים אותי ה
 השמטה.)הא מבצע את פשע הזיוף, על ידי (= כאן הוהלאה יאמר הנמנע ובמקום אחר לא נזדמן לי עד היום למגינת נפשי 

  .“מעודי לנגד עיני מאמר חז"ל הק', יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך...
 ביחוד גדלה אהבתי לגדולי הדור, צדיקי עולם,„ –נביא כעת את ההשמטה הגדולה אשר ר' א. י. קוק מזייף ומשמיט 
ה'  באומר דברים ואני עומד ומצפה לעת אשר ימלא גם אשר לא ראיתים ממש, לשמם ולזכרם תאות נפשי, לא יתואר

יש (= משפט אשר מתנגש עם תפיסתו הפרוטסטנטית של ר' א. י.קוק, שמשאלות לבבי, עדיין לשרתם אם הרבה אם מעט 
ואת הרשעים פושעי ישראל, החוטאים ומחטיאים, המלגלגים על דברי . לגנות את הצדיקים ולא לאהוב אותם.)

אס , אותם ואת כל אשר להם וההולכים בדרכיהם, לא אוכל להסתכל בפניהם ככל דבר נמשנאה חז"ל, שנאתי תכלית
ר' א. י. ל  –בלשון המעטה   –(= משפטים אלו אינם נוחים משוקץ ומתועב, כן לא אוכל ראות פניהן במלוא מובן המילה 

  –תנו ם את חע את תוכן כתביו ומכתביו, הרי שגקוק, אשר גם ליגלג על דברי חז"ל וסתר אותם. אם כן, לו היה מרן האדר"ת יוד
ק רשום איש,  . אך את שאינם בני ברית, כל אשר איננו שונא לישראל, אין לי שום שנאה עלהיה שונא.)  –ר' א. י. קוק 

  .[פסחים (קיג:) תד"ה שראה, "אבות דרבי נתן" סוף פרק ט"ז] “למי שנצטווינו מרבותינו לשנאותו
אה יש ללמוד ממנה הרבה, אך ראשית נפנה למוציא הוצאה מושלמת זו לאור. השמטה זו הוב עד כאן ההשמטה, אשר

לונו קבהוצאה חדשה שהוציאה מ. צ. נריה, תלמידו המסור של ר' א. י. קוק, שבעצמו הפיל בפח את רבו וגילה את 
את  מגלה על כל קטעיו והיה ברבים.  אין ספק בכך, כי לו היה מ. צ. נריה קורא את כל הספר שהוציא ר' א. י. קוק

איתמחי [= ובפרט שכבר "הזיוף שערך ר' א. י. קוק לחיבור חמיו, הוא היה הולך בעקבותיו וגם מזייף את הצוואה 
ת קטע גברא" בזיופים, למשל כפי שזייף בספרו "בשדה הראי''ה" את מכתבו של ה"חפץ חיים" לר' א. י. קוק  על ידי השמט

 די שלאניזם הדתי, היה ממשיך גם לזייף בהוצאה הזאת את דברי חמיו של ר' א. י. קוק ולו רק כמשמעותי, המשרת את הציו
ה א נרא, אלה").]"לגלות ולפרסם את קלונו של ר' א. י. קוק, אשר הוא עצמו הוציא ספר שלם עליו, כדי לשבחו ("בשדה הראי

  ההדירו בשלמות.שהוא לא הבחין בזיוף, ולפניו היה כתב היד עצמו של האדר"ת ולכן 
מעבר למיאוס ולכיעור שיש בדבר זה של פגיעה בכתב יד של חמיו, אשר במובנים מסויימים הוא כאביו, ומלבד 
המעילה באמונו של חמיו, אשר החשיבו כבנו ובפרט בכתב יד זה, אשר חמיו ראה בו חשיבות עליונה, אשר בו הוא 

בדרך זו, ישנן כאן גם עבירות חמורות בזיוף זה, אשר עבר עליהן מוסר את תמצית חייו ורצונו, כדי שצאצאיו ימשיכו 
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.  הוא גם “מצוה לקיים דברי המת„  – [חלק חו''מ (רנב, ב)] ר' א. י. קוק. הוא עבר על הלכה מפורסמת ב"שולחן ערוך"
נן מפני עבר על לאו מהתורה של "לא תונו" אשר נאמר גם על מי שחי וכל שכן גם על מי שמת ואינו יכול להתגו

ואין לגנוב דעת הבריות בדברים „... –(רכ''ח, ו)  אונאה זו וכן את אונאת ציבור קוראי הצוואה, כמובא שם בשו"ע
    .“שמראה שעושה בשבילו ואינו עושה

הזיוף שעושה ר' א. י. קוק, הוא בצורה מקצועית. הוא משמיט את שלושת הקטעים דלעיל, כאשר הדברים נראים 
ך ישיר מקטע לקטע. מהקטע שהוא מדבר על אהבת גדולי תלמידי החכמים הגאונים והצדיקים, בצורה חלקה, כהמש

  נראה מאד טבעי המעבר לקטע העוסק באהבה לכל אדם וכיבודו, אשר הוא יודע כי גדול ממנו אפילו בדבר אחד. 
ובאו . קוק, כפי שהמודרנית של ר' א. י –בקטעים אשר הושמטו ישנם כל מה שהוא ההפך הגמור ממשנתו השבתאית

קוק  בציטוטים מתוך כתביו לעיל. הקטעים אשר מושמטים מראים בעליל על שיטות הקונספירציה בהן נקט ר' א. י.
ך מה מול גדולי הדורות וחמיו בכלל, כדי שלא יוודעו להם דעותיו האפיקורייאניות וכך יוכל לתעתע בהם ולמשו

 דורותהמשיך ולקבל גיבוי להרס ולחורבן שגרם לעם ישראל בדורו ובשיותר הערכה ואמון מהם כלפיו, כדי שיוכל ל
זיופים  שאחריו, עד ימינו. תלמידיו ממשיכים לנקוט הלאה באותן שיטות קונספירטיביות ו"להוכיח" על ידי שקרים,

ת רילהנחיל את השיטה הנוצ (המקדשת כל אמצעי) במטרהורמאויות את ההערכה, כביכול, של גדולי ישראל כלפיו, 
  .הפרוטסטנטית אותה "גייר", באמצעות שכתוב ושדרוג של מקורותינו

 –הפריעה לו גם התבטלותו של חמיו הגדול לגדולי האומה והתשוקה לשמשם, דבר שסתר את חשיבתה של תת
, אשר גדולי התורה)לבין אנשים פשוטים בין החשיבה של השויון  –(של מבנהנוצרית הפרוטסטנטית  –התרבות היהודו

זלזול בגדולי האומה והכפשתם כדי לנתק את העם היהודי משורשיו, דבר אשר ר' א. י. קוק גם היה רסה ג
הוא כפי ש מסיבה זו גם מוצאים בכתביו את אותו פשע של זלזול וביקורת גורפת נגד ענקי האומה וגדוליה,מחויב לו. 

ל מחאות על מעשים ים על פי גדולי ישראל הערות שלפעמים אנו מוצא...„ – )48 –47ה", ח''א, עמ' ''("אגרות הראי כתב
ים ראוי רבים של גדולי האומה: אבותיה, מלכיה, נביאיה וכוהניה. וישנם מעשים, הנעשים על פי גדולי גדולים שהם

התנסחות זו עולה בחריפותה הביקורתית עשרות מונים מכפי שהשאיר בכתובים מנדלסון עצמו . “לביקורת
    . ת של ר' א. י. קוקומעידה על המגלומניו

מעל  במקורותינו מופיעה בתדירות העובדה, שרמת "החטאים" של גדולי נביאינו וחכמינו שהשגתם ודרגתם הן גבוה
י גבוה לפחות כמרחק השמים מן הארץ, לעומת רמת ההשגות של בני התקופות שלאחריהם וכל שכן מההשגות של בנ

של  אותם ענקים. לכן, ההערות ולא "המחאות" כפי ההבנה המעוותתתקופתנו, ובהתאם לכך גם הבנת ה"חטאים" של 
י חז''ל , דברנו.)]  –[במסכת שבת (נה:פי ההשגות של אותם ענקים, למשל  –ר' א. י. קוק, מתייחסות רק לחטאים על

אל שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל האומר חטא ראובן...בני שמו אמר רבי„ –המובאים דרך דברי רבי יונתן 
ה ומעוד .  ר' א. י. קוק מתעלם במכוון ממקור ז“חטאו...דוד חטא...יאשיהו חטא..בני עלי חטאו...אינו אלא טועה

    מקורות רבים המבארים שהחטאים המיוחסים לאותם ענקים אינם לפי השגתינו.  
י שיצרו את "מדעכיוון שהוא רואה את עצמו שייך לנוצרים הפרוטסטנטים  ,ר' א. י. קוק מתעלם ממקורות אלו

ודה של אותם אותם הענקים לרמה הפרימיטיבית והרד ביןהחשיבה של נצרות זו, כגון השויון  –פי מבני –היהדות" על
בהמה, כמו ל ,(שלאדם החשיבה הנוצרי הדטרמיניסטי –"חוקרים" של הנצרות האקדמית, כדי "להוכיח" גם את מבנה

  .אים ופשעים, כמו אצל פושעים ורשעים בני זמננו)ולכן הוא מלא חט )חופשיתרצונית (–אין בחירה
 ' א. י., כי תפיסה מעוותת זו כלפי הרשעים, כפי שמתגלה אצל ר("חובות הלבבות", שער אהבת ה', פ"ה) רבינו בחיי כתב

אבל מפסידי האהבה רבים מאד...ומהם השנאה באוהביו והאהבה בשונאיו „ –קוק, היא הגורם להפסיד את אהבת ה' 
"עזבי ד)]  [משלי (כח,"מצדיק רשע ומרשיע צדיק" ואמר  [משלי (יז, טו)]"מצדיקי רשע" ואמר  [ישעיה (ה, כג)]כתוב כמו ש

ק נראה, שמכאן נלקחו דברי מרן הרב מבריס.  “"אמר לרשע צדיק אתה" [משלי (כד, כד)]תורה יהללו רשע" ואמר 
הוא  ב:נא את ה' הוא שוא: ישראל", ברור לי כי,  על "אהבת (= של התחסדות)כאשר באים אלי באמירות „ –שאמר 

  .“הוא שונא יהודים כשרים ג:שונא את התורה. 
י שכבר כפו, , למדו ממנו. הם זייפו, שיקרו וסילפו את כתביו של ר' א. י. קוק עצמבנו, צ. י. קוק ותלמידו "הנזיר"

לו של פי כתבים מזוייפים א –ועל , תשס"ט)170 –125אילן, עמ'  –(הוצ' אוניברסיטת בר התפרסם גם כן ב"עלי ספר"
    .  הראי"ה, התחנכו דורות של בני הציונות הדתית

ות . עשר"הנזיר" וצ. י. קוק בכתבי אביו הם ללא תקדים וכמות אדירה כזו של זיופים, שקרים וסילופים, אשר ביצע
  . יוממשיכים לזייף גם את אגרות , שתלמידי תלמידיובכך לכן גם אין פלא ,דוגמאות לכך מופיעות בפרסום הנ"ל

  ,  שטרן, פי ההתנהלות הכפייתית החולנית של חיקוי הנצרות הפרוטסטנטית של הרצל, הירשנזון ור' א. י. קוק –על
, ל המקדש, זטלר, גורן, עציון, אליהו שמואל וכו', לגבי הצורך בבנייה המיידית ש(האידיאולוג של לח"י)שייב אלדד 
קים בכך את ראשי "הבונים החופשים" הפרוטסטנטים, אך כאמור לעיל, קיימת הבעיה של שהם מח חייב להיות

תן ההסתרה והחשאיות של הכתות שפרשו מהיהודיות, המסתירות לעיתים קרובות את המקורות הנוצריים המנחים או
  ר לכך.בכפייתיות, כדי לשוות למעשיהם צביון עצמוני, אך לאחר חיפוש מסוים של תלמידי, נמצא המקו

גלויות יהודי ודירבונם להקים מלכות ישראל  –הנוצרים הציוניים לא הסתפקו בתעמולה נוצרית שנועדה לקיבוץ
בהר הבית, ששם יתקיימו רק  טמפל)= (שבראשה יעמוד משיח שקר, אלא הם גם יזמו תכנית של הקמת "מקדש" 
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לפני „ –צבי  –של השיויון, כפי שכתב פ. מ. בן החשיבה הפרוטס' –פי מבנה –תיפלות שיויוניות לכל בני הדתות, על
כארבעים שנה בחודש שבט בערך, עודני זוכר את היום בו הודיע אחד מנכבדי בריטניה, צ. ו. מייטר, חבר הלשכה 
"מצפה" אשר לה"בונים החפשים" בלונדון, שבאספת חברים יודיע, כי לכבוד חג מלאות חמשים שנה מעת עלות 

או למצער קרוב  –ות במקום יבנה בית מקדש "לתפלה" לכל בני הדתות השונכסא מלכותה, המלכה וויקטוריה על 
נה לבנין הגדול הזה תונח ותוקדש יפ –אבן אשר בו עמד בית המקדש שבנה המלך שלמה בירושלים. למקום

ה ואחרי כן ישלחו מואלס, יורש העצר של בריטני אוונגליסטי מהבונים החופשים) –(= הפרוטסטנטיהנסיך  ידי-עללמטרתה 
            “צירים מיוחדים לכל קצוי הארץ, לאסוף כסף ההוצאות הדרושות לבנין הזה ובהתאספו יחלו במלאכת הבנין

    (גראייבסקי פינחס מרדכי בן צבי, "מגנזי ירושלים" עמ' כ"ד, מתוך הספר "גנזי אר"ץ", תוכנת "אוצר החכמה"). 
ייטר לעזור גם לעם היהודי לבנות את הטמפל, כבר דרשו חז''ל ש"חסד" החופשי" מ –על "החסד" שמבקש "הבונה

    בתרא (י:)]. –[מס' בבא מסוג זה הינו "חסד לאומים חטאת"
רק להמציא היה נותר למתבוללים כל ש תרבות, –כבר מסגרת לא יהודית שכזו, שניתן לחקותה כתתמשנוצרה 

בעלי אופי פרוטסטנטי ולצאת לדרך ולכבוש בסערה את העם ל"נציונליזם" ול"נציון" שמות דומים בשפה היהודית 
לרדוף אחר העם היהודי שיגיע  ובמקביל ההנהגה מידי רבניהעורר לשוב לארצו, באמצעות כיבוש היהודי החרדי המת

       . תרבותי ולבנטיני –ולהופכו לעם פרוטסטנטי תתלחלוטין , כדי לכובשו שם ישראל לארץ
את היהודים החרדים, בגלל קירבתם  שנועדו לבלבלשמות מטעים  "לאומיות",וות" "ציונ –השמות שנקבעו היו 

  –פי מפרשי התנ"ך  –שפירושו על "לאום",המילולית של המצאות מושגיות אלו למושגים המקודשים "ציון" ו
                     .(ראה במלבי''ם וכן במשלי יד כח, ברש''י)קבוצה מאותו מוצא, המאוגדת תחת יסודות של קדושה אלוקית 
ראה בספר "לאומיות ופוליטיקה  "לאומיות", –על התיאוריות המגדירות את המלאכותיות שבמושג החילוני 

  ואילך. 81יהודית", ירושלים, תשנ"ז, במאמר: "הלאומיות היהודית כלאומיות אתנית", בעמ' 
 נטטיות של מושג מלאכותי זה וכפייתו, מתכנס להגדרת הסיהמכנה המשותף לכל התיאוריות המובאות במאמר זה

צאה המאידיאולוגיה לאומית היא ,,כקובנציה על אוכלוסיות הנשלטות באמצעות אלימות פיזית וכלכלית, לדוגמא: 
הפך. לשל חלק מן האינטליגנציה...האידיאולוגים של הלאומיות יוצרים את ה'לאום' ומעצבים אותו ולא  מלאכותית

ון ...בנדיקט אנדרסההומוגניות ואת הרעיון של היותם 'לאום' על אוכלוסיה תמימה שמבקשים לכפות אתהם אלה 
    .  “דברים תרבותיים מלאכותיים ולאומיות הינן) nation– ness(לאום"  –"תודעתבספרו ועוד...

"אחד העם" חש, שהגיע הרגע המכריע להשתלט על תנועת ההתעוררות החרדית של העם היהודי ולהופכה לתנועה 
לא רק אאין אלוקים  , היינו,פי הנצרות הקלווניסטית המוקצנת –היסודות החילוניים שנמנו לעיל עלנויה על הב

כן ולשל מידות ותכונות תרומיות בלב האדם  מצוות אלוקיות יש ליצור "ערכים" ושבמקוםאלילים של כוחות טבע 
ל פולמוס מר בין שני מחנות הניצים אשר ה של שנות התשעים התנהבמחצית הראשונ,,  –מספיק להיות "דתי בלב" 

אחד  ציון ומפעלותיה בארץ ישראל. מצד –עיצוב דמותה ודרכה של תנועת חיבתנאבקו ביניהם על מידת ההשפעה ו
ימה ניצב המחנה חרדי שרצה להמשיך לשמור על אופיה...ונגדו המחנה שבמרכזו אגודת "בני משה".  האגודה התקי

ציון. היא התרכזה סביב אישיותו  ותורתו  –נועת חובביבעת דמדומים ותהיות בת תרנ"ז ונוסדה–בשנים תרמ"ט
"מצד אחד להכין ולחנך את רוח העם העם שציין לאחר שנים, כי מטרת האגודה היתה  –"הרוחנית" של אחד

 [= "לתחייתו הלאומית בארץ אבותינו ומצד אחר להשפיע מרוחה על כל המעשים המתייחסים לתחיית עמנו
שהעם בלא המסגרת החומרית הנוצרית המלינארית  –נו, להשתלט על התנועה שעסקה במעשים שלדידו היוו "תחיה" היי

לך (ה"לאומיות") וללא הערכים הקלווניסטים הנוצריים נחשב לדידו של "אחד העם" לגוף מת שיש להחיותו, כביכול כמה
    איות שעמדה בבסיסה של אגודה זכחלק  מהחש ה,, בלא להזכיר חלילה שזו למעשה הנצרות הנ"ל בהתגלמותעצמוני

טקסיות של בני עילית אפוף רזים. סדרי קבלת החברים, ה [= של "הבונים החופשים"] האגודה נשאה אופי חשאי, כמיסדר
חובבי י את רוח חא"השקה  – )62, הערה 149(עמ' 3גרזובסקי  הודה[= ראה מכתבו של יודילוביץ לי ...)וצורת הפניה ההדדית (אחי

 [= הגזעני הוסיפו נופך למסך המסתורין...במרכז מעייניה של האגודה היה רעיון תחיית הלאומיותציון..."] 

דרות שלהחדירו ולהשרישו כך, בכל  ,[= היסוד האתי הקלווניסטי] ...שיש להכשירו לידי מדרגת אידיאל מוסריאנטישמי]
ת כל א[= אך בפועל, המטרה קידשה אצלם  ותכונות תרומיות העם. המטרות יושגו באמצעים מוסריים, באמצעות מידות

ונקם אקח...אני הוא הגבר לזה טוב, אל תדאג". הוא גם מאיץ באחרים למלא תפקיד "  –האמצעים ו"הצטיין" בכך יודילוביץ 
דות אחד היסו. (שם)] “למכביר על חשבון הרבנים (= היינו, ניבולי פה)גנאי ועלבונות  –בתחום זה...תוך הטחת כינויי

אינו לפני [= על פי מבנה השיויון הפרוטסטנטי, אך ר בדעות –המוצהרים של האגודה הוא הסובלנות גם כלפי החופשיים
  .]הם נקטו באפס סבלנות וסובלנותגדולי הצדיקים שהיו גאוני ומנהיגי הדור שכלפי כן, 

וחינוך הדור הלאומי, הגברת הדיבור העברי פעילותם של בני האגודה התמקדה בתחום הרוח והתרבות, הפצת הרעיון 
נוצרי  –כדברי היהודו וכל שכן החרדיים,[= . העמדת הלאומיות כעיקר וכמרכז, המופשט מיסודותיו הדתיים הצעיר

תפיסתם ואורח ]. 9" ייסוד המדינה החילונית של הדת הפרוטסטנטית, הוא מפעלו הנצחי של לותר,, –הפילוסוף הרמן כהן 
    שם). (3 “ניים...האגודה הואשמה בהחדרת רוח זרה ליהדות...חייהם החילו

הגידו נא לי מי ,, –נגד דבריו של "אחד העם"  ["דברי שלום ואמת","המליץ", שנה ל"ה, סיון תרנ"ה]רש"י רבינוביץ כתב 
ל מאז שלומי אמוני ישרא ?או יותר טוב: מי התיר לכם את הדבר הזה ? לימד אתכם להבדיל בין הדת והלאומיות 
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קבוע בליבם וקלוט במוחם ומובלע בדמם, כי אין לאומיות ישראל אלא דתו ואין דת ישראל אלא לאומיותו , ומעולם
: אין לישראל אלא דתו וחדשים ("בני דת משה")והנה זה באו מחוללי השיטה הברלינית והפרידו בין הדבקים ואמרו 

  ."אלא לאומיותו דורשים ברבים, כי אין לישראל ("אחד העם")מקרוב באו 
תרבותי של  –הם אינם יהודים אלא אוסף תתש ,רש"י רבינוביץ לא ידע אז ש"אחד העם" כמו משכילי ברלין

את העם  החשיבה הנוצריים הפרוטסטנטיים –ים שלכדו באמצעות מבניפרוטסטנטיים, מעמידי פנ –משומדים נוצריים
 ונריתרות זו ושאגודת "בני משה" היא למעשה אגודה מסיהיהודי, בלא להזכיר את העובדה שכל דבריהם לקוחים מנצ

ילה ראינו שגם הרב מוהליבר הוטעה תחשל נצרות זו ומשתייכת ל"בונים החופשים" וגם זאת בלא להצהיר על כך. 
     .מהעשרה הראשונים שייסדוה וכך גם חשב י. מ. פינס כשהיו יהודית וחשב שאגודה זו הינה

  
     ,במושבות את יודילוביץ כ"גייס חמישי"ו לשתול הברון ויועצי –כפיית פקידי

  פרוטסטנטיות–למושבות נוצריות כדי להופכן
  

, מובילות אותו גם שהיא שורש של כל המידות הרעותהחשאית ותכונת הנקמנות של יודילוביץ,  והתנהלות
חל השהוא יהודה,  –ו, בןמורבעקבות להתנהלותו המשוחררת מן הצורך להיצמד לעובדות. בראש וראשונה הכרזתו 

וא יהודה, שם הראינו שה –, הכרזה המופרכת מעיקרה, כפי שהראנו בפרק על אליעזר בןללמד "עברית בעברית"
    ת. על אופיים והמצב הרוחני של בני המושבו . התנהלותו מלמדת גםהקודש בעברית" –החל ללמד "לשון

 –יועץ הברון  דיי-עלונרית ובפרט די פקידות הברון המסימופנה על יהוא  ,לציון –לראשוןשל יודילוביץ לפני הגיעו 
של  יעקב בתור מדריך חקלאי ואגב כך גם מתגלית סתירה פנימית בספרה –ארלנג'ר, כדי להתקבל כתושב בזכרון

ך תן לכפות על המייסדים לקבלו כמדריך חקלאי כדי להדריויים".  בזכרון יעקב, לא היה ני""הביל  –שולמית לסקוב 
  יון. לצ –מבוגרים או צעירים, אך ניתן היה לכפות על המייסדים את הכנסתו כמורה, ב"חיידר" של ראשון אנשים
מנע מללמוד יהודה, מ. ארלנג'ר, א. שייד וש. הירש היתה, שלילדים אין כושר התנגדות להי –של בן העבודה –הנחת

ה"ו לאחר פיזור ש,, –ד. יודילוביץ  על 2כתבה שולמית לסקוב 378על ידי מורה שנכפה על הוריהם.  בעמוד 
קבוצה נוצרית  –קדש) תתמ –= ("טמפל"[בירושלים הוסיף לשבת בעיר והתמחה בייצור סכינים אצל הטמפלארים 

סטנטיים המדינית), שהקימה בארץ מספר יישובים פרוט –האם של הציונות –מהתנועה הציונית המילנארית מגרמניה (תרבות
ל המשיח שיר את בואו ישראל, כדי להכש –גלויות, כדי לבנות בארץ את המקדש ואת מלכות –קיבוץכדי לדרבן את היהודים ל

ומכות הינן התנועות האוונגליסטיות הת ממשיכיהם כיום). 2000פי הזיותיהם יגיע בשנת המילניום (שנת  –הנוצרי, שעל
דות פי יסו –, עלובתנ"ך המשודרגנגליון" , אשר כפרוטסטנטיים, מאמינים הם רק ב"אוווהציונות הדתיתבמדינת ישראל 

  .]נצרות אקדמית זו, מתקופתה הראשונה
עקב י –שב ארצה והשתדל מאד להתקבל בזכרון 1887לצרפת...בשנת  (יודילוביץ)ברצותו להשתלם במקצוע זה, נסע 

     .ציון" והבארון –להתמחות כמדריך חקלאי, דוגמת ששת הבחורים ששלחו לשם "חובבי
ו, כי עשה כל שביכולתו לקבלתו, אך אנשי המושבה התנגדו ל ]88ובמאי  87אה מכתביו אל שמואל הירש, ביוני [רארלנג'ר 

רוטסטנטית פ –פי ההגדרה הנוצרית –עלשאפילו [= היינו, הם ידעו  שלא רק שלא היה חרדי, אלא  דתיבעיניהם לא היה די 
 –בראשון  יית הפקידות, על המייסדים, כפי שנראה להלן][= בכפכמורה  לבסוף נתקבלהוא לא יכל להיקרא דתי ממש]. 

יע ארצה מרומניה ונמנה עם יודילוביץ הג,, –, היא כתבה סיבה אחרת לאי קבלתו 134לעומת זאת בעמ' . “לציון
וביץ [ראה מכתבו של ד. יודיליעקב, אך בגלל הנהלה כושלת של המושבה עזב אותה "בבהלה"  –המתנחלים  בזכרון

    .  “ועבר לירושליםאל ד"ר ליפא ברומניה מיום י"א באדר ב', תרמ"ג] מירושלים 
, אך מאוחר יותר וסברה בתמימות שהוא דובר אמת במכתבונראה, שבתחילה היא נתקלה במכתבו של יודילוביץ 

עקב י –כרוןיעקב ושבכלל מנעו ממנו איכרי ז –נתגלו לה מכתבי ארלנג'ר לגבי הסיבה האמיתית שהוא לא הגיע לזכרון
מה שהיא כתבה כמאתיים וחמשים עמודים לפני כן, לגבי מה שיודילוביץ שינה  אך היא לא זכרהלהתנחל שם, 

ן ות ולכבספרה. יודילוביץ היה מנודה בכל המושבות מכיון שהן היו חרדי נוצרה סתירה פנימיתמהאמת  במכתבו וכך 
ירוע הקשה ספר וגם את הא –ושבה ולהקים בה ביתע את קבלתו למאיתנים כדי למנו –לציון נערך קרב –גם בראשון

  לציון" ועל כך נדון להלן, בפרק על החינוך. –הזה משמיט יודילוביץ  מהספר "ראשון
. בכל הספרים מופיע שיודילוביץ נסע בתרמ"ו ויוצר בו סתירה פנימיתדוד יודילוביץ אינו דובר אמת גם בספרו 

ם וכן כתב הלל ינובסקי בביוגרפיה שלו על יודילוביץ בספרו של מירושלים לצרפת כדי להתמחות ביצור סכיני
תרמ"ו הוא מונה למורה שנת שבתחילת  )191בעמ' (, אך יודילוביץ כתב שם )227בעמ' (יודילוביץ "ראשון לציון" 

יך גם לגבי תאר סותר את עצמויודילוביץ  אף שנסע מירושלים לצרפת בתרמ"ו וחזר אחרי שנה וחצי. בראשון לציון,
, אך 1883הוא כתב שם שהם הגיעו בשבט תרמ"ג, היינו בפברואר  70לציון. בעמ'  –הגעתם של הביל"ויים לראשון

וכך אכן כתבה  (= ט"ז חשון תרמ"ג) 7.11.82  –הוא כתב שהם הגיעו ב 150וכן בעמ'  84עמודים אחרי זה, בעמ'  14
    "ויי חיסין. פי יומנו של הביל –על 122ב בספרה "הביל"ויים" בעמ' לסקו

זו, יש לה על מה להישען והיא נעוצה במחלוקת בין שני ביל"ויים שהגיעו לראשונה למושבה וראה על  סתירה פנימית
כך לעיל בתחילת הפרק על הביל"ויים ובמסמך זה לראשונה טופלה סתירה זו, שאף מאמר או ספר במאת השנים 
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שבימים ההם היה הינאיי לא ,,  – 457ד יודילוביץ כתב שם בעמ' האחרונות הדן בתקופה זו לא הבחין בה עד היום. דו
ויודע שגם כאשר יצרני היין היו  יודילוביץ משנה מן האמת ביודעין  .“מבני עמנו והוכרחו לשמור מחשש יין נסך

תו, שבת בפרהסיא כדוגמ –יהודים, היה צורך לשמור על היין במתחם היקב, מחשש נגיעה ביין על ידי יהודים מחללי
    נסך, ויודילוביץ עצמו כתב על כך בכתבתו "שומרי הנסך".  –כדי שהיין לא יאסר לשתיה, משום יין

ישראל, אך יודילוביץ  –מתאר יודילוביץ בדקדקנות את בואו של הרצל והקיסר הגרמני למקוה )457(עמ' 1בספרו 
ספיק לקבל את הקיסר בכניסה ישראל מיד לירושלים כדי לה –משמיט את העובדה שהוא נסע עם הרצל ממקוה

תון "חבצלת" תוקף אותו ילירושלים, כי אז הוא היה צריך להודות שהוא חילל בפרהסיא את השבת בנסיעה זו, אך הע
.  יודילוביץ משמיט מספרו “אלה הם מורי הדת וטובי הציונים,,וכותב על יודילוביץ במרירות   ]5[תרנ"ח, גליון על כך 

ארץ  –הקבלה של שמירת תורה ומצוות ודרך –הובא לעיל, שבו מנסחים המייסדים את תנאיגם את המסמך המכונן, ש
לציון, אף שהוא כותב בספרו על הביל"ויים בהרחבה והוא  –של הביל"ויים, כדי שיתאפשר להם לבוא ולגור בראשון

זה אינו מפריע לשאר אך , “והיינו דנים על מה לקרב ומה לרחק,, –אומנם כתב בפירוש בהקדמה לספר בעמ' י"א 
     .“בכל אופן הכל כתוב באוביקטיביות בלתי משוחדת,,  –חברי המערכת לכתוב, בעמוד שלאחרי זה 

יודילוביץ גם אינו מקפיד לכתוב על המייסדים את תולדותיהם במדויק. לדוגמא, על המייסד החרדי המצורף 
ליפו ולאחר מכן  1878  –ועלה ב 1862 –א נולד ב, אך הו1858 –, שהוא נולד ב]52עמ' ב[טופורובסקי הוא מציין 

 –לציון עם המייסדים בתרמ"ב, כך סיפר לנו נינו רון, בנה של עטרה בונה מפי סבתו, בתו של יצחק –הגיע לראשון
הוא כתב שמרדכי היה אביו של הרב ז. ד. ליבונטין, אך שורה לאחר מכן הוא כתב  97לייב טופורובסקי. בעמ' 

  בספר שערך יודילוביץ. ,סתירות פנימיותחוסר דיוקים ונציג עוד ו. שיהודה היה אבי
ורה תר"ס והוא מתפטר בתרס"א, אך המשנת כתב יודילוביץ שהוא ממנה את ישראל בלקינד למנהל ביה"ס ב 79בעמ' 

  שבלקינד היה מנהל רק בשנת תרס"א. 208רוז'ין כתב שם בעמ' 
"כלי הקודש" ואת כל "כלי החול" ובדרך אגב פוטרו גם כל  פיטרו את כל,,יודילוביץ כתב שם שבשנת תר"ס 

לוביץ ויודי “הספר –בסוף שנת תרס"ב התפטר השו"ב מבית,,אך באותו עמוד מציין המורה רוז'ין, שרק , “המורים
  .הוא כתב שהשו"ב לימד שם רק עד תרמ"ז 204סותר גם את עצמו, כי בעמ' 

ב שהוא הוא כת 190של לובמן למורה. בעמ' ינויו ע"י רודני הפקידות למועד מבקשר  ,יודילוביץ גם סותר את עצמו
  הוא כתב שהוא מונה בתרמ"ז.  204תרמ"ו ואילו בעמ'  שנת מונה ב

בית ביודילוביץ גם מגלה בורות בסיסית לגבי מושג בסיסי ביהודיות ובשפתנו וכן לגבי מה שנלמד בחלק התורני 
א של ביה"ס ליהודיות. הוי למנהל ביה"ס כדי לחסל כל זיקה טליטארספרו, אף שהוא ממונה בפקודת הפקיד הטו

מרא, ג –תיבות  –, היינו, בראשיגפ"ת  –בין יתר המקצועות שמלמד השו"ב הרב רפפורט 98מתאר בספרו בעמ' 
טעות וספות", היינו, דברי ההעמקה של גדולי "בעלי התוספות" בסוגיות התלמוד, אך הוא מבין בתירוש רש"י ו"פ

נ"ל התיבות ה –הוא "מתעלה" על עצמו ומביא שוב את ראשי 53התיבות, הכוונה לתנ"ך. בעמ'  –"  בראשית"שה
     נך".תוסקים, פמרא, ג"  –נוספת בדבריו  יוצר גם סתירה פנימית ואובכך הוהפעם בשיבוש כפול 

תוב רשה לעצמו אפילו לכיודילוביץ הירבה בתעמולה כדי שהעברית תהפוך לשפה המדוברת בפי כל, אך הוא עצמו ה
  ).96(עמ' 10 120 –עדיין על סף שנת ה ,מכתבים ביידיש, אפילו בינו לבין מנשה מאירוביץ

הטקטיקה החשאית של אגודת "בני משה" הועילה לה מאד להתבסס, כשהיא מצליחה להוליך שולל אפילו את הרב 
ד דיעתי אותה לכל פרטיה, אין בה שום דבר המתנגשה'" לפי ימהאגודה "בני ,, –מוהליבר והוא כותב באדר ב' תרנ"ד 

, אך )401(עמ' 3  “חס וחלילה לדתנו אף שמץ קל...היא באה לחיזוק הדת ולא חס וחלילה נגד הדת והתורה הקדושה...
כתב  י. מ. פינס שהיה בתוך האגודה ועזב אותה (שם) ידע  היטב את יסודות  המחשבה של אגודת "בני משה". הוא

ם כוון לדעת כי אין אלקים בארץ, המורי"החינוך בו מ,, –ניהולם המשותף עם אליאנס את בית הספר ביפו עליהם ועל 
[=  ...הרב מוהליבר פנה במכתב לד"ר שטיין“הקודש נלמדים רק לשם ההיסטוריה –מזלזלים בדת ואפילו לימודי

גודה ייה של אוא כבר הבין שהוא הולך שולל בקשר לאופ[= בי"ד טבת תרנ"ה ואז ה, ראש הנהגת "בני משה" ביפו והתלונן הביל"ויי]

סודו של  א. [= מיעבודת האדמה  –לחנך את הדור הבא בארץ קדשנו על יסוד דת"היא  (= שם), כי שמע...כי המטרה זו]

ת שקוט עד כי "דתנו תהי היסוד הראשון של ביוהשכלה לאומית". הוא לא ינוח ולא י העבודה"] –"דת –ד. גורדון בפ"ת 
כת ד"ר שטיין ושמעון רוקח התקוטטו ביניהם ונאבקו על משרת נשיא לשכת ה. “]141[שם, עמ' הספר העברי ביפו" 

ח יודילוביץ נשל ).215, עמ' 19יהודי ביפו מראשית המאה (יפו, נוה צדק: ראשיתה של ת"א : תןלדות הישוב ההחופשים -של הבונים
המייסדים  לדישל יקידות הברון, כדי לבצע "חינוך מחדש" חץ של קבוצת מורים באמצעות פ –בתרמ"ח כראש

 השורש של כל מה שחונכו הילדים על ידי הוריהםמפי תפיסותיו האתאיסטיות, שמשמעותן: עקירה –החרדיים על
נהג י שכפ, חרדילשהוא מגיע כביל"ויי למושבה כשהוא מחופש  ראינו לעילולהופכם מיידית לאתאיסטים פאגניים. 

צמו עיהודה בהגיעו לירושלים, אך המייסדים גילו מאוחר יותר את התרמית.יודילוביץ הציג את –ר בןמורו אליעז
ראה כבילו"יי, לכן היתה לו סיבה להשמיט מהספר את התקנות שחייבו את הביל"ויים להתנהג כחרדים ואכן הוא נ

צליח ד.  דוד יודילוביץ מ–תות גיכ בשנת תרנ"א, בתפקיד המורה לצידן של בנות ]194[בעמ' 1י בתמונה מחופש כחרד
). 227(שם, עמ' ללכוד ברשתו את תלמידתו צפורה, בתו של המייסד החרדי א. מ. פריימן והתחתן איתה בשנת תר"ן 
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    נוכח מלחמתו של חתנו המאולץ יודילביץ ל  – החזון ושברו של המייסד פריימן
  במפעל חייו של חמיו

  
ת כנסת . הוא מביא שו"ב בתרמ"ג למושבה, הוא מייסד בישבקדושה במושבה לכל דבר ,פריימן היה ראש וראשון

המדרש הראשון במושבות. הוא מייסד בתרמ"ג על אדמתו את החיידר הראשון  –ראשון בנוסח ספרד ואת בית
 סף עםבמושבה וכאשר הפקידות הטוטליטארית הפכה אותו באלימות לבי"ס חילוני, הוא מייסד בשנת תרס"ד חיידר נו

ה זו מבנה קבע על אדמתו, המוסד החינוכי לבנים הראשון שנבנה במושבה, מבנה היסטורי שיש לשחזרו מחדש. מסיב
 וזיאון]חינוך במה[צ. גוזז, מפקחת המדריכות במוזיאון ואחראית על נושא גם מובן, מדוע הוא היה מסוכסך עם יודילוביץ כל חייו 

   שהוא נפטר "בשיבה טובה". ]49[עמ' כתב על פריימן וכמובן שעל כך אין גם רמז בספר שערך, שם נ
 לאתאיזם יהודה בירושלים –גם בתו פנינה נישאה לחברו של יודילוביץ שמואל בלקינד, מהקבוצה שחונכה על ידי בן

ועוזרות  כשבנותיו למעשה בוגדות בו כך שנראה שפריימן לא נפטר ב"שיבה טובה",ושנאת התורה והמצוות, 
לייסד את המושבה ולהלחם להנחיל  ובכל מה שהניע אותו,יסטיות לבעליהן להלחם באביהן אתא –כחילוניות

 במוסדות החינוך שהוא בנה. יודילוביץ כתב על יחסיו הטובים עם המורה מרדכי לובמן, שביחד חברו כסוכני
 –י ליה ג'רפד''ר דרה לי כפי שאמ(, שהשתייכו כמו יודילוביץ ולובמן לכנופיה הבינלאומית "הבונים החופשים" הפקידות

אחותו לביצוע ה"חינוך מחדש" של בני המייסדים, אך לובמן עצמו מכנהו במכתב ל ,מוזיאון ראשל''צ)ה היסטוריונית
 –אל, השתייכו לתנועה השבתאית בטורקיה נעמן ואיתן בלקינד בני שמו . ]ראשל''צ [ארכיון המוזיאון"נבלה"  –עדינה 

    התגייסו לצבאה ואכן במוזיאון ראשל''צ הם נראים בתמונה עם מדי צבא זה.  "הטורקים הצעירים" ולכן הם
יבה מסאגודה החשאית שלו, "בני משה".  יודילוביץ היה בתחילה חסידו הנלהב של "אחד העם" ולכן גם היה חבר ב

 –ת מטרתה זו, גם הלאומיות שלו היתה שונה מזו של הרצל, אלא שבינתיים האגודה התפרקה, כאשר היא מימשה א
ק "חובבי ציון" ונראה שהוא התאכזב מ"אחד העם" ומשיטתו והוא החל ליצו תחרדיבראשות השתלטות על הארגון 

ביע מלתוך מושג הלאומיות את הציונות המדינית של הרצל עד שהפך לחסידו המושבע. את אכזבתו מ"אחד העם" הוא 
ע "אחד העם" במאמריו "אמת מארץ ישראל", לא ראו רבים שהופיגם כ,, –, בהביאו את דברי לובמן )316(עמ' בספרו 

רך מהם בתוכחתו ובביקורתו הצלה כל שהיא, רק פלפול להלכה סתם, משאלה לימות המשיח. לכן אין פלא שכאשר ד
   .“כוכבו של הרצל ובמעוף הנשר גולל את פרשת התחיה בכל זהרה...הכירו בו פעמי משיח...

ואין לשכוח ,,  –יהודה –, המגלה ביתר עוצמה את מה שחונך על ידי אלילו א. בן)206' (שם, עמיודילוביץ מנסח אמירה 
 ם כן שאיפהושם יש ג] על אפו וחמתו של יודילוביץ חתנו [= שבנה חמיו א. מ. פריימןלציון  –כי יש גם "תלמוד תורה" בראשון

ת לוביץ היתה החדרת השפה העברילכאורה, מלחמתו הרשמית של יודי  .“בוא גואל צדקנו להמשיך הגלות עד –
צועות לציון מומשה שאיפתו כבר בשנת תר"ע ואפילו הוכנסו לשם מק –בתלמוד תורה בראשון .  אם כן,לבתי הספר

" גלותיותתורה " –גרמניה ואם כן מדוע הוא עדיין רואה בתלמוד–שונים מעבר ללימודי הקודש כנהוג בבי"ס של חרדי
כלפיהם  התורה והוריהם ממשיכים לחוש כמו בגלות, עקב היחס המשפיל שגילו –למוד, שחניכי תאולי כוונתו לכך? 

דיפו המצוות הע –חניכיו האתאיסטים, ממש כמו שהם חשו בגלות מיחס הגויים כלפיהם, כי בשנות הארבעים שומרי
וגמא, טים.  לדברט מאשר עם כיפות, כדי לא להסתכן בקבלת מכות מילדי אותם אתאיס –יותר ללכת חבושים בכובעי

ל עדותו ש(ברח' אלנבי בת"א, בשנים לפני קום המדינה, חטפו חובשי כיפות מכות רצח מידי בריוני ה"פועל הצעיר" 

  .הרב יהושע יגל) –חנה –ם" ומפקד ה"הגנה" בפרדס"נע –מייסד "מדרשיית
אשונה זה שלימד שהוא לרשקר נוסף שהצליח יודילוביץ להטמיע בהיסטוריה הנלמדת בכל מערכות החינוך, 

פי דוד שו"ב, הוא לימד  –ין שעלמן הראוי לצי,,  –לציון, אך האמת היא שונה  –בעברית בארץ בביה"ס בראשון
מ"ח. על בעברית כבר בתרמ"ב, בעוד שבראשון לציון החל בכך יודילוביץ בתר הקודש) –(= לשוןפינה עברית  –בראש

, 1933מבר בנוב 15", בוסתנאי, (זכרונות)העליון  –הישוב בגליליהודה ראו: מ"ד שו"ב, "ראשית  –פגישת שוב ובן
. פירסם והחדיר אותו בשליחותו של א יודילוביץהצבענו לעיל על שקר נוסף ש  .)134, הערה 113(עמ' 11 “13עמ' 

ון יומין, לשה –יהודה, היא היא לשוננו עתיקת –ש"הלשון העברית" של בןיהודה, להיסטוריה הנלמדת בארצנו,  –בן
ה"עברית" שיהודית". על שקר זה כבר כתבנו לעיל ורק נוסיף ונאמר  –הקודש" או "לשון –הנביאים, הנקראת "לשון

  –י כחכמים", היינו הלשון המדוברת בתקופה של לפנ –יהודה כוללת גם את הקרוי במקורותינו "לשון –של בן
ותר, ייהודה מהתקופה המאוחרת  –מילון של בןשנים, היינו תקופת חז"ל, וכן המילים הנוספות שהובאו ב 1.500

", אך בהבדל קריטי אחד, שכל המילים הללו התפילה, ב"סליחות" וב"קינות –המופיעות בפיוטים שבסידורי
 יהודה עצמו מודה בכך וכאלף –כפי שראינו לעיל שבן שובשו, חוללה כל משמעות הקודש שבהן והן  חולנו,

        שפה ברורה", ירושלים, תשס"ח. " –ואל רוטשילד דוגמאות לכך כונסו בחוברת של שמ
ה ובכך המציא שפה חדשיהודה גם הוסיף מילים רבות מהשפה ערבית, אשורית וארמית  –כפי שראינו לעיל, בן

  וראה להלן על עוד סתירות פנימיות בדברי יודילוביץ. השפה העברית"" –לחלוטין ולכן הוא גם נתן לה שם חדש 
    בדבריו, כעשר מהן הן רק בנושא החינוך.  ר מעשר סתירות פנימיותיותאם כן, מתוך 

מתיאור אישיותו של יודילוביץ, מובן כעת מדוע הפקידות הטוטליטארית ראתה ביודילוביץ נכס חסר מעצורים, שיהיה 
האליאנס  ללא כל רחמים, כפי שביצעו זאת מוריואת המושבה היהודית מסוגל לחסל את החינוך היהודי בראשון לציון 
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ולכן הפקידות הטוטליטארית לא ראתה כל צורך להקים במושבה בי"ס אליאנס ובמיוחד בארצות המזרח 
אחת מהפכה כזאת של הקמה גלויה ורשמית של –שהפקידות פחדה מתגובת הברון, אם היא היתה מבצעת בבת

ריז, כדי ללמוד כיצד "לטפל" מסיבה זו לא היה צורך לשלוח את יודילוביץ להשתלמות בפבי"ס אליאנס במושבה. 
יהודה במלאכת השמדה רוחנית זו באמצעות  –בחינוך של ילדי המייסדים, כיון שהוא כבר השתלם די טוב אצל בן

כפי שהראינו לעיל, השתדל ארלנג'ר, סגן  מסיבה זו,יהודה, כפי שהוכחנו לעיל.  –ההרצאות ההיסטריות ששמע מבן
שלא היה לו שום  למרותיעקב כ"מדריך חקלאי",  –זכרוןלהכניס את יודילוביץ ל נשיא כי"ח ויועצו הבכיר של הברון,

מושג מעשי או תיאורטי בחקלאות מלבד ייצור סכינים, מכיון שהמטרה של הפקידות ויועצי הברון היתה מרחיקת לכת 
וכן לא ליצור  להפוך את המושבות החרדיות לקולוניות אתאיסטיות, אך לא באמת להכשיר אותן מבחינה חקלאית –

חינוך איכותי מסודר, אלא בראש מעיניהם היה חורבן החינוך החרדי בכל המושבות והפיכת ילדי המייסדים החרדים 
     ותו לא.פרוטסטנטיים  –אחת ובצורה חדה, לאתאיסטים –בבת

אמצעות של הרעבת המייסדים ועוד ובאנו נראה להלן, שהם הצליחו בכך, באמצעות הפעלת שיטות סטליניסטיות 
סובייטים את  –, שכמוהם, מילאו מתבוללים יהודו(נפח, מודד ודומיהם)"המורים" העבריים  –הזרוע המבצעת שלהם 

התפקיד הזה ב"יבסקציה" בהתלהבות, בעידן סטלין. בית הספר בראשון לציון היה מוזנח כפי שנראה להלן, ללא 
ק המנהל מטמן, אלא כך גם כתב יודילוביץ עצמו, שיטה וללא תוכניות לימודים מסודרות ועל כך התלונן לא ר

אנציקלופדי  –. כנראה שהספר הכמעטבספר שערך) 206(עמ' מבחינות נוספות, שהזנחה זו המשיכה עד זמן כתיבת ספרו 
לציון היפה" באמצעות שקרים  –ראוה סינטטי של "ראשון –"ראשון לציון" שערך ד. יודילוביץ, נועד ליצירת חלון –
כפי שהראנו ועוד נראה להלן, וכן סילופים והשמטת אירועים מכוננים שונים  ירות פנימיות רבות)כולל סת(

  מההיסטוריה של המושבה כפי שהראנו ועוד נראה, שלא שירתו ממש את מטרתו של הוצאת ספר זה לאור.
  

רגונים של א–, הינם תת("כל ישראל חברים")הארגונים "בני ברית", "בני משה" ו"אליאנס" 
 –ם" שארגון הגג שלהם הוא הזרוע המבצעת של הנצרות הפרוטסטנטית "הבונים החופשי
    ): )52(עמ' 44 (המוארים, הנאוריםמשכילי "האלומינטי" –פרנקיסטי–הארגון השבתאי

  
ס", שנוסד למטרות צדקה וחסד, כך גם הציג את עצמו "אליאנ סמים שהם ארגון תמיםים" מפרכשם ש"הבונים החופש

בני ", לכן הבונה "אחד העם" הקים את סטנטיפרוט–הבונים" הם ארגון קלווניסטירכבה פקידות הברון. "שממנו הו
שבועת מות" למי "ידי-עללותרניים של הקבוצה והלאומנות וגם לקבוצתו התקבלו  –נוצרייםמשה" המשלב גם יסודות 

ם ניפיהם נקראו לשכות כמו ב"בוניוס שיגלה את סודותיו וכמו ב"בונים" גם ב"בני משה" נקראו כולם "אחים"
אשי . נראה להלן  חשיפה של מייסדי "אליאנס" ו"המורים העבריים", שהיו מרהחופשים" ועוד, כפי שראינו לעיל

  כן נפרט בקצרה על ארגונים אלו. –"בונים" כאן בארץ, אך לפני
למניינם  1717ולמי בשנת שהחל כארגון מקצועי של סתתים והפך לארגון רוחני ע ים"ארגון "הבונים החופש

ם באנגליה, שסיגל לעצמו סמלים ואמונות אליליות אשוריות המופיעות בתנ"ך, עם טקסים סודיים וקבלת חברי
ים ארגונים בצורת פירמידה הנשלט–באמצעות "שבועת מוות" על חבר שיגלה את סודותיו. הוא מורכב מעשרות תת

בקצה  יןקבוצת מנהיגים המסומלת בצורת עומעליהם  33 –רגה הגג, שחברים בו רק מי שהגיע לד –על ידי ארגון
חזונו  העליון של הפירמידה. ארגון זה פועל לגייס כל מי שהוא בעל השפעה כלכלית, מדינית, שיפוטית ורוחנית.

ותיו פי תקנ –להשאר רק חלק קטן של האנושות ועלבו אמורים  הסודי של הארגון הוא "סדר עולמי חדש" רצחני,
נשיאי רוצח את חברי הארגון המגלים את סודותיו. על חבריו נמנים ג'ורג' וושינגטון מייסד ארה"ב ועוד מהוא 

יל יר אנשארה"ב, רוב קציניו של נפוליאון והוא בתוכם, נשיא רוסיה פוטין, ענף משפחת הרוטשילדים מיסודו של מא
לאים משפט העליון ואת "הכנסת", כשהם ממה –רוטשילד שהשתייך לאלומינטי. הרוטשילדים מימנו את בניית בית

דה. אותו בסמלי "הבונים" על אליליו, שחלקם גלויים ורובם מוסווים, למשל על גג בנין הבג"ץ יש את הפירמי
    

  משתייכים לארגון זה ,חלקם הבולט של המנהיגים מ"רבני" הציונות הדתית
  

וכן חתנו של "הנזיר" הרב  ם סימן זיהוי של הבונים]ע [נראה בתמונה הראי"ה קוק :כגוןנביא לכך מספר דוגמאות, 
, כפי ששמענו על כך מהרב הכהן ישוב –הראשי שלמה גורן ובנו של "הנזיר" הרב הראשי של חיפה לשעבר שאר

וכן רובם של  הראשי של אילת משה הדאיה בראיון טלפוני מספר זאת וגם מצהיר שהוא עצמו שייך לארגון זה
לדרגה השביעית  . הוא אכן הודה, שכאשר מגיעיםהארגון "בני ברית"–כו לארגון זה או לתתהרבנים הראשיים השתיי

" זה כבר מאוד חמור, היינו, הצורך להאמין ב"אותו האיש" ובשטן כאליל האור. מדרגה זו ואילך, ב"פירמידת הבונים
שכלפי חוץ הוא ממשיך להתנהג גם מי ששייך לאגף החילוני של הנצרות הפרוטסט' חייב לעבור לאגף הדתי שלה, אף 

    ולהתבטא כמי ששייך לאגף החילוני של דת זו. 
כן ניסן אברהם מהעיר חברון דיווח על כך ששלמה אבינר ראש "ישיבת" 'עטרת כהנים' וראש רשת "ישיבות"  –כמו

בסוק ושיינמן  כעו"ד ועוד רבים ממנהיגיהם כדבריו ים"הם שייכים לארגון "הבונים החופש 'הר המור' צבי טאו, גם
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  . שלמה גורן ל"בונים החופשים"הרה"ר ראש המועצה הדתית של ת"א הנראה בתמונת המסיבה של הצטרפותו של 
, מראשי מייסדי הציונות הדתית גם השתייך לכנופיית "הבונים" ולכנופיה המסונפת (ברלין) ןאיל–כן, מאיר בר–כמו

  .)12.9.48תון "המשקיף" י(עאליה "בני ברית" 
 ות הסתר של "הבונים החופשים" שולטים על הממסד השלטוני בארצנו והבונה החופשי דניאל אוסטר, ראשאגוד

 בחריעיריית ירושלים התמרמר בגלוי בישיבת העירייה על כך, ש"אחיו" מלשכת "הבונים" לא עזרו לו כדי לה
"הבונים יית כנופ ידי-עליד דתית נשלטה תמ. מפלגת הציונות ה(עיתון "מעריב", ג' שבט תשי"א)לראשות העיר 

פ. בימים אלה, פרסם הפרו„ – )4.3.51(החופשים" ולא רק"רבניה", כפי שהובא בעיתון המפלגתי שלה "הצפה" 
דל, וראש המחלקה קורט ג ידי-על לאחר מכן, שהופרך 'zf(מגרמניה, מיוצרי המבנה המתמטי החזק ביותר בלוגיקה המתמטית  פרנקל

דעת  הפועל המזרחי". בגילוי" דעת על הנימוקים, שהביאוהו לפרוש מתנועת–) גילויהעברית למתמטיקה הראשון באוני'
ת ההתרוצצות המתמידה בין סיעות המפלגה, החריפה מתוך ניגודים אישיים, בהשפע"נמצאת הפיסקה הבאה: שלו 

  .“שי"א)הצפה", ז' שבט ת"עיתון (והחלישה את ההגנה על האידיאלים של תורה ועבודה"  (של "הבונים")אגודות הסתר 
והם הוחלשו ע"י  בקרב הצה"ד פרוטסטנטית הלותרניתה-של תורה ועבודה" היו אידיאלים של הנצרות "האידיאלים

זהותה של הציונות הדתית כחלק מהכת הבינלאומית "הבונים  סטיים.קלווני-לשכות "הבונים" שהיו פרוטסטנטיים
  נסתרת כפי שהיא כיום. החופשים", היתה עם קום המדינה גלויה ולא 

ס"ת מתנת רוזנברג קיבל „ –  עיתון "הארץ" ו"המשקיף" הימני מהתאריך יום ב' כ"ה כסלו תש"הנצטט את 
רי הרב של "הבריגדה העברית"...סיום כתיבת ס"ת היה בלשכת הבונים החופשים בלשכת "משה" בשכונת מונטיפיו

הלשכה משה דוד הכהן מתנועת המזרחי, ממיסדי  , נשיאת הדתית)הכנסת מטעם הציונו-(= חברבת"א. נאמו ד. צ. פנקס 
= (יון" צוממייסדי שכונת "המזרחי הצעיר" בשכונת מונטיפיורי, ממייסדי התאחדות "בני  ומנהיגי "המזרחי הצעיר"

  .“ונשיאה...השפיע רבות על ספוח "נווה שלום" ןשכונת מונטיפיורי לת"אהשם של רשת כנסיות פרוטסטנטיות) 
אלי אשד נכדו של אחד ממנהיגיה של אגודת הסתר הציונית הדתית „ – למניינם 23,1,07יתון "גלובס", הע

ט משנות העשרים...בעל גוון פולחני חשאי סודי (= מאגיה שחורה)...חיטו"האחים הנאמנים" פעלה בארץ עוד 
מל ם במקום כמעט סודי עם סבמסמכים של סבי מצד אבי, יוסף זונדל זוסמן...חשף להתעתי מסמכים שהיו טמוני

ה "ופניהם איש אל רעהו"...סבי היה פעיל ביותר...אחראי להבאתו המקדש והסיסמ-שני כרובים של בית –הארגון 
קוי של הארגון מירושלים לת"א ועמד בראש "הלשכה המרכזית"..."לשכת משה" בשכונת מונטיפיורי בת"א...הם חי

של  הבלש הפרטי הראשוןקצין בריטי, דיים)...ובראשם גם דוד תדהר (של "הבונים החופשים" (כולל הטקסים הסו
ונים ארגון של "הב-(= עוד תת ברית" הישוב וערך ספר על ראשוני הישוב בקצרה)...סבי היה גם חבר "בני

 – החופשים")...הוא היה מסוכסך עם כמה מבכירי "אחוה" והחליט להקים בת"א כמשקל נגד את מסדר "בני ציון
של  (= שנקרא "המוכתר"למניינם), משה אלפרט  1922אמנים"...את המסדר הקימו בירושלים באלול תרפ"ב (אחים נ

ו"צ רט, שמשכונת "בית ישראל", שאחיו היה גר מול ביהכ"נ סטמר בירושלים והניף דגל בהתרסה בחגאת העצמאות. סיפר לי בנו פרופ. אלפ

ה שיצא מישיבה ותראה -וב את אביו והוא אמר לו "שייגץ, הבן שלך יכל להיות ראשייזן פגש פעם ברחאהחרדית הגאון רבי שלום -העדה

= (ונים , אברהם מינץ ופנחס ד. קליין...מטרתו המוצהרת היתה... לאחד את עם ישראל בין דתיים וחילממנו, כלום")

(= כחלק מאותו הסדר ההשכלה , לפתח את של "הבונים החופשים")עם ממשלה עולמית אחת כחלק מההכנות ל"סדר עולמי חדש" 

איש  1000-חברים...בשנות החמשים והששים, היו חברים בו כ 110היו חברים באגודה  1929..עד העולמי החדש).
נים מהמגזר לאומים...עסק- שלים. ב"אחים נאמנים" היו חברים בעיקר יהודים דתייםמהם בירו 400-ברחבי הארץ, כ

םרסומי העליה בסוכנות היהודית, סגן שר הבריאות ושר הדתות, שחתם בלקת הדתי והחילוני... יצחק רפאל (ראש מח
מם על המסדר בשמות בדויים, כמו "א' האזרחי"). ראשי הלשכות היו קרויים "נשיאים"...הם שאפו להטביע את חות

ה אלו נוצ שראלית ואחר כך העולמית...מרעיונותי-המדינה...עם מטרות קיצוניות, רדיקליות של שינוי החברה הארץ
תחו והיא הושמעה רק בהרצאות ונוסחה במסמכים סודיים...נפ אידיאולוגיה שלמה, שרובה מעולם לא הועלה בכתב

שכת לכוכבא בר"ג, -לשכות גם במקומות אחרים בארץ...לשכת שקמוני בחיפה, לשכת רמב"ם בטבריה, לשכת בר
 סבי, שאף הוציאה עלון "דרכנו"...בהכ"נ בת"א. הלשכה של  עקיבא בב"ב ולשכת "משה" בשכונת מונטיפיורי

תה גם "בני ציון" ע"ש הארגון...ביה"ס של שכונת מונטיפיורי...היה מוסד של "אחים נאמנים". הי אבשכונה נקר
יורק ולוס -לשכת נשים "בנות מריה"...הארגון שלח זרועותיו גם לארה"ב, שם הקים סבי סניפים, בניו

ל, אבל 'אחים נאמנים' היו קבוצת לחץ חזקה מאד במפד" " – שיף מעיתון "הצפה"אנג'לס...בשנות השלושים. שאול 
ין. פי הענללא רק, הם היו הרבה יותר חזקים מ'בני ברית'...האשימו אותם תמיד שהם בחרו אנשים כמו 'מאפי"ה' ולא 

לת"א וברבנויות ראשי ה- די חברים ב'אחים נאמנים', למשל בחירות הרבי-היו כמה הצבעות חשובות שהוכרעו על
בארץ...הם קבעו מי יהיה רב במקום כלשהו ומי לא...ה'אחים נאמנים' תמכו תמיד ביצחק רפאל בכל דבר 

ו כוח שלאחים נאמנים", שהיו ללא ספק בסיס הוענין"...באוטוביוגרפיה של יצחק רפאל...אין ולו מילה אחת על ה"
היום היא אחת וברית המתחרה -לשכה בירושלים עם בניהתמזגה ה 1981וללא ספק תפסו מקום חשוב בחייו. בשנת 

  .“איש 150ציון יש -מלשכותיו בבני
על  בעבר, הובא בכתבת תחקיר של איילה חסון, בראש מהדורת החדשות של 'מבט' בערוץ הראשון בטלויזיה,

המשפטיות  אביב בה משתתפים גם ראשי המערכות המדיניות, –ם" הפרוטס' בתלגילוי דירה של "הבונים החופשי
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והכלכליות בארץ. בדירה ניצפו הפולחנים וכן נראים שם גולגלות, חרבות, לחם יבש ודם עיזים, הדומה לדם אדם 
ש"הבונים" חייבים לשתות כחלק מטקסיהם האליליים לכבוד השטן, אך לא ברור החל מאיזו , "בראשית רבה" (פד, יט)][

ברק בח' באייר תשע''ז,  –בירושלים וכן בבני .דירה חשאית זודרגה של השתייכות משתתפים חברי הכת בטקסיהם, ב
או הכנופיה הבינלאומית "האילומינטי" מיוזמי \כנופיה זו ו ידי-עלהיו מקרים בם נחטפו ילדים שהם דוקא חרדים, 

וביצעו שינויים "הסדר העולמי החדש", אותם הם טימאו באכזריות וגם הוציאו מהם דם לצרכיהם הפולחניים 
. 33(בדרגה המירבית: עולם ס, מראשי "הבונים החופשים" בשמעון פר "מ לשעברה. ר, לפי עדויות של הוריהםםבמוח

על גג . את דיאב לואי, פקיד במשרד הפנים בעפולה והם הודו לו שעיקר מטרתם לגייס חרדים ולפחות דתייםלכנופיה "נערי פרס" ניסו לגייס 

, הוא בנה את הפירמידה האדומה, מסמלי "הבונים החופשים", אך בלי ל קוקה קולה בבני ברקבנין תדיראן שבבעלותו של פרס, מול מפע

אורניום ועוד ציוד ממדינות ידידותיות,  הגנבשכאשר פרס החליט להקים יחידת ריגול מדעי העין בראשה המופיעה תמיד בפירמידות שלהם. 

בהיותו מראשי חברת הספנות "צים", ביצע , )ם" נקרא "לשכה".לקשרי מדע". כל סניף של כת "הבונילשכה הוא קורא ליחידה "
לאחר שסוכני  ,גניבת והברחת ילדים תימנים חרדיים לחו''ל עם קום המדינה, באמצעות אוניית החברה "גלילה"

כפי שהתברר בדיון של ועדת החקירה של העלמת ילדי תימן, המזרח , "המוסד" ריכזום במוסדות אירגוני הנשים
אך  ,ם" השתלט ארגון האילומינטיגם על ארגון "הבונים החופשיאמנם,   .)ון "יתד נאמן", י''ג אייר תשע''זעית( והבלקן

ועל שני כתות אלו השתלטו הישועים, באמצעות  על כך ותמרמרהה של "הבונים" חברים בדרגות נמוכות בפירמיד
–המכון לחקר זיהוי והסרה של סממני עבודה. על כל הנ"ל ניתן לצפות באתר "הסתננות לצמרת "הבונים החופשים"

זרה". פולחן הדם והלחם כפוף לעקרונות הנצרות הפרוטסטנטית שדרשה לחזור לנצרות הקמאית, אשר בה גם נעשה 
ויקח יש"ו לחם...ויאמר זה גופי...ויקח את „ –השימוש בלחם ודם לשתיה, המופיע רבות ב"ברית החדשה", כגון 

, 25 –22, מרקוס י"ד 29 –26["הסעודה האחרונה", מתי, כ"ו  “..זהו דמי דם הברית החדשהו כולם.הכוס...וישתו ממנ
ארגון ''הבונים'' הוא להוציא זרע לבטלה, כדי כדי להגיע לדרגה בכירה באחד התנאים ועוד].  20 –15לוקס כ"ב 

מגדל בבל ובעבודתם גם להשרות על עצמם את רוח הטומאה, כדי לפעול עם כוחות הטומאה שפעלו באמצעותם בוני 
במלחמת המפרץ גנבה יחידה  .[ראה בתוכנת "אוצר החכמה"] 70לצורת הנחש, כמובא בשו''ת "שארית יעקב" בעמ' 

" תקפו בחריפות את "הבונים שורה של גדולי ה"אחרוניםמיוחדת את ראשו של נמרוד מהמוזיאון של בגדד. 
צובא בספרו "שארית  –, רבי נתן מברסלב, רבה של ארם)64עמ'  ",("מעגל טובים" כגון: מרן הגאון הרב חיד''א החופש

, הגאון רבי יצחק אקריש בספרו "קרית (מהדורת "חברת אהבת שלום", ירושלים, תשס''ב)משנת תרפ''ט  64יעקב" עמ' 
(= פרמסו"ן מצוה רבה וחיובא רמיא עלי להודיע על דין עסק ביש „ –, שם הוא כותב [(קצג:), ירושלים, תרל''ו)]ארבע" 

פי מגידי אמת, כי אמונה הלזו היא בת בליעל, עבודה זרה גמורה,  –, כי נתברר לנו עלפריי מייסון) –ים" "הבונים החופש
[רבי אפרים חיות, (ד.), וכן הוא מבואר בספר "אשל אברהם"  )של נמרוד (= בוני מגדל בבלשורש פורה ראש מדור הפלגה 

...כי הוא זה ענין התרפים אשר היו ללבן (פרק לו)ר מפורש "פרקי דרבי אליעזר הגדול" בסדר נח...הדב ליוורנו, תקע''ט]
(= בטקסיהם הארמי והם תולים בגדולי ישראל ח''ו ואומרים כי בימי דוד ושלמה ע''ה היו משתמשים בבת ראש הנזכר 

 בתוכנת "אוצר החכמה") 426ע" עמ' (בן יהוידאה עוד את דבריהם של ה"בן איש חי" ר. “הם יוצרים את עמודי יכין ובעז)
ים" מיתמם ומציג עצמו . ארגון "הבונים החופש, הוצ' זכרון אהרן, תשס''ה)288(הערה יז, עמ' והרד''ל על פרקי רבי אלעזר 

כארגון חסד, אך הוא "שוכח" להזכיר ש"חסדיו" מופנים רק לחברים בארגון, או לאלו שהוא רוצה לגייס לצרכיו 
   .אך בגלל היותה עושה חסד רק עם חברותיה, הינה טמאה ואסורה למאכלהדרת ביופיה, וכמו החסידה שמת

נוצרי אחר בשם עזריה מן האדומים את ספרו –מגיע לותיקן, מפרסם יהודו איגנציוס מליולהבאותה שנה ש
רה בזמנו השערורייתי "מאור עינים". המהר"ל יצא חוצץ נגדו ונגד אותם יהודים שנתפסו לנצרות חדשה זו שנוצ

ובראשם עזריה מן האדומים, אך המהר"ל עדיין אינו יודע שמדובר ביהודים משומדים של נצרות חדשה שנוצרה 
[ירושלים, כעשרים שנים לפני כן, שהטקטיקה שלה היא ההסוואה והחשאיות. המהר"ל חיבר את הספר "באר הגולה" 

[מנטובה, אטליה, שנת את חז"ל עפ"ל בספרו "אמרי בינה" את עזריה, על כך שהוא משמיץ  (עמ' קכ"ז)ותוקף שם  תשל"א]

בספרו של עזריה "ימי עולם"  שם, עמ' קל"ט][וכן נגד השמצותיו  של"ד, שהודפס מאוחר יותר כח"ג בספרו "מאור עינים"]
פלא שם בספרו, כיצד זה . המהר"ל מת[מנטובה, של"ד, שמאוחר יותר נכלל כשני מאמרים אחרונים בספרו "מאור עינים" בשם "ימות עולם"]

יתכן שבזמננו, כשהעם היהודי ירד כל כך בהשגותיו וידיעותיו, יכתוב יהודי בכזו שחצנות ריקה מתוכן נגד אותם 
הוא טוען שהוא רק בא לסנגר על מה שנראה כחוסר  פי נצרות זו: –. עזריה פועל בדיוק עלענקים וקדושים כחז"ל

  . מרטין לותר טען שהוא רק בא לעזרת הנצרות באמצעות "תיקוניו" בדת זוש , כמוידע של חז"ל ולעזור ליהודיות
החומרית והשיויון. הוא  –פרוטסטנטיים, של הארציות –החשיבה הנוצריים –על בסיס מבני עזריה בנה את טיעוניו

ת כשלהם מניח שחז"ל מתכוונים בכל דבריהם מהבחינה הארצית והחומרית, ושהוא לפחות באותה דרגת הבנה שיויוני
קודשם, –ולכן הוא יכול לבקר את דבריהם ואף להטיף להם מוסר. המהר"ל מראה באינספור דוגמאות שחז"ל ברוח

אינם נמצאים באותה רמה רדודה כשל עזריה, ומרום פסגת דרגתם הם מכוונים לעומקים בלתי נתפסים של מהות 
ה. נראה, שכל כתבי המהר"ל סובבים גם הם על בה נמצא עזרי 'הארציות החומרית'המציאות ולא לרמה השטחית של 

פה, שאנו יכולים בקושי רק לטעום  –אותם הסברים המראים על העמקות הבלתי נדלית של התורה שבכתב ובעל
עד המצאתה של נצרות זו, היהודים והכתות שפרשו או הופרשו מהעם מטיפה של אותו ים אינסופי של חכמתם. 

אך  ,[ישעיה מט יז] רק לעם היהודי, כפי שנאמר "מחריביך ומהרסיך ממך יצאו" היהודי גרמו להרס וחורבן ישיר
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פרוטסטנטית זו, משומדיה של נצרות זו כיחידים וכקבוצות גרמו וגורמים להרס וחורבן גם  –החל מהמצאת נצרות
ר הישועים" ו"מסד ליולהמאיגנציוס  –נציין לפי סדר הזמנים  כדוגמאות לכך . לעם היהודי וגם לכלל האנושות

, כל ראשי ברוך שפינוזהבעקבותיו,  הוכנופיית "האילומינטי" הבינלאומית שנוצר שבתאי צבישהוא ייסד בוותיקן, 
ממציא  –הרוטשילדים, קרל מרכס, ז. פרויד, פריץ הבר "ההשכלה" היהודית" שגם הם היו שבתאים בסתר, 

 אלברט איינשטיןהגזים ועוד מליוני גויים,  –איהגזים שבאמצעות אחד מהם הושמדו מליוני היהודים בת–לוחמת
("תאוריית הגזע" שיצרו את האנטישמיות בפועל  ראשי הציונות ופעיליהועוד קבוצת יהודים שיצרו את פצצת האטום, 

ויצירת השואה לפני הקמת המדינה ולאחריה כנ''ל, באמצעות המרידה בשבועות שהשביע  ועידוד ליצירת האנטישמיות)
" ("קול ). מרן החזו"א אמר, שרציחת מליון הילדים בשואה באה, על שרפת נשמות ב"תרבותקיא(כתובות  מ'[ישראל עם  אלוקים את

, שייסד את המאחז של ארגונו ושל "הבונים החופשים" (כי"ח)נביא להלן נציג ממייסדי "אליאנס"   .]יעקב", עמ' קע"ו)
בישוב החדש של בני ונכדי המייסדים, שייסד סניפים של  בארץ ונציג של "המורים העבריים" שהיה ראש המשמדים

אחר, יחד חופשי" בונה "(= כששהגיע לארץ  1867 –בונה חופשי" מקנטאקי ב",, –"הבונים החופשים" במצרים ובארץ 

כה של . כשהתברר לו שאין אף לשעם ארכיאולוגים, חשפו את מערת צדקיהו ואת מנהרות הכותל, העוברות לאורך הכותל המערבי)
את הלשכה  13.5.1868  –הארגון בארץ הקודש, החליט להקים כזו. יחד עם חברים אחרים בארגון שפגש הקימו ב

(= הראשונה בירושלים...ופעלה בשפה הצרפתית. מערת צדקיהו שימשה להם כמקום מפגש  (= "הבניה")המסונית 

מלשכה  (= זכיון) בל חסות באמצעות צ'ארטרית, יש לק...לשם הקניית חוקיות ללשכה מסונמקום המפגש עד היום)
(ממייסדי "כל ישראל חברים"  קרל נטררטר ניתן למצוא שמות של אישים כגון...אמרכזית מוכרת...בין שמות עותרי הצ'

, אשר בדיוק באותה שנה סיים את תפקידו כמנהל בית הספר החקלאי "מקוה ישראל" אותו ו"אליאנס" הצרפתית)
במטרה לקבל  (= "המזרח הגדול") Grand Orient –, חברי לשכת "ברקאי" עתרו רשמית ל1906ת בשנ 13.5 –ייסד...ב

, מראשוני המעצבים של התרבות האח דוד יודילוביץמהם צ'ארטר. אחד החותמים על העתירה לצ'ארטר היה 
תוניו של בעי לדבר בשפה העברית. הוא השתתףישראל...ולימד את הערבים הראשונים  –העברית החדשה בארץ

. יודילוביץ כתב את הספר הראשון תון "הבונה החופשי"]י[= וכן הוא כתב כל שבוע, בעיהודה, הצבי ועוד  –אליעזר בן
ים", הבונים [אתר "הבונים החופש “בעברית על ה"בניה החופשית" ובמקביל עבד כמנהל הייצוא של היקב בראשון לציון

  .החופשים בארץ ישראל]
דו דוכ כך שהוא החשיבו –, עד כדייודילוביץוהעריץ את  מראשי "הבונים החופשים" בא"ירפאל אבולעפיה היה 

  א]. עמ' ה', מהדו' ב', הוצ' "הלשכה הלאומית הגדולה בארץ ישראל", תמוז, תש''ג, ת'' ["סקירה על הבניה החופשית",
בינלאומית זו רק אחרי פיטוריו  בכנופיהוהחל לפעול בגלוי כחבר  )2(שם, עמ' יודילוביץ ידע על ארגון זה כבר מנעוריו 

(שם) בלשכת "שער היכל שלמה" ששורשה היה בפריז, מקום מרכזה של "אליאנס" (שם),  1900כמורה בשנת 
ואז הצטרף אליה גם יוסף פינברג  והביל"ויי “ לרשות המזרח הגדול של צרפת בשם 'ברקאי' 1906שעברה בשנת ,,

 לוביץ וניהל את בית הספרלאגודה החשאית והחתרנית "בני משה" יחד עם יודיד"ר מרק שטיין (שם), שהשתייך גם 
ו"אליאנס" השתלט עליו באמצעות הכספים  )364(49מאיר בלקינד ויוסף סמחון  ידי-על, שנוסד בשנת תרנ"ג ביפו

החופשים"  של "הבונים ) 1912(ו"רעמסס"  )1906(. יודילוביץ גם הקים את הלשכות "סוקרטס" לצורך אחזקת המוסד
למניינם באספה של "הבונים" שם הוכיח שוב את כפירתו, לא רק בתורה מן השמים,  1915במצרים (שם). בשנת 

אלא אף בעשרת הדברות, שכאילו לא ניתנו מהאלוקים, אלא כדברות ש"העם כתב על דגלו" (שם, עמ' ו'). בשנת 
ת את הדרגא הגבוהה ביותר אשר בבניה החופשית העניקה לו הלשכה הגדולה בצרפ,, 58למניינם בהיותו בן  1921

, של כנופיה בינלאומית ורצחנית זו, הרוצחת את מי (שם, עמ' ז')ומנתה אותו לחבר המועצה העליונה אשר בפריס 
והוא קיבל את  )]2[ומשום עיוותם המזויע אסור לחברי הכנופיה לפרסמם (שם, עמ' שמגלה את תקנותיה ואת פולחניה המעוותים 

, שדלף החוצה אחד הסודות, שהבונים )2(עמ' בתמונה. יודילוביץ כתב  שם  1, כפי שמופיע שם  בעמ' 33 –גה ההדר
(כפי שנראה בסרטון התחקיר בתכנית "מבט" שהובא סוגדים לאלילי הבעל, המולך והעשתורת, גם באמצעות גולגלות ועצמות 

תיאוריות שלהם כל מושג  של בניה המוזכר בתנ"ך וכמובן שהוא מנסה להכחיש זאת. "הבונים" מסגלים ל לעיל)
ובחז"ל, אך יודילוביץ משמיט את העיקר הבניה המוזכרת בפרשת בראשית של בוני המגדל של דור הפלגה, שניסו 
ליצור "סדר עולמי חדש" של התאחדות נגד אלוקים, אותה מתכננים הבונים להחיות מחדש במטרה הזויה, להגיע 

החילונית "הסוציניות", מיד כאשר המציאו –פיה נוסדה האגודה הפרוטסטנטית –אלילית, שעל לדרגה השווה לאלוהות
 האחשורוש. )8(עמ' והשתייכו גם ל"בונים החופשים"  )4(שם, עמ' מרטין לותר וז'ן קלוין את הדת הפרוטסטנטית 

ך הוא זימן את כל מלכי נת בוני המגדל להשליט את הטומאה בעולם על ידי השמדת עם ישראל ולשם כוכהמשך לכו
ב"מגילת סתרים" על [העולם למשתה, כפי שכתב רבי יעקב לוברבוים בעל "נתיבות המשפט" בשם האלשייך הקדוש 

    .]מגילת אסתר (א, ב)
, כאשר "למניינם, הוטמעו בשלמות מבני החשיבה של הדת הפרוטסטנטית בארגון "הבונים 1717לראשונה בשנת 

הבניה החפשית ,,מסיונר הפרוטסטנטי זשמס אנדרסון בלונדון ואז ידי ה-עלון באנגליה אוחדו כל הלשכות של הארג
הלשכה וגם  (= פולחני)נויים בסדרי י, נותן ההגיון, שחלו ש(= והחלה "הבניה החופשית" הרוחנית)החמרית שהסתלקה 

המושג . )7(שם עמ'  “יראנטוני מא (= או מואר) נאור"על וכמפקח נבחר מה"אלומינטי" "אדם –וכנשיא “בהתקנות
   ).1993בתרגומו של אמיר אור, הוצ' כרמל,  16מימרה כ"ד עמ' (ב"ספר הבשורה של תומא"  "נאור" נלקח מהגדרתו של יש"ו את עצמו
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, )1(שם, עמ' , אך יש לארגון זה גם תקנות גלויות )2(שם, עמ' סימני הזיהוי בין חברי הבונים ותקנות פולחניה הם סודיים 
  לצרכים תעמולתיים.כנראה 

בני ברית" "נמנים חברי "בני ברית" על הבונים החופשים. כדאי לשים לב לזה, שיסוד ,, – )46(שם, עמ' יודילוביץ כתב 
ו את בגרמניה ובעוד ערי יבשת אירופא באה כתוצאה של האנטישמיות השוררת בין הבונים החופשים בגרמניה, שגרש

 בוניםהיהודים פנו אל הברית באמריקה. גם לחברת כי"ח אין כל יחס וקשר אל היהודים מן הלשכות וזוהי הסיבה שה
)...סכנת הבונים (= של "אליאנס"החופשים, למרות זה שהיהודי אדולף כרמיה מן הבונים החופשים וגם נשיאם 

     .“ החופשים והישועים ששמו להם למטרה את השלטון על העולם...
העריך לפי הוסיף מיניה וביה, כי את הבנייה החופשית אין למוסו... –דה,, – )812(עמ' 44ההסטוריון יעקב כ"ץ כתב 

סתר ה –טיב חבריה ומנהיגיה הגלויים, הללו ייתכן שיהיו לא יהודיים, אולי אף שוללי יהודים. המדובר במנהיגי
ת, נייה החופשיהנעלמים. היהודים הם, כמובן, ונוכל להוסיף מן ההכרח, הנפש, הראש, רב האומן האמיתי של הב

  הידועים אינם לרוב כי אם הראשים המרמים והמרומים של המסדר. ידיהשנושאי תפק
אמור, היה מוסו באישיותו ובפעולתו הציבורית של אדולף כרמייה. כ –אחיזה מיוחדת לתיאוריה זו מצא דה –נקודת

ת כאישיות מרכזי ידוע בה גםזרם הסקוטי. הוא היה כרמיה ראש לאחד הזרמים החשובים של הבנייה החופשית, ה
רות בגרמניה...חב. יסדי "חברת כל ישראל חברים"...העומד בראש שתיהןיכאחד ממ 1860בהנהגת יהודי צרפת ומאז 

בונים , היהודים המעטים השייכים ל1769בבונים עדיין נחשבת בשנות השישים כפירצה בגדרי הדת היהודית...בשנת 
ית תם זו מאחיהם, כי הם מוחזקים בעיניהם "מינים"...גם המסוניות הגרמנהחופשים חייבים להעלים את השייכו

תה דת ..."לחייב אותם רק לאו)28(שם, עמ' מוצאה מן המקור האנגלי ותקנותיו של ג'ימס אנדרסון תורגמו לגרמנית 
מנים או ונאאדם טובים  –אדם מסכימים עליה ולהניח את דעותיהם המיוחדות לעצמם: היינו, להיות בני –שכל בני

י יחוד והאמצעמרכז הא כך נעשית המאסוניות ידי-עלשונות:  אנשי כבוד ויושר, אף אם נבדלים הם לפי כתות ואמונות
[= שאר ...מנדלסון...נ)23(שם, עמ' נאמנה בין אנשים אשר היו נשארים מרוחקים זה מזה תמיד" להביא לידי ידידות 

שם, עמ' (פרא"  –קשו להתקבל כבונים חופשים, הוצרכו להסתפק בחברות בלשכותבתחילה כיהודי הוא לא התקבל. "יהודים שבי

 ...במבוא)31' (שם, עמיהודיים...מצורפים ללשכה זו או זו של הבונים החופשים  –בחוץ בעוד אשר כל ידידיו הלא] )30
א מעמך הנכרי אשר ל ג) "וגם אל –[= בספר מלכים א' (ח, מאישראל...הביא פסוק זה  –ל"תשועת ישראל" למנשה בן

ת כהוכחה לכוונלמען שמך...תשמע השמים מכון שבתך ועשית ככל אשר יקרא אליך הנכרי"]  ישראל הוא ובא מארץ רחוקה
, 6 –234מ' ע(שם, . מנדלסון יצא לחלוק עליו בזה )7 –236(שם, עמ' היהודיות לראות את כל העמים מקבלים את אמונתה 

דלסון ואומר לך מי אתה", נראה בבירור שמנ לכלל של "אמור לי מי חבריך מעבר  .“ ]75, הערה 214בהערה) [שם, עמ' 
י ", כפבזכות קשריו התקבל ל"בונים" ובפרט שמחלוקתו עם רבי מנשה בן ישראל נסבה על יסוד היסודות של ה"בונים

נה כפר בעיקר האמו . מנדלסוןשהובא לעיל הציטוט מתקנות ה"בונים" של אנדרסון, שחייבו את הבונים בגרמניה
כך בישראל. הוא כפר  –שתורת ישראל היא עליונה מעל כל דת אחרת, כפי שהוכיח לעיל רבי מנשה בןהיהודית, 

ו ת עצמאמשום שעיקר זה הוא ההפך הגמור מיסוד היסודות של "הבונים" שניסח ג'ימס אנדרסון. בכך משייך מנדלסון 
כותו לשבתאות. מניסוחו של אנדרסון עולה הבנה מאד חשובה, ל"בונים" בסתר כשם שהוא שמר בסתר על השתיי

תהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך", הוא למעשה היסוד הראשי של הבונים " – תנועת ההשכלה""של   שהיסוד
  החופשים, אשר מראה שהכנופיה הבינלאומית של "הבונים החופשים", השתלטה על כל "תנועת ההשכלה".

[= ההשתייכות ל"בונים במאה הי"ט העידה ,, –כיצד התרחשה השתלטות זו  )172(עמ' 44 פרופ. יעקב כ"ץ מסביר

ייה על התערות בטוחה ומוכרת במרכז המעמד שהפך לעמוד התווך של החברה כולה. מכאן פתח להבנת הנה החופשים"]
 שהדבר נמנעהנפש במקום  –הגדולה של היהודים להצטרף ל"בונים החופשים" במאה הי"ט והרגשת הקיפוח ומפח

ית בתים היהודים, שקנו להם השכלה וכבשו עמדה כלכל –מהם...במחציתה הראשונה של המאה הי"יט נתרבו בעלי
ובבת. המידה המקובל בחברה הס –אישור והכרה לפי קנה יהודים]ידי ה-על[= עצמאית...מעתה ביקשו הישגים אלו 

חיד לעילית החברתית, נחשבה חסימת הדרך בפני מכיוון שחברות בלשכת הבונים הפכה לסימן של השתייכות הי
  . “היהודי כמניעת טוב מבעליו

סמה נוצרים באותה מאה סיגלו לעצמם את הסי –משמעית את הסיבה הכפולה לכך, שהיהודו –תאור זה מסביר חד
ותם ייכשסיסמה זו סימלה את ההשת הן משום"תהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך",  –המכוננת של "הבונים החופשים" 

"דת נוצרים דבקים ב –למעמד המרכזי והיוקרתי של העם הגרמני והן כדי להוכיח לעם הגרמני, עד כמה היהודו
ים נוצרים ל"בונ –האדם" של "הבונים" בעם הגרמני הפרוטסטנטי, מתוך תקוה שהגרמנים יצרפו את כל היהודו

נייה ם מגרמניה, המשיכו לדבוק ביסודות הבנוצריים במאה זו, שהיו כול –החופשים". מייסדי הציונות היהודו
ם" הבוניגם השתייכו לכנופיה הבינלאומית של " ידיההחופשית ובפרט בסיסמה הנ"ל ולכן רבים ממייסדי הציונות וחס

טרי" ברית", "רו –"בני –הארגונים היהודיים של "הבונים" –ואם לא ניתנה להם  אפשרות זו הם הצטרפו לתתי
  .ו"אליאנס" (כי"ח)

ט את שמו של ודילוביץ הבקי היטב ברזי הבניה ובידיעת שמות היהודים חברי "הבונים החופשים", משום מה משמיי
ממייסדי הבניה בארץ ישראל וכן את העובדה שהביל''ויי מרק שטיין מהבונים, היה  ,קרל נטר  – אחד ממייסדי אליאנס

שמייסדיה  למרותין קשר בין אליאנס והבונים, שאהספר אליאנס ביפו, אולי משום שהוא רצה להראות  –מנהל בית
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החשיבה של הנצרות  –היו חברי "הבונים החופשים" ומבניהספר שלהם ונשיאם של אליאנס  –בתי ממנהלי
לאומית הפרוטסטנטית והאילומינטי היוו את הבסיס הרעיוני של ארגוניהם, כדי שלא שלא יובן שמדובר בכנופיה בינ

אליאנס, הבונים, "המורים העבריים" ובראשם   –הארגונים של האילומינטי  –יתתש של האילומינטי השבתאית,
  פרוטסטנטי.  –יהודה ובהמשך הציונות, שמו לעצמם למטרה לחסל את העם היהודי ולהופכו לעם נוצרי –אליעזר בן

תונות דאז: , כפי שנכתב עליהם בעישהיו מראשי "הבונים החופשים" צנוהציונות דאז באר –נציין כמה מראשי
(שהגיע לדרגה הכי גבוהה  שמעון פרסוכן תלמידו רה''מ  )27.6.62תון "חרות" י(ע גוריון –ד. בןראש הממשלה הראשון 

חמי,  –בנו  הוא  (שהיה בבעלותו וכיום מנהלושעל מפעל "תדיראן" בגבעת שמואל ו )33 –בפירמידת "הבונים החופשים" 
מוצב על גג המפעל דגם ענק של סמל הפירמדה של  מעבר לכביש גהה הסמוך)ברק,  –קולה בבני –מזרחית למפעל קוקה

וא.  )]14.5.94), (16.4.62), (25.5.54["מעריב" (צבי  –"הבונים החופשים", בצבע אדום. נשיא המדינה השני יצחק בן
ם קיימת האגודה "נשות ברית" ועדיין כיו –היה חבר ב"בני  . הנשיא הראשון חיים ויצמן)10.12.41("המשקיף", קריניצי 

  .  וכו')] 7.9.2017גפן" ( –לציון "גל –[המקומון בראשוןלשכת הנשיא ויצמן ברחובות" 
 יוניתתה הסיבה להתפטרותו של חיים וויצמן מתפקידו כיו"ר ההסתדרות הציהתנגדות להקמה מיידית של המדינה היה

י רופות פלא, קיצורמזהיר אני אתכם מפני ת,, –רס בקונגרס הציוני הכ"ב, אחר מלחה"ע השניה, באומרו לבאי הקונג
תננני י. אינני מאמין באלימות ומי הרצל, שראה את עצמו כנביא השקר שבתאי צבי בזמנו (יומנו)] [=דרך, נביאי שקר 

וד ["עמ “כנביא לכם...להזהיר מדרכי בבל ומצרים שתמיד הוליכו לאבדון. "ציון במשפט תפדה" ולא בדרך אחרת
     ., יגאל לוסין, רשות השידור, משרד החינוך]457' האש", עמ

  
[ ,,שבלעדו לא הניע הנדיב הידוע יד ורגל, עד יומו רלנג'ר א  –כיצד נודע ליועץ הראשי של הברון 

  ץ ?על "כישוריו" של יודילובי ,ולמפקח אליהו שייד ])146(עמ'  1“האחרון
  

רעבים, שלא עמדו ) (שם למדו ילדים יתומים מו136(עמ' 2ס בירושלים ספר אליאנ –יהודה לימד בבית –רבו של יודילוביץ, בן

) וכך 133והקים גם עם מנהלו נסים בכר, את האגודה החשאית "תחיית ישראל" (שם, עמ' בנסיון, כי קיבלו שם מרק חם) 
ביץ יודילונודע לפקידות, שרובם היו מורי אליאנס ובראשם ארלנג'ר ששימש סגן נשיא הארגון, על מועמדותו של 

הנה יש  ).203(עמ' 1“יהודה –בן התחשב הרבה בעצותיו של (= המפקח הראשי של מושבות הברון),,ושייד לתפקידו 
. נים ולחסל את כל מפעלם היהודילפנינו את הסינכרון המדויק בין הכוחות שעמדו להסתער על המייסדים המסכ

על והיה משוכנע, כי מה שיצליח  –קה לשאיפותיו אליהודה היא כור היצי –ראשון לציון בשביל בן,,כן  –כמו  
דוד יודילוביץ דווקא לראשון   –) ולכן הוא מייעד את נושא כליו 237(שם, עמ'  “בה ימצא הד והסכם בארץ כולה

    לציון, בתדרכו את אליהו שייד למנותו כראש החץ שלו ב"חיידר" של ראשון לציון. 
רים ר המווכן שא' 'יםבונים החופש'ילוביץ היו שייכים ל''אליאנס' וכן יוד אומנם, מאחר וראינו לעיל שחברי ארגון

= המוארים, [האילומינטי" "  –' יהודה, וממילא הם היו גם מחוברים לארגון הגג של ''הבונים' –ובראשם אליעזר בן

ביץ אכן ראינו, יודילו, לכן הם ידעו והכירו זה את זה מחברותם המשותפת מארגונים אלו וכפי ש)]52(עמ' 44 הנאורים
ונים וגם ל"ב ), היינו, שייכים לארגון "האילומינטי"227(עמ' 1ציין שהמורים לובמן ואבולעפיה היו "נאורים" 

  .מוזיאון ראשל''צ)ה היסטוריונית  –ד''ר דליה ג'רפי כפי שאמרה לי (החופשים" 
ת המלקחיים של הפקידות המייסדים למהלך זה של תנוע –ההתנגדות של ההורים –הסיבה להעדר כוח

(עמ' 1 לובמן –יבה זו מוסברת על ידי דב חביבס  –וה"מורים", ומדוע מהלך זה החל בעוצמת יתר בשנת תרמ"ח 
האכרים ובין הפקידות של הברון היו חזקות ועקשניות  ההתנגשות בין,, –), בפרק "ההתנגשות עם הפקידות" 312

יעה ההנהגה הקשה של הפקידות, על העלבונות שגרמו להם על כל פס משני הצדדים. האכרים היו מלאים מרירות על
 –ועל אי האכרים שהיו בעיניהם כחגביםופסיעה. הפקידות גם היא היתה מלאה רגז וכעס, על עקשנותם של 

. מהפכות "מהפכה", על כן קראו לתוצאות ההתנגשויות הנמרצות האלה בשם הבלתי מוגבל כניעתם לשלטונם
ר יון. יתלצ –קא בראשון לציון, הן הקיפו גם את שאר המושבות, אולם הגדולה והחזקה היתה בראשוןכאלה לא היו דו

ם על כן, בשעה שאכרי יתר המושבות המורדות באו לידי ההכרה שאין לדון עם מי שתקיף ממנו ונכנעו בעל כרח
 (= בשנתתנגשות השניה לציון במשך שלש שנים שתי התנגשויות ורק כאשר דוכאה הה –לפקידות, היו בראשון

ה לתמיכ , אחרי אשר נוכחו האכרים, שמאחיהם חובבי ציון ברוסיה, אין לקוות לא רק לעזרה חומרית, אלא גםתרמ"ז)
ך כאחר  מוסרית אין לחכות מהם ואפילו גם למלה מעודדת, אנוסים היו להכנע ונגד רצונם הגיעו למצב המעליב שתאר

      .“ו"אחד העם" ב"באמת מארץ ישראל" של
                                      
  לרודנות הקיצונית של הפקידים נוספות דוגמאות                                  

  
באחד הימים  נקראתי להתיצב לפני הפקיד הזועם בלוך ,,.  )202(שם, עמ'  “ להתנגד לציר הנדיב ? לשייד ? מי יעיז ?,,

הספר לאחר שעות התכנית של הלימודים". אנכי: "נכון הדבר,  –לי, כי אתה מלמד בביתובזעם וזעף פנה אלי: "ספרו 
רוצה אני שהנוער שכבר עבר את גיל בית הספר ילמד גם כן לדעת את לשוננו". הוא: "אבל אלה הן שעות נוספות 
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אין זה שייך לתשלום ) (בזעם" "אין אני דורש שום הוספה בעד שעות הללו". הוא: להשעות הקבועות בפרוגרמה". אני:
(שם, עמ'  “או בלי תשלום, חוק הוא חוק. מורה צריך לעבוד בשעותיו הרשמיות ואח"כ לסגור את ביה''ס וללכת לנוח"

''  [=שהיה גם מורה ב"מקוה ישראללציון אחרי אוסובצקי  –הראשון שהתמנה בראשון [=המנהל הראשי]הפקיד ,,. )9 –198
במקוה ישראל דוד חיים...הביע את דעתו נגד הספריה וצוה לסגרה.  [= אליאנס]רה , שהיה מקודם מו)]100(עמ' 27

(ובדברו הראה באצבע על הצדעות, לאמור: המוח באותם הקריאה בספרים, הסביר הפקיד, גורמת כאב ראש ובלבול המוח 

וספריה חרם הוא. בימי  . בימי שלטונו של בלוך, שבא אחריו, בודאי שהיתה הקריאה אסורההמקומות מתקלקל ומתבלבל)
הפקיד הזה, אי אפשר היה להתעסק באיזה דבר תרבותי בפומבי...דברים אלו היו אסורים בהנאה איסור חמור ואם 

. הרודנים אכזריות שכזו, לא היתה אפילו בימי סטלין. )316(שם, עמ'  “סידרו, נעשה הדבר בצנעא, בחדרי חדרים
  בעבודת האדמה בלבד ושהראש יהיה "שקוע" עמוק, רק באדמה ובעבודתה.האלו הכריחו את מייסדי המושבות לעסוק 

 "מהפכה", "כניעה", "דוכאה ההתנגשות", מושגים אלו לקוחים מלקסיקון של משטר רודנות טוטליטארי אכזרי,
 ושבה,המתייחס ל"נתיניו" כאל "חגבים". מרידות אלו דוכאו סופית בסוף שנת תרמ"ז ולכן בשנת תרמ"ח הוכשרה המ

מבחינת המשטר הטוטליטארי במושבות לבצע "שואה" רוחנית במושבה, מתוך ביטחון שאף מייסד לא יהין יותר 
ל טבעת חנק זו שמ  –לגלות כל התנגדות, לא רק התנגדות, אלא שגם אף מייסד לא יהין להוציא את ילדיו מבית הספר 

  מלקחיים של הפקידות וה"מורים" בראשותו של יודילוביץ.  –תנועת
  

ל את כדי לחס ,"המורים העבריים"ידי-עלמלחמה בשם "הסתדרות המורים"  –יצירת חדר
  ילדיהם ונכדיהם של פרוטסטנטי-הנוצרי המייסדים לשימוד – התנגדות ההורים

  
גד נלציון  –של מורי המושבות בראשון (= חדר מלחמה)חמ"ל גרזובסקי יהודה יודילוביץ ודוד בשנת תרנ"ב יצרו 

שר ונראה שמאז ה"חיידר" מתחיל להפוך לביה"ס חילוני, כא )193(עמ'  1 או לו "הסתדרות המורים"המייסדים וקר
כל ב. בחמ"ל זה דנו )195(עמ' 1מתקבלת אז ההחלטה המשותפת בחמ"ל, להוציא את לימוד הגמרא מתכנית הלימודים 

ללא רים וילוני ללא חיכוכים עם ההוהתיכנונים הנכלוליים והאפלים, כיצד להפוך בצורה חלקה את ה"חיידר" לבי"ס ח
    הלימודים ואת אישיותם האמיתית בפני ההורים.  –תוכניותהמייסדים את  –שוף בפני ההוריםצורך לח

ה, אומנם תוך פרק זמן אכן מתגלה להורים הדבר, כי כנראה היה קשה להסתיר זאת, כי כאשר באים הילדים הבית
  ולגלוג עליה ועל גדולי חכמיה.פתאום שומעים ההורים דברי כפירה בתורה 

תם, יש תקוה אריה ליב גורדון מתלונן, שבמסגרת החשאיות של העברת ילדי המייסדים על דתם ואמונ –המורה מפתח
ה מורים שכבר "נשרפו" וזהותם האתאיסטית כבר ידועה, אך לדעתו הוא עצמו, עדיין כסוכן הפקידות, לא נחשפ

ים כחרדי וכך חשוב שהדבר ישאר, שהוא יחשב כגשר בין ההורים לבין המוראישיותו האמיתית והוא נחשב עדיין 
וח על שנטה נגד הר,,האתאיסטים. הוא מתאונן על כך שהמורים עצמם בפרסומיהם חשפו את זהותו ולכן יחשדוהו 

  ומייסדי המושבות שהם כולם חרדים ולכן יגנוהו. )198(שם, עמ'  “בפומבי החרדי
כך, ל, שהזמן כבר בשל )195עמ' (1ו שהוא כנציג הפקידות שיכנע את המורים בשנת תרנ"בהוא לא רצה לדוגמא שידע

, עמ' (שם “ותלחרדפוזל בעיניו גם ,,ביה"ס גמרא והדברים פורסמו. יודילוביץ מכנהו כ –שניתן לא  ללמד יותר בחיידר

 ורתודוכסים למתוח גם  עלי משפטאמה נקל היה ל,, –.  להלן אחד ממכתביו של גורדון לגרזובסקי על בעיה זו )197
רץ של גראזאווסקי ויודילוביץ לאמר: גם גארדון בקושרים על התורה הקדושה. חפצי להתייחס לשיטת החינוך בא

ד ה תמיהקודש כאיש חיצוני ולא כאיש פנימי...נוכחתי לדעת, כי מאד מאד נחוץ להמציא איש אורטודוקסי, אשר יהי
לים מחרחרי ריב או אורטודוכסים נלהבים נגד המפע המייסדים] –[= ההוריםציאו מוכן להעיד נגד הדיבות אשר יו

י כן ידידלצריך לשמור את אורטודוכסותו ככבת עינו, לבל יפסל בעיני העם.  [= גורדון]וההחלטות. האורטודוכסי הזה 
בלתי לאמור: עליכם להיקר, אם חפצים אתם באמת להוציא איזו תועלת מאורטודוכסותי, עליכם לשמרני מחשש רבב, 

ול: לפסולה בתכלית הפס העם האורטודוכסימוחזקת בעיני  (= שחברתכם)להכניסני באמצע חברתכם. כידוע ומפורסם 
ר לי. . מה שמותר לכם איננו מות(= ההדגשה אינה במקור)עליך ועל יודילוביץ כבר נמתח הדין כי פושעי ישראל אתם 

יה ...גם עליהם גזרה האורטודוכס להקיא מבטנכם כל אמת ואמתמידכם  ואולי צדק העם במשפטו זה, כי מי ביקש
ינכם ואגזרת האפיקורסות...כאפיקורסים צבועים בשביל היותם מקורבים עמכם. וכל כך למה, בשביל שאתם קלי דעת 

מחלל לויתנני פי שידידנו הר"ר איזנשטטד כבר פסל גם אותי בהצותנו יחדו פעם אחת  רואים את הנולד... ואף על
 פסלו גםעוד לא נפסלתי...אל תוסיפו שטות חדשה על הישנות ואל ת [= החרדי, מייסדי המושבות], אבל בעיני ההמון שבת

  . )200 –199(עמ' 1  “אותי, בפרסמכם במכתבי העיתים, כי אני נתתי ידי לכם מכל וכל...
שבות ומולם מהצד השני, קבוצה קטנה של המייסדים החרדים של המו –אנו רואים כאן שני מחנות. מצד אחד, "העם" 

הברון, המועסקים על ידם בתשלום כדי לבער מיידית את היהודיות מילדי היהודים  –חיילי המשטר הרודני של פקידי
    נוצרים אתאיסטים.    –מייסדי המושבות, ולהופכם מיידית בהצלחה ליהודו  –

, כדי לבער "יברייה סקציה"]  – ["יבסקציה"מחלקת היהודים" שגם הוא יצר את " היה בימי סטלין בבריה"מ, כך בדיוק
    . את היהודיות מקרב היהודים החרדים בבריה"מ ודוקא באמצעות יהודים

השמידו את יהודיותו  נוצרים באקדמיה, –, כשבאמצעות יהודולמניינם 19 –באותה המאה ה כך נהג גם העם הגרמני
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ת גופותיהם של העם היהודי העם הגרמני להשמיד א וכך המשיך" היהודי במסגרת "מדעי היהדות –של רוב העם
   .)109((עמ' 86יואל ברנד במשפט קסטנר, שהודה בפניו קולונל ויסליצני כעדות  יהודיםידי ה-עלבמלחה"ע השניה 

ובהסכמת שאר המורים  מורי מושבות הברון] הסתדרות [אספתאומנם בעקבות דבריו של גורדון בשנת תרנ"ב בחמ"ל 
ספר אתאיסטים, בו נלמד –פה מה"חיידרים" כדי להופכם לבתי –נעקר לימוד התורה שבעל  ,הנחיית הפקידות (שם)ב

אך כה, הפרוטסטנטים, שהיווה עוד שלב של "להשכיחם תורתך" הנאמר בתפילה בחנו –[כמו בבתי הספר הנוצרייםרק התנ"ך 
חיילי הרודנים מפקידות הברון מהארגון בהיותם יים" עברה "המורים –ונים המתבוללים החדשים במלחמת המתיו הפעם

  .]שהפעם נכנעויסדים, המי –המיסיונרי אליאנס, כנגד המכבים החדשים 
ניתנה  הפקודה לבצע מהלך זה ניתנה על ידי הפקידות הטוטליטארית ורק בשנת תרנ"ז בעקבות לחץ גדולי רבני א"י,

לציון, להחזיר לימודים אלו  –בראשון )]158(עמ' 27אליאנס לשעבר  מנהל בי"ס[חזן  –פקודה על ידי הרודן הפקידותי 
  לתוכנית הלימודים, בניסיון לשכך את מרד המייסדים השלישי.

שוב "פ אכן מופיעה התורה שבע ]660, 17/ 1 –: חולציון –של ראשון [השמורה במוזיאוןבתוכנית הלימודים בשנת תרנ"ז 
ני שהם חובה, כדי שהתלמידים רק יספיקו לטעום מזה לפ –כדי לצאת ידי תות העליונות, אולייכמקצוע, אך רק בכ

מציעא".  –[= במקום "בבאבבא מצועא ב –פרשת הלמודים": תלמוד " –נפלטים לרחוב. תוכנית הלימודים נקראה אז 

  . (פרק ב' ופרק ג'), אלו מציאות והמפקיד כנראה שזה נכתב על ידי אחד "המורים" הבורים]
  

ריסת החיידר והפיכתו לסוג ה –הערמומית של הפקידות הטוטליטארית מה והאלישיטתם 
  בי"ס של אליאנס, נגד רצון  המייסדים והברון, בשיטת ה"סלמי"  

  
אינו לעיל את רודנותם ואכזריותם של הפקידים ר  –תאור הרקע הכללי של ההוצאה לפועל של ה"חינוך מחדש" 

ה נראה כעת את השתלטותה המוחלטת של הפקידות על המושבות מבחינבעיקר נגד יחידים, אך לא כתופעה כללית. 
בקר עליון הוא מלציון מטעם הברון אדמונד,  –בשנת תרמ"ד בא לראשון,, – )415(עמ' 1ציבורית ועל מערכת החינוך 

ר העי נינימקומי. מאותו היום והלאה נחתכו כל ע –אליהו שייד והוא הקים את בית הפקידות על מכונו...מינה פקיד
ותו קצב תמיכה לאכרים...למרחץ, מקוה...מא ]פקיד[למנהל המושבה בשם הברון קראו בימים ההם: בבית הפקידות. הפקיד 

אל" "מקוה ישר –[= שהיה כמו ד. חיים, מורה באליאנס היום חדל ועד העיר מהיות.  פקיד הלך ופקיד בא, פעם שמו אוסובצקי 
 ו כתב כן][=  דוד חיים היה הפקיד לפני הפקיד בלוך, כפי שראינו לעיל שהוא עצמפעם ליון  , פעם חיים,)]100(עמ' 27 )58(עמ' 51

. לא )]54, הערה 157(עמ' 27ספר של אליאנס בקושטא  –[= הצרפתי, אלפונס אדולף בלוך היה לפני כן גם כן מורה בביתופעם בלוך 
ל מוסדות הצבור ברשותם הם ואין רשות ראי זה כראי זה, אך הצד השוה שבהם: שהם מנהלים את המושבה וכ

ת "ב ואלאכרים להקים ועד משלהם לשום ענין צבורי...לבית הספר היה מפקח ומנהל...את הפעולות הדתיות ניהל השו
= (הדבר הקשה הביא לפני הרב מיפו...כל אלו היו נושאי משרה שהפקיד השגיח עליהם שיעשו מלאכתם באמונה 

י פ –על נחתכו [=כגון ה"חיידר"]ם וברצותו שלחם מעל פניו והענינים הפנימיים שבמוסדות וברצותו הזמין אות כרצונו)
"שומר  –לא הורשה לשאול ממנו  [= לא השו"ב ולא שום רב ויהיה הגדול ביותר]הגיונו היחיד של הפקיד ולשום ילוד אשה 

ה שנבנ[=  הכל היה תלוי בפקידהכנסת... תכנית הלמודים שבבית הספר, תכנית בנין ביתמה מליל" ? לדוגמא: 

   "מקדש") הרפורמי במושבות כמו הטמפל (=
בשנת תרמ"ט, להעמיד בראשון לציון בזכות השתדלותו של רופא המושבה בזכרון יעקב, הסכים המנהל של המושבה 

שולמית", (עיתון חובבי ציון באידיש " הנשים–שוב את הבימה באמצע בית הכנסת, לבטל את המקהלה ולהגביה את עזרת
ובקרב לב האכרים היה תוסס רגש לפעולה   ברצותו מישר וברצותו מעקם. )]כ"ו אב תרמ"ט 11שנה א', גליון יורק,  –ניו

הספר יכלו האבות להכיר רק  –תכנית למודי ביתוהיה מה לפעול, אפס הועם הרגש או יותר נכון נחנק. לדוגמא: את 
הכנסת ראו כי הבימה בנויה  –הכללית...כשנשלם בנין בית תמן המחברת שהילד הביא הביתה, אך לא מהתכני

הכנסת ובשביל הפקידים  –ולא באמצע בית [= שחיקו את כנסיית הנוצרים הרפורמים/פרוטסטנטים]במזרח כדרך הרפורמים 
ו האכרים יש דרגה גבוה משני עברי המזרח, כעין לוג'ה בתיאטרון וכו' ואנוסים הי [= גבאי, בלן, השו"ב]ונושאי המשרה 

לכלוא התמרמרותם הן לא מכספם בנוי הבית. רגשו הלבבות והסתערו, אבל הללו היו גחלים לוחשות. טמונות היו 
[= , שמנסה את כוחו והנהו נופל פתאום יגע ומלחית ועיף היה האכר, כאותו עוף קצוץ הכנפיםבאפר חם, ברמץ: 

הגדול. עם השלמת הקומה  הכנסת –הונח היסוד לבית) למניינם 1885(חשון תרמ''ה חודש ב . “באין אונים נוחת]
הלשין לשלטונות על הבניה ללא רשיון והפחה הירושלמי שלח ועדה שתאמת את  ,גורם שודאי אינו חרדיהראשונה, 

, אך רשיון לבניה נתקבל רק בשנת תרנ''ה למניינם) 1889(ההלשנה ולכן הופסקה הבניה והושלמה רק בשנת תרמ''ט 
ועזרת הנשים בקומה  מ''ר 230קומת מרתף, קומת קרקע בשטח של   –בית הכנסת כולל שלוש קומות . נם)למניי 1895(

 ,הכנסת –ביתהושלם השיפוץ והשיחזור של  למניינם) 2017(בתחילת שנת תשע''ח מ''ר.  130השלישית, בשטח של 
    .ל גם מעלית חיצוניתולשכ מיליון ש''ח 5בהשקעה של 

ת בצורתה הטבעית, אחרי תום לימודי ה"חיידר" היו בני המייסדים ממשיכים ללמוד אם המושבה היתה מתפתח
, כפי שהיה נהוג בתפוצות ישראל ואז היה מתרחש (במקום להיפלט לרחוב)ב"ישיבה קטנה" ואחרי זה ב"ישיבה גדולה" 

היו יוצאים  88%  –כו' ואחוז היו ממשיכים למחקר תורני, למשרות רבניות, דיינות ו 12 –10התהליך הטבעי, היינו: 
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יהודים חרדים העובדים בחקלאות או בשאר תחומים ומקצועות, אך במרחב הסטליניסטי של המושבות כשאת בני 
לציון המשיכו בחקלאות וגם הם  –המייסדים העבירו באלימות על דתם ואמונתם, רק חלק מבני המייסדים בראשון

ושאר בני המייסדים  )336(עמ' 2פכו לבעלי אחוזות חקלאיות קטנות כפיים, אלא ה–כמעט כולם לא עבדו בעצמם עבודת
בחרו מקצועות שונים כשחלקם עזבו לחו"ל והפכו לדוקטורים אתאיסטים, כיון שהטוטליטארים ייעדו לבני המייסדים 

נר פרוטסטנטי. היה רק מקרה אחד, שבן אחד שהצטיין במחקר התורני ושייד היפנה אותו לסמי–גורל אחר: רפורמי
פרוטסטנטי בגרמניה וגם שמעיה בנו של השו"ב הראשון הפך לרב בצרפת, אך את שאר בני ובנות  –רבנים רפורמי

    המייסדים הם הצליחו להפוך מיידית ובכפיה לאתאיסטים. 
דאגתו,  –הברון עצמו לכאורה, גם הבין שזה אמור להיות התהליך הטבעי, אך יועציו נגעו בנקודה רגישה אצלו 

ה הכספית האדירה שלו בביסוס מעמדם החקלאי של המייסדים יצליח, לכן ברגע של חולשה הוא אישר תקן שההשקע
של "מלמד" לצרפתית עבור המייסדים הצעירים, אך כפי שראינו שבביקורו בארץ בתרנ"ג, הביע את דעתו הבסיסית 

  שאין למייסדים צורך בכלל בידיעת השפה הצרפתית. 
     
     על ידי הפקידות הטוטליטארית ,הוצאה לפועל של ה"חינוך מחדש"תאור פרטני של ה   
  

נראה כעת כיצד ניצול זה של השגת תקן של "מלמד" לצרפתית עבור המייסדים, גויס למטרת רודני הפקידות 
מורה ההמסיונרית של הברון ויועציו, חברי הארגון המיסיונרי אליאנס. ראינו כבר לעיל שוינצוג, שנועד להיות 

י כיצד הברון  כאדם חרד )190(עמ' 1ר פתית עבור המייסדים ושהפקידות הפכה אותו למורה ב"חיידר",  סיפלצר
= המפקח הראשי על [ציר הנדיב ,, –בתחלה לא הסכים שיהיה כלל תקן למורה במושבה אפילו עבור המייסדים עצמם 

לו שישראל, מסר להברון דין וחשבון  –ץאליהו שייד, בשובו בפעם הראשונה מביקורו בארהמושבות, מטעם הברון] 
ציון. ל –והברון הזמין את שייד לבוא אליו פעם אחרת. בבואו הציע להברון למנות מורה לצרפתית להמושבה ראשון

ורה, לא! לא מורה! אין צורך למושבה במ  –, קפץ הברון ממקומו והתקצף: Professeurבשמעו את המלה "מורה" 
שראל י –ר את הדבר.  עברו איזה ימים ושייד נקרא שנית לבוא לפני הברון בענין ארץאליהו שייד נאלם דום ושמ

 והנה הוא מצא את הברון במצב רוח טוב, השתמש בשעת הכושר ויחזור על השאלה הנ"ל באופן אחר וישלב לתוך
דוני יה אנו, כדאי הדבריו פסוק כזה: הגנן כוולן, מלמד לצעירי המושבה עבודת האדמה, אבל הם אינם מבינים את לשו

להבין את  , היודע צרפתית וללמדם את הלשון, למען יוכלוInstituteur "מלמד"לציון איזה  –הברון, למנות בראשון
[= מובן שהברון כבר שכח את התנגדותו בפעם הראשונה לאותה הצעה עצמה וההסברה ושנוי השם כ –שעורי הגנן 

ה מחשב "זוהי :עבודת האדמה", דברה תיכף ללבו ולהגיונו ויסכים מיד והנוסחה החדשה של שייד בדבר "לימוד מלמד]
טובה, הלא הם יצטרכו להתפתח במקצוע זה ולקרוא ספרים מקצועיים בעבודת אדמה. תתור אחרי אדם מוכשר 
ותמסור לו את התפקיד". וככה נתמנה וינצוג, למורה צרפתית הראשון במושבה, אך לא למייסדים אלא לילדי 

רון, של [= יודילוביץ מדלג באלגנטיות על שלב הונאת א. שייד את הב" וביחד עם ה"מלמדים" הקודמים החל ה"חדר" ה"חיידר

י = בבת[לקבל איזה צורה של בית חנוך, בנוסח הימים ההם  הסבת ה"מלמד" מלימוד המייסדים ללימוד בני המייסדים ב"חיידר"]

די על י =[יאוגרפיה והיסטוריה וכמובן שהיה נחשב כעין מנהל המוסד . המורה לימד גם חשבון ומקצת גהספר הנוצריים]

מחה יהושע אוסובצקי לימד להילדים במקצת את הלשון הצרפתית ואביו הרב ש של המושבה] [=. גם הפקיד אליהו שייד]
  בונם לימד תורת היהדות. גם המתנחל אברהם בארד נכנס לה"חיידר" ללמד חומש ורש"י.

צרפתית. מורה לתרמ"ו נתמנה [= המתבולל] שלמה אבולעפיה ל ינצוג את משרתו ובתחילת ה'בסוף תרמ"ה עזב ו
) ומודד 158(עמ' 27ל אגרונום המתבולשהיה ה[למורה המושבה מרדכי לובמן  שייד] ידי-על[= תרמ"ו, נתמנה  באותה שנה ה'

המוזיאון  היסטוריונית –כפי שאמרה לי ד''ר דליה ג'רפי (מהכנופיה הבינלאומית "הבונים החופשים"  )226, 25(עמ' 1 מושבותהקרקעות ב

     במטרה לשפר בו קצת את התכנית. [= לבנות]וגם נמסרה לידו מצד הפקידות הנהלת בית האולפנא  ]ראשל''צ)
= [ערך תכנית של שעורי למוד יותר מסודרים  [= בתחום האגרונומיה]מרדכי לובמן, אדם מלומד בעל השכלה גבוהה 

רים ני המו...כשתי שנים עבדו ששאין לו כל מושג בהם, מלבד בסיסי הידע הנוצרי שהיה נהוג אז באקדמיה בנושאי היהודיות] בתחומים
בתרגום  תנ"ך משנה, גמרא, לשון עברית וכל התלוי בהם  –לובמן ואבולעפיה: הראשון בלימודי היהדות  הנאורים,

] . מ. פריימן), א155("ספר היובל", ח"ב, עמ'  פה ועוד" –כתבה, דקדוק, שירים בעל[= "קריאה מכנית, קריאה מבוארת, הקראה, הזרגון 
והוכנסה בו  חדר החל לשנות את צורתוה –והשני לשון צרפתית וכל המדעים האלמנטריים בלשון הצרפתית גופא 

'ן קלוין, מממציאי ז ידי-עלפרוטסטנטי שהומצא  –ת ספר נוצרי, היינו, בי“לאט לאט שיטת "בית ספר" במובן אירופי
ב נצרות זו.  למעשה, הברון לא חשב כלל שהצרפתית חשובה לצעירי המושבה שטיפלו בשדותיהם והברון בגלל מצ

ן ל הברוהבאנו לעיל, בפרק עכפי שכים לתקן של מורה במושבה, רוחו נסחף מתוך הונאה על ידי שייד באותו רגע להס
ו זשהצרפתית כלל אינה נחוצה למייסדי המושבות, אך מעידה רגעית , , שאמר בשנת תרנ"ג)100(עמ' 11את דבריו 

ת וילדי לפעוטו"רק" כפי שנאמר לברון, אלא  של הברון הספיקה לשייד להביא מורה לצרפתית לא למייסדים
  . "ס אתאיסטי עבור ילדי המייסדים החרדייםסל את ה"חיידר" ולהקים במקומו ביפירצה, כדי לחכ  –" ה"חיידר
[מהכנופיה הבינלאומית "הבונים בתרמ"ו מונה לובמן  א.  תמיהות וקושיות: הנ"ל מעוררים תהיות,הדברים 

למד את כל מקצועות היהודיות, היינו, הפקיד ל המוזיאון ראשל''צ)] היסטוריונית –(כפי שאמרה לי ד''ר דליה ג'רפי החופשים" 
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 בהאונית, שון וקריאתה בשיטה המסורתית הגהראשון פיטר את המלמד החברוני מירושלים שלימד לילדים את הל
ען שזו השיטה מהתורה כבר בגיל שלש עד חמש ברהיטות ובאקדמיה כבר ניטומדים את הלשון וקריאתה ופסוקים ל

כן פוטר הרב שמחה בונים אוסובצקי והשו"ב ובמקומם  הוא מינה את לובמן כדי שילמד מתוך  –המוצלחת ביותר. כמו
 –לשם מה ? כמו  –והשאלה הנשאלת ית בשיטה מסורבלת ואת שאר המקצועות היהודיים חוסר נסיון מוחלט עבר

    כן, משתמע שמפוטרים כל המלמדים ונשארים רק שני מורים במקום מלמדים. 
הוא כתב שהרב שמחה בונים לימד רק שנה  204יודילוביץ גם סותר את עצמו, כפי שכבר הראינו לעיל, כי בעמ'   ב.

בתרמ"ה כפי שמשתמע מהקטע הנ"ל, שממנו גם משתמע שבתרמ"ו השו"ב כבר אינו מלמד, כי את  אחת בתרמ"ד ולא
הוא גם כתב שהשו"ב  204מקומו גם תופס לובמן המלמד תנ"ך, היינו גם חומש  שלימד השו"ב וגם נביא, אך בעמ' 

בשנת תרנ"ז, כאשר בלחץ הובא שאותו שו"ב פוטר רק בשנת תרס"ב שאולי הוחזר ללמד  208לימד עד תרמ"ז ובעמ' 
  הרבנים, כפי שנראה להלן, הוחזר לימוד התלמוד. 

תרמ"ו  הוא כתב שרק בתרמ"ז מונה לובמן למורה ואילו בקטע הנ"ל הוא כתב שכבר בתחילת 204כן, שם בעמ'  –כמו
ה, ם נראמונה לובמן ושגם אבולעפיה מונה רק בתרמ"ז ואילו בקטע הנ"ל הוא כתב שהוא מונה כבר בתרמ"ו. אומנ

שייד  שהרב שמחה בונים אוסובצקי לימד עד תרמ"ו ואז מונה מרדכי לובמן במקומו למורה ומנהל על ידי המפקח א.
שבט ב["מקרב הארץ", הצבי, ה' אדר ב' תרמ"ו. "במושבות", שם, ט' כדי להפוך את ה"חיידר" לבי"ס, ללא ידיעת ההורים 

 –ג'רפי  [מ"הבונים החופשים" (כפי שאמרה לי ד''ר דליהינצוג ואת לובמן . נראה שההורים לא הכירו לפני כן את ותרמ"ו]

תנגדו הולכן נאמר להם שהם "מלמדים", לעומת זאת על יודילוביץ הם כבר שמעו ולכן  ]המוזיאון ראשל''צ) היסטוריונית
   למינויו  בשנת תרמ"ח כפי שנראה להלן.

פתית נערים. יתכן שלהורים נאמר שאוסבצקי מלמד רק מעט צרלמה יש צורך בשני מורים לצרפתית עבור עשרים   ג.
יד הו שיואילו וינציג לימד חשבון, היסטוריה וגיאוגרפיה, כביכול כדי רק לתרגל את הלשון הצרפתית. יתכן, שאלי
  ית. ראה בכך שלב ביניים, במגמתו להפוך את החיידר לביה"ס ואילו לברון אמר שייד שוינצוג הוא המלמד לצרפת

 נראה שאליהו שייד, כבר מרגע התמנותו לתפקיד בהכוונת ראשי אליאנס, היה בראש מעייניו מתוך תפיסה  ד.
וכנראה  מושחתת, להפוך במהירות את ילדי המייסדים לאתאיסטים צרפתיים ולכן מיד כשהוא חוזר לצרפת –מסיונרית

  : לבי"ס של אליאנס יהודה, הוא מיד מתחיל בתהליך הפיכת ה"חיידר" –אחרי פגישה עם א. בן
ן, תוך מעילה באמונו וכספו של הוא משוחח על כך עם הברון ומתחבל תחבולות כיצד לרמות את הברו –שלב ראשון 

יד הברון. למעשה, הגנן היה אמור ללמד את "צעירי המושבה עבודת אדמה" שכבר אינם לומדים בחיידר כדברי שי
ם, אך הוא משתמש בהסכמת הברון ל"מלמד" בצרפתית עבור הצעירילברון, אך לא את הפעוטות ואת ילדי החיידר, 

ם בחורים ונשואים במושבה, כדי להכניסו כמלמד לתוך ה"חיידר" ודרך פירצה זו ללמדם מקצועות שאינם שייכי
דמה, לא הלימודים משנת תרנ"ז המכונה "פרשת הלמודים" אין כל זכר ללימודי עבודת הא –ללימוד בחיידר. בתכנית

  התאורטית ולא ברמה המעשית. ברמה
                                

  לוביץד. יודי ידי-על רוטשילד הברון ו שלזיוף מכתב                                  
  

של  כשבעה חודשים לאחר ייסוד המושבה, בניסן תרמ"ג מקים פריימן, כאמור לעיל, את ה"חיידר" על אדמתו ובנו
ו הירש לבנות מבנה עבור ה"חיידר". הירש פונה לברון ומבקש ממנו תקציב, אך מבקש ממנ השו"ב מבקש משמואל

 22 –לו במכתב בתקציב עבור בית ספר ולא עבור ה"חיידר" וגם כותב לו שזו גם בקשת המייסדים!!. הברון עונה 
ית ן, יש אחת שנדמה לי די יסודו...בין הדרישות שנמסרו להא' וניציאני על ידי אכרי ראשון לצי,, – 1883ליוני בשנת 

שצריך . הנני מכיר כי דרישה זו היא הכרחית וספר –יצירת ביתואשר אני מוכן בעתיד הקרוב למלאותה וזו היא 
. הצעירים ספר זה יהיה בעיקר חקלאי –ספר ובית כנסת קטן, אבל בית –לטפל בה ואני מתכונן לפסוק למושבה: בית

 קריאה, כתיבה ויסודי המדע אבל החקלאות תהיה הצד המעשי של למודם ושטחילמדו שם תחת הנהלתו של מורה: 
  הספר. –הספר בשביל להוציא לפועל בנסיונות, את המושגים שהם יקבלו בבית –עבודה יתוסף לבית

  ).67(עמ' 1 “אד. די רוטשילדקבל נא, אדוני המנהל את הבעת רגשי הכבוד וכו'. (חתום) 
שאכרי המושבה חייבים לעסוק רק בחקלאות, אך תוך זמן קצר הוא חזר בו ן רוטשילד הברוגרס  ,בזמן כתיבת מכתבו

היקב וממילא גם חזר בו מהצורך של תירגול ילדי  –מכך ואף הקים במושבה בעצמו את המפעל התעשייתי הראשון 
יועציו ראו בכך המושבה בעבודה חקלאית, אך כאמור, בתחילה הוא היה מאד נחרץ בעקבות לחץ יועציו בנושא זה, ש

חלון הזדמנויות להפוך באמצעות פירצה זו את "החיידר" במושבה לבי"ס של אליאנס על ידי החדרת מקצועות זרים 
  –יהודועול  –פורקייד לדי שהם יהפכו את ילדי המייסדים מל"חיידר" והכנסת מורים אתאיסטים גם ללימודי הקודש, כ

רצונם ,, –הוא היה בתחילה כה נחרץ לגבי יעודם התעסוקתי של המייסדים נוצרים.  במכתב הנ"ל ניתן להיווכח כיצד 
לעשות אחרת מאשר חקלאות וזאת מרפה את ידי בראותי שכל הקורבנות שהבאתי עד עתה לא הביאו לידי תוצאות 
 יותר טובות. אבקשך להודיע להאכרים האלה שאין אני רוצה שיתעסקו בדבר אחר מאשר בחקלאות ושלא יקוו לשום

אם אתה חושב לנחוץ שאודיע להם זאת בעצמי על ידי מכתב רשמי,  עזרה מצדי בשביל יצירת חרשת שרוצים להקים.
כמובן שמכתב זה נכתב בצרפתית. יודילוביץ כתב שקיבלו ממנהל "מקוה ישראל"   .  “אין לך כי אם להודיע לי זאת
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, 1883המכתב בצדו. תאריך המכתב הוא מסוף יוני עם תרגום  )67(עמ' היד בספרו  –א. קרויזה והוא מציג את כתב
כשהביל"ויים כבר היו במושבה למעלה מחצי שנה ואילו במכתב נאמר שהביל"ויים הם עדיין ב"מקוה ישראל" 

לציון אלא לעקרון, אך הוא מחכה  –ושהברון כותב בו שהוא אינו רוצה עדיין לשלוח את הביל"ויים משם לראשון
פי חוות דעתו הוא יחליט, כי "בלעדו לא הניע הנדיב הידוע, יד ורגל  –יחזור מא"י לצרפת ועלועצו הראשי שארלנג'ר י

ראינו שהברון לא רצה שבמושבה יהיה "מורה", אפילו שהוא ילמד שם רק  . )146(עמ' 1עד יומו האחרון של ארלנג'ר"
לו שהוא יהיה "מלמד", אך מאוחר צרפתית את בני המייסדים הצעירים ולבסוף הוא התרצה לכך רק כאשר שייד אמר 

ואילו במכתב כותב כביכול הברון שהוא רוצה להקים  )100(עמ' 11יותר הוא חזר בו גם מהצורך של ידיעת הצרפתית 
שם  בי"ס חקלאי ושיהיה שם "מורה". במכתב גם נאמר שאכרי המושבה ביקשו להקימו, אך ראינו ועוד נראה להלן 

(עמ' 11ספר, גם שש שנים מאוחר יותר  –הירש להפוך את ה"חיידר" במושבה לבית שאכרי ראשון נלחמו נגד יוזמת
    וגם נגד הרעיון להקים בה גימנסיה, חמש עשרה שנים מאוחר יותר.  )113

 סתירות עצמיותכבר הראנו, שיודילוביץ כתב בספרו "עובדות" שלא היו ולא נבראו ושנמצאו בספרו הרבה מאד 
, כאשר הוא מצטט כביכול את הברון שהוא יוצר סתירה עצמית נוספתוגם כאן הוא ולעיתים אף משורה לשורה 

  כפי שראינו, הברון התקצף על עצם הרעיון שבמושבה יהיה מורה. ומאידךרוצה שמורה ינהל את כל הלימודים 
קור, אומנם כאן בתרגום, ביצע יודילוביץ מעשה חמור יותר של זיוף המכתב, באמצעות תרגום שאינו תואם למ

יוכל  היד כדי שהקורא לא –כנראה, שלכן הוא גם הקטין מאד את כתבהיד ליד תרגומו.   –כשהוא מציג את כתב
ת להגדילו בקלו כפי שניתןבעצמו לתרגמו, כיון שבזמן כתיבת הספר לא היה ניתן להגדיל בקלות את כתב היד 

" ן כתב במכתבו שהוא אינו מסתפק ב"מלמדבזמנינו ובפרט שכתב ידו של הברון היה מעט מסורבל לקריאה. הברו
. רה""מו), אך יודילוביץ בספרו "ראשון לציון" מזייף  וכותב rabbin( רבל"חיידר", אלא שהוא רוצה שילמד שם 

חומש, נ"ך, משנה,  –(היינו, הדברים הנחוצים שהרב מלמד ושאר הדברים הנחוצים  קריאה, כתיבההברון כתב, שהרב ילמד 

מהברון  פי "תרגומו" של יודילוביץ, המייסדים מבקשים –.  על"יסודי המדע"ילוביץ מזייף וכותב , אך יודגמרא)
כן, להקים בי"ס אתאיסטי והברון נענה להם. זה כאמור לעיל אינו מפריע לו להביא מספר עשרות עמודים לאחר מ

ייסדים מפריע לתרגם, שהמשהברון קפץ והתקצף לשמוע על רעיון של הכנסת מורה למושבה. ליודילוביץ אינו 
צות שהוא בעצמו הוציא לאור חוברת ובו כתב, שהמייסדים התנגדו בשנת תרמ"ח נחר למרות מבקשים מהברון בי"ס,

    ספר.  –להכנסתו של יודילוביץ כמורה ב"חיידר", רק משום החשד שהוא ירמה ויהפוך את ה"חיידר" לבית
פקדו תיפקודו של יודילוביץ על התקן של אנשי ה"יבסקציה" שהוכוונת הזיוף היא שקופה. מטרתה היתה לחפות על 

כה ילוביץ, כידו הארוסטלין לשרש כל זכר של לימוד התורה מילדי ישראל ברוסיה הקומוניסטית וכך פעל יוד ידי-על
 יטאריתיהודה, תוך כדי שהוא מתחפש בלבושו וזקנו לחרדי, כשהפקידות הטוטאל –של מורו הנערץ עליו אליעזר בן

ספר  –ולהופכו לביתמחדירה אותו ל"חיידר" של המושבה נגד רצון ההורים כדי לרסק את ה"חיידר" מבפנים 
ן להקים פי הזיוף, ההורים עצמם מבקשים מהברו –. עלהספר של אליאנס –פי הדגם של בתי –אתאיסטי צרפתי על

  מייסדים.ה –הורים בי"ס אתאיסטי וממילא יוצא כביכול יודילוביץ צדיק, שרק ממלא את רצון ה
"הכל כתוב באוביקטיביות בלתי משוחדת"  – (עמ' י"ב)יתכן, שיודילוביץ סמך ב"חוכמה" על מה שנכתב בשער הספר 

  וממילא ניתן כך להוליך שולל את קוראי הספר, להאמין לכל מילה המופיעה בספר.
ר ם כאשדר" הם לא בנו את ה"חיידר", גכאמור, הפקידות לא מילאה את הוראת הברון ובכסף שהוא נתן לבניית ה"חיי

ה בן השו"ב רפופורט הפציר בשמואל הירש לממש את הוראת הברון לבנות את ה"חיידר". במקום לתת משכורת מלא
) וה"חיידר" המשיך 98(עמ' 1לשו"ב שכיהן כמלמד ב"חיידר", הירש העביר לו כל חודש רק "משכורת זעומה"

יסדים הכנסת הגדול, כי כנראה לדידו של מנהל "אליאנס", אם המי –תף ביתלהיטלטל בין דירות שכורות וכן במר
 קיום. ניתן הספר של "אליאנס", אין ל"חיידר" זכות –ספר אתאיסטי כדוגמת בתי –אינם מוכנים שבניהם ילמדו בבית

  רק לנחש מה עשה ש. הירש עם הכסף שהוא קיבל מיד הברון.
  

    שנקרא  ,בנוסח אליאנס וכי והרסנימוסד חינשל הפיכת החיידר לשני השלב ה
  מאוחר יותר עד ימינו "חביב"

  
בתרמ"ו אחרי שההורים כבר התרגלו לסוג כלאים זה של "חיידר" עם לימוד שפה, אך הוסתר מהם שמלמדים שם גם 
את שאר המקצועות, מבצע שייד צעד מושחת נוסף ומכריע, בהפיכת התלמידים לאתאיסטים מאחורי גבם של ההורים 

של הברון המתנגד לרעיון של הכנסת מורים לחיידר. הפקיד מכניס שני מורים לחיידר, אחד לצרפתית המלמד את ו
הלימודים, כדי שהם לא יגלו  –התלמידים גם "מדעים אלמנטריים" וכפי שראינו לעיל הוא מסתיר מההורים את תכנית

    את התרמית. את לובמן הוא ממנה ללמד את כל לימודי היהודיות. 
יודילוביץ כתב שאת הכשרתו ללימודי היהודיות הוא רכש באמצעות "השכלה גבוהה" ובכך הוא גם משקר וגם סותר 
את עצמו, שהרי ראינו לעיל שהוא כתב שהשכלה זו שהוא למד, היתה בתחום הנדסת האגרונומיה ולא בתחום לימודי 

ך היה מלימוד מזערי שייתכן שהוא למד רק וכל הידע שלו על כ שבהם הוא היה נבער מדעת היהודיות והחינוך,
"נאורים", היינו  –פי הקוד הפרוטסטנטי  –ת שני המורים עלבהיותו ילד קטן. אומנם, ראינו שיודילוביץ מגדיר א
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גם  וממילאצרפתי  –פי ה"אויפקלורנג" וה"בילדונג" הגרמני –עלאלא שחינוכם ועיצוב אישיותם לא היה כלל יהודי, 
שמים ולמדנות של "מלמדים" מקוריים, שלשם כך  –ת" שלימדם מ. לובמן לא היו מבוססים על יראתלימודי ה"יהודיו

גבוהה. לכן, גם לימודי ה"יהודיות"  –קטנה" וב"ישיבה –ב"חיידר" וב"ישיבה שנות לימוד רצוף בהרבה יש צורך
אתאיסטית של "ביקורת  –יהדותשלימדם לובמן בהסוואה מאחורי גבם של ההורים והברון, היו מבוססים לחלוטין על 

במחצית המאה  שהתגבשו באקדמיה היהדות" –"מדעיהמקרא", שהוא עצמו קרא על כך קריאה חובבנית בספרי 
שיויון.         .2מסורתיות. –תפיסות אנטי .1 –על יסודות הנצרות הפרוטסטנטית המוקצנת  ושהתבססו 19 –המאה ה

, אלא רק קיום האיסור לקיים מצוותדטרמניזם, שמשמעותו המעשית היא ה .4מטריאליזם ורציונליות מוקצנת.  .3
פי תחושות אישיות, כפי שהאדם  –ועלטקסים ופעולות סמליות, לדוגמא: טקסים לאומיים, ממה שמופיע במקורות 

המייסדים והברון "יודעים"  –פרצופי, כאשר ההורים –שמוסד זה הפך להיות דו מתחבר אליהם.  יוצא איפוא,
שהתגבש באקדמיה  רפורמי –פרוטסטנטי המחנך לאתאיזם נוצרי –ובפועל מדובר בבי''ס נוצרידובר ב"חיידר" שמ

יזם דוד יודילוביץ בשנת  מסיבה זו,בצרפת, בגרמניה ובשוויץ, בעיקר באוניברסיטאות הנוצריות הקלווניסטיות. 
ס השיויוניות המלאכותית בין ילד פרבל" על בסי –שהושתת על "שיטת)  את ה"גן העברי" 202(עמ' 1תרנ"ה 

"רומא של  –קלווניסטית של יוהן היינריך פסטלוצ'י מג'נבה  –למבוגר, מיסודה של התפיסה הפרוטסטנטית
קודש נלמדו בהיחבא  –עד כה, הלימודים שאינם לימודי –שלב שלישי  .[אנצי' עברית, ע' קלוין ז'ן]הפרוטסטנטים" 

"מקוה ישראל" שמעון הירש, מהמסיונרים של אליאנס, ניגשים לחסל לחלוטין  ובכמות מזערית. אליהו שייד ומנהל
כמובן היא, כיצד הם אינם מפחדים  השאלה הנשאלתספר בשנת תרמ"ח.   –את ה"חיידר" ובמקומו לפתוח בגלוי בית

 ובה לכךהתשהמייסדים  שכולם היו חרדים ?  –שמזימה זו תתגלה לברון וכיצד הם אינם מפחדים ממרד של ההורים
הינה, התזמון המוצלח של נקודת זמן זו, כי שנת תרמ"ח היא השנה שלאחר שתי המרידות של המייסדים נגד פקידות 

    התמיכה הכלכלית והכספית.   –הברון, שכתוצאה מהן הברון כמעט שהפסיק את החמצן הקיומי של המושבה 
עד עפר, עד שכבר לא קם רוח באיש להתנגד יותר  ראינו כבר לעיל שהמייסדים יצאו ממרידות אלו מוכים ומושפלים

    והם הופכים בתחושתם לעבדים כדומן האדמה, כשניתן לעשות בהם ככל העולה ברוחם של רודני הפקידות. 
כבר אינם צריכים לחשוש שמזימתם תתגלה לברון ושהמייסדים יעזו  שמיסיונרים מושחתים אלו מאידך ובנוסף,

מאחר שבמיוחד אחרי המרידות יחסו של הברון ודעתו על המייסדים היתה מאד שלילית,  להתלונן עליהם בפני הברון,
בראותו במתיישבים אנשים כפויי טובה, ,,  –עקב הסתה אינטנסיבית של יועציו נגד המייסדים.  הוא כתב לש. הירש 

אמונו  –שראל', שהיה אישאודותם לשמואל הירש, מנהל בית הספר 'מקוה י –ריב.  כך הוא כתב על –נרגנים ומחרחרי
לציון, הפלגנות ויצרים הרעים שפשו בהם, ומן הראוי  –של הנדיב: "אשר לקשיים שגורמים לך מתיישבי ראשון

שמסכנים אלו יבינו, כי אני הוא שנטלתי על עצמי לשאת לבדי בהוצאות מושבותם ואם יעוררו שוב התנגדות קלה 
[= לברון סיפרו יועציו, שמדובר בקבוצה של סטודנטים שחזרו בתשובה, אליהם שבקלות לקבל בתוכם את הסטודנטים הרוסיים 

, או אם במקום לעבוד, במלאם אחרי הוראות הגנן שלי, אך הסתירו ממנו שאליהם הצטרפו גם אתאיסטים כדוגמת חיסין ועוד]
לאל, לא אהסס לשלול  דיגור, יוסיפו לחיות בינם לבין עצמם באותה אווירה של איבה, שסופה לעשות כל מאמציהם

שעות ולעזבם לנפשם ולתוצאות המרות של רשלנותם ופלגנותיהם. חוסר המשמעת של  24מהם את עזרתי תוך 
      .)67(עמ' 10 “מסכנים אלו מקשה עליך מאד את תפקיד הפיקוח שנטלת על עצמך לגביהם"

תו של שמעון הירש ליישב את מכתב זה נכתב עוד לפני המרד הראשון ולאחר התנגדותם של המייסדים ליוזמ
לציון, משום החשש שההקצבה הכספית של הברון למושבה תכלול גם את מימון הביל"ויים  –הביל"ויים בראשון

האתאיסטיים, אך בעיקר מפאת רמתם הרוחנית של הביל"ויים שלא היתה ממש חרדית ואחרי שהמייסדים גרשו אותם 
ואז הם החתימו אותם על תקנות המחייבות אותם להתנהג כחרדים,  חזרה ל"מקווה ישראל" והוכרחו לקבלם בחזרה

כפי שהראנו לעיל בפרק על הביל"ויים. שנת תרמ"ח היתה כבר לאחר המרד השני נגד הפקידות, כך שלא היה שום 
סיכוי שיהיה למייסדים כח נפשי להתנגד או שיעזו להתלונן על הפקידות בפני הברון ושיהיה מי שיכניסם אליו או 

    שימסור את מכתבם אליו או שהוא יהיה מוכן להאמין להם או אף להקשיב להם.  
  

      המוסד החינוכישהיה קיצוני יותר מ ,תנועת "המזרחי" הקימה את רשת "תחכמוני"
  של הפקידות תבצורתו הראשוני

  
קימו את ההם ולכן ם" תורה ובוודאי  שלא "חיידרי –יש לזכור, שתנועת ה"מזרחי" חייבה הקמת בתי ספר ולא תלמודי

וק קרא פי כן הרב ק –ואף עללציון  –רשת בתי ספר "תחכמוני" שהיו עוד יותר קיצוניים מביה"ס שהוקם בראשון
 אך המייסדים שהיו חרדים התנגדו אפילו לביה"ס הפחות קיצוני לתנועה זו עדיין בשנות השלושים "חרדים",
     דר". מ"תחכמוני" ורצו לחנך את ילדיהם אך ורק ב"חיי
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                     ספר אתאיסטי –נסיונם העיקש והנואש של המייסדים למנוע את הפיכת "החיידר" לבית
  והמאבק הנגדי של "המורים העבריים" של אליאנס

  
אומנם, ראו זה פלא, שלמרות שהם דוכאו עד עפר, הם בכל זאת העזו להביע את התנגדותם להפיכת ה"חיידר" 

ת אלביה"ס רשמי ושמעון הירש בכל זאת קצת מפחד ומנסה להשפיע עליהם ובשלב ראשון לא לכפות בראשון לציון 
ל עוביץ רודנותו, להכניס את הנפח יודילוביץ ל"חיידר", כדי לשדרגו לבי"ס, כשם שארלנג'ר ניסה לכפות את יודיל

ץ [= מספר העתקות (תרמ"ח), שיודילוביץ ילוביעדותו של יוד,, –יעקב החרדים כמדריך חקלאי ללא הצלחה  –מייסדי זכרון

י המחקר [= בספרי ומאמרעל התנגדותם של המתיישבים הראשונים שומרי המצוות  לציון"] –כמובן לא הכניסו לספר "ראשון

ירש, הלהצטרפותו. במכתב אל נמען לא ידוע, ציין יודילוביץ ששמואל  נראה, שיש לכותביהם קושי מנטלי לכתוב "חרדים"]
יץ, לא לציון שהוא, יודילוב –מקוה ישראל" ופקיד המושבה מטעם הברון, ניסה  לשכנע את ההורים בראשוןמנהל "

ך בניהם להתיר שאלות הפוסקים ותשובותיהם או ללמוד מצוות ד' הקלות והחמורות. לשם כ [= ללמד]בא ללמוד 
ר שפת עבודברי ימינו אלמדם לדבר כן בנתמנו שלושה מלמדים, ואילו "אני", הוסיף יודילוביץ, "רק תולדות ישראל 

אכינם, והשפה בעצמה תהיה על טהרת הלשון בדקדוק הנקוד והחבור, וערך ארץ ישראל...ומעט מתולדות 
 מידת][מהטבע...ומצב בני ישראל בימים קדמונים בהארץ הזאת וערך המלאכה לחבבה...ואף העבודה באדמה...ומעט 

אולם ההורים דחו את הסבריו של הירש והם אמרו את דעתם כל נפש", החשבון...ומלאכת הכתיבה דבר חשוב ל
זה התורה שיש להם, החיידר  –שהתלמוד [= שהיתה בכך העזה עצומה מצידם, לומר זאת לטוטאליטאר בכבודו ובעצמו]בגלוי 

  .)113(עמ' 11 “ספר, באידיש] –די להם ואין חפצם בבתי ספר, שתחת ידי יהיה בלי ספק שקולה [= בית
וכח מספר. מכך גם  –מדבריהם מוכח שעדיין בשנת תרמ"ח משוכנעים ההורים שילדיהם לומדים ב"חיידר" ולא בבית

יהם המייסדים לא ידעו שמלמדים את בנ –באילו שיטות חשאיות נקטה הפקידות והמורים בהדרכתם, כדי שההורים
  טי.כבר מספר שנים לימודי "יהודיות" ושאר מקצועות והכל על בסיס אתאיס

מורה כהסוף ידוע, שאת מה שהוא לא הצליח לשכנעם בטובות, הנחית עליהם הפקיד הרודן בפקודה, היינו, את הנפח 
דיות.  לציון, עקרון ופ"ת, שהיו מושבות מאד חר –ואחר כך כמנהל ואת לובמן כמפקח ראשי על בתי הספר בראשון
יה"ס העברי הראשון". לאחר שתי מרידות כשהם אבל כבד מתחיל להיות שרוי בבתי המייסדים, לקראת הקמת "ב

    לציון אך לא כן בשאר המושבות.  –מושפלים עד עפר, הם מקבלים את הגזירה בדומיה בראשון
כדי למנוע התמרדות נוספת מעביר המנהל לובמן, שנכפה כמנהל ומפקח על ההורים בישיבת אספת המורים, את 

שר את בית הספר העברי כי יהיה מוכ עלינו לכונן דעות ובהסכמת האבות,אין לנו חפץ וצורך ב,, –פקודת הטוטאליטר 
לתעודתו...הננו קובעים הלכות בסדרי הלמודים...ואם יערערו על סדורנו אלה, לא נוכל לשים לב אליהם 

ורים אספת המב[הדברים נאמרו הספר בכלל  –ולשיחותיהם...וכבר הסכנו לחזיונות כאלה: להתנגדות האבות למורים ולבתי

תולדות בישראל ומקומה  –[ש. כרמי, "תלמים ראשונים בחינוך העברי", 'אספת המורים העבריים בארץ  “הרביעית, י"ד בשבט תרנ"ב]

עת שלו המייסדים אומנם נכנעו לטוטאליטאריזם הפקידותי והזרוע המבצ .]83, עמ' 1986תשנ"ו ירושלים  –החינוך' תרנ"ב
מאבקם ,,ינו לא פחות אכזריים, אך המירמור הפנימי שלהם כל הזמן פרץ מתוכם. ה"מורים" העבריים, שהיו כפי שרא

רישו של החרדים לא נסב על השפה העברית כלשון הוראה וכלשון הדיבור בבית הספר, אלא על אופיו...החילון שהש
השכין מה "כדי לטענו, כי מערכת החינוך הוק,,). 117(עמ' 11“בתוכו הלאומיים, שהעמידו את הכל על השפה העברית

אחר  התרבות והציויליזציה הצרפתית" והביאו כהוכחה לכך, את הבנות שנשלחו לפאריס כחלק מתכנית להשליט אותן
המה כך על מוסדות החינוך. היו שהדגישו את התוצאה של מעשי פקידי הבארון: "אשר חטאו, עוו ופשעו להטיל זו

ת אספר ה –ו את תקוות ישראל ויטילו רעל בחינוך, אין פוקד בבתיבלב הילדים ולחנכם על ברכי מנהגי צרפת...ישחית
נו", [א. רוקח, "יתבררו הדברים ויתלבידיעת תורתנו הקדושה...בעוד שלומדים ומלמדים את הילדים רק צרפתית..." 

פר הס –תיביקורת מסוג אחר, שהתמקדה ברמה המקצועית של ב .]98, כ"ט תרמ"ח, עמ' 13תרמ"ח), גיליון  18"החבצלת", 
אשי האמרכל הר –לציון משל הפקיד –הספר בראשון –ובכושרם החינוכי של מוריהם, נמתחה על העובדה שבבית

ישו "באמצעות המנהל", בלא פיקוח מצד הורי התלמידים או מומחי חינוך, וכי המורים לא התאימו לתפקידם והקד
ת דומה: "ורק , מגניב בסוגריים ביקור98עמ' ב. גם רוקח,  121מ' [סמילנסקי, לתולדות, עמזמנם לעיסוקים אחרים בתחומים אחרים 

ספרו ב. וכן הרב ליבונטין מתאר )276(13 “עין יש להם מלמדים עבריים שאינם יודעים בין ימינם לשמאלם"]–כבדרך אגב ולמראית
   ).155(עמ' 24 “החינוך עזוב  –אשר במושבות ,,  –
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                           מקונן על ההשתלטות האכזרית של הפקידות ,בונטיןהרב ז. ד. לי  –מייסד המושבה 
  ו"המורים העבריים" על "החיידר"

 
 יבונטיןלספר של אליאנס ועל שאר ביה"ס מקונן גם מייסד המושבה הרב ז. ד.  –על ה"חיידרים" שהפכו למעשה לבתי

 –ץ ציבור זה כבר השתלט על האר ,איסטי, כי בזמן כתיבת ספרו), כך שיובן גם על ידי הציבור האת112(עמ' 22
 אנס][=אלי, ה"הילפספריין" "אגודת אחים": באחד מהם [= אליאנס]אסון גדול לנו משמשים בתי הספר של הכי"ח ,,

 והספרות אנגלית ...בכל בתי הספר האלה מקצים מקום גדול לדברי הימים  –לומדים צרפתית, בשני גרמנית ובשלישי
  פר , אשר היא מקור קיומו של בית הספר...אשר על כן בצאת הנער מבתי הס[= צרפת, גרמניה ואנגליה]של אותה ארץ 

ר האלו, הרי הם כאילו תלויים בין השמים והארץ: מארץ טורקיה יצאו ולארץ צרפת לא נכנסו. זאת הסיבה, אש
 [=תוכחה לארץ...וכך נתקיימו בנו קללות ה –חוץבגללה עוזבים צעירינו את הארץ...כאלו הם בתי הספר של חברות 

, כי זרים .]“אליהם כל היום ואין לאל ידך ך רואות וכלותבניך ובנותיך נתונים לעם אחר ועיני,,  –בספר דברים (כח,לב) 
ות . בגל[= של ארגונים אלו ושל תנועות השמאל המגבים אותם]ימשלו בנו...הרעיון הארצי, לפי דעתי, הוא פרי הגלות 

י חילון עד כמה היה קיצונ.  “הארוכה, חדל עמנו לדאוג לענינים נצחיים ומעסיק הוא את עצמו רק בענינים יומיים
אינו וכפי שר יהודה ו/או גם מחסידיו המושבעים –נוצרי זה, נוכל להבין אם ניקח בחשבון שכל המורים היו תלמידי בן

, עד של האומה הישראלית [ולא המשודרגים על ידו]המקוריים יהודה, על שנאתו המטורפת לכל נכסיה  –בפרק על בן
רי בלב נד –מרעיו בליל כל –שאפילו ביום הקדוש ביותר לעם היהודי, הוא ערך בקביעות  מסיבת הוללות עם חבר

, עמוד ("החבצלת", שנת י"ח ליבה של ירושלים החרדית בחצרו והכרזתו ש"כל זמן שהתלמוד לא יעקר לא יכון הישוב"

לחץ . אכן, תלמידיו מימשו רעיון זה וביטלו את לימוד הגמרא בבתי הספר של המושבות, אך בשנת תרנ"ז, בא)ש"
מדברי  יהודה נוכל ללמוד –הרבנים החזיר הפקיד חזן את לימוד הגמרא לביה"ס. עד כמה המורים היו דבוקים בבן

 –ושפעים מבןמשאלה אם מורי התחיה הראשונים היו  אין זו,, – ]1929ביוני  13["למען האמת", "דאר היום", יודילוביץ 
ו ין שהיינביהודה, בין שהיינו בקרבתו,  –יהודה. היו והיו מושפעים...ושאפו תחיה אל תוך תוכם...כל מה שכתב בן

  .“בריחוק מקום, היינו בולעים ויודעים בעל פה
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  "הבונים החופשים"הארגונים של -תתי
  

דה מסויימת גם בישראל, הוא עדיין משמש באירופה ובמי,, –"בני ברית", חלק מכנופיית "הבונים החופשים" 
. )25.5.59ב", תון "מערייחיים, ע –(שאול בן “מעין "מסדר הבונים החופשים בשביל יהודים", על כל סממני הטקס והסודיות

להם הכנופיה ש –יצאו נגד הכנופיה האנטישמית "הבונים החופשים" ותת במאות השנים האחרונותהוכחנו לעיל, ש
פלד זוננ כגון הגרי''ח ,"בני ברית" באזהרות חמורות, שלא להסתפח לכנופיות פרוטסטנטיות אלו וכן גם בארץ ישראל

כן ופול ר –רריוהבד''צ בירושלים וכן גדולי חכמי הספרדים מרנן רבי יוסף ידיד הלוי, רבי אברהם עדס, רבי עזרא ה
 ת אלוהגאון הגדול רבי אליעזר ברגמן שערך לפני מאה שנים תיקון לחזרה בתשובה והתגיירות למי שנפל לתוך כתו

  . ("אור המזרח", חוברות א' וב')
כתות להשתייכו לציונות הדתית ונכנסו בנים הראשיים האשכנזים והספרדים של הר המכריע רובםכפי שראינו לעיל, 

סור" כל גדולי ישראל ובאמצעות הקשרים של כתות אלו נבחרו למשרות הנ''ל, מלבד שעברו על "לא ת אלו נגד דעת
המשפט –נוצרים, מעולם לא התגיירו באמצעות חזרה בתשובה. רבים משופטי בתי–מדרבנן והפכו למעשה ליהודו

ה זהבונים החופשים" לכן אין השתייכו לכנופיית " )12.9.48תון "המשקיף" י("עבארצנו, החל מהשופט גד פרומקין 
     מפליא שבנין הבג''צ מכוסה בסמלים גלויים ומוסווים של כנופיה זו ועל גג הבנין קיימת פירמידה גדולה.

  
לציון, אם הם היו מנסים להתנגד ל"מורים" שפלשו –כיצד היו נפגעים המייסדים בראשון

אפילו לפני  ספר, –ופכו לביתלחיידר והשתלטו עליו בפקודת הפקידות הטוטאליטארית כדי לה
המרידות, או כיצד הם היו נפגעים אם הם היו מעיזים להוציא את ילדיהם מביה"ס ומהגן 

  ולהקים מסגרות עצמאיות של גן ו"חיידר" ?
  

ה של בשאר המושבות שגם כן היו כולן חרדיות וניסו להתנגד להשתלטות האלימגם ממה שהתרחש  ניתן ללמודעל כך 
ביקשו ש שומרי מסורתלציון מוקד משיכה ל –עקב כך שימשה ראשון,,ון לציון היתה חרדית במיוחד וראש  המורים.

 בא,הנוכל להיווכח בפרק ), אך אחרי המרידות הם כבר למדו את הלקח ולא ניסו להתקומם. 95(עמ' 11“להשתקע בה
ת לו ממוות בייסורים באמצעוסבשמייסדי המושבות שניסו להתנגד לפלישת המורים ל"חיידר" ולהשתלטות עליו, 

ו הכאת המלמדים או גירושם על ידי שייד תוך שהוא מאבד את צלם האנוש שלו מרוב זעם ואף נסיון של הרעבה,
    לשסע כלבי טרף במייסדי עקרון כדי לקורעם לגזרים וכו'.

 ימינו, של אלומחבר המחקר שצוטט מקודם, משתמש בכוונה במושג השגוי "שומרי מסורת" שנלקח מהמציאות של 
 המכונים "מסורתיים", כשהכוונה היא בעיקר לאלו שמוצאם מהמזרח. ביהודים אלו הושקעו מאמצים כבירים של

ל כך אף גוריון אחרי קום המדינה, כדי לבצע  באלימות את ה על דתם וע –הממשלה בראשותו ובהכוונתו של דוד בן
  ם את מסקנותיהן.הוקמו ועדות חקירה, שמראש לא היתה כלל כוונה לייש

 ו לגריסתתיל, כדי למנוע כניסתם של חרדים, לבל יפריע –מבצע אלים זה התבצע בעיקר בתוך מחנות מגודרים בגדרי
סה זו [על גריסה ודריודריסת יהודיותם וזהותם היהודית ועל כך הוקמו כאמור אחרי לחץ בינלאומי ועדות חקירה 

  .], תשמ"חגקי" –עמ' צ"ט וניקראע. ילדים, ראה ב"על צפורני נשרים" שכתב הרב  זלת אלפיגשהתבצעה בציבור היהודי בתימן, שכללה גם 
ן לה ת ואי"פרופ. ישעיהו ליבוביץ מסר לועדת החקירה כיצד שיקרו מנהלי המחנות בעדותם : 'כי האוכלוסיה אינה דתי

וך החינוך, מערכת החינ –דמפורשים מצד ש. עמר ואחרים ממשרדרישות לחינוך חרדי'...הוא העיד על איומים 
 חינוךוההסתדרות, שאיימו על ההורים והילדים במניעת אוכל, ביגוד ועבודה, באם לא ירשמו את כל בניהם לבתי ה

  האתאיסטים של ההסתדרות" (שם, עמ' ק"ה). 
עד  יםליהודים אלו שהפכו לבעלי מום רוחני וזהותי, נשארו רק שרידים סמליים מעברם היהודי המפואר והם מכונ

- על החלת הגדרה זו על החרדים שהצטרפו למושבה היא לא רק נתפסת. לכן, היום "מסורתיים", או "שומרי מסורת"
 –186(עמ' 1מי שאינו אמון על ההגדרות הפרוטסטנטיות כהזויה, אלא גם לא מוסרית בעליל וניתן לראות בתמונה ידי

שם בבה חרדים עבדקנים עם פאות עבות, כך שלכנותם תרס"ג היו הר –, שבין המצטרפים למושבה בשנים תרנ"ו)7
  האנמי "שומרי מסורת", זהו עיוות ופשע היסטורי.

  
    המרד השלישי הגדול ביותר נגד הפקידות הטוטליטארית, בהיקף ארצי 

  גדולי הרבנים של ארץ ישראלובהנהגת 
  

  במחקר. ,מרד זה הועלם לחלוטין בספרי המייסדים והובא רק כבדרך אגב
נת תרנ"ז, משטר הרודנות הצליח במלחמתו נגד מייסדי המושבות, ברם אז הבינו מייסדי המושבות החרדיות, עד ש

שאם לא עכשיו, החורבן של המושבות יהיה סופי ובלתי הפיך. ה"חיידר" הפך ממש לבי"ס על בסיס הסתה אתאיסטי 
ם, בגיל כה נמוך ובניגוד לתקנות וועדי עם שלל מקצועות המנוגדים ללימוד התורני של העם היהודי מאז היותו לע

מתוכנית  (חוץ מהתנ"ך, שנלמד בשיטה הפרוטסטנטית)הקודש  –הספר לימודי –המושבות ובמיוחד שהושמטו בבתי
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זרועי  –אם המייסדים עצמם אינם מסוגלים להלחם בטבעת החנק כתמנון דו  הלימודים. המייסדים החליטו להתקומם.
ה"מורים" שמונו על ידם, מאותם ילדי המייסדים שנשלחו בפקודת אליהו שייד לפריס וחייליהם  מחדשל הרודנים 

יהודה וכל אלו הונהגו על ידי הנפח  –וממורים מחסידי אליעזר בן )443' (עמ1והוחזרו למושבות כמורים אתיאיסטיים 
), הם ינסו להפעיל את 90(עמ' 11מאידך יהודה  –יודילוביץ והמודד לובמן שכמובן היו גם הם מתלמידי וחסידי בן

התקנות של וועדי המושבות, לגבי סמכויותיהם של בתי הדין וגאוני הדור והרבנים הראשיים של ארץ ישראל, 
נראה שהמייסדים היו עדיין די תמימים. הם לא ידעו שהפקידים הראשיים והזוטרים  שהוענקו להם בתחום החינוך.

"בית המדרש למורים" בפריז כיצד להלחם ברבנים ובגדולי ומנהיגי כחלק מארגון אליאנס, עברו השתלמות מקפת ב
העם היהודי ושחלקם  צברו ידע מלחמתי מצטבר במלחמותיהם נגדם במזרח, באמצעות לחימה ממודרת, קונספרטיבית 

א הברון ובמיוחד שכאן היה לפקידים הטוטליטאריים יתרון של –וכחנו לעיל בפרק על יועצי ופקידיוגלויה, כפי שה
היה להם במלחמתם במזרח, בניגוד למזרח כאן בארץ ההורים שימשו בידה של הפקידות הטוטליטארית כבני ערובה, 

  היות והקיום הכלכלי של המייסדים היה נתון בידי הרודנים.
ד בשנת קבלן החרדי מאיר כרצ'בסקי שצורף למייסדים מי –המייסדים יכלו להבין זאת באמצעות התנגשותו של הנגר

 (קסטינה)טוביה  –ט, כשנוסדה המושבה באר –ת תרמ"חוהנה קרה בשנ,, –"ב עם פקיד המושבה אוגוסט בלוך תרמ
ה ו שלשבשביל יהודי בסרביה והיה צריך לבנות להם בתים...הפקיד בלוך...קרא את מאיר הנגר ויצוה לו...להכין ל

ב (היום רחושהיה מול אורוות הברון  עשר צריפים, במקח שהוחלט ביניהם. הכל הוכן בראשל"צ על מגרש הריק,

 ר  יותרמוהליבר) [= שיטה זו של בניית בית עם גג והעברתו המיידית לקסטינה, כדי למנוע את התנכלות הממשל התורכי, הועתקה מאוח

ך, פה. כי מי זה יכול להעיז לדרוש מפקיד הברון וביחוד מבלו–. היה זה הסכם בעלכשיטה בהתנחלויות של "חומה ומגדל"]
לשלם  המלאכה כמאה וחמשים נפוליון זהב וסירב –חוזים וחתימות ?...הסוף  היה שהפקיד בלוך נשאר חייב לבעל

. אני ההמלאכה להגיש הדבר לבוררים או להרב. נתקצף הפקיד ויען: "תוכל לפנות למי שתרצ –אותם לו. הציע בעל
יעתו ים. שנים עברו וכרצ'בסקי היה חוזר על תבולא אשעה לשום צדד במקום הזה השופט, אני הרב, ואני הממשלה,

לוך ן את בהזמי [= הרב]ובלוך על סירובו. ויהי היום ויגיש כרצ'בסקי את עצומותיו להרב נפתלי הרץ הלוי ביפו והלה 
סור א : א)חטא בזה ובלוך יצא מן הכלים וגזרה יצאה מלפניו [= גיהנום]לענות להתביעה. כמובן שכרצ'בסקי שאול 

ר. בית הספר קבל פקודה לשלח את ילדי כרצ'בסקי מבית הספ. ב) ולבית המרקחת להגיש מרפא למשפחה זו להרופא
סד בשום מו . ה)המילדת לא תענה ליולדת . ד)אסור להגבאי ולהשמש בבית הכנסת להעלות את כרצ'בסקי לתורה ג)

יה יר פנר אצל מאיר נגר, הפקידות תסתמי שישכו . ז)השוחט בל ישחט לו עוף . ו)צבורי אין לתת עבודה לכרצ'בסקי
בפני  ין שלאלחץ על בית דינו של הרב, שיוציאו פסק ד [= כיהודי חרדי וראה גם את תמונתו שם]ממנו וכו' וכו'...כרצ'בסקי 

שידוע , כהדין –הופעתו של בלוך בפני בית –[= שלא כדין, אלא אם מבצעים הליך של "כתב סירוב" על ביזוי בית הדין של איבלוך 

ק "אנכי הח"מ  מסל  –, קבל כרצ'בסקי מבית הדין את האגרת המענינת הזאתשמדובר על אדם אלים וסרבן (כבלוך)]
 פי ההלכה אין –כזי של הסרוב לדון היה, משום שעלהטעם המר .)100(עמ' 1“ מלשפוט...מפני הרבה טעמים..."
משטרתיות, כשממילא לא יצא מהליך  הדין סמכויות–התחתון כבלוך אם אין לבית –מבצעים שום הליך מול איש עולם

ר . כאשזה דבר. הרב גם לא רצה לכתוב את הנימוקים, כיון שאז הרי אוגוסט בלוך היה מתנכל עוד יותר לכרצ'בסקי
  ).443(1 “(= כעבד לפני אדונו) “מריה" [= קמיה]ולם עמדו לפניו כ"עבדא קמא כ –המייסדים נפגשו עם בלוך 

[= הכינוי דת רבים מאנשי ה,,  –ושאר המשמשים בקודש היה זהה בכל המושבות. נביא לכך עוד דוגמא יחס זה לרבנים 

י שימשו, כאמור, בתפקידים כפולים: תנאפרוטסטנטי ל"כלי הקודש", שנוקטים בו העוסקים בהיסטוריה באקדמיה]  –הנוצרי
, : וכן כפיפותם לאמרכליםרים "העבריים"][= ומושירותם ומשכורותיהם היו גרועים מאלו של שאר פקידי הבארון 

ים בודקים אלא אף ברבנ –שפעמים רבות התייחסו אליהם ואל תפקידם בזלזול. הדברים אמורים לא רק בשוחטים
קב, קיבל יע –בזכרון [= החיידר]הספר –, רב העדה וראש בית[= שהשתייך מאוחר יותר ל"מזרחי"]ידועים. הרב זאב יעבץ 
נק לחודש ודירת שני חדרים עם מטבח משותף, לעומת דירת חמישה חדרים שקיבל אז מורה משכורת של מאה פרא

יד ל. הוא לא הושב בבית הכנסת במקום מכובד [= שנכפה בכח על ילדי המייסדים, בהוראת פקידי הברון]לצרפתית במושבה 
וות כי "אין פה לתורה לצהקודש, בכותל המזרח, וכשנתן הוראה בעניני מוסר, צעק עליו מנהל המושבה  –ארון

  ).151(עמ' 13 “מאומה, הכל בידי האדמיניסטראציות"
ת אבמסגרת ההעברה על הדת שעסקה בה בעוצמה רבה פקידות הברון, הם נתנו פקודה למייסדי המושבות לא לשמור 

ארץ אן בדין של מספר רבני חו"ל, שלא ידעו מה מתרחש כ –מצות השמיטה בשנת תרמ"ט. הם הצליחו להוציא פסקי
נפש  –פעמי, משום שנאמר להם ששמירת השמיטה גובל בפיקוח –מפאת ריחוקם, להזקק ל"היתר מכירה" חד

סקו ובאמצעות פסקי דין אלו הסיתה הפקידות גם את הברון, אך כאשר נודע למתירים שגדולי הרבנים בירושלים פ
הגדול כהיה חתום המהרי"ל דיסקין, שנחשב דין זה  –שחובה לקיים את מצות השמיטה הם חזרו בהם ובפרט שעל פסק

רב הקא,  –[ראו מכתביהם ב"עמוד האש", עמ' צבדורו והוכתר על ידי כל גדולי אותו דור בתואר "ראש של כל בני הגולה" 

ה .  מספר מושבות העזו למרוד בפקידות ושמרו אז את השמיטה במלואה וגם בשמיטה הבאיוסף שיינברגר, ירושלים]
ת משונות, הברון השתוללו מזעם והם התעללו במייסדים בצורו –). פקידי(ח"א עמ' קפא12המושבה עקרון  וביניהן היתה

 1893סע כלבים בעקרונים המורדים בשנת בלוך תכנן לש,, –טרף במייסדים. לדוגמא  –גם באמצעות שיסוי כלבי
  ).917(עמ' 13“קיד) –קב, זכרונות, עמ' קיביע –(דוד שו"ב מזכרון...ראה על התעללות אושרי )12.2.1893(במכתבו לגרוס 
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המייסדים השכירו את בהמותיהם להובלת משאות, כתחליף לעבודת האדמה שהושבתה בשנת השמיטה. הפקידות 
     ( ח"א עמ' קפ"א).12החרימה את בהמותיהם ולא החזירו להם אותם לצורך חרישה גם אחרי שנת השמיטה

 –אשוןרבשנת תרמ''ח, עם התמנותו של הפקיד בלוך כממונה על  [= בעקרון] מערכת היחסים התערערה באופן קיצוני,,
ת בתיה, , מזכר32[אחיעזר ארקין, "נחשוני השמיטה", עמ'  “לציון, פתח תקוה ומזכרת בתיה במקומו של יהושע אוסוביצקי

רזל, רו יחד רצון בכרוח סופה הסתער הפקיד החדש על המושבות והשליט בהם כמעט מצב מלחמה, בו חב,, . תשנ''ד]
י ו דברערמה שטנית ואכזריות יתרה...טובת ההתישבות לא היתה כלל נגד עיניו. צדק, אמת וכיוצא באלה היו בעיני

לוניסטים מעקרון מודיעים ל"הצבי"...להנדיב הנודע האב והפטרון להקולוניא הובאה דבת הקו,,. )210 (עמ'18 “הבל...
ם. זה ממלאכת ידי-עלר...מאריכים הם יותר מדי בתפלותיהם ערב ובוקר ומתבטלים רעה לאמו פקידות הברון] ידי-על[= 

ה'  וישלח הנדיב נ''י דברו אל מנהל המושב האדון אסאוועצקי ויצו עליו להגיד להאכרים בשמו לאמר: עבדו את
      . ]43 ["המגיד", תרמ''ז, גליון “אלקינו בכל אות נפשכם והאריכו בתפלה כחפץ לבבכם ואיש אל יפריעכם

 ה מאדגדולי רבני ירושלים פנו בשנת תר"ס במכתבים הן לברון רוטשילד והן לרב הראשי של צרפת צדוק הכהן, שהי
רגון א), אך היה חבר הועד המרכזי של 102(עמ' 31יהודית  –מקורב לברון ותקף את הציונות וראה בה תנועה לא

דין הגדול כדי שישפיעו על פקידי המושבות להתייצב בפני בית ה), נתון שלא היה ידוע לרבנים, 151(עמ' 13ס  אליאנ
 –בירושלים, כדי לברר את תלונות מייסדי המושבות כלפיהם ושימנעו את הפקידים לפנות לערכאות משום חילול

    (ח"א עמ' קפד). 12השם. הם כלל לא הגיבו ונראה שיועציו כלל לא איפשרו את הגעת המכתב לברון
וא מרכיב (שה לציון למרד באומות –קיימת התנגדות עזה של מייסדי ראשון) עדיין 1905רס''ה (יש לציין שבשנת ת

ל ציון, ביוזמתו של המורה התקיימה לראשונה תהלוכת לפידים עם דג 1905 –ב,,  –ולדגל הציוני  מרכזי באתוס הציוני)
גשמתה", של ההתעוררות הלאומית וה כהן. תהלוכה זו "ניצבה כתמרור על דרך הניצחון –לייב מטמן –ד''ר יהודה

צאת להיתה אמורה  (= של תלמידי ביה''ס)כדברי זרובבל חביב, יו''ר ועד המושבה, אבל לא הכל הלך חלק, התהלוכה 
התנגדו לדגל הציוני ומחו נגד המרד  בני המושבהמבית העם לבית הכנסת ולצעוד ברחובות המושבה. הבעיה: 

(= שהגיע באותה שנה למושבה ובסופה הוא פוטר  בהחלטה להפריע לד''ר מטמן הם התאספו בבית העםבטורקים. 
רשה מאחד מהם איים על זרובבל חביב ואמר לו שאם כיו''ר ועד המושבה הוא   לציון). –מביה''ס והסתלק מראשון

, 12.14  –", במקומון "השקמה( “תהלוכה מרדנית כזו, עליו לתת את הדין לפני הממשל הטורקי...המושבה היתה כמרקחה

ניו דרכם .  גם כאשר ניסו חלק מהמייסדים להגיע אישית אל הברון כדי להתלונן בפלציון) –נילי ערבה, מוזיאון ראשון
= יועצו [ארלנג'ר ,,נחסמה וכאשר הוא ביקר בארץ ושוחח עם המייסדים זה היה תחת עיניהם הפקוחות של הפקידים. 

ענינים היה הכתובת הישירה לפניות של המתיישבים ב )]146(עמ' 1המסיונרי "אליאנס"  הראשי של הברון וסגן הנשיא של הארגון
ם גבתקווה שיגיעו שונים, לתלונות על הפקידים ולבקשות מן הנדיב. המתיישבים פנו אליו בכתב, נסעו אליו, 

 כנס אליונתנו להם לה . כאשר היה מדובר בתלונות ובמיוחד בנושאים רוחניים וחינוכיים, היה ברור שלא“...לבארון
 –או שמכתביהם יגיעו לידו.  מהתייחסות זו של הפקידות היו צריכים להבין המייסדים שמדובר בכנופיית פשע

  מאורגן, שלא ישעו כלל גם להתערבותם של הרבנים. 
 יונה)צ(נס מתיישבים כאלה  מוואדי חנין ,,  – התייחסות המחקר למרד ארצי זה במושבות וכישלונו

..בגדרה תורה "שערי תורה" ביפו...בקסטינה הקימו..."ישיבת אורח חיים". –שלחו את בניהם ללמוד בתלמוד וחדרה
למלמד  ושלושים או ארבעים ילד נמסרו [= בשנת תר"ס, רק אחרי עזיבת הפיקוח של חובבי ציון]הוקם "חיידר"  [= הביל"ויית]

בת פקידות [= אך רק בתרס"ב, אחרי עזיהצליחו לסגור אותו  ספר עד אשר –פשוט...גם בעקרון היתה התנגדות קשה לבית

וה ...על רקע זה היתה התנגשות בפתח תק[= יק"א]ספר מחדש מטעם הפקידות  –...בשנת תרס"ה נפתח ביתהברון]
וציא הספר המקומי שבחסות הפקידות. ההורים החלו לה –בשנת תרנ"ז...לא היו מרוצים מהחינוך ומהמורים בבית

ומסרום למלמדים ששכרו והביאו מירושלים על חשבונם הפרטי. לירושלים החלו להגיע שמועות, כי ילדיהם...
ם עהספר ואוסרת למסור ילדים למלמדים. נשלח שליח מירושלים, אשר ביקר יחד  –הפקידות מחייבת לבקר בבית

בים לשלוח ילדיהם ארב. זה השיב, שהרשות ביד המתיישפ  –תקוה  –רבה של יפו והמושבות אצל הפקיד בפתח
. להפנות אליו את התלמידים אך הוא אינו משחררם מן החיובהספר,  –למלמדים רק לאחר תום לימודיהם בבית

לצורך  [= הארצית]התשובה לא סיפקה את הרבנים והתארגנה משלחת של שלשה רבנים מטעם ההנהגה העליונה 
לוי הים רבי שאול חיים הלוי הורביץ, רבי שלמה זלמן הרבנים שנסעו היו הדיינ  –50[הערה התערבות אצל הפקידות 

  ובראשם הרב הראשי רבי יוסף חיים זוננפלד. אליהם הצטרף גם הרב של המושבות ויפו רבי נ. ה. הלוי].
 –[= שראינו לעיל, שהוא היה צמוד לעצותיו של בן לציון –המפקח הראשי על מושבות הנדיב, אליהו שייד ישב בראשון

יהודה  –לציון ותקף במשטמה ו"בזעם רב" את הישוב הישן, כדי לתמוך במלחמתו של בן –תרנ"ד הוא נאם בראשוןיהודה ובשנת 
נון, לתקצב  את אותו חלק בעם  –נגד כל גדולי התורה, את המסורת  המקודשת בעם היהודי, מאז כניסתם לארץ בימי יהושע בן

    . )]128(עמ' 3ה  א תקף חוקרים אלו על שהם קבלו תקצוב זהאמונים על המחקר התורני ושנקרא אז "החלוקה" וכן הו
תקוה, אשר היה  –הספר בפתח –הרבנים נסעו אליו ראשונה, כדי לשוחח עמו ולבקש רשותו לטפל בעניין בית

לציון שלחו אליו את השוחט המקומי להודיע לו על  –.  בהגיעם לראשון[= בלא שידעו את מה שהבאנו לעיל] בפיקוחו
סירב אפילו לקבלם וביקש שיעלו דבריהם על הכתב. הרבנים הודיעו שבכוונתם  [= ברוב חוצפתו] שיידבקרו. רצונם ל

תקוה, אך שם סירבו שוב הפקידים להתראות  –תקוה וארבעה לעקרון. הם חזרו לפתח –לשלוח ארבעה מלמדים לפתח
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 (מראשון לציון). הפקיד חזן באמצעות הפקידות] [= שתוקצבעם הרבנים והזמינו אליהם רק את רבה של יפו והמושבות בלבד 
ללמד גם  [= האתאיסטים]הלימודים, ומעתה חובה על המורים  –כי שינה את תכנית, [= כפעולת הסחה] הראה לרב

[= בניגוד לתקנות הועד של , אך הוא חוזר וקובע פי "מדעי היהדות"] –[= אך ורק כסיפור, על קודש –תלמוד ולימודי

הנצרות הפרוטסטנטית,  כפי שמצווה[= אין הוא מסכים לכך שהרבנים יתערבו בענייני המושבות והחינוך , שהמושבות]
  .שכמרים יעסקו אך ורק בניהול הכנסיה ולא בענייני החיים והמציאות]

 הספר, לשם נכנסו בלא –כאשר שמעו הרבנים את תשובת הפקידות, החליטו...ללכת אל הפקיד חזן ששהה בבית
 ן לציוןקמה מריבה בין הרבנים והפקידים, אשר הסתיימה בפיוס ובשיחה ללא תוצאות. הרבנים חזרו לראשוהזמנתו.  

 ים שםוביקשו לבקר בבית הספר כדי לבחון את התלמידים. הם התלוננו לפני השוחט המקומי, על שהילדים כבר מסיר
 באמתלה, כי אין הוא רשאי לאפשרהספר  –לפעמים את כובעיהם. הפקיד לא נתן להם רשות אפילו לבקר בבית

 עקרוןביקורים לאנשים זרים שאינם מהפקידות. בשל מצב עניינים זה החליטו הרבנים לוותר על כוונתם לבקר גם ב
האמת  [= שגילו אתוחזרו לירושלים. האכרים, אשר נכוו על ידי הפקידות ורוגזו של שייד על פירסומי "החבצלת" 

אוי להם [= וכבר ראינו לעיל ש עביר את התלמידים על דתם, הגישו מחאה נגד הפירסומים, שהפקידות מתכוונת לההמרה]

יושבי  [= זה מזכיר מאד את . הם מבקשים מהרבנים ועורכי העיתונים להניח לענייןואוי לנפשם אם הם לא היו עושים כן]
    הטעייה מעין אלו].  הגטאות שנאלצו לעיתים לשלוח לקרוביהם, בפקודת מפקדי המחנות הנאציים, מכתבי

את  כתבו מכתב לשייד, שבו הם מזכירים את פעולותיהם למען היישוב ומבקריםהם כאשר הרבנים חזרו לירושלים, 
ספר ה –. המורים ובתי[= אולי כדי לרמוז לו, שאת חיסול החינוך היהודי במושבות שהוא מנהל, הוא לא יוכל להסתיר] המתיישבים

רב סלנט השמשו של ,,  – 54[הערה  עצמווהדת. כן הודיעו שיתערבו בעניין זה אצל הנדיב הנוהגים שלא בדרך התורה 
    . )3 –221(עמ' 3“]“הכחיש שם את הידיעה על דבר המברק לנדיב

המפרט ביתר הרחבה את הפרטים שהובאו לעיל וגם את העונשים שהוטלו [ח"א, עמ' רפ"ה] 12 נצטט עוד מקור
ן להתנגד להעברה על דתם של ילדיהם על ידי הרודנים העריצים של פקידות הברובמושבות על המייסדים שהעזו 

  והמורים העבריים. 
 "]יידריםמייסד ארגון "שומרי תורה", שמטרתו היה להקים במושבות "חקיים מסמך נדיר בידי נכדו של רבי זרח ברוומן [

רשו מהמושבות. צו זה ניתן לאחר של צו מטעם הפקידות, האוסר הקמת "חיידרים" במושבות ושמקימיהם יגו
 –שפקידות הברון ו"המורים העבריים" השתלטו באלימות על ה"חיידרים" שהקימו מייסדי המושבות והפכום לבתי

     ].102[שבועון "במשפחה", ג' ניסן תשע''ז, עמ' פרוטסטנטיים של רשת "אליאנס"  –ספר נוצריים
[= באמצעות ספר במושבות  –בתי דות של הבארון רוטשילד, ליסדבימים ההם החלו משרדי הפקי,,ש –כן הובא  –כמו

גמה ...והיו בתי ספר אלה, מוסדות מעורטלים מכל אופי יהודי...ותכנית הלימודים במהפיכת ה"חיידרים" לבתי ספר]
ו אנוה מיתק –חילונית מובהקת, וגם פקידי הבארון החלו מגלים יחס עוין ונוקם לחינוך החרדי. כאשר מתיישבי פתח

ו אובדי הספר שנתייסד שם, הזהירום הפקידים בעיכוב שכר העבודה, והאיכרים העניים הי –לשלוח את ילדיהם לבית
ו לצאת ...רבי זלמן בהר"ן ורבי שאול חיים הורביץ, נאלצ [= רבה הראשי של א"י]עצות עד שרבי יוסף ח. זוננפלד 

    על הבעיה וללמוד את פתרונותיה. תקוה כדי לעמוד מקרוב  –לישע אחיהם ויחדיו ירדו לפתח
שה מיכל פינס שכדרכו מספר על ענינים כגון אלה בלעג רב, כותב במכתבו מיום כ"ה חשון תרנ"ז, לרבי יואל מ

 –...ובפתח"  –ששהה אז בחו"ל  תקוה] –מעסקני ירושלים הבולטים...מראשי ה"כוללים" וממייסדי פתח  –5[הערה סולומון 
יק. הבתים את ילדיהם וישאר ביה"ס ר –פרטיים מכבר, אך השנה הזאת הוציאו כל בעלי תקוה הנה ישנם מלמדים

פר ויצו לאמר: 'מי האיש אשר לא ישלח את בנו לבית הס [= בא כח הפקידות בפ"ת ומנהלה מטעם הברון]ויחר אף פארב 
סתים דברו והיו הקולוני דבר קיים –בראשונה, אולם סוף [= מתוך מסירות נפש]יעכב שכר עבודתו' ולא שעו אליו 

י אלא , כי ביה"ס אינו עשו[= מעצמו]מהר ויודיע הדבר לרבנים וגם הוסיף מדיליה  (ממייסדי פ"ת)נבוכים ושטמפר 
להב וגם הרב שמואל סלאנט הת (הגאון המהרי"ל דיסקין מבריסק)לשפות זרות וכו' והנה התלקחה האש בקדשי הקודשים 

ה ...ולאחרונ(המהרי"ל דיסקין, הגר"ש מסלאנט והגאון מלובלין)ד בשם שלשת הרבנים ויטכסו עצה לערוך מכתב אל הפקי
 [=י נמלכו לשלוח מקודם לחקור הדבר וישלחו את הרב חיים בהר"ן וילך ליפו ומשם בלויית הרב נפתלי הירץ הלו

 ך הרבהתערב בדבר, אתקוה ויבעט בהם פארב מתחילה באמרו, כי אין זכות לשום רב ל –לפתח רבם של יפו והמושבות]
ח את נפתלי הירץ השביח מעט עדותו ויחל לדבר רכות ואולם סוף סוף תשובתן היתה, כי יוכלו הקולוניסתים לשלו

רגיעה אין נקי. התשובה הזאת לא ה –בניהם להמלמדים אחר כלות זמן הלימוד בביה"ס, אבל החיוב לשלוח לביה"ס
[= סגנון מבזה שכזה אכן מתאים לפינס  דובים הגדולים""שלושת הרוחם של הרבנים ויוסיפו לשלוח את 

  א. בן יהודה, שלאלוקים אין בחירה חופשית.   – מניסט הקיצוני שטען, לדברי חברוהדטר
ומייסד ביל"ו תוקף  )31עמ' (25" ז. ד. ליבונטין התמרמר על נקמנותו של פינס, כי לא ניתן לו להשתלט על "הישוב החדש

. איטה, בתו של פינס, שימשה בשנת ת"ש )60(עמ' 27ל כך שגזל כספים שהיו שייכים לאגודתו על שקריו וע ת פינסא
, את הרב חיים זוננפעלד ואת הרב זלמן בהר"ן )]93עמ' (1בתפקיד "קצין מחוז ירושלים ונישאה למתבולל ד"ר דוד ילין 

וית הרב נפתלי הירץ וימאן לקבל פניהם לציון וילכו אליו בל –ואת הרב מדוברוונא ויבואו ליפו, והנה שייד בראשון
ופשר דבר  לציון) –(הפקיד של ראשוןתקוה ושם כבר הקדימם לבוא חזן  –אף וילכו לפתח –לציון בחרי –ויסעו מראשון

העלה שלהבת  (= המהרי"ל, הגאון מבריסק)אשר גם שם לא הועילו מאומה וישובו ירושלימה והנה הסנה בוער באש 
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פי המופיע ב"שולחן ערוך", כגון, שאסור להימצא בארבע  –[= עלדו ובעצמו לשייד ולהחרים אותו ויאמר למהר הוא בכבו
אלא שדבורו לא היה מעשה והסכימו אמותיו ולנדות אותו רשמית בבית הכנסת ושאם הוא שוחט שחיטתו נחשבת לנבלה וכו'] 

ששימש כסגן הגאון רבי  (= חמיו של הרב קוק)...פרסם האדר"ת ,, – [שם, ח"ב, עמ' ע"ו]. “לערוך מכתב להנדיב בעצמו
שמואל סלנט ברבנות ירושלים כרוז..."אש הכפירה והמינות בעוה"ר עתה ללהב יצתה על ידי מדיחים ומסיתים ובערו 

' יע)י(היסטארימין ושמאל לכפור בכל תורתינו הקדושה...העמידו כל התורה על 'לימוד לשון עברית ותולדות ישראל 
פה אין זכר, הן כל הנתפס בחרמם, שוב לא ישוב ואין  –ורה שבכתב כספורי מעשיות ומתורה שבעלולעשות כל הת

  ...עד כדי הכאת המלמדיםתורה אלה  –להם תקנה..." ופקידי הברון...הכריזו מלחמת חרמה בבתי תלמוד
מכאיבה את  פינה שבגליל העליון בו הביע בצורה –מאחד המלמדים במושבה ראש, נותר לפליטה מכתב מזעזע

וסגנו סגל ועוד. צפרניהם אוחזים  [= מנהל המושבה מטעם הברון]...רב כוחם של הדובים הגדולים, קלבוריסקי ,,  סבל זה:
את רוב ילדי המושבה ומלעיטים אותם ברעל האפיקורסות ומשרישים בלבם זרע פורה ראש ולענה. אהה! כמה ילדים 

אין דרך, צר לי עליכם ילדים תמימים, לבי לחללי אלה! והמעט להם כי אשר לגדולות נתעתדו, תועים בשממון תוהו 
סרו לב בנים מעל אבותם וילמדום לפרוק עול תורה ועול מוסר, ללכת בשרירות לבם, המעט להם כי חללו את הקדש 

פים עם ...[= עריכת נשואת המקדש, כי עוד נשאם לבבם להפוך את בית הכנסת למקום פריצים ופריצות ולהתהולל שמה

מוסריות הנעשים לנגד החרדים  –נדמה לי כי בימות האינקויזיציה אנו עומדים, במעשיהם החשוכים והאי נשים]
המחזיקים בהם. בעת הזאת אשר אחינו האכרים נתרוששו ונתדלדלו עד מאד לרגלי הארבה וכמעט אין לאף אחד מהם 

 –טים לזריעה אין להם והאומללים האלו למי יפנו אלחם לפי הטף עד עת הקציר וגם מה יש להם לקחת מהקציר, שחי
ל האדמיניסטרטור קלברסקי, המתיימר לפטרונם הדואג לשלומם וטובתם, אבל תיכף בצעדם על מפתן ביתו גרשם 
מעל פניו, זכר להם את  חטאם אשר חטאו, כי שלחו את בניהם ללמוד תורה והלכו להם בפחי נפש. ומה יעשו 

ל דעתם ? היוכלו לעמוד בנסיון, ביודעם, כי עליהם לגווע את כל החורף והקיץ הבא אחריו הנדכאים האלה היעמדו ע
[= למסיון, לבית הספר "העברי", ברעב, היעצרו כוח לבלתי התרפס לפניו ולכוף את ראשם, למכור לו את נשמת עולליהם 

קשה ליתן לסגל נאפ"ז, שימציאו לבעלה בעד נזיד עדשים, טרף ביתם. הוי אומללים. אשה אחת ב האתאיסטי של 'אליאנס']
ציון ידלר ולמלמדי בניך, הם ישלחו לך". הוי  –העובד בצבא בבאר שבע, על ידי התלגרף ואמר לה "לכי לרבי בן

. הברון והמורים ה"עבריים"] –[= של פקידיאכזרים! והשו"ב דפה הרה"ג ר' מאיר נ"י, נעשה עכשיו לכדור משחק בידם 
הראשונה למלחמתם כנגד  ה"חדר" וזה הפעם השניה ששלחו לקרוא לו והתרו בו שיבטל את אותו העמידו בשורה 

ה"חדר" וגם הוא ענה להם כיהודי קשה עורף ואמר להם "אם הייתי מוצא בי שאוכל להביא תועלת לה'חדר' אז בלי 
אני מוצא בי את האיש תפוגה, הייתי מביא גם את הקרבן  הזה, לסכן את לחמי על מזבח התורה, אבל לדאבוני אין 

אשר יוכל לעמוד בפרץ כנגד הצרעת הממארת אשר פשתה פה. זאת ועוד אחרת וכי רק בראש פינה נתיסדו ה"חדרים" 
וכי גם אני המייסדם ? על רבני ירושלים, מייסדי ה'חדרים' תביעותיכם  והלא בכל מושבות הגליל נתיסדו "חדרים"

" ענה קלברסקי בסוף דבריו, "אחת היא לי אם כדבריכם או לא, ה'חדר' ואני מה כי תלינו עלי ?"..."אחת הוא לי
 מורי ביה"סמוכרח להבטל. ראו כי כתב ההתפטרות כנגד פניכם, את טובתכם אני דורש אל תסכנו את לחמכם"...

ישללו מהם כל   –, לאבות תלמידי ומסיתים אותם שיקחו את בניהם מה"חדר" ואם לא מחזרים מבית לבית
ב"צ, כמו הרופא, המיילדת, בית הרפואות ועוד ובפגשם את תלמידי בשוק, מדברים על ליבם ומפתים עזרה לע

אותם שילכו לביה"ס...וכמובן פועל דבריהם לרעה על תלמידי. המורה בכבודו ובעצמו מבקש ממנו את קרבתו 
חקות מעשי הת"ת, התחילו לכדי ת"ת. בבנות גרשו מביה"ס שאחיהם לומדים ?...גם את הומה יעשה הילד ולא ילך 

פי מבנה החשיבה הפרוטסטנטי  –[= על את כתבי הקודש לומדים בדרך רציונליתללמוד בביה"ס פירוש רש"י. 
הספר של אליאנס, שכל הניסים אינם נכונים וניתן לפרשנם בצורה טבעית, כאשר הלימוד  –החומרי כפי שלימדו בבתי

פה, שהופכים את הסבריהם  –קורות אחרים בתנ"ך ובתורה שבעלנעשה באמצעות שקרים, סילופים, התעלמות ממ
 –גם בשאר המושבות נשנים ונעשים מעשיהם האי, רק הוסיפו גם פרוש רש"י, לעוור את העיניים. למגוחכים]

המעלה" הידועים לחרדים לדבר ה', אשר כל ימיהם החזיקו מלמדים לבניהם על חשבון  –מוסריים האלה. איכרי "יסוד
אונים להחזיקם...וחוץ מהבנות לא נשאר אף ילד אחד בביה"ס...תארתי לפניהם  –שר בשנה הזאת נעשו לרפיעצמם וא

...ומה יש לנו לקוות מהבנות שנתחנכו עד שנת העשרים בביה"ס, [= "העבריים"]הרדיפות העתידות לנו ממורי ביה"ס 
תינשא לאיש מגדל זקנו בשום אופן ולא תכסה  האובסים אותם יום יום  בתיפלות ? ...כי הילדה הלומדת בביה"ס, לא

ויותר בודאי לא, המורה מגלח זקנו והמורה ראשה פרועה, איך  כי כח הפועל בנפעלראשה כדת יהודית בשום אופן, 
מורה  –תעשה בהיפך הילדה האומללה, אשר מקטנות התגדלה על ברכיהם...והילדות ילכו לאבדון...מיכל קאהן

.  ...בד בבד עם המערכה בחברון החלו שוב סוערים מערכות החינוך [שם, ח"א, עמ' רצ"ה]התשב"ר בראש פינה ת"ו 
שביקר במקום התפרץ לחדרי  [= אליהו שייד, המפקח הראשי על המושבות מטעם הברון]תקוה, מנהל מפעלי רוטשילד  –בפתח

   .“מדים בזרועהתורה שהוקמו שם בעמל וביזע רב שהשקיעו רבני ירושלים וגירש את המל –התלמודי
, למניינם,) 1918(יליד שנת תרע''ח,  עם נכדו של אחד ממייסדי ראש פינה, אביב קלר (בשנת תשע''ז) בשיחה שקיימתי

הוא העיד בפני, שכל ילדי ונכדי מייסדי ראש פינה שנאנסו בשיטות סטליניסטיות ללמוד בביה''ס האתאיסטי המעורב, 
שחלקם שמרו חלקית את השבת וצמו ביום כיפור, לכבוד ולמען  ראש,–גלויי, הפכו מיד לאתאיסטים במקום ב"חיידר"

, אך גם אז לא למדו שם גמרא (מהזרם הפרוטסטנטי הדתי)הוריהם. בשנת תרפ''ח ביה''ס האתאיסטי עבר לידי "המזרחי" 
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      הפכו מיד לאתאיסטים ומקצתם למסורתיים.הם או משניות אלא רק "פרקי אבות" וגם אז 
ט, כאשר המייסדים נכנעו סופית והפקידות הטוטליטארית חשה את עצמה בטוחה  –שבשנת תרמ"ח לראינו לעי

תון יבניצחונה, אנשי הפקידות מתחילים להשיל מעצמם את התחפושת ומתחילים לזלזל בפרהסיה בקיום המצוות וע
ב בענייני החינוך והיהודיות "החבצלת" קורא ל"חובבי ציון" לפנות לנדיב לתקן מצב זה ושימנע את הפקידות מלהתער

ציון", כשבין שאר מטרותיו לסכל  –בכלל, אלא כפי שראינו שאז מוקמות אגודות "בני משה" כדי להשתלט על "חובבי
יהודה, לרסק  –התערבות זו ולאפשר לפקידות ולחייליו המורים ה"עבריים" בני האגודה שהם חסידיו ותלמידיו של בן

     . תאת כל החינוך היהודי במושבו
תון "החבצלת" שדרש מ"חובבי ציון" בארץ שישלחו מכתב לברון וכן גדולי ירושלים ששיגרו מכתב לברון, כפי יע

שראינו לעיל, לא ידעו שאליהו שייד פקד לצנזר בקביעות את כל המכתבים שנשלחו במיוחד מארץ ישראל לברון 
שמד והעברה על הדת של היהודים  –ס" ניהלו מבצעוליועציו, כך שהברון לא ידע כיצד אנשי הפקידות שלו מ"אליאנ

אליהו שייד...שגה בפוקדו, שכל התכתבות ,, – (באמצעות בתי הספר של "אליאנס")במושבות ובערים, בירושלים וביפו 
בכל מכתב שנכתב בו מידע כלשהו שלא ינעם לברון ייגנז, שיצאה את הארץ למענו של הברון בפריס תבדק על ידו 

נודעו לברון מעשיהם של שליחיו במגעיהם עם המתנחלים והתנהלותם הקשה כלפיהם... במכתבו לאחד  לא ומשום כך
אנשים המתאימים, שאוכל לסמוך עליהם להוציא את התכנית אל הפועל. אם אמצא  אם אמצאממכריו שבו ציין...

, "ניחוח אדמה תחוחה", פרק ב', [בועז הורביץ “מוטל עלי לכבוש את רחמיי ולאטום את אוזניי –כאלה מוטב ואם לאו 
    . , ראשון לציון, תשע''ד]77עמ' 

שכך בדיוק מתרחש במוסדות אליאנס, שכאשר הם החלו להתבסס בארצות המזרח והצליחו להשתלט  ראינו לעיל,
    שם על החינוך, החלו גם הם להשיל את תחפושתם החרדית והחלו לזלזל בקיום המצוות בפומבי. 

המרד שלהם  לאחרחרי שהמייסדים נכנעו סופית ל להשיל את התחפושת החרדית בתרנ"ז, איודילוביץ גם מתחי
וריד את כובעו החרדי וחובש הוא הכבר נראה בתמונות, כשהוא  200  –ו 196א החינוך ובתמונה בספרו בעמ' בנוש

יהודה. הוא מפוטר  –בן תרבוש. הוא גם מקצץ כבר את זקנו לכדי זקן קצרצר יותר, כזקנו של –במקומו כובע חילוני 
, 8 –207[והוא מתרץ זאת בנימוקים כספיים של ועד המושבה בספרו עמ' באמצעות הועד, מיד כשמוסר פיקוח הברון 

מעל בית הספר שליטת  האך ניתן היה לערוך עימו חוזה על בסיס חדש, אך הסיבה האמיתית היתה, כי כאשר הוסר
ער משרותי ה"הוראה" של יודילוביץ שנכפו עליהם באמצעות הפקידות פקידות הברון התאפשר מיד למייסדים להתנ

הוא מסיר את כובעו  בתחילה,ואז הוא משיל מעליו בשלבים את התחפושת החרדית.  ])117(עמ' 10 הטוטליטארית
ומצמח שפם ומותיר מזקנו רק מעט על סנטרו, אך עדיין מותיר את מעילו הארוך החרדי ועדיין אינו מטפח בלורית 

. לאחר מכן, הוא מתגלח למשעי ומטפח לעצמו בלורית )221יהודה, בספר "בעפר תיחוח", עמ'  –(תמונה משותפת שלו עם א. בן
  כמו משכיל רוסי נוצרי. )226(עמ' 1ושפם גדול, כמו שהוא נראה בתמונה 

  
  אנוש של נכדי המיסדיםואיבוד צלם האלוקים  –ותוצאותיו  סופו של החינוך היהודי במושבה

  
ההפרדה בין הבנים והבנות, בוטל גם הוא כאשר מתמנה על ידי יודילוביץ   –השריד האחרון של החינוך היהודי

[כדברי המורה העברי הפרוטסטנטי רוז'ין, או בתרס"א  ]79[כדברי יודילוביץ בספרו בעמ' ישראל בלקינד למנהל ביה"ס בתר"ס 

הספר וההורים לאחד את  –ינד עלה להשפיע על חברי ועד ביתבידי ישראל בלק,,  –. רוז'ין כתב שם ]208שם בעמ' 
לאחד, ואולם אנוס היה להסכים לדרישת ההורים להפריד בין הילדים והילדות  [= של הבנים והבנות]הספר  –בתי

תה ד' לבנים וכתה ד' לבנות. אם כי גיל תלמידי כתה ד' לא הגיע לשתים יכ :תותיבעלותם לכתה ד' ולעשותה לשתי כ
ויקרא לכתה א' בשם "מכינה", בכדי שכתה ב' תקרא א' וכתה ד' תקרא  [= לרמות את ההורים]ה...בלקינד השכיל עשר

פי הכלל הטרוריסטי  –[= רמאות, עלתות, מאחר כי גזרת הפרוד היתה אך על כתה ד'...ערמה יכתה ג' ולא תחולק לשתי כ

ו היתה המשך יישום המזימה הכללית, של ההרס והחורבן [= רמאות "כשרה" זכשרה זו  "המטרה מקדשת את האמצעים"] –

בות כספי הנדיב ורמאויות, כל החינוך שמבוסס על כך ישיצרו הפקידות וחייליו. כאשר שורש החינוך נבנה על נוכלות, שקרים, גנ

נת תות עד היום. בסוף שיהספר מאוחד בכל הכ –עמדה לו לבלקינד ומאז נשאר בית בהמשך ממילא הופך למושחת]
משנה זו, כבר אין כל זכר של "חיידר" לביה"ס. בשנת תרס"ד נבנה מבנה חדש של   .“התרס"א התפטר בלקינד

    "חיידר", בעיקר עבור המתיישבים החדשים, כי כל ילדי ונכדי המייסדים הועברו תוך אלימות קשה על דתם. 
על בסיס חומרי ריים וללמדם של המורים בביה"ס שבחסות הברון היתה לדחוס הרבה שיעורים חומ השיטה

. שיטה זו שוחזרה בקום , כך שאישיותו של הילד עוצבה כאדם חומרני ללא רוחניות וללא אמונה באלוקיםלחלוטין
, מהמקומות שאליאנס לא הצליח , בהשתלטות הממשלה על כל רבבות ילדי העולים החרדים מהמזרחהמדינה

ו למעברות, כשמהחרדים נמנעת שם דריסת רגל באמצעות אלימות לשים את ידו עליהם. מדריכי השומר הצעיר נשלח
ואחרי הפגנות בעולם המערבי, כאמור לעיל, הממשלה הקימה ועדות חקירה, שכדרכן לא הגיעו לשום מסקנות 

" שמטרתו היתה לעקור מהשורש כל זיק 1956דצמבר  –"השומר הצעיר" יצר אז את "המדריך השומרי   מעשיות.
...עיקר הפעולה צריכה לבוא אחר כך ולהתבסס על ,, –בסעיף ב) נאמר שם  האמונה באלוקים.   של יהודיות ואת

, שאינו משאיר כל מקום לכוחות עליונים על טבעיים בהכרתו של האדם. יש לתת הסברה הבסיס החומרי של העולם
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ות הטבע השונות. הנושא "דע לתופע [= האליליים]זו בצורה פשוטה, מותאמת לגיל ועליה להתבסס בעיקר על הכוחות 
כבה א' או שכבה ב' צעירה תתקשר הסברה זו עם התעניינות החניכים יאת העולם" הוא מצוין למטרה זו. בגיל ש

]. לאחר הסברה כזאת, [= בניגוד לפרטים רוחניים או ניסייםבנושאים ריאליים שאפשר להביאם בדרך ההוכחה והניסוי 
ת, כי אם השמטת הבסיס מתחתיה, יגיע החניך בעצמו להכרה שאין אלוקים שלא כלולה בה התקפה ישירה על הד

  .“ויטוש את האמונה הדתית
י בהרבה יותר אגרסיביות מאשר מדריכ מורי אליאנס, כפי שראינו, "טיפלו" והעניקו "חינוך מחדש" לחניכיהם

 יתירה .םתיל או בקיבוצי –גדרי"השומר הצעיר", כיון שבודדו את הילדים מהעולם החיצון, בתוך מעברות שגודרו ב
היו הברון כפי שהוכחנו ובהשראתם, גם חייליהם "המורים העבריים" ש –ך, כאשר מורי אליאנס הפכו לפקידימכ

רוטסטנטי הפ –ות דתית את כל הלימודים על הבסיסיהודה וחסידיו כפי שהם למדו ממנו, לימדו באדיק –מתלמידי בן
וגם אם בודדים מהם  "ס הוציא  שכבה אחר שכבה של עוד ועוד אתאיסטיםהנזק היה מיידי וחד וביההמוקצן. 

קלוריסטית של צורך רק שמרו בצורה חלקית על שבת וכשרות, זו כבר היתה יותר מתוך תפיסה סיפורית פול
  פי האידיאולוגיה הלותרנית הלאומית ולעיתים זה שימש רק ככסות עיניים עבור הוריהם.  –בסמלים, על

מושבה יהודה אידל צלאליכין, היה גבאי ביהכ"נ הגדול בראשל"צ ואף "רב מטעם" הממשלה התורכית של ההביל"ויי, 
 וברחוב , אך אשתו התהלכה בגילוי ראש. בנו יצחק, הגיע בחיי אביו רק בשבת לתפילה ולא חיללה בפרהסיא)92(עמ' 1

ים אלו כבר לא נזקק אף לסממנ תשס"ה) –רע"ב(ט"ו אלול תלא הלך עם כיפה אלא עם כובע קש חילוני ונכדו דוד צליל 
קן זללא ח פריימן, כבר היה מגול . בנו של המייסד החרדי א. מ.["גל גפן", ראשל"צ, אלול תשנ"ט]והתנהל לגמרי כחילוני 

  ונראה בבית הכנסת של אביו רק בשבת.
פר ית הסם להוציא את ילדיהם מבמצב זה היה נוראי עבור ההורים, כי כפי שכבר ראינו לעיל, גם אסור היה למייסדי

ת ותכני פי ההוראות האינקויזיטוריות של הפקידים הטוטליטאריים ואפילו אסור היה להם לדעת מה הם מקצועו –על
  הלימוד, למעט ממה שיכלו ללמוד ממחברות ילדיהם בצורה מצומצמת. 

. גם כאשר "מ בזמנו של סטליןהחינוך האנטי יהודי של ילדיהם נכפה עליהם, כמו שנכפה על היהודים בבריה
את  המייסדים כבר ידעו שהמורים כיודילוביץ וחביריו הם אפיקורסים, כפי שראינו לעיל והם ידעו שהם מלמדים
 ונטיןילדיהם לכפירה באלוקים ובחוקי התורה, לא היה לאל ידם להושיע את ילדיהם מ"שואה" זו ועל כך קונן ליב

נתונים  בניך ובנותיך,,  –במלואו  (כח, לב)שנתקיים בהם הפסוק שבספר דברים מייסד המושבה, כפי שראינו לעיל, 
ל הם שחייימי ודאי שמצב זה גם גרם לקצר את . “אליהם כל היום ואין לאל ידך לעם אחר ועיניך רואות וכלות

על ועל כך  ובמקרה אחד ידוע על מי שנכדתו נישאה לבן המושבה והיא השתנתה בקיצוניות והוא אז אמר המייסדים
  .ציון ידלר, עמ' צ"ז וכן  עמ' שפ"ד] –["בטוב ירושלים", רבי בן"אני מת מצער זה"  – ההתפקרות הכללית

    לכל מה שאירע בשאר המושבות.  ,לציון היה כאמור לעיל רק דגם –ה"חינוך מחדש" בראשון
  

ת ו"המורים תאור התדרדרות בני ונכדי מייסדי המושבות כתוצאה מהחינוך הכפוי של הפקידו
  העבריים"

  
ת ההתדרדרות הסוחפת של בני ובנות המייסדים, עקב החינוך הכפוי של "המורים העבריים" במושבות שהיו בחסו

  פקידות הברון היתה מאד קיצונית ומיידית, מחרדיות לאתאיסטיות מופקרת.
גול קבוצת הרי  –י" "שייכים  "לניללציון, גדרה וזכרון יעקב, שהיו  –נבדוק לדוגמא את בני ובנות המייסדים בראשון

נודים מהם היו ו זה נגד לכל התורהשל ריגול העולם הראשונה. מהלך  –הבריטים נגד הטורקים במהלך מלחמתלטובת 
חינוך המורים , כפי שעשו הטורקים לעם הארמני. בכל המושבות והם גם סיכנו את כל הישוב בארץ בהשמדה

  האנוש שלהם.  –ע גם בצלםהעבריים הפך אותם לאתאיסטים, שפג
ל . הוא כתב ע Strange– Death("מיתה מוזרה")חקר לעומק את אופיים של בני מייסדים אלו בספרו  הלל אלקין

תם     יעקב והעלה שהתדרדרותם המוסרית הביאה או –אופיים של חברי ארגון הריגול ניל"י, שמרכזו היה בזכרון
ם. ים משותפייעקב היו גם יחסים חריגים עם ערביות בשדות ונולדו להם ילד –רמה סטייתית. לבני מייסדי זכרון –לתת

מים, י 7חרונות", תון "ידיעות אי[עאילן  –כל הפרטים הנ"ל הובאו גם בראיון עם ה. אלקין מחבר הספר, נכדו של מאיר בר

  ם.מייסדיהקו בפיתוי בנות שבות עסהברון במו –), שחלק מפקידי66(עמ' 10כן הובא  –. כמו]50כ"ב תמוז תשס"ה, עמ' 
עולם הלציון היו יחסים חריגים עם החיילים האוסטרליים שחנו במושבה לאחר מלחמת  –לנכדות המייסדים בראשון

 ציוןל –הראשונה ונוצרו מכך ילדים מעורבים בראשון לציון. ציפורה, נכדתו של הביל"ויי מנשה מאירוביץ מראשון
סטים, וכל ילדיו היו אתאי )]16.7.15[מקומון "השקמה", ער"ח אב תשע"ה (פר בנות עברה להתגורר עם ערבי וילדה לו מס

שראל י. עכסה, בתו של מייסד ביל"ו ישראל בלקינד, עזבה את ארץ מפי עד ראיה)כמו כל ילדיו של דוד יודילוביץ (
    נכדי נפתלי ב"ר הלל היו אתאיסטים. ש  –). מפי עד ראיה נמסר לי  16(עמ' 27ונטמעה 

    , בנו של ז. אברמוביץ הגיע רק בחגים לבית הכנסת וגם בתו כבר היתה אתאיסטית. (מוטיה)רדכי מ
  וב.בנו של טופורובסקי הגיע רק בשבת לבית הכנסת וכמעט כל בנותיו היו אתאיסטיות וכן בנו של המייסד צ'רנ

  



99  
 

 

ניתן  התואר "בית הספר העברי הראשון" שניתן לביה"ס "חביב", הוא מאד בעייתי, כי 
    ר' הראשון בו נאמר שיעור בעברית"ה'חייד  – להגדירו אחרת

  
יודילוביץ לחיידר ומסר בו שיעור בעברית, עדיין המורה לצרפתית והמלמדים לא מסרו את  ודכאשר הגיע ד

 כלו שיעוריהם בעברית ולכן התואר הנ"ל יהיה נכון רק אם יצויין ש"חביב" היה  ביה"ס הראשון לבנות בו נמסר
רי עורים בעברית ולכאורה, זה אינו נכון, כיון שלימדו שם גם צרפתית וערבית ורק בכסלו תרנ"ב "החלו מוהש

  . )193, 79(עמ' 1לציון להדפיס ספרי לימוד בעברית"  –ראשון
בית הספר בראשית שנות התשעים, לימדו מדי יום שעה וחצי צרפתית וער –פי תכנית הלימודים של בתי –על,,

ית הספר לבנים ושעה יומית הוקדשה לשפות אלה בבית הספר לבנות, אולם את כל שאר המקצועות בב (במקביל)
 בראשון לציון דרש ללמד [= שהורכב כבר גם מאתאיסטים בפקודת הפקידות]לימדו בעברית...יש לציין שוועד המושבה 

 ך יחס מועדף לעברית, שישצרפתית ברמה ידועה. בתרנ"ט, ערב סיום שלטון הפקידות במושבה, קבע הוועד מתו
אמנם "ללמד את המדעים בשפה הצרפתית למן המחלקה השלישית והלאה", אולם יש "לבקש לתכלית זו מורה אשר 

שפה ידע עברית על בוריה". לנוכח הקשיים למציאת מורה כזה, הציעו חברי הוועד "לפני בני המושבה ללמד את ה
דעת זה קל למצוא מורה כזה וצרפתית בתור שפה שעליהם בכל זאת להעברית בתור שפה יסודית והמדעים גם כן, של

ציון ל –אל נכון"...בשנת תר"ע דיווח אברהם שמואל הירשברג ש"פאריז קרובה יותר ללבב צעירי וצעירות ראשון
ם מירושלים: השפה השגורה בפיהם ביותר היא השפה הצרפתית ומעט אשר ידעו את השפה העברית וגם אלה היודעי

  . “)102(עמ' 11ת יודעים רק לפטפט בה מעט"עברי
ל ידי שמצב זה של ילדי המייסדים הקשורים בטבורם לאתאיזם הליברטיני הצרפתי, מוכיח שוב בעליל על החורבן המי

נם החינוך היהודי שחוללו "המורים העבריים" מתוך שיתוף פעולה ובפקודת הפקידות הטוטליטארית, כאשר הם אי
אפילו את הלאומיות הפרוטסטנטית ולכן אין גם פלא שהרבה מילדי המייסדים שהפכו  מצליחים להנחיל להם

רדו מספר מבנותיו של טופורובסקי ילאתאיסטים, עזבו לחו"ל ובחלקם נסעו לצרפת ועשו שם את הדוקטורט שלהם. 
, כפי לווהתבול ראשונה)העולם ה –לציון, עם סיום מלחמת –חנו בראשון(אולי בהשפעת החיילים האוסטרליים שלאוסטרליה 

  שסיפרה לי נכדתו מירושלים.
כהן מגיש אולטימטום לועד  –, מסירת השעורים בביה"ס חביב בצרפתית אף מתגברת והמנהל מטמן1905בשנת 

ה ו היתהמושבה, שאם דרישותיו לא ימולאו הוא יתפטר ואכן הועד אינו נענה לדרישותיו והוא מתפטר, מכיון שמטרת
ן לציו –לציון, מוסד שהמייסדים של ראשון –וה את הבסיס להקמת גימנסיה עברית בראשוןלמעשה שביה"ס יה

דמתו התנגדו בכל מקרה להקמתו ומסיבה זו הוא עזב את המושבה. לעומת זאת, ב"חיידר" החדש שהקים פריימן על א
 –תי הספר "נצחבחסות חברת "שומרי תורה" מהישוב הישן בירושלים, אחרי שה"חיידר" קיבל את חסות רשת ב

ביב ח, כאשר ביה"ס 1921  –ורק ב )138(עמ' 1) 1910(ישראל", החלו ללמד בו את כל השעורים בעברית בשנת תר"ע 
אר , החלו ללמד בו את ש)206(שם, עמ' הפועלים  –החינוך" של תנועת –מחלקתהפך לחלק מהרשת הארצית של "

, המושבה הוא המוסד החינוכי "עברי הראשון", היינו המקצועות בעברית. לכן, מאד יתכן שה"חיידר" החדש של
ה"ס המוסד הראשון שלימדו בו רק בעברית. גם השלט המופיע בבית הספר חביב על דלת הכתה המשוחזרת, ככיתת בי

  ס".”כן לא ניתן לקרוא לזה עדיין "בילו" הוא שגוי, כיון שאז למדו שם רק הבנות ורק צרפתית ו""תרמ  –הראשון 
יה רק כאשר הוקמה "הסתדרות המורים" בתרנ"ב, החיידר הפך מעשית לבי"ס פרוטסטנטי רגיל עם קונוטצלכאורה, 
א ובמיוחד כשניתנה הפקודה להשמיט את לימודי הגמר [אידיאולוגיה לאומית והדגשת ערכי עבודת האדמה]לותרנית 

ן ת העים אלו מוחזרים ואז רק למראימתכנית הלימודים, כפי שראינו לעיל, אך בלחץ הרבנים בשנת תרנ''ז, לימודי
  תורה". –הספר למעין "תלמוד –שוב הופך בית

כה כהן, נלקחה מדף מנוילן המונח על השולחן בחדר ההדר –האינפורמציה שהובאה לעיל על התפטרותו של מטמן
, כפי שכתב יודילוביץ וכך היה גם המצב חמש שנים לפני כן[ 1905  –כהן לביה"ס ב –כשהגיע מטמן,, –במוזיאון ובו נאמר 

צורת  –מצבו של ביה"ס היה ירוד  הוא כתב שלמעשה כל השנים המצב לא היה בהרבה יותר טוב] 206ובעמ'  211בספרו בעמ' 
 ה שנההעברית הטשטשה, אין תוכניות לימודים, אין שיטת לימודים. הצרפתית החלה לחזור. מטמן הציע...משנסתיימ

  המשך עבודתו:א', הגיש מטמן דרישות כתנאי ל
  ברית.  ע –בית הספר הוא לאומי ולכן השפה המדוברת   א.
בסיסית לפי הצורך ושמושה בארץ...הועד צריך לאשר. אחרי דין  –כך מהשנה השלישית למעלה  –שפה זרה   ב.

יפת סאודברים על פשרות שהוא לא הסכים להם, לא נתקבלו דרישותיו במילואן, הועד החליט לא להחליט, עד שתהיה 
דחו נהמושבה בדבר התקציב. באספת המושבה נתמנה ועד בי"ס חדש, שרק שנים מהועד הישן נשארו בו וברוב  דעות 

   .“דרישותיו של  מטמן. הוא התפטר ועבר ליפו
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    מדוע לא נתמנה רב למושבה ומדוע פתאום מחליט הנדיב למנות רב בשנת תרנ"ג 
  וכשהוא עוזב הוא אינו ממנה לו מחליף

  
 –) 217(עמ' 3סיבה שהפקידות אינה ממנה רב למושבה אינה מוזכרת ונחקרת בשום מקום. קניאל כותב בדרך אגב הד
ליישוב  הישן, שכן הוא נתפס בדרך כלל כבן הפלג המתנגד –היישוב –נראה שהיתה הסתייגות מסוימת מרב יוצא,,

יס, כיוון ו מביא כל ביסוס וגם אין לכך כל בסלדבריו אלו הוא אינ .“החדש, על כן היתה רתיעה מסוימת ממינוי כזה
 הכריעשפריימן מביא מלמד חברוני ושו"ב דווקא מירושלים ולאחריו עוד שו"ב מירושלים ובתקנות הוועד אמורים ל
כך ין" לבכל ענין וסכסוך דווקא רבני ירושלים וכן רב המושבות ויפו, שגם הוא הובא מירושלים. הוא מביא "סימוכ

פכו כי דבריו של הרב קוק  נסובים על תקופת בני המייסדים ונכדיהם שכבר ה , אך זו היתממות,וקמדברי הרב ק
  לחילונים, אך בזמן פקידות הברון הוא עדיין לא היה כלל בארץ.

פקידות פי מה שראינו שהרבנים היוו עבור רודני ה –מובנת מתוך כל מה שהובא לעיל, עלאומנם, הסיבה לכך כבר 
כפי  וכאשר הם רק הוזכרו בפניהם הם החלו להשתולל, (כמו השוורים, הנוגחים כל צבע אדום הנקרה בדרכם)"סדין אדום" 

 יעבץ על יעקב ברב זאב –שראינו לעיל במקרה של הנגר כריצ'בסקי וכן ראינו לעיל את נזיפתו של הפקיד של זכרון
נהגותם המופקרת של המפקח הראשי שהעיז להוכיח את בני המייסדים על רמתם המוסרית הירודה וכן את הת

פי כוהפקידים הראשיים כלפי גדולי ישראל וגאוני הדור, לכן ודאי שהם לא ימנו רב ובפרט לא רב עם סמכויות 
 , הברון ממנה)148(עמ' 1שהופיע בתקנות ועדי המושבות. אומנם בשנת תרנ"ג כאשר מת יועצו הראשי של הברון 

 ל זמןגם זה בלא להתייחס בדרשותיו למצבם הירוד של בני המייסדים ואולי כ "רב" שתפקידו רק לדרוש דרשות, אך
ה. זשארלנג'ר היה חי הוא יעץ לו לא למנות רב וכבר ראינו לעיל, שכל מעשי הברון היו מותנים בהסכמת יועץ 

ת בידע אומנם הרב שהוא ממנה, כלל אינו בעל שיעור קומה והוא אף אינו נשוי וכאמור, כל מומחיותו מתבטא  
חסר לנאום ולדרוש יפה והוא ממנהו גם כפקיד של עקרון, אולי כדי להוכיח ליועציו שמינוי זה הוא רק חלקי ו

י עצת פ –לוא כבר אינו ממנה רב שיחליפו. עסמכויות. למעשה, מסיבה זו, מינוי זה מיותר ולכן כשה"רב" הזה עוזב ה
  או קבוצה עם סמכויות, מלבד הפקידות.יועציו, הברון עצמו גם לא רצה שבמושבות יהיה אדם 

שה תפקיד הרב כמקובל בכל תפוצות ישראל היה נרחב. הוא היה המנהיג של העיר ואיתו התייעצו על כל דבר הנע
עד וכך גם נחקק בתקנות וו מכיון שבתורה קיימת התייחסות רחבה לכל נושאי החיים הגשמיים והרוחנייםבעיר, 

ו, במם את תפקיד הרב. השובי"ם במושבה מילאו חלק זעיר ממה שאמור הרב לעסוק המושבה, אך הפקידים לקחו לעצ
או מחדל, משום שרודני הפקידות סרבו למנות רב במושבה ועשקו לעצמם את כל סמכויותיו וגם אם קר –כברירת

עג ונל מוזר לאישיות מסוימת בתואר זה, הפקידים ביזוהו ונטלו ממנו את כל סמכויותיו כפי שראינו לעיל ולכן זה
דרו חופה רק משום שהם ס ]387, 98["ראשון לציון", עמ' לראות, כיצד יודילוביץ וינובסקי קושרים כתר רבנות לשובי"ם 

    לציון רב.   –וקידושין, מעבר לתפקידם, כיון שלא היה בראשון
  

  הישוב החדש –הישוב הישן 
  

 שוא לשם "המצאת העבר", –כדי ליצור מצגמיה, מושגים אלו נוצרו וקובעו ב"חברה הישראלית" באמצעות האקד
היהודים שהתגוררו בטבריה, צפת, שכם, חברון, חיפה, פקיעין ויפו, חיו כולם  למניינם) 1880(שכביכול עד שנת תר''מ 

מכספי "החלוקה" בלבד וכלל לא עבדו ושכביכול את האוכל הם קיבלו מהמן והשלו שירדו להם מהשמים, יחד עם 
הם מימנו בכספם רק את שכרם של המלמדים ב"חיידרים"  ושכביכולהם נזקקו להם לצורך קיומם שלל מוצרים ש

אותו היא החילה  לשם כך, מערכת התעמולה הציונית יצרה גם את מושג "המושבות",שואת תשמישי הקדושה. 
ב שהיו קיימים משאר מקומות הישו כדי להבדילםרק על הישובים שנוסדו לאחר שנת תר''מ כישובים של אכרים, 

החלוקה, -אנטישמית על יהודי-הרצל היה גם הראשון, שהמציא את העלילה הגזעניתלפני כן, שכביכול שם לא עבדו. 
    ).86(עמ' 92באומרו "החלוקה ! לשנוררות השולטת בארץ אעשה קץ יסודי" 

חות ממספר התושבים שתושביהם מנו לפני שנת תר''מ פ בפועל, הישובים שהוזכרו לעיל היו גם כן "מושבות"
שהיו במושבות, למשל בשנת תר''פ. הם לא התקיימו מכספי "החלוקה" אלא מעמל כפיהם, כשהענף הכלכלי העיקרי 

החי כשמסביבם פרחו שדות, מטעים וכרמים.   –שעליהם הם התבססו היה החקלאות, היינו, עבודת האדמה ומשק
לו שעסקו בתורה, אך חלק גדול מהם לא יכל להתקיים רק בירושלים עצמה, היתה נהוגה ה"חלוקה" אותה קיבלו א

    כן, הכספים ניתנו גם לבעלי מלאכה ולבעלי תעשיה זעירה.  –מ"החלוקה" וגם עבדו מספר שעות ביום. כמו
, כאשר כנופיית "אליאנס" שהשתייכה ל"בונים החופשים", היינו, פקידות הברון למניינם) 1905(רק החל משנת תרס''ה 

העבריים" ובראשם "הבונה החופשי" דוד יודילוביץ, שהצליחו לשמד את בני ונכדי המייסדים ובהמשך  ו"המורים
ולכן לא שייך השתלטו גם על מקומות הישוב הנ''ל, נוצר המצב שרוב החרדים התרכזו בישובים שהוזכרו לעיל 

תר''ע,  –וני החל משנת תרס''השגם שם נוצר רוב חיללקרוא למקומות אלו "הישוב הישן" בשום נקודת זמן, כיון 
 ידי-עללא היה כל הבדל בין המקומות הנ''ל למושבות החדשות שנוסדו כולן  למניינם) 1890(אך לפני שנת תר''ן 
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 במושבות החדשות כיון שכל הישובים בארצנו היו חרדיים ורק אז ניתן לומר שהחל תהליך ההתנצרותחרדים, 
           תהליך שהסתיים ב"הצלחה" ברובו המכריע בשנת תרס''ה. פקידות ו"המורים" העבריים",ידי ה-על

  
    מייסדי המושבות החל משנת תרמ"ב השתייכו ל"עליה השישית" 

  ולא ל"עליה הראשונה" הציונית
  

אמור לעיל, שופרות כ –מייסדי המושבות השתייכו "לעליה הששית" החרדית ולא ל"עליה הראשונה" הציונית 
ני יכסו באמצעות "המצאת העבר" את מייסדי המושבות לתנועה הציונית ולכן הם נמנו כבהתעמולה של הציונות נ

  :כדלהלן בעת החדשה יש למנותם כבני "העליה הששית" , אך בהיותם חרדים,"העליה הראשונה" הציונית
 עולים בראשותו של רבי מנחם מ. מויטבסק, לגליל ולטבריה. 400    –1777  בשנת  עליה ראשונה:

  עולים מצפון אפריקה. 150  – 1780 בשנת שניה: עליה
עולים מתלמידיו  511כבר עלו  1813 שנת עולים תלמידי הגר"א, כאשר עד 1860 – 1808 עליה שלישית:

  איש. 6.000העולים דלעיל היוו יותר מעשירית מתושבי הארץ, שמנו   ומשפחותיהם.
  –קוה בתהישן מקימים את פתח  –ד עם בני הישובקבוצת עולים מהונגריה שחלקם, יח – 1870 עליה רביעית:

1878 .  
רו תחילה געליה המכונה "אעלה בתמר". בעליה זו עלו מאות יהודים מתימן. הם   – 2 –1800בשנים  עליה חמישית:

מוכתר ההתיישבות  –סביב ירושלים, בראשות רבי יחיא אלצרום ורבי יוסף מדמוני בסילואן ובמערות ופחונים 
  יהודי מרוקו וייסדו בירושלים את שכונת המוגרבים.מעלו אלף  1881בשנת  כפר השילוח.החקלאית ב

    מרוסיה ומרומניה.  ,עולים 5.000   – 1882 –1881 בשנים  עליה שישית:
 , שהוא מצא כאלף תימניםלמניינם) 1165(גרותיו מתאר כשהוא עלה לארץ בשנת תתקכ"ה יש לציין, שהרמב"ם באי

 יים בשנתכן, עלו יהודים תימנ –רח אצל ארבע משפחות תימניות. כמוהוא התא ., טבריה וירושליםבארץ, בעכו, צפת
  ).38(עמ' 50, כפי שכתב רבינו עובדיה מברטנורא באגרותיו למניינם) 1494(רמ"ט 

ל דה שלדי ולכןהעליות החרדיות נחשבות כמתות, בגלל שהן לא היו ציוניות  פי "תיאוריית הגזע" הציונית, –על
  התעמולה הציונית, הן נחשבות כמי שלא עלו כלל לארץ. 

  
ועל  ,של מייסדי המושבות הראשונות החרדיות לאנשי העליה "השניה" "קבלת הפנים"

הפיכתן "העבודה העברית" ששימשה רק כסות עינים וכמכשיר לכיבוש המושבות ו
  פרוטסטנטיותל

  
א היו ן התנגדו לקבל את הביל"ויים למושבה משום שהם ללציו –כפי שהוכחנו לעיל, המייסדים החרדים של ראשון

ם ההמושבה . יהודיים אלא כופרים בתורה והתיישבותם במושבה היתה אמורה להוביל לכאוס ולחורבנה היהודי של 
ם סיבה הברון, חברי "אליאנס" מ"הבונים החופשים" החזירום באלימות למושבה, דוקא משו –גירשו אותם אך פקידי

 דמיה,ולל ולעולל למושבה חורבן של יהודיותם. נושא זה סוקר במספר ספרים ובכללם ספרים שנכתבו באקזו כדי לח
  בשיטת "המצאת העבר", כפי שראינו לעיל.

ך כמעט כ –, עללמנינינם) 4 –1903(ד  –אמנם, כיצד היתה קבלת הפנים של המייסדים לגל העליה "השניה" בתרס"ג
 י ורובםמרכסיסט –ל לא נחקרה. עליה זו כידוע אופיינה כעליה של השמאל השבתאיואין שום איזכור והפרשה הזו כל

ין א), אך על הסיבה לכך 362(עמ' 2המכריע של בני עליה זו ירדו תוך פרק זמן קצר מהארץ כפי שהוכחנו לעיל 
ם גתר ליווה הסברים במחקר, שהרי מצב כלכלי קשה לא ניתן לראות בכך עילה לעזיבתם, שהרי מצב כלכלי קשה יו

ים את העליות הבאות ובכל זאת רובם לא עזבו את הארץ אלא רק מיעוטם. בני עליה זו ראו את עצמם אידיאליסט
  ומראש הם הגיעו מתוך ידיעה על הקשיים שיהיו בקליטתם והאידיאל היה שיש להתגבר על כך.

למניינם. סיכומו של  1983א, תשמ"ג, יוסף מאיר וראה אור בהוצאת "אפיקים", ת" ידי-עלאמנם, נערך מחקר מקיף 
...בפועל רוב ,, –ונביא רק את חלקו  "השניה", מעיד על אופיים המושחת של בני העליה (עמ' רי"ט)45(עמוד א') המחקר 

הפועל האשכנזי מהעליה  א.  ירידה מהארץ. במציאות ידי-עלכשלו ונטשו את המערכה כליל אנשי העליה השניה נ
אנשי  ב. בודה, הוא היה בלתי יציב, משתמט, מעדיף בטלה על עבודה שהיא מתחת לכבודו. השניה נעדר הרגלי ע

לא יצרו בכוח כשרונם או שקדנותם בלבד, כפי שמציגים בספרות. הם נעזרו על כל צעד ושעל  "השניה"העליה 
כיבי החברה והממסד בתמיכה ובסיוע חומריים מבחוץ. הפועל התימני היה הנגוד הגמור של הפועל האשכנזי...כל מר

הציוני, רדו בתימני ולא היה להם ענין ממשי בשיפור מצבו. הענין שלהם בפועל התימני התמקד בעבודתו  –האשכנזי
הזולה...על פי הסיסמאה: "האשכנזי הוא אדם תרבותי בעל צרכים רבים ועל כן הוא חייב לזכות במידה גדולה יותר 

יסתפק במידה זעומה  הוא אדם פרימיטיבי בעל צרכים מועטים ועל כן הוא כלל)ב 'המזרחי'(או חה ואילו התימני של רוו
רופין במסגרת "תיאוריית הגזע  ארתורידי- על(= שהוטמעו של רווחה". ביסוד הסיסמה הזאת יש מידה רבה של דעות קדומות 

ה מוטעית למצבם האמיתי של יהודי והערכ )החינוך הציוני בארצנו –מד באוני' העברית והוטמעה במערכתוהשבחתו" כפי שהוא לי
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כל האמור לעיל, מביא אותנו לראות בעליה התימנית הזאת טרגדיה  .מוצאם ובמיוחד של יהודי תימן המזרח בארצות
הוא הוצא מחרות לשיעבוד  ,בפועל, התימני הוצא משיעבוד לחירות ומיגון לשמחה. כביכולאנושית ולאומית. 

  ).87(עמ' 72שניתן היה ליישב,  התקבלו בשנת תרס"ט בברכה  שהיו חרדים התימניםכמות מוגבלת של  .“ומשמחה ליגון
בניהם ונכדיהם של המייסדים הוצאו לשמד בכפיה אלימה תוך פרק זמן קצר ולכאורה ש למרותראינו לעיל, ש

ים נהפ –יהודית, הרי שקבלת –פוררות רוחניתשבגרו כבר נמצאים בשנים אלו במצב של הת ות/כשאלף תלמידים
יין שבהיות המייסדים בשנות החמישים המאוחרות לחייהם ועד , אך מסתברלעליה זו היתה אמורה להיות ידידותית

שעזבה בינתים את  יהם שלטון טוטאליטארי של הפקידותמפתח במושבה, כשהפעם אין מעל –נמצאים בעמדות
טים שבני עליה זו התנהגו כטרוריס ובנוסף לכך הפנים היתה קשה –ולכן גם הפעם קבלתבפקודת הברון  המושבה

ו מספר קטן מהם אמנם החל מתבוללים אלו.  ווליה ברוסיה שהשפיעה ועיצבה את –הנרודנה כפי ההתנהלות של
 ם על בסיס נפשםצבי וישראל שוחט, כשהם מנסי –(הוא הגיע מטורקיה יחד עם בןגוריון שעבד ביקב  –לעבוד במושבה, כדוגמת בן

 אך גםלהטמע שם בכת השבתאית שהושפעה מהאיסלם הבקטשי ולמזג שבתאות זו עם הסוציאליזם והלאומיות],  רב, –ערבהמהסוג של 
ך אלו נאלצו לעזוב את המושבה. הם לא הצליחו לקלוט את היחס העוין כלפיהם, כפי שראו זאת המייסדים, מתו

ימיטיבית של פרוטסטנטית הפר –ריתפי התפיסה הנוצ –חיים, אלא על –תורת –תפיסה מרוממת ואחדותית של התורה 
"ניסור" ה"דת" למושג טקסי בלבד, כאשר השאר נתפס בכלים רדודים שהומצאו בדת נוצרית זו של "חברה" 

א הכילו לטרוריסטית", "כלכליות", מושגים שאינם קיימים כלל בעם היהודי ושהמייסדים  –"פרולטריות –ו"תרבות" 
אז שהחל מ,, –לו, כפי שהם נתפסו אצל עולים אלו, כפי שמופיע בהסבר להלן באישיותם מושגים נחותים ונחיתיים א

איכרים, לציון, אך הם נתקלו ביחס עוין מצד ה – , אמנם הגיעו רבים מאנשיו דווקא לראשון1903גל העליה בשנת 
בין  תרבותייםיחס זה כפי שנתפס אצל העולים, נבע מן ההבדלים החברתיים וה (= השישית).אנשי "העליה הראשונה" 

רם של הז= [שתי העליות וכן מדרישות שכר גבוהות של הפועל היהודי...אנשי העליה השניה הבליטו דווקא את אמונתם 

  ).38(עמ' 25 “פועלי ציון האם הפרוטסטנטית] –[= החיקוי מתרבותשל המהפכני,  –הסוציאליזם של]הפרוטסטנטית  –בתוך הנצרות
איסלם ה –נצרות הפרוטסטנטית והדת המשנית שלו ה –יך רק לדת העיקרית שלו גוריון לא השתי –יש לציין שבן

ת ורק פי הנצרות הפרוטסטנטי –הבקטשי, אלא גם לדת הבודהיסטית, כאשר האיסלם והבודהיזם שודרגו בתפיסתו על
צחק נבון, ירו גוריון יחד עם מזכי –למניינם נסע רה"מ דוד בן 1962מהיהודיות הוא הדיר את רגליו ולחם בה. בשנת 

 "ויספנה" במרתף  – שיותר מאוחר התמנה לנשיא מדינת ישראל, לבורמה כדי להשתתף ב"מדיטציית תשומת הלב"
 ונות.של מנזר בודהיסטי, הכולל עשרה ימי שתיקה בהדרכת נזיר בודהיסטי, המביאים את האדם להזיות ופנטזיות ש

גוריון התכתב לפני כן על כך  –בן ת מפא"י. מפלג  –שלהם נסיעה זו גררה ביקורת קשה בארצנו גם מתוך המפלגה 
רב. עם ראש ממשלת סרילנקה ועם ויניגר שרצה להוציא מדיטציה זו ממרתפי המנזרים הבודהיסטים לקהל הרחב במע

פים עסק במרתף הבודהיסטי במדיטציה זו תוך שתיקה מוחלטת בהדרכת הנזיר הבודהיסטי ורשם על כך ד יצחק נבון
ח אחר שלשה ימים וחצי הוא נאלץ לקטוע טקס פולחני זה, כדי לחזור לארץ להלווית אביו. בשנת תשע"רבים. ל

  קרן בשם "יומן מדיטציה". –הוציאו לאור רשימות אלו של יצחק נבון בהוצאת חד
ובם רדו רוע ילהבין מד תקוה ולכן אפשר –תייחסו אליהם בפתחלציון לעולים, כך ה –כפי שהתייחסו מייסדי ראשון

  דה.רצויים במושבות וגם רובם המכריע חיו כהומלסים ברחובות, כשקשה להם לקבל עבו מהארץ, כי הם חשו שאינם
בר השתנה המצב. המייסדים שחלקם כבר נפטרו וחלקם כ העולם, –ובפרט עם פרוץ מלחמתכעשור שנים לאחר מכן 

המפתח  –האתאיסטים תופסים את עמדות כדיהםהיו זקנים בסביבות גיל השבעים ואף למעלה מכך, כשבניהם ונ
  ואז המצב השתנה. ,במושבה והמייסדים מתחילים להיות תלויים באותם צאצאים

שה לוי עולים, בעלי אותה אידיאולוגיה מקלנדיה, החיים ב"קומונה" וברא 16למושבה מגיעה קבוצה מאותה עליה של 
א בני חבורת אשכול, נחשבו ל"פועלים לל,, – אשכול (שקולניק), אך הם מסתירים את שייכותם הרשמית אליה

)...כשלוש ...בניגוד לקודמיהם (שם(= בני ונכדי המייסדים)טרוריסטית", כהגדרת בני המקום  –אידיאולוגיה פרולטרית
 וריוןג –בן שלהתנועה שהתאחדה בשנת תר"ץ עם תנועת "אחדות העבודה" (=  "שנים לאחר מכן, הצטרף אשכול ל"פועל הצעיר

 –ומאז בן שלהמטעם מפא"י לראש ממגוריון  –אפו של בן –תמנה עלובעתיד הוא י גוריון –הוא הפך ליריבו של בן ומאז לגת מפא"ימפמ

  )]187(עמ' 66, 47מ' שם, ע[ “1916בקיץ  )גוריון לא רצה להיות חלק ממפלגת מפא"י ואז הודח בן גוריון מהמפלגה
הם לשבה ובבעלותו היו כבר מספר בתים והפעם הוא כבר מעיז לתת הביל"ויי האתאיסט מנשה מאירוביץ התערה במו

שם הם מתמקמים כ"קומונה" דריסת רגל במושבה ונותן להם את ביתו במרכז המושבה ברחוב רוטשילד, 
טין פרוטסטנטי מר –פי בסיס הטפותיו של הכומר הנוצרי –על אוונגליסטית, כמו הקומונות של תלמידי יש"ו,

ד עם מקיימים ערבים סוערים מלאי פריצות יח מאית שהתפתחה בא"י. לראשונה, הם גםלנצרות הקלותר, שיש לחזור 
  רועה.בנות המושבה, שהחינוך האתאיסטי הכפוי שהשליטו עליהן ראשי הפקידות כבר נתן את אותותיו בהתנהגותן הפ

וגם שם הוא מפתח את אותו  לציון –ראשוןתקוה, שעברה את אותו תהליך שעברה  –אשכול לפתחלוי לאחר מכן עבר 
הפועלים, לא דאגה ברצינות  –תדרות הציונית עליה השתלטה תנועת, ההסכפי שהוכחנו לעיל .)31(שם, עמ' דגם פרוע 

כים לקבלת מספר באותה תקופה לאלפי הפועלים שהתגוללו ברחובות המושבות, כשלעיתים הם רעבים ללחם ומח
אף שלארתור רופין היתה אז תכנית מפורטת להקמת  –ת ומושבים, עללא הקימה עבורם מושבושעות עבודה. היא 

ברשות  היישוב שהקימו, הם לא הצליחו להעמיד, גם את המספר הזעום של נקודות כפי שראינו לעיליישובים.  152
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ר הם העדיפו להתאכז ,כדי שהם לא יתפוררו. במקום להקים יישובים ,עצמם והיה צריך כל הזמן לתמוך בהם כלכלית
ם של ידי הכדי לכבוש את המושבות משלהם, לפועלים שחיו כהומלסים והשתמשו בהם כ"אידיוטים שימושיים" 

החרדים בתואנה שהם דורשים "עבודה עברית" ועל כך תקף אותם הרב לבונטין במאמריו, כפי שהובאו לעיל, כשהוא 
ם כפי שאנו "חובבי ציון" עשינו יישוביתקימו  ,שאל מה איכפת לכם מה שקורה במושבות שמעסיקים חלקית ערבים

היה עבודה לכולם, אלא שאתם משתמשים בבדיחה העצובה של "עבודה עברית" כדי להשתלט פוליטית וממילא גם ות
יום אנטי יהודי כאן בארצנו ומועלים בכספי ציבור שניתנו כתרומות כדי ליישב  –רוחנית על המושבות ולקבוע סדר

העסקנים הצעירים בנו את הבית הלאומי...על ,, –בתם, כפי שהוא כתב ייים וגם לצורך גנאת הפועלים לצרכים פוליט
 בת כספי התרומות של חרדי הגולה למפעלי) וגנ 69(עמ' 24 “ידי אספות, מיטינגים [= פגישות] וחגיגות...בזבוז כסף

 60 –הוקמו כ עולמית השניה][= הבמהלך המלחמה ,, –עיקר הישובים הוקמו רק ). 31(עמ' 26 תהציוני ההתיישבות
  ).368(עמ' 54 “םיישובים חדשי

                                      
  י תעמולת מפא"י כקולחוז חומרניפ-נבנה על [אתר מורשת לאומית]לציון –מוזיאון ראשון

  
 ומי המרחבהמוזיאונים שהוקמו בעולם בהשפעת המודרנה הנוצרית הקלווניסטית, עוסקים במיצגים הנתחמים בתח

תוך מוהזמן ו/או במיצגים שנוצרו כתוצאה מהמצאת רעיונות בתחום הרוח והמעשה. המוזיאון בראשון לציון נוצר 
 תאור ראשיתה של המושבה וראשוניותה של ראשון לציון בביסוס הרעיון –הרצון לבטא את שני סוגי המיצגים הנ"ל 

    (בעיקר הציונות המדינית). הציוני וסמליו
ם או המוזיאון אינו יכול לשמש כמוסד הסברתי ותעמולתי של מגזר מסוי  א. הינן: היסודיות במוזיאון הבעיות 

משמעותו ש[= כ המורשת הלאומית במשרד ראש הממשלההתכנית להעצמת ,,במיוחד כאשר תנועה פוליטית מסוימת, 

שרות אלפי מורשת לאומית'...ומארח מדי שנה ע, הכירה בו כ'אתר שב''כ]ידי ה-עלזו מנותבת שתכנית  א,יה "מ''של "משרד רה
תפיסה פי ה –על נבנה ספר מכל הארץ. המוזיאון –ובכללם תלמידי בתי ]23.7.15,  ראשל"צ  –" ["גל גפן “מבקרים

 –ברהינה חברה  "החברה הישראלית"והבנה שגוריוניסטית  –בןמתוך ראייה ממלכתית פרוטסטנטית,  –הנוצרית 
ברה חלהכיל בתוכה את מכלול היבטיה של  שצריכהתגוררים בארצנו, מרב מהגויים ה –ערבגם של כלל ה ,תרבותית

זיאון המו ולכן, פי הפרוטסטנטיות הלותרנית המחולנת המוקצנת של האהלהת העבודה הארצית המגושמת –, רק עלזו
לכן יש ל קיטוב זה ושיש צורך לחס ,, שכה רבות מדברים כיום על כךמגזרי –ולשסע רב הופך למכשיר לקיטוב בעם

 , בפרט לאחר שהמוזיאוןבשינוי מהותי של המוזיאוןצורך הלמימוש שיורו  ,ערב גם את המשרדים הממשלתייםל
  הוכרז כ"אתר מורשת לאומית"

מטרתו של המוזיאון היא להציג במירב האוטנטיות את הנושא שלשמו הוא הוקם ולכן יש להציג את המופע של  ב.
ללא כל משוא פנים, על הצללים והאורות של באמצעות המצגה שייכות לנושא של המוזיאון האירועים והדמויות ה

, בפני כל אחד. תרים שוניםהאירועים והדמויות המופיעות בו, במיוחד שכיום כל האינפורמציה הפכה לנגישה בא
 –ה הנהיג ד. בןהסתרת הצללים של האירועים והדמויות החרדיות, כהמשך לתעמולת "הדיקטטורה הפועלית" אות

כן, המוזיאון חייב לספק את  –. כמואנטישמי –וגזעני אנכרוניסטיפרובוקטיבי, גוריון, הופכת את המוזיאון למוסד 
    האינפורמציה במקצועיות לבאים בשעריו. 

 –דיוק בתאריכים ולעיתים אף סתירות פנימיות בתיארוך, בלבול ב"קטלוג –כיום, ישנן בעיות בתחום זה, כגון אי
 (שהפכה לימים ל"ראש פינה"), יש לציין את "גיא אוני" לגבי הראשוניות של הישוב החדש לציון" וכו'. –ראשון

יש לציין שדוד   אליעזר רוקח. משפחות חרדיות שיושבו שם ע''י ר'  17שנוסדה שלוש שנים לפני פתח תקוה ע''י 
ונאלץ לעזוב עם חבריו את המושבה בעקבות  רהלציון למשך תקופה מאד קצ –גוריון, שבא לעבוד ביקב בראשון –בן

 1958 –וכתב בלגבי ראשוניות הישוב גם כאן מהאמת  שינהגוריון  –דוד בן ,)38(עמ' 52מחאת המייסדים נגדם 
מסד המדינה הונח לא בהכרזה, אלא במפעל התיישבותם של שלשה דורות חלוצים, מייסוד פתח תקוה „ –למניינם 

ראש "דיקטטורת הפועלים" לפגוע , אך מאידך הוא הורה כ]28.12.2003אחרונות", ג' בטבת תשס"ד תון "ידיעות י[ע “ואילך
את הארץ, בין השאר, באמצעות העסקת  מע לו לעבור על דתם ולטמאישהפיזית, על כך שהם לא הסכימו ל במייסדים

התייחסו בכבוד לערבים אותם הם בזו לכל דבר יהודי. האיכרים גם הלותרני "גויים דוברי עברית", שבשם המרכסיזם 
גוריון שלא הוא וחבורתו  –להעבירם על דתם ועל כך התבטא בן העסיקו בשדותיהם, כיון שהם לא ניסו

גלותית שהוקצנה על ידי קרל  בהיכל באמצעות עבודה זרה נוצרית הסוציאליסטית מטמאים את הארץ ומכניסים צלם
תפוצת המוזיאונים הם המצאה של הנצרות   ).250(עמ' 8!!  כאלומרכס, אלא דוקא איכרי פתח תקוה החרדים הם 

הפרוטסטנטית, בפוף ליסוד הראשון של נצרות זו, שאין להסתמך על המסורת לגבי ידיעת והבנת העבר, אלא רק על 
מוצגים חומריים מן העבר ובפוף ליסוד השלישי של נצרות זו של הפיכת החומר והחומרנות לדבר קדוש, לכן רגל 

ודית אסור לה לדרוך במקומות אלו וכן במוזיאונים המתארים ומפארים נושאים חומריים, לא רק משום שבכך יה
עוזרים להאדיר יסודות נוצרים אלו, אלא גם משום שבכך סוגדים לעבודת הכפירה הנקראת בהלכה "מינות". גם 

, אין לקיימם ואסור להנות יהודים ייד-עלובפרט שהם נעשו  ובכללם פסלי ראשים הפסלים הנמצאים כמעט תמיד שם
, שלם כדי להכנס למתחמים אלוום רוח רעה שעליהם ומזיק וכן מי שממהם בראייתם ואין כלל להסתכל עליהם מש
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" עם הסכמת גדולי זו בספר "לא תעשו אתיכלדעת כל גדולי הפוסקים, רופירוט הלכות אלו גם על חילול השם.  עובר
   אלתר אינהורן.הפוסקים, מהמחבר רבי גדליה 

       
  המוצגים, האישים והארגונים אשר לגביהם ישנה התייחסות או חוסר התייחסות במוזיאון

  
מוזיאון חף מכל רמז או סימן ה –לציון במוזיאון ובפרסומיו  –הדרת חרדיותם ויהודיותם של מייסדי ראשון

 בכפוף לגזענות האנטישמית שהמציאה ,המזהה את דור המייסדים כשייך לדבר שהוא ייחודי לחלוטין ליהודיות
חו"ל כדי דתה, שהגיעה מדור המייסדים מוצג במוזיאון כקבוצה חילונית שראשם נתון כולו באדמה ובעבו   . הציונות

מטרה צון וושהבילויי"ם היוו קבוצה רעיונית מגובשת שהגיעו מאותו ר , היינו, חילוניתמדינה לאומית צנוליצור באר
ם , שהם אינובייסוד המושבות הציונית בה כאיכרים ושהם היו הגורם המרכזי בעליה הראשונהלארץ, כדי לעבוד 

ת מושבוהשייכים לעליה הראשונה, היינו, ההיסטוריוגרפיה הציונית חילקה את העליות הציוניות לחמשה, אך מייסדי 
ת שבאו נוצריו –יות היהודון הם שייכים לעליות הקודמות היהודיות ולא לעלציוניים ולכ –הראשונות היו אנטי

וך , יהפאמנם, אם יוצגו שם אורח חייהם היהודיים בנושא שמיטה וכו', קיום השבת ולימוד התורה שלהם בעקבותיהם.
     המקום למוסד של החדרת הידיעות של לימוד התורה והמצוות.

כלי העבודה  –ם מצד ימין . במבואה של המוזיאון מוצגים בתוך התאיעד כמה עובדות אלו מופרכות ,הראנו לעיל
עלה  למשל הרצען, הנפח, הפחח, הנגר ועוד ללא תמונותיהם בהן הם נראים כחרדים. מהצד השני מוצגות במוזיאון 

 כו'. במבניםשל החייט, הרוקח, הצלם והדוור, אנשי ה"הגנה", נהגים וגם באמצעות פסלים, דמויות חילוניות  50  –מ
הדליז'נס, שהומצא על ידי דוד גיסין שהיה מוהל  –ה לעיבוד האדמה, כלי הרכב אחרים ובחצר מוצגים כלי העבוד

מי שם צילו הופיעו, מאידך ית עם זקנו הארוך.המושבה ואחד ממשגיחי הכשרות ביקב ללא תמונתו בעלת חזות חרד
חייהם בביצוע תרגילי ספורט. מעבר לכך, אין שום רמז על  ,חברי וחברות ה"הגנה" כשהן מעורטלות למחצה

" ויש פי "תאוריית הגזע והשבחתו" של מייסדי הציונות, היהודים הם "מנוונים –כי על הרוחניים של המייסדים
     .לים כל זכר של יהודיותםהעלהוציאם מריכוזי האוכלוסיה הציוניים ול

כל ש הנהלת המוזיאון החלה להסיר את האיסור לפרסםבעקבות פנייה של חרדים, לראשונה בשנת תשע''ו, 
לו שולבו תאורים אהציונית עבודתם החקלאית של המייסדים היתה מבוססת על אדני ההלכה. לראשונה בהיסטוריה 

 .ירגם פירסום בעלון המקומי של הע גם באמצעות הדגמות בארוע ט''ו בשבט שיזם המוזיאון. לראשונה ניתן לכך
ם עונים ר שינויים קיצוניים ועל כך מתנהלים דיעל המוזיאון לעבו ,להמדובר רק על קרן אור אחת באפאף ש אומנם,

כו לאתר טרה להופליזום שינוי כללי במוזיאון, במאנטישמיות, כדי  –בעיות גזעניותעל עוד הרבה גורמים חרדיים 
 תיתההסבר האנטישמית הגזענות נוקטת בסחבת מכוונת במשך שנים וכך ממשיכהנהלת המוזיאון , המוזיאוני אוטנטי

 ל העירבמקומון ש .פלא שבחינוך היסודי והתיכון בעיר, מסבירים לתלמידים, שהמייסדים היו חופשייםשם ולכן אין 
כת כאלף תלמידי כיתות ג' במער,,  – שבטעל האירוע החריג בט"ו ב פורסם ,)למניינם 10.3.2016(צ" ''ראשל –"גל גפן 

ר על , סיפרו בין היתהישיבהשה תלמידים מבה"...שלוהחינוך העירונית, מילאו בשבוע שעבר את מדשאות "גן המוש
עד  יות שנשתמרו ונוהגותהעצים במורשת ישראל ולימדו כיצד לימדו המייסדים באמצעות העצים את המצוות ההלכת

  . “: תרומות, מעשרות, ערלה ושמיטהץהיום באר
  

ור ד –והדור השלישי  תאור דמותם של בני הדור השני הציוני האתאיסטי של המייסדים
  למ"ח והמחתרותהפ

  
היו  [= חובבי ציון]ים בתקופת החובב,, –) 92(עמ' 24נביא את תאורו של מייסד "הישוב החדש", ר' זלמן דוד ליבונטין 

ם, יהודים...ממפלגה אחת והציונים הכו את בית ישראל לרסיסים למפלגות שונות, לאומיים סתם, פועלים צעירי
נים ונים "מפסיים"... בתקופת החובבים היו האכרים, הפועלים, האומפועלים ציונים, אחדותיים עד שהגיעו לצי

נשים אוהסוחרים מתעסקים כל אחד בעבודתו וכל אחד היה מניח אבן על בנין הישוב ובתקופה זו, תקופת הציונים, 
 ןלמאות מוצאים פרנסה מעסקנות צבורית ומשרות שונות ולכן משתדלים ליסד חברות ואגודות, שלא רק שאין בה

  .“צורך, אלא שקיומן אוכל כסף הצבור ומביא הריסה לישוב
היחס  של ראשי הציונות אל "הנוער  הציוני העברי", היינו, האתאיסטי של בני ונכדי המייסדים, גם לא היה אחיד. היו 
מראשי הציונות שראו בהם את "מלח הארץ", אך היו ביניהם שחשבו להפך, לדוגמא "המשורר הלאומי" של מחנה 

בלורית שחצנית. עיני עגל מעבר ,, –ת וציוריאת חברי כנופיות הטרור העבריים בימין, אורי צבי גרינברג, המתאר ה
יפת/שנולדו מן –שם ולא לנוף–חסר דעת כבוד/מין אדם, שאינו לנוף/[= הצבר האתאיסטי]לרפת/חסר נימוסין/חסר דת 

("ספר הקיטרוג  “בחודש הרביעי.../לפני אל הגולה יהם][= מנותקים מהמורשת היהודית של אבותהרקק בלי יחוס אבות 

    . )173והאמונה", כל כתביו, ג, עמ' 
ואילו פקידיו שהברון נידב רבע מליארד פרנק זהב כדי ליצור חברה חרדית בארץ  הדבר החמור והמדהים הוא,

ות ה"יבסקציה" בדמותם , באמצעהצליחו להוליכו שולל, לרמותו ולעשוק ממנו את כל הכסף למטרה הפוכה מרצונו
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כאשר הופסקה תמיכת הברון, שרוב הכסף שנתרם ל"קרן היסוד"  כך היה גם בהמשך,  .של ה"מורים" העבריים
רוב הכסף הגיע משלומי אמוני „בשתיים מאגרותיו:  כפי שכתב ר' א. י. קוקבחו"ל, שוקק"ל הגיע מהציבור החרדי 

לביסוס הישובים שלחמו נגד  , אך נוצל במלואוירושלים, תשמ"ד]["אגרות הראי"ה", חלק ד', עמ' רט"ז,  “ישראל
    החרדים, בעוד שלחרדים עצמם הגיעו מכסף זה רק פרוטות.  

באקדמיה ובתקשורת וכו', מציגים את החרדים כטפילים שנהנים ממה  ראשי הציונות ושופרות התעמולה שלהם
החרדים הם שבנו את הארץ ואת המשק הכלכלי  ן!בחיבורנו זה, הוכח שההפך הוא הנכושהציונות בנתה בארץ. 

הצלחה זה והגיעו לארץ כטפילים אלימים  –המודרני שלה והם היו החלוצים הראשונים בכל תחום. הציונים זיהו גל
, הם חייבים להחזיר לחרדים את השליטה בארץ ואת פי מידת הדין –לכן, עלוהשתלטו על היהודים ועל הצלחה זו!  

ובכלל זה את השנאה הערבית העיוורת.  מה שהם קלקלו את כלשהם הקימו, כדי שהחרדים יתקנו  המדינה האומללה
  !     טריליוני ש''ח (בחישוב מהוון)ם, צריכים להחזיר לחרדים ידי ההציונים, צאצאיהם ואלו ששומדו באלימות על 

  
  בחנה האמיתייבלפור במ –הצהרת

  
נה, אך כרשיון להקים מדי יהציונאתוס ידי ה-עלה הוצג, רץ ישראלאפור למתן "בית לאומי" ליהודים בבל הצהרת

תום  ד''רבלפור עצמו היה אנטישמי והוא התווכח עם חיים ויצמן וטען בעקביות שמקומם של היהודים הינו באוגנדה [

סטי ונגלימלחץ או ים פוליטיים, אך גם כתוצאהבעיקר משיקול רסם את הצהרתוי. הוא פ]40שגב, "ימי הכלניות", עמ' 
 עד כדי כך שרה''מ בנימין נתניהו אף אמר בכנס גדול שלואכן הציונות הגשימה את מטרותיה של נצרות זו, 

א אוונגליסטים ש"אויבינו אומרים שאתם זה אנחנו ואנחנו זה אתם, אתם יודעים משהו ? הם צודקים" כפי שהו
ל .  בנימין נתניהו לא זיהה את מדינת ישראם)למניינ 2011(נשמע בסרטון בחסות ועידת איפא''ק בשנת תשע''א 

, ימתאלא אכן קבע עובדה קיוהציונים כנוצרים פרוטסטנטים מתוך חנופה פוליטית בלבד, שגם זה חמור לכשעצמו, 
ביודעו שאין צורך להחניף לאוונגליסטים כדי שהם ימשיכו להזרים מאות מיליוני דולרים למכוני "ההסדר" 

ות וץ הגלויאוונגליסטית, שיש לזרז את קיב –זרמה כספית זו שייכת לעיקרי אמונתם הנוצריתולהתנחלויות, כיוון שה
  זכרו).ומו שמח יוביסוס מלכות "ישראל" כדי לגרום להופעתו וחזרתו של יש''ו (

אה פרוטסטנטיים אוונגליסטיים, חילחלה כיום לציבור הציוני וב – ם למעשה נוצריםינהבנה זו, שהציונים ה
 יש לציין,, – )24.5.18(י' סיון תשע"ח,  טוי במאמר מערכת של העיתון הנפוץ ביותר "ישראל היום"לידי בי

בחו ם שבו יט, כיו(= בגלוי, אך הוא מעוגן בבסיס אמונתם)הדין, האוונגליסטים אינם מפנטזים עליו  –שאפילו ביחס ליום
הוא  שהמשיח בינם לבינינו הוא, שהם מאמינים היחידהוויכוח בכופרים...זה דין דומה לחזון יום הדין ביהדות. אז אם 

ם לענו, שאלה יהיו חילוקי הדעות שלנו עם כולם...האוונגליסטים הם הדבר הכי טוב שקרה  –לא אנחנו יש"ו ו
"שכחה", שגם בדבר היחיד, כדבריה, המבדיל בין הציוניים הפרוטסטנטים . מערכת "ישראל היום" “ישראל

ניים, מאפיינת את הציו –גם בכך אין כל הבדל ביניהם, כי גם "החברה הישראלית" ביש"ו,  האמונה –לאוונגליסטים 
צוות פי ארבעת מבני החשיבה הנוצרית פרוטסטנטית. מה לגבי ההבדל התהומי של קיום תורה ומ –המשיח שלהם על

ם ל כי "אנחנו" ו"עלדידה של מערכת "ישראל היום" אין כל הבד ?בין עם ישראל לבין הנוצרים הפרוטסטנטים 
 ישראל" גם אינו אמון על לימוד התורה וקיום מצוותיה, כי כיוון שהציונות יצרה את הגזענות האנטישמית,

רק החרדיים, הם למעשה לא רק שקופים אלא מתים ואינם קיימים וש –שמשמעותה היא שמקיימי התורה והמצוות 
זו  עוותתשייכים לגולה המתה, כפי שהוכחה תפיסה ציונית ומ הציוניים קמו לתחיה בהקימם מדינה, אך לדידם החרדים

 –כאן בחיבור אינפורמטיבית, מ"סיבה" זו "אנחנו" ו"עם ישראל" הם רק מי שאמון על הנצרות הפרוטסטנטית 
      מהווה את שהיא אינה רק מלווה את הציוניים עד ימינו, אלא "החברה הישראלית". גזענות אנטישמית זו 

הפרוטסטנטית ואת הגזענות –ישראלית" את הנצרותטול מ"החברה ה רה של "החברה הישראלית".השד –עמוד
ינה הנשיא ריבלין, כאשר הוא שיגר ברכות לנציגת המד ,האנטישמית ונטלת את נשמתה. כך גם הכריז סמל המדינה

ה זשבת שאירוע הילול חשל הפריצות, הזוהמה, ההתייונות וכל המופעים  כוללבמופע המזוויע של האירוביזיון, 
  –אף שהיחידים שנשארו "עם ישראל" -מייחל לנצחון בתחרות, על "עם ישראל" כל :הורכב מהם. הנשיא כתב

ימים, אלא שלפי הגזענות האנטישמית הציונית, החרדים כלל אינם קיהחרדים, חשו בחילה ודחיה מכל האירוע הזה, 
     הציוניים נחשבים אצלם כעם ישראל.נוצריים –כי הם נחשבים "מתים" ולכן רק היהודו

 , ב"מרכז צימבליסטה"דיווחה במסגרת סדרת הרצאות "היהודים וארצות האיסלם" בשנת תשע''ח ד''ר ילי עייש
ליר", מוצגים –ן ון"מכו ידי-עלהיוצא לאור  העת "תיאוריה וביקורת"–באוניברסיטת ת''א, שבכל הפרסומים של כתב

יד בפרסומיהם תממוצגים פרוטסטנטיים ואילו החרדים –נים והדתיים תמיד כנוצריםהיהודים הציוניים שהם החילו
כר לנו ישראל המקראי, כפי שהוא מו–,,הדימוי של עם – (ראה בגב הספר)58מתאר בספרו  אילני כיהודים. ד''ר עפרי

מנים ם ומלומדים גר. תאולוגי18–כיום, התעצב בגרמניה הנוצרית דווקא, במחצית השניה של המאה ה (= הציוניים)
טקסט רי הקדום...בהתייחסות לואתנוגראפי בעם העבפרוטסטנטיים, חקרו את "הברית הישנה" ודנו באופן היסטורי 

שוב מרוחקת...שביקשה ל (= נוכרית ומעוררת ענין יוצא דופן)כאל תעודה היסטורית, המתארת הוויה אקזוטית  כי"התנ
  . “כית''לאומי מרעיון הבחירה התנ –וצרילברית הישנה ולשאוב לגיטימציה לקיום נ



106  
 

 

פיקו שנחתם בין צרפת לבריטניה היתה לשתי –בעקבות הסכם סייס –השיקולים הפוליטיים העיקריים להצהרה 
די בריטניה בקשה להשתחרר מהסכם זה ולקבל מנדט בלע העולם הראשונה.–המדינות שותפות על א''י, לאחר מלחמת

הודי ם היטה על הארץ, אלא כדי לעזור לעשלילכוונתה אין ביכול כדי להוכיח שזו,  לשם כך פירסמה הצהרהו על א''י
     .]21.00למניינם בשעה  11.11.17 –עילם, בראיון עמו ברשת ב', ב [היסטוריון הציונות פרופ. יגאל לממש את שאיפותיו

לפור ב –כחצי שנה לפני הצהרת ע''ח]המצוטטת במלואה בשבועון "מצב הרוח", כ''א חשון תש[פירסמה הצהרה כזו  צרפתגם 
את  שבסופו של דבר בריטניה קיבלה שהצהרה זו נשכחה, משום נראה, למנהיג הציוני נחום סוקולוב.והיא נשלחה 
שבלפור שלח  )הקודמות לה 12מבין (בלפור –והרשמית של הצהרת הטיוטה האחרונהניסוחה של  ''י.המנדט על א
בעה היה מעורפל. ההצהרה לא ק ,ציוני)–"הנדיב הידוע", כי הוא היה אנטי – רון(ולא לבו. רוטשילד  ללורד ליונל

לא שברור בתנאי וישות שאף אינה אוטונומיה וגם לא בכל ארץ ישראל  אלא רק לאיזו זכות למדינה, ליהודים ישש
ה יטנים" לתת לברוכל זאת, כדי לשכנע את "חבר הלאומי על פגיעה בזכויותיהם או פגיעה אחרת יהיו לערבים טענות

מנדט על ארץ ישראל, אך הרב קוק קרא להצהרה זו "אתחלתא דגאולה", "אתחלתא", שבוטלה רשמית מהר מאוד 
חשון,  –'עולם קטן', ז' מר לאומי–הדתי (ד''ר חגי ארצי, השבועוןלמניינם  1939–"הספר הלבן" השלישי של מקדונלד ב ידי-על

ל ערזה ההצהרה, עמד הרב קוק בחורבת יהודה החסיד והכריז לפני קהל רב .  באותו יום שהוכ)620תשע''ח, גליון 
אה . אנו נר]["דאר היום", ירושלים, יום ד' י' באייר תר''פ"בשורת הגאולה" והחל לשיר את המזמור מתהלים "מזמור לתודה" 

לא יקוד בריטי...אהציונים הציעו...להקים יחידה צבאית בפ,, .חלתא" זו למעשה אף לא התחילה כללמיד, ש"את
תנגד ש"משרד המושבות" עשה כל שביכולתו למנוע...קיוו...לאפשר להם לרכוש נסיון צבאי. בדיוק מאותן סיבות ה

ראו בהצהרת בלפור ובכל המפעל הציוני טעות היסטורית והיו  ואנשי משרד החוץ . אנשיולכך משרד המושבות
ת אן ניסה לממש הרב ליבונטיכאשר . )104(עמ' 89 “בא"י נחושים בדעתם שלא לתת ליהודים להקים ישות עצמאית

 הברון אדמונד רוטשילד רצה להקים ישות שתיקרא "חברת הרחבת הישוב היהודי", )34(עמ' 24ההצהרה ביוזמתו 
רה ו אמובינלאומי, כדי שינסחו את החוקה של ישות זו, כאשר ישות זה–דין שהתמחו במשפט–ימס פנה לעורכיובנו ג'י

 התברר שהצהרת בלפור היתהכאשר הוגשה בקשה זו לממשלת בריטניה,  אך מישות אוטונומית, פחותיות היתה לה
ב ין כתהרב ליבונט  .)41(שם, עמ' הבריטים לא היו מוכנים להסכים  כיון שאפילו לכך הצהרה ללא כוונות אמיתיות,

תחיל בעבודה להצהרה הבלפורית, נחוץ לה ...לא צריך לעשות פומבי גדולה,, – 1918 תחילתלאושיסקין ב )54(עמ' 24
א רק : נחוץ לבוא אל הארץ בעבודה פרודוקטיבית ול מעשית...עיקר אחד נכבד צריך להיות לפי דעתי נגד עינינו

דולה גבהצהרה הבלפורית, אבל מכיון שאנכי רואה, כי לעבודה מעשית אין מתכוננים כלל ונגד זה עושים פומביות 
ין לעג על הרב ליבונט. “יבואו בפומביות זו גם לארצנו ובארצנו נחוצה רק עבודה ולא פומביותלהצהרה, ירא אנכי פן 

ת האנגלים, היה הועד הזה לפה לישוב היהודי...בא "ועד כשנכנסו צבאו,, –הועד ביפו, על כך שהקים פרלמנט 
ל שהמדינית  )מדיני של הישוב בא''יכח –באלהפוך ל על דעת עצמו(= בהחליטו  הכוח–באותהצירים" לארצנו ויקח בידו את 

תה הישוב היהודי וישארו חברי הועד הנזכר בלא עבודה, אבל התשוקה להתפרסמות ולגבאות והעיקר להתקהלות הי
ים חזקה בהם, כנהוג בארצנו...ויודיעו לקהל, כי מטרת הועד הזה היא לייסד מוסד עליון שעליו לדאוג לענינ

פרלמנט ממש...הפרלמנט והועד הלאומי יהיה למיניסטריום ...קצבו את מספר  – הכלכליים, החברותיים והמדיניים
בלפור –הצהרת .)75(עמ' 24 “ארבע מאות...ל –כשבעים אלף  (= מספר שנים לאחר מכן) הנבחרים של הישוב שלנו, שהיה אז

 – 'ורג' כוידוי אישיד גדייויד לוי ידי-עלהיוותה רק תרגיל דיפלומטי. הסיבה האמיתית למתן הצהרת בלפור נמסרה 
רת י הצהבתקופת הצהרת בלפור, כיהן כראש ממשלת אנגליה דייויד לויד ג'ורג'. לימים הוא סיפר מה הסתתר מאחור,,

וות שר החוץ שלו : "אני מודה שנתתי את הצהרת בלפור, מפני שלא היה לי מנוס. אני חשבתי שבריטניה כרעה למ
פני חת ויחידה היתה לי, שארה"ב תיכנס למלחמה, שברוסיה איכשהו יעמדו בתקווה א. (= הראשונה) במלחמת העולם

 הגרמנים, שאיזה כוח בכל אופן יעמוד. אמרו לי שהעם היהודי גם באמריקה וגם ברוסיה, מסוגל להיות מפתח
לה ש(האמונה בעלילות "הפרוטוקולים של זקני ציון", שלציוניים והיהודים בכנופיית 'הבונים החופשים' יש ממ
עדיו עולמית, דרכה הם שולטים על כל העולם). אבל, כשם שבכל נוהג האדם יש את הצד האגואיסטי, היצר הרע שבל

  .]180["אל המקורות", חלק א', עמ'  “אין פעילות, הקנאה התאווה והדחף"
בשלח בשנת  ציטט את דברי מרן "החפץ חיים" בשיחתו בפרשתלוינשטיין הגה"צ רבי יחזקאל משגיח ישיבת פוניבז' 

,,זכורני בעת הצהרת בלפור ש"החפץ חיים זכרונו לברכה אמר, שזו התעוררות לגאולה, אך מאד  –תשכ"א 
אין להתייחס   ("אור יחזקאל", חלק ג'). “, שלא יעשו הם בעלים עליה(= הציוניים)צריך לדאוג מי יחטוף את הארץ 

היה בעצמו ציוני.בנו כידוע  כי ,אינה אמינהכי היא  נוב ידי-עללציטוט של דברי מרן "החפץ חיים" על ההצהרה 
"החפץ החיים" התייחס לכל אותם זמנים שהיו זמני התעוררות לגאולה וכאשר עם ישראל לא הכין את עצמו    

כראוי, במקום גאולה קיבל במקומה פורענות אדירה. בשנת ד' תתנ"ו קיבל העם היהודי את מסעות הצלב שגבו 
ט שהיתה גם זמן של התעוררות גאולה, בעקבות התדרדרות עם ישראל על ידי שבתאי  –תח קורבנות רבים. בשנת

צבי וברוך שפינוזה ופיתוח משיחיות שקר והבטחה להקמת המקדש ובעקבותיו זלזול ב"מקדשי מעט" על ידי דיבורי 
חיילותיו של  ידי-עלה חול בהם, כפי שנאמר בשאלת חלום לבעל "התוספות יום טוב", קיבל עם ישראל פורענות אדיר

בלפור רדפו הציונים אחרי החרדים  –אלפי יהודים. אחרי הצהרת –חו מאותחמליצקי, שהחריבו מאות קהילות ורצ
אירופה ואת  –יהודיויצרו את שואת שהגיעו לא"י וחטפו מהם את הארץ והשתלטו עליה באלימות פיזית וכלכלית 
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למעלה ממאה אלף יהודים, כפי שנוכיח  ועדיין, בה נרצחהמתמשכת בארצנו במאה השנים האחרונות השואה 
  .ועדיין אין רואים לכך סוף ,להלן

מאימת הגיוס לצבא רבים חו או בר\במהלכה הוגלו והעולם, –ניתנה ההצהרה לאחר מלחמתבאותה שנה בה 
      . ב החדשיהודים ופחות ממחציתם ביישו 40.000  –נשארו בארצנו ככך שהטורקי והרעב שהפיל חללים רבים, 

 הלאומי" שכמעט כולם ירדו מיד מארצנו. לכן, "הבית ,העולם הראשונה, עלו מעט עולים –בעליה השניה לפני מלחמת
, ים התיכון)(מהירדן ועד ההירדן המערבי  –בעבר הערים המעורבותהירדן המזרחי ואת  –עברלא היה אמור להכיל את 

ים שבישוב החדש ובפרט שהבריטים היו מודעים לכך שהעולים אלא הוא היה אמור להכיל רק את אותם היהוד
את שתי השכונות רק לכן נראה, ש"הבית לאומי" היה אמור לכלול , ירדו במהרה. המועטים שהגיעו לארץ

לציון ואולי גם המושבה הקטנה רחובות, כאשר מעט  –תקוה, ראשון –הקטנות של ת''א והמושבות של פתח
    . הנ''ל יםו אמורים לעבור ולהתגורר באזורהיהודים בשאר המושבות הי

  
התנגדו להקמת המדינה רובן עדיין לא היו מיוצגות אז באו''ם, שכמעט כל האומות והמדינות 

  הוקמה התנועה הציונית ם כךשגם לשהעמים,  –קבלתה למשפחתכן לו
  

כפי שהתאריך נקרא באתוס (כ''ט בנובמבר, בט''ז כסלו תש''ח  194על בסיס הצהרה זו התקבלה החלטת האו''ם 
מיד לאחר  גוריון מרד באומות וכינס –ולכן בןשטח בארצנו  –ונתנה ליהודים מספר פיסות הציוני) –הפרוטסטנטי

בטלה  "ט בנובמבר''כ"הכרזת העצמאות את הממשלה והעביר בה החלטה, שההכרה בהחלטת האו''ם מ
                          מכן. עיתונאים שהוא כינס מיד לאחר –טה זו במסיבתהוא נותן פומבי להחלוהמדינה לא תבצע אותה, כש ומבוטלת

 57מדינות מתוך  33 ברוב שלהחלטת החלוקה", התקבלה " –יש לציין, שהחלטת האו"ם לאפשר מדינה של יהודים 
וזו  "םמכלל למעלה ממאתיים מדינות שחברות כיום באו 16% –שהיוו רק כהיו אז חברות באו"ם, מדינות ש

ו [רה"מ בנימין נתניה היתה ההחלטה היחידה בכל שנות קיומו של האו"ם עד ימינו שהיתה לטובת מדינת ישראל
הוקמה  כך שלמעשה מדינת ישראל –עובדה המצביעה על, ]21.00בראיון רדיופוני עימו ברשת ב', י' כסלו תשע"ח בשעה 

הצטרפו המדינות ש 150ומדינות העולם, כיוון, שכמעט כל בניגוד גמור לרצונן של רוב גורף ומכריע של כל אומות 
  . עד להצבעה וגם ארה"ב התנגדה להקמת המדינה מאז לאו"ם היו מדינות העוינות את מדינת ישראל

ד הקמת שהצביעו בעהקומוניסטי  –מדינות הגוש –וגרורותיה ה"מ יכן, חלק מהמדינות והמעצמות ובכללן בר –כמו
 ורצח שליח הזמנית" להחלטת האו"ם לנוכח המרידה והתנגדות "הממשלה זמן קצרחזרו בהן תוך  ,המדינה

  גוריון. –האו"ם הרוזן ברנדוט בהסכמת בן
ם, אך העמי –משפחתהיהודי ותגרום לקבלתו ב –הציונות חרטה על דגלה, שהקמת מדינה ליהודים "תנרמל" את העם

ת ארק תוקפת  המיוצגת באו''ם בכל החלטותיה מיםהע –לפי מה שהבאנו לעיל על כך שמאז הקמת המדינה, משפחת
''ב היא האף שבלחץ אר –(עלהחלטתה להגדיר את הציונות ואת מדינתה כגזענית המדינה ולשיא התקפותיה היא הגיעה ב

, ערב –ארצותי מיהוד אירופה וחלק –(שואת יהודילשם מטרה זו שנכזבה, יצרה הציונות שתי שואות   .שנים) 15 –בוטלה לאחר כ

מו בכל וכ נשארנו כ"כבשה בין שבעים זאבים" זאת –, אך בכלמאז השתלטות הציונות על היהודים בארצנו) – והשואה שבארצנו
כיום אומה היהודי ו –ויימת כדי שתגונן על הישרדות העםחיננו בעיני אומה מסאת כאשר הקב''ה נושא שנות גלותנו, 
    נגד הערבים כדי להתגונן.  כללבארצנו שבלעדיה לא היה ניתן לפעול  ,זו הינה ארה''ב

דית כמו בכל ישאר המדינות שנראות כ"תומכות" במדינת ישראל, עושות זאת רק משום האינטרסים והתועלת המי
 שזו הסיבה שארה''ב מגוננת ,ולמעשה נשיא ארה''ב דהיום דונאלד טראמפ אמר גם הוא מפורשות שנות גלותנו

רוע והמדינה שבארצנו משמשת כז ה של המדינה הינם כערכיה של ארה''בהמדינה שבארצנו, משום שערכיעל 
    התיכון ובכל העולם.  –את האינטרסים של ארה''ב במזרח כדי לממש ,הארוכה של ארה''ב

תה שלא הי כפי ,גלות איומהנוצרים, ב –יהודים בין אחינו היהודו אנו היהודים נמצאים כעת בעומק הגלות, גלות של
      ינו, מאז שגלינו מארצנו.בכל שנות גלות

   
    ענק באמצעות הבנק שיסד הרב ליבונטין, למתן הלוואות  חסד) –(גמילותיצירת גמ"ח 

  לאנשי הישוב שנקלעו למצוקה כלכלית
  

ליבונטין מעגן תכונה זו גם . הרב רחמנים וגומלי חסדים"היה אמון על הכלל ש"ישראל ביישנים, כיהודי חרדי הוא 
עבודה  מדוע נתנו מייסדי המושבות מקומותורה, הטבועה בנפשו של היהודי, בבואו להסביר עשה מן הת–במצות

כי אלו אלפי הפועלים, הנמצאים כעת במושבות, לא באו ע"י "מלחמת הפועלים" ,, –לאלפי פועלים בשדותיהם 
לתת עבודה לאחיו,  שזהו בטבע ומנהג היהודיו"כיבוש עבודה עברית", כמו שמתפארים הפועלים, אלא פשוט, מפני 

ולולא באו הפועלים בדרישות שונות, מופרזות, שאין האיכר יכול לקבל אותן  [ויקרא (כה,לו)]"וחי אחיך עמך" 
היה בודאי מספרם יותר גדול...כי מי  –ובאיום שביתות ובסיסמאות "לכבוש המושבות", "לשלוט במושבות" וכדומה 

 [= מרכסיסטית]מלחמת "מצוה"   –וש אותו ולשלוט עליו לשם "מלחמה" זה יחפוץ לפתוח דלתות לפני אלה שבאים לכב
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    . )149(עמ'  24  “של מעמדות ?...
באמצעות גוריון,  –כיבוש זה בסופו של דבר הצליח בהנהגתו הרודנית והאלימה של דוד בן כפי שנראה להלן

, רו על דתם והפכו לאתאיסטיםמתבוללים מבוגרי המהפכה הרוסית ועשרות אלפי ילדי ונכדי המייסדים שהועב
יהודה  –תוך שימוש בשיטות אלימות, באמצעות פקידות הברון ושליחיהם "המורים העבריים" מחסידי א. בן

ובהדרכתו. הרב ליבונטין מימן באמצעות הבנק מפעלי התיישבות רבים, כגון את המחלבה הגדולה של מייסדי עקרון 
  .31החרדיים

ל כ. כמעט ראש כמנהג הימים ההם –אך הצטלם לעיתים בגילויראש,  –ד בכיסויהרב ליבונטין כמובן הלך תמי
וא רו שההפירסומים המציגים את תמונתו מציגים את הפלג העליון של גופו בגילוי ראשו, אך במהדורה היחידה של ספ

 )]70(עמ' 12),95' (עמ1[הוציא עם תמונות, הוא מציג שם רק פעם אחת את תמונתו, בצילום בחצר יחד עם ותיקי גדרה 
צר הניחו בחראש, אך הוא מחזיק בידו את מגבעתו, אולי משום שלא היה לו היכן ל –ושם הוא מופיע אומנם גם בגילוי

ר לצורך הצילום. הרב ליבונטין קיים את מצות העשה שהוזכרה לעיל ובאמצעות רשת סניפי הבנק שהקים הוא יצ
 –נין הבתים הראשונים של תלאות של הקרן הקיימת ושל אפ"ק לשם ב...והוא הוא שסידר את ההלוו,, –גמ"ח ענק 

אביב, סייע לאיכרי המושבות בהלוואות לשם עיבוד אדמתם ובמפרעות עד שימכרו את הפירות של כרמיהם 
ת אמלוה בארץ והפיץ בה את הרעיון הקואופרציה האשראית וכך החייה ושיפר  –ופרדסיהם. הוא גם יסד קופות

    .(עמ' יב)25 “ים היהודיים  בארץ בימים הקשים ביותר לישוב החדשהחיים הכלכלי
שפתם כיהודי חרדי, תקף הרב ליבונטין את כל יסודות האסטרטגיה והטקטיקה הציונית, תוך שהוא מתנסח לעיתים ב

רה תושל נושאי דגלה של הציונות, כי הוא הבין שאם הוא יוכיח אותם על שהם עוברים עברות חמורות על מצוות ה
ת אזנוח ועל יסודות האמונה היהודית לה הם נטרו איבה ואף שנאה, הם בוודאי שלא יהיו מוכנים לשנות את דרכם ול
החרדי  נגעי הגלות של האתאיזם, אותם הם גררו איתם בבואם לארץ ישראל והשליטו אותם על הישוב היהודי, היינו,

נית ף על עמדותיו נגד התנהלותה של ההסתדרות הציוועמד בתוקיהודית  –הוא ראה בציונות תנועה אנטיבארץ. 
 וריוןג –במישור המדיני ובמישור הכלכלי והצר על כך שהיא נכנעה לחלוטין ל"דיקטטורה הפועלית" עליה הכריז בן

וכאשר ניסתה הסתדרות זו להצר את צעדיו באמצעות הקמת ועדת ביקורת על הבנק שבניהולו הוא הוכיח לה, 
  ו.שהיה מראשי הציונות הנוצרית, על מגמתיותה של הועדה בכך שהיא יצרה האשמות שווא נגדבמכתבו לוולפסון 

איזו הדרכה מצד מי שיהיה, לא בנוגע אינני זקוק ל,, –הוא סיים את מכתבו בהבהירו להנהלת ההסתדרות הציונית 
ודי בילים לטובת הישוב היה, ולא בנוגע לדרכים והאמצעים שמו[ויקרא (כה, לו)]למצות התורה, "וחי אחיך עמך" 

 , אודות שאלת הפועלים: חבריתון "הארץ"]י[= בעבארצנו. מענינת היא האשמה הרביעית בדבר המאמרים שכתבתי 
בעתי ההועד לא קראו כלל את המאמרים האלה ולא ידעו, כי בהם לא נגעתי חלילה בכבוד איזה איש או מפלגה, אלא 

י רשות ל. אנכי לא מכרתי את דעותי לעסקנים בהנהלה הציונית ויש פי התורה] [= עלאת דעתי בשאלה זו מצדה העיוני 
    . )252(עמ' 22 “לבאר באיזו שאלה שתהיה את דעותי, כמו שאנכי מבין אותם ועל הזכות הזאת לא אוותר

ו רת ספרידסחברתי הוציא לאור מחקר, העוסק בעימות בין הרב ליבונטין והציונות וקרא לו ע"ש  –מכון אקדמי כלכלי
  –מדיניות הציונית. כותרת ההקדמה לחוברת היא לאלטרנטיבה יזמית  ,"חזרה 'לארץ אבותינו' " –של הרב ליבונטין 

  . (עמ' א')26" גיבור של הציונות –ז. ד. ליבונטין, האנטי"
ם סימפטו"רית את , כפי שכיום נהוג לכנות כבעיה פסיכיאט(עמ' ו')בעייתה המרכזית של הציונות ומנהיגיה הוגדרה שם 

ו [= ובמיוחד מכל נכסיו וזהותיא הטרגדיה של הציונות שנועדה לשחרר לכאורה את העם היהודי מצורריו ה,, –הנאנסת" 

די ם היהוהפנימו את העלילה האנטישמית, שהע [= חבל שהוא אינו מציין מיהו אותו יוצא מן כלל], שמרבית מנהיגיה היהודיים]
 עבודתן, המתפרנס ממקצועות "טפיליים": תיווך פיננסי ושירותים, ולכן חייב לחזור להוא עם תלוש, נצלן ומנוו

ני יהודים, , העברת המו[= מועד כתיבת ספרו האחרון של הרב ליבונטין] 1928 –האדמה. מטרת הציונות, אמר דוד בן גוריון ב
לא ות ופרזיט שצה זו, כאדם עקר שהיה תלוש מכל יהודיגוריון עצמו לקבו –[= ישנם רבים המשייכים את בןתלושים, עקרים, פרזיטים 

. הפכנית]מ[= , לעבודה פורה ולתנועת פועלים יוצרת וריבולוציונית החזיק מעמד בשום עבודה יצרנית וחי על חשבון מפלגתו]
    . “...["תיאוריית הגזע" ואנטישמיות]אין אנו בונים בארץ ישראל רק כלים לאומיים, אלא בונים את האדם 

  נציין עוד ממוקדי העימות של הרב ליבונטין עם הציונות:
מעבודתם, לעיתים  הוא שלל את התעמרותה של התנועה הציונית בפועלים הערביים ונישולם  –עבודה עברית 

דים. ם היהוידיהונגד מעב (כגון הלבשת שק על ראשו של הפועל הערבי וחבטות בכל חלקי גופו)באמצעות האלימות נגדם 
מור ציין את חומרת שלל העברות על מצוות התורה שהציונים עברו תוך נישול זה, אלא השתמש בניסוח שאהוא לא 

ות אמרתי, שעלינו לחדול מתעמולה נגד עבודת הערבים במושבות היהודים, אלא להשתדל להרב,,  –לדבר לליבם
זו ראשית: דרך כבאמת הבנין, מספר פועלים יהודיים ואם גם הערבי ימצא לחם חוקו אצלנו, עלינו לא לדחותו 

  .)918(עמ' 22“ושנית: תעמולה כזו אינה מועילה להרבות את מספר הפועלים היהודים רחוקה היא מהמוסר היהודי
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  "הספר הלבן"יחסו של הרב ליבונטין להתגרויות של הציונות נגד 
  

, ממשלת אנגליה החליטה )1902(כבר בשנת תרס"ב מסמך בריטי שכלל שורת הגבלות על ההגירה היהודית לא"י. 
הרב  ומאוחר יותר היא פירסמה את "הספר הלבן". )35(עמ' 22להגביל את הגירת היהודים הנרדפים מרוסיה ורומניה 

, שקיבל מנדטורי –כיהודי חרדי, התריע על התגרותה של התנועה הציונית באומה הערבית ובשלטון הבריטי ליבונטין
יג מנה 'בוטינסקיא"י מ"חבר הלאומים" וכך מרדה תנועה זו בכל אומות העולם. ציינו להלן את דברי ז את המנדט על

ת גוריון מנהיג השמאל האתאיסטי על "הציונו –"לצפצף על הבריטים" ואת דברי דוד בן  – הימין האתאיסטי
ע את עם ישראל מלהתגרות , שהקב"ה השבי(קיא.)במס' כתובות התנהלות זו היא נגד ציווי התורה המורדת". 

ואה. אלוקים ימיט על עם ישראל ש , שאם לא כן,ולמרוד באומות, היות שעמנו שרוי בגלות עד בואו של גואל צדק
 –ה ס נגד התורהרב ליבונטין כיהודי חרדי דרש לא להתגרות בבריטים, עדיין לפני שהוקם הארגון עם השם המתרי

(עמ' 24 הוא כתבא להעפיל על ההר ולהלחם באויב. נשמעו לציווי האלוקי להמעפילים שלא  שם –ל"תנועת העפלה", ע

 ם היהודיים בארץ][= של הישוביעלינו, לפי דעתי, להשתדל לבוא להבנה הדדית עם מנהיגי הערבים ועם הפריסה ,, – )91
  .“לבלתי התנגד למעשה הממשלה שהגבילה את הכניסה ההמוניתמצד אחד ומצד השני: 

  
, צנוציאליזם המרכסיסטי על הישוב  בארהרב ליבונטין על השתלטות הסוביקורתו של 

  באמצעות ההסתדרות הציונית והסתדרות הפועלים
  

גוריון  –ובראשותו של בן )15 –1905(רע"ה ת–קבוצה גדולה של מהפכנים שמאלניים עלתה לארץ בשנים תרס"ה
 82ערכה מחקר מקיף בספרה רס ישראל לציונות)(כלת פהשתלטה באלימות על הישוב היהודי. פרופ. אניטה שפירא 

 "ההליכה על קו האופק" על צורת השתלטות אלימה זו, המבוסס בין השאר על פרוטוקולים של הדיונים במרכזי
    עלייתם של אותם מהפכנים לארץ.הפועל של ההסתדרות בעשרות השנים הבאות, מאז  –מפלגת מפא"י והועד

וך תלות, הגלותיות מרוסיה לארץ ישראל וחיו כאן, כאילו הם עדיין נמצאים שם בג מהפכנים אלו גררו את תפיסותיהם
  שהם כופים באלימות תפיסות אלו על כל הישוב כאן בארץ.

- על(חשיבתם ואורח חייהם התבססו על אידיאולוגיה שנוסדה בגרמניה והופנמה ברוסיה, שממציאה היה המתנצר 
    עצמית שלו הפכוהו לאחד מגדולי האנטישמיים בעת החדשה. קרל מרכס, שתיסבוכו והשנאה ה אביו)ידי

 מתקופת המקדש, [= עוד מושג רוחני, מעמדותהמציא תפיסה שגרסה שיש לחלק את המרחב האנושי לשלשה  קרל מרכס

ד המעמ –העשירים מעמד הבינוני, ה –הבורגנות המעמד הפועלי הנמוך,  –הפרולטריון  :שידרוג חומרני] בארצנושעבר 
    ל ומדכא את המעמד הפרולטרי. המנצ (= הרכושני)בוה הקפיטליסטי הג

העידן המשיחי  –הזמן העכשווי, "סינתיזה"  –"תיזה", "אנטי תיזה"  –חילק את העולם גם לשלשה זמנים  קרל מרכס
וך תון, יהחומרני ולכן לדעתו, כעת יש להתחיל עידן זה של חיים בקומונות שיתופיות וריכוז הכלכלה בידי הפרולטר

 רגל כלכלית של–די רוסיה הסובייטית וגרמה לפשיטתחיסול היוזמה העצמאית הקפיטליסטית, כפי שיושמה על י
היגל, אל קרקע המציאות האתאיסטית  –מעצמה זו. מרכס טען ששיטתו מורידה את מושגי האלוהות של מורו הגרמני 

הרחוק והרקע לכך נבע מהנצרות –מהמזרחה שלו ממסורות בודהיסטיות החומרנית. היגל שאב את התאוריי
הפרוטסטנטית שהמציא בגרמניה מרטין לותר, שגרסה שיש לחזור לאורח החיים השיתופי של ראשוני המתנצרים 

  שיצאו מהכתות האיסיות במדבר יהודה ובראשם האיש מנצרת. 
ם יות מהמנזרים ונזיריהכתות אלו שאבו את תפיסותיהן הרוחנ חז"ל כידוע, לחמו בכתות אלו ו'באותו האיש'.

ת והשלטת גלותיו צנומרכסיסטית זו לאר –אתאיסטיתבמזרח הרחוק והמשומדים המהפכנים מרוסיה גררו נצרות 
 רו כברשהיתה אופיינית לתנועות הניהליסטיות האנטישמיות, להן הם חב באלימות רצחנית מעוותת זו על כל הישוב,

כאמור לעיל התאפשרה סות האנטישמיות של המנהיגות הציונית, תוך הפנמת התפי השתלטות אלימה זוברוסיה. 
קידי פ שלאלים הכפייתי והחינוך הבאמצעות  ,לאתאיסטים םשהפכו אלפי ילדי ונכדי מייסדי המושבות בעזרת עשרות

  . ןנראה להליהודה שהפקידות מינתה אותם למורים, כפי ש –הברון, חברי ארגון אליאנס, בעזרת תלמידי וחסידי א. בן
על מייסדיהם החרדים של המושבות והפיכת  עם סיום עידן ההשתלטות האלימה והאכזרית של פקידות הברון

ת של השתלטו מתחיל עידן חדשיהודה,  –ילדיהם ונכדיהם לאתאיסטים, באמצעות תלמידיו האתאיסטים של א. בן
ל ילדי לייסד את המדינה בסיועם ש גוריון, שעתיד –אלימה ואכזרית של ארגוני השמאל האתאיסטי בראשותו של בן

ות המייסדים ונכדיהם, על החרדים בערים ועל החרדים במושבות, על אנשי הימין ועל כל מי שלא השתייך לתנוע
ט , השמאל הצליח במזימתו והוא לא בחל בשום אמצעי כדי לשלוכפי שנראה להלןהשמאל הממשיכים לעלות לארץ. 

רדת ליהודיותם. אנשיו נהגו כגרועים שבאומות, כשקורבנותיהם אינם מוכנים על היהודים ולגזול את ממונם ואת 
תם אנושי ולהחזיר מלחמה באותו מטבע של אלימות אכזרית, מהיותם בטבעם רחמנים ולא עלתה על דע –לשפל תת

יים.שמאלנ –שהם כיהודים יתאכזרו ליהודים אחרים, אפילו משעה שהם כבר הפכו בעצמם להיות משומדים נוצריים
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על הישוב היהודי בארץ וקראו לעצמם  השתלטושמפלגות השמאל שהיו מיעוט כאן בארץ,  עובדה זו גרמה לכך
הצליחו להשתלט לאחר שהם  , "המוסדות המיישבים",הועד הלאומי", "המוסדות המוסמכים"" –בשמות היומרניים 

  גם על ההסתדרות הציונית. 
יבר דמצעות מאמריו, ספריו ומכוח היותו מנהלו של בנק הציונות. הוא בא הרב ליבונטין ניסה בכל כוחו לבולמם

 אליהם בשפתם והשתדל להסתיר את העובדה שכל הסבריו נובעים מתוך עולמה של התורה, כדי שהם לא יפסלו את
שוב דבריו על הסף, אך גם זה לא הועיל הרבה, אך בכל זאת הוא הצליח להציל ככל יכולתו ולמנוע את קריסת הי

כספי כפי שנראה להלן וכפי שהרב ליבונטין עצמו כתב, גנבו הרבה מ אף שמפלגות השמאל, –, עלמבחינה כלכלית
 התרומות שהגיעו בעיקר מהחרדים בגולה למען יישוב הארץ והוא גם טרח כאמור לעיל לבסס את הישוב היהודי

  ה.מבחינה רוחנית, לדוגמא: באמצעות בניית בתי כנסת ומקומות ללימוד תור
 נביא להלן מתוך הפירסום האקדמי שהוזכר לעיל, המתאר את החורבן הכלכלי שהמיטו מפלגות השמאל על הישוב

די הם, ככאן בארץ, כשהם גם מקימים מבנה ארגוני מסועף כדי ליצור בו מקומות עבודה רבים ומלאכותיים עבור אנשי
הם. חלוקה" את הפועלים שהיו שייכים למפלגותילהעביר לכיסיהם את כספי התרומות וממה שנשאר, לממן בשיטת ה"

   את החורבן הכלכלי שהמיטו מפלגות השמאל על הישוב. כאמור, נראה מעט על תרומתו של הרב ליבונטין למזער
כושם הרב ליבונטין היה אמון על יסודות ההלכה היהודיים, המבטיחים את בעלותם המוחלטת של בעלי הנכסים על ר

ת, דאגה לשוק חופשי ותחרותי. יסודות אלו מנוגדים לחלוטין לאידיאולוגיה המרכסיסטי הפרטי של בעליהם תוך
ו ודגל שינקה את רעיונותיה הפרוטסטנטיים מתלמידי 'האיש מנצרת' שחיו כמו בקיבוצים בארץ, בשיתופיות קיצונית

  בריכוז הכלכלה בידי השלטון.
  
  תנגד ריכוזיות בנושאי הבעלות הממונידברי גדולי עולם התורה, על יסודות ההלכה היהודית   
  

 דיני התורה...שבעלבכלל גדול הא ,, –נראה את דברי מרן הגר"י אברמסקי, מגדולי תלמידיו של מרן הגר"ח מבריסק 
 הממון הוא השליט היחידי על הונו וחילו...הוא המושל העליון המחליט את מהלך העסק עד סוף כל תוצאותיו

לבית ,,מאריך שם עוד לגבי עקרון ההפרדה בין בעלות ממונית לדיני תורה ומראה, כי  . הוא“המעשיות והמשפטיות
 אש אתהדין אין שום זכות לחדור לרשותו הפרטית של האדם ולגבות חובותיו מאדמותיו, אם הוא עצמו לא שיעבד מר

    ]. ["דיני ממונות", מהדו' שניה תשכ"ט, הוצ' "נצח", בני ברק “קרקעותיו לשם גביית חובו
לא  (= של הגוי)הלוואתו  פקעתהדבמה שהותרה ,, –על הפרדה זו עומד גם רבו מרן הגר"ח מבריסק וכותב, כי אפילו

הש"ס על  גיות["חידושי הגר"ח השלם בסו “...עדיין לא נפקע החיוב[= לגוי]אמרינן דליכא כלל דין חיוב על ישראל לעכו"ם 

  .[ב"ק, (י,יא)]וכן כתב מרן ה"חזון איש"  ירושלים, תשס"ד]סדר הדפים", מס' ב"ק, סי' מ"ז, עמ' קל"ח, 
ונטרס [כגון ב"קעל הפרדה זו ועל זכותו המוחלטת של בעל הרכוש על קניניו ורכושו, כתב רבות רבי שמעון שקופ 

לביץ ם שמוא. יסוד הלכתי זה מופיע גם בדברי תלמידו, הגאון הגדול ראש ישיבת מיר רבי חייהשעבוד", עמ' רמ"ו ועוד]
    . [בתוך: "אוהל אברהם", מסכת כתובות דף ה', עמ' ת"ז, ירושלים, תשנ"ט]

ין הד –יתב,,הדין לגבי בעלות האדם על רכושו. הוא כתב, כי  –מרן רבי שמעון שקופ מצביע על צמצום כוחו של בית
 ות עשהבענינים של מצו ...ורק[= מתוך קניניו וקרקעותיו]אינו יכול לכוף לאיש למלא את חובתו מה שחייב לחבירו 

  (שם).“ התורה רשות לכוף לאדם... הדין] –[= לבתילשמים נתנה להם 
 ת,יסודות הלכתיים אלו הינחו את הרב ליבונטין בבואו להתייחס לשיטה המרכסיסטית  ששללה את היוזמה העצמי

 ה הפועלית כמו שהיהלחמה נגד החזקת רכוש פרטי ודגלה בריכוזיות ההון, החקלאות והתעשיה בידי הדיקטטור
ך במשטר הסובייטי, תוך התנכלות והפליית בעלי העסקים העצמאים, מציאות שיצרה שחיתות ומשבר כלכלי ועל כ

נה ארצנו, בלתי אם עבודה לא בנדבות נב,, –התריע הרב ליבונטין ללא הרף. הוא כתב במכתב למנחם אושיסקין 
 –. הוא כתב על עסקני הפועלים )52(עמ' 24 “קול דממה דקה...לא ברעש בלתי אם ב[= רכוש פרטי]קפיטליסטית 

  . ) 69, עמ' (שם “וחגיגות...בזבוז כסף [פגישות]העסקנים הצעירים בנו את הבית הלאומי...על ידי אספות, מיטינגים ,,
  

     הגג הציוני "ועד הצירים"–הרב ליבונטין מתריע על השחיתות שפשתה בהנהלת ארגון
  

בתשרי תר"פ בא מר אוסישקין וימצא את ,,  –על מלחמתם לבחירה לועד, באמצעות נשים ו )1919(בשנת תר"פ 
"ועד הצירים" על כל מחלקותיו וסוכנויותיו ביפו, ירושלים, חיפה, טבריה וצפת: פקידים למאות וקבוצות וחוות 

: עסקנים התיישבותיות] [= של צורותלעשרות, שכל אחת מהן תובעת תמיכות ואמצעים גדולים בשביל ניסיונות שונים 
[ע''פ היסוד  זכות נשיםמקומיים המרעישים עולמות באספות שונות בדבר חוקים לקהיליה יהודית, מחלוקת לשם 

ולשם הסוציאליזם וכולם יחד משוללים תכנית ומטרה. קשה היה להעמיד בפעם אחת את הפרוטסטנטי של "שויון"] 
היה באנרכיה זו לדעת איזה מוסד לבטל ואיזה מוסד לבצר...תאור  המכונה הפזרנית הזו בשם "ועד הצירים" וקשה

עשת א"י ת"ק פרסא על . אמרתי שם: "זה כשנה וחצי רו1919קטן מהמצב נתתי באחד מגליוני "הארץ" של אוקטובר 
צעה את הה שכבר שנה לפני כן דחו הבריטים[= לאחר שכבר נוכחנו לעיל, לעמנו  בית לאומיאחינו מכינים ת"ק פרסא. 
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על ידי חגיגות ואספות...על כתלי הבתים בכל רחובות ], ישות, שהיא אפילו פחות משמעותית מאוטונומיהלייסד בארץ 
                  .[= תעמולות]יפו וירושלים מודבקות הכרזות באותיות גדולות המודיעות אודות חגים ודמונסטרציות 

נער: נואמים נאומים, מתוכחים ומתנגחים בפרטי פרטיות אודות פות ומסטינגים, מתאספים אנשים ונשים, זקן ויאס
: דורשים הלאמת הקרקע והתישבות על עיקרים בוחרות ונבחרותסדור קהילה יהודית, אודות זכויות נשים בתור 

שאיננו עוד בארץ...דורשים ליסד מאות  [= רכוש עצמי]לוחמים נגד הקפיטל  סוציאלים טהורים. תריסר עיתונים...
בות על חשבון הצבור...שכחו כמעט כולם, כי קהילה יהודית איננה נותנת לנו ולו תנתן לא נוכל לקבלה, כי מוש

להצהרת בלפור יש  ערך גדול, רק אם תלוינה אותה עבודות מעשיות תכופות ודוקא אטיות במשך הרבה שנים, 
יהם יווכחו, שאנחנו יכולים לא רק עבודות הדורשות סכומים עצומים...אפשר לרכוש מעט מעט, רק אחרי אשר בעל

  . )70(שם, עמ'  “לנאום נאומים, אלא להשתמש בכספים לתועלת ענפי כלכלה שונים בהארץ וגם להקפיטליזם עצמם
ר"פ תגוריון השתייך אליה, שבאה לארץ בשנת  –משלחת השמאלנית "פועלי ציון" שבןהרב ליבונטין התמרמר על ה

ד לת התיישבות היהודים בארצנו הוא הישוב ההמוני וכי המטרה תושג על יסווטענה ש"הדרך היחידה לפתרון שא
 חת השמש. רעיון ישוב המוני כבר גילהאין כל חדש ת,, –". על הצעה זו הוא מציין שיתופית] [=עבודה קואופירטיבית 

שם, עמ' (“ היימר...אפרים דינרד בשנת תרמ"ב ויודעים אנחנו הצלחתה ורעיון הקאופרטיב כבר "הצליח" על ידי אופנ

ו שנכבש .  נביא להלן מהפירסום האקדמי שהוזכר לעיל, המסכם את עימותו של הרב ליבונטין עם מוסדות הציונות)87
  כוחות השמאל המרכסיסטי ואת פעולותיו למען הישוב היהודי כאן בארץ: ידי-על
ולא  ות לרעה ולא ניתנו להם לא קרקעבני המעמד הבינוני חסרי האמצעים שהצליחו לעלות ארצה, הופלו בשיטתי,,

לה אשראי. מפלגות הפועלים הכריזו נגדם "מלחמת מעמדות" תוקפנית ואלימה ושביתות מרובות. כך נתרחבה האבט
פשרה , נכשלו וירדו מן הארץ. ההסתדרות הציונית אי(שהרי לא היתה אז תעשייה של ממש)ובעלי מלאכה וסוחרים קטנים 

יתה של מפלגות הפועלים ובהקצבות גדולות למפעלים ה"כלכליים" של הסתדרות זאת, בתמכה בקרנות השב
וחה והרו העובדים, כולל הקצבות נכבדות לייסוד "בנק הפועלים", "סולל בונה", "קופת חולים" ושאר מוסדות הציבור

רדים מחו"ל חידי ה-עלהיסוד"  –מת" ו"קרןיחרדי, שמומן ברובו דרך ה"קרן קי –[= מהשמאל הפוליטי האנטישל העובדים 
[= גל ר –שהיא חזרה והקימה מחדש כל פעם  גם כשהם פשטו("אגרות הראי"ה", חלק ד', עמ' רט"ז, ירושלים, תשמ"ד)], 

רי . כדבין]כספים של עסקני הציונות ועסקני הפועלים לכיסם, כפי שנראה להלן את דיווחו של הרב ליבונטהכתוצאה מגניבת  גם
רות הציונית, מפא"י: "מפעלי ההסתדרות אך מעבירים דרכם את הכספים של ההסתד ברל כצנלסון, ממנהיגי
 –ולל"ס[= כפי שנראה להלן, הפועלים את ההתיישבות לצרכה, ומכוונת אותה לפי רוחה".  –באמצעותם מטה תנועת

"מגה"  הרגל של רשת –פיקטיבי. כך גם נכתב על פשיטת –בונה" פשט כל פעם את הרגל, אחרי שלא הועילו "תיקוני" מאזן
ור היסטוריה ארוך, חשוב וכואב "מגה" על אלף ואחד גלגוליה העסקיים ושמותיה השונים, היא גם שיע,, –בשנת תשע"ו 

תדרותית ועד "חברת העובדים" ההסידי-עלב"כלכלה ההסתדרותית" ובכלכלת ישראל בכלל. מראשיתה, שכן "מגה" הוקמה 
כלית זו (מהעיתונות). התנהלות כל“ עם הנהלות שעשו שלל טעויות, בחלקן מכוונות...לימיה בעשורים האחרונים כגוף עסקי 

 של ראש ממשלת ישראל  לוי אשכול, שכאשר סיפרו לו ששרי ממשלתו וכל מיתגובתו השתרשה בכלכלה הציבורית וידועה 
ם ע שלא השכיל להתחלק בשלל אך נתפס ומואשם רק מישמופקד על כספי הציבור לוקח שוחד וגורף לכיסו מכספי הציבור, 

ם לא עוזריו הממורמרים, שאחד או יותר מהם מדליף עליו למשטרה. אשכול הצדיק את התופעה, כי לדעתו השרים או עוזריה
  .](כה, ד)"לא תחסום שור בדישו", המובא בספר דברים   –היה עמו  ה"למדני"שולטים בעצמם ונימוקו 

שרק כשליש מתוכו בחר במפלגות הפועלים בבחירות = [ ות על היישובההסתדרות הציונית סייעה, אם כן, לכפ
מאחר  ה לטובת ה"חלוצים"] [= שליש זה היווה רק עשירית מהישוב,נבחרים ואף זאת לאחר סלקציה בעליהראשונות לאסיפת ה

שמאל ה ן הטרור של האיום נגדם מצד ארגו –מכתבי למרותשוב לא השתתפו בבחירות אלו, והחרדים שהיוו אז את רובו של הי
י בידיו [= משטר הדוגל בריכוזיות כלכלית של ההון הפרט משטר אטטיסטי ](ח''ב, עמ' קס"ה)12"היד השחורה"  – הציוני בארץ

יקטטורה של גוריון מימש את שאיפתו המוצהרת לכפות על הציונות "ד –בןד. וציאליסטי ריכוזי. ס והתערבות בחיי הפרט]
= שחתמו את [בוגרי מפלגות המהפכה הרוסית   –כל ענייני הלאום". בעזרת כמה מאות פעילים הפועל העברי" כמייצג "

שתלטה מפלגתו ה –"המחלקה להתיישבות של ההסתדרות הציונית" ידי-עלשהועסקו  "היד השחורה"]  –מכתביהם בשם 
, כיון ימרות דמוקרטיות"גוריון האמין אז שההשתלטות הזו היא משימה שאסור "לעכבה במ –בןעל המפעל הציוני. 

  הפועלים "תעודה היסטורית...לעמוד בראש תנועת השחרור והתחייה של עמי המזרח התיכון".  תנועת של
 היא הפכה לאומי, –מציאת מקלט בבית ידי-עלי יהודים מתנועה שנועדה לגאול חי –כך שונו פניה של הציונות 

    מהפכניות מרחיקות לכת.  –בעלת שאיפות אוטופיות [= חומרנית]לתנועה משיחית 
כבר מתחילת המאה, ליבונטין חזר והזהיר, שההשתלטות הפוליטית של ההנהגה הציונית ומפלגות השמאל על החברה 

, והשלטת שיטה [= שיתופית]ועל הכלכלה יגרמו נזק חמור...הסטת מרבית המשאבים להתיישבות חקלאית קולקטיבית 
, מנעה עיור ותיעוש מהירים, שרק מד הבינוני והרחיקה אותו מן הארץשפגעה במעכלכלית מוטת אידיאולוגיה 

               יה מוצלחת ורמת חיים נאותה. יג צמיחה כלכלית מואצת, קליטת עלבעזרתם ניתן היה להש
, את המשברים הכלכליים החמורים, שפקדו את כעדות זלמן דוד ליבונטיןמדיניות ההסתדרות הציונית אף החריפה, 

יה ולגלי ירידה. ליבונטין ניסה למתן את ים וגרמו לאבטלה קשה, לבלימת העלבשנות העשרים והשלוש היישוב
הנהגה הציונית ידי ה-על, אך הוא נבלם (שהיו אמורות, כדרכו, אף לסייע לערבים)המשברים בתוכניות פיננסיות מתוחכמות 
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את השליטה הבלעדית...התחרות  ידיהמיט מהון בארץ, מפני שזו היתה יכולה להש –שלא רצתה התערבות של בעלי
היא ליבתה מלחמת  .[= הלאומי]הפוליטית חסרת הרסן על חלוקת התרומות הרעילה את החיים הציבוריים של היישוב 

מפלגות מתמדת על כספי הציבור, שהפכו לחיוניים יותר ויותר ככל שהבסיס היצרני הלך ונחלש יחסית. הפוליטיזציה 
הקצנת עמדות ויריבויות, לפילוגים ולפירודים ולהשקעת מרבית המרץ של היישוב הלאומי הטוטלית גם גרמה ל

וקרטיה, העדפת "אנשי שלומנו", שיטת האפליות והפריבילגיות רבמאבקי סרק במקום בפעילות יצרנית. הרחבת הבי
השימוש  .פני כן בשפל תהומי][= שגם כך כבר היה לוהנסיון לטהר כל שרץ מפלגתי, גרמו להשחתת המידות ולניוון מוסרי 

, אף גרם לאפליה עדתית (אפילו בין בני עיירות מסויימות של המנהיגים וכמובן חברים בתנועותיהם)הנרחב בפרוטקציה ובקשרים 
חמורה, מה גם שמרבית בני עדות המזרח, שומרי המסורת, נרתעו מהאידיאולוגיה החילונית להכעיס של השמאל, 

וגרמה לאפלייה גם נגד האחרונים.  שכן חרדיים] –[= וכליפה את המאבק בין חילוניים ודתיים שהעמיקה את הקרע והחר
[= שהיתה האויב של רובו של היו לנטיות הסוציאליסטיות של הנהגת הישוב כפי שזלמן דוד ליבונטין חשש,   

גם השלכות )], 249(עמ' 8ציבור זה צ חרדי או שומר מצוות בדרגות שונות ונטרה איבה ל –היישוב, שהיה עדיין בשנים תר"פ
גברה סכנת המהפכה הקומוניסטית באירופה ואף באנגליה עצמה, ראו  20–כאשר בשנות ה  מדיניות חמורות. 

[= לאום שהוא מיעוט בארץ ורוצה להסתפח שלטונות המנדט בסוציאליזם הקיצוני של ה"חלוצים" ובפעילות האירידנטית 

שהייתה נפוצה בייחוד בגדודי העבודה, אך גם בקומונות החקלאיות, סכנה  ת במובהק)למדינה אחרת] (פעמים קומוניסטי
להמרדה של האיזור כולו. לדעת ליבונטין, ההקצנה השמאלנית גרמה לנסיגת שלטונות המנדט מהתחייבותם להקצות 

מעמדות המרכסיסטי למפעל הציוני אדמות מדינה ולנסיגה כללית בתמיכתם. חמור יותר, הנסיון להרחיב את מלחמת ה
סתה של פועלים ערביים כנגד האפנדיים ובעלי האחוזות הערביים, שלוותה במלחמה ידי ה-עללתוך הישוב הערבי 

 [= בין יהודים וערבים]נחרצת נגד הפועלים הערביים, שמצאו תעסוקה ביישוב היהודי...כל אלו ליבו את הסכסוך הלאומי 
(ודאג להעסיק בהנהלת אפ"ק גם את בני היישוב מודע לרגישויות לאומיות ואתניות  היהזלמן דוד ליבונטין  בצורה מסוכנת.

 הנהגה הציוניתידי ה-על...ועשה צעדים רבים להנהגתו של שיתוף פעולה כלכלי איתה...אך הן הוכשלו הישן וספרדים)
נטין גם מחה כנגד ההתנהגות , שהתייחסה לערבים בדרך כלל רק כאל יריבים. ליבושמאל המרכסיסטי]ידי ה-על[= שנשלטה 

    המשפילה והמזלזלת, שבה התנהגו כמה מן החלוצים כלפי הערבים.
    האתוס הציוני ו"השיטה" שהוא הקים, עברו בירושה למדינה. 

המדינה אף מיסדה והעצימה אותם גם כשהוחלף הסוציאליזם באטטיזם...את כל אלה חזה ז. ד. ליבונטין בתחילתו של 
ה הוא התריע, במאמץ בלתי נלאה...אך ללא הועיל. אזהרותיו נשארו קול קורא במדבר. יוזמותיו התהליך ועל כל אל

זלמן דוד הנועזות הוכשלו במתכוון...ספק אם גם היום יש בינינו רבים שישימו לב לחשיבות הרבה של דבריו...
ים...שהבינו בענייני כספים ליבונטין בעל בעמיו, איש עם ראייה מפוכחת ובקי בהוויות העולם, היה בין היחיד

 בנק הציונות] –[את אפ"ק בידיו את המכשיר המרכזי  הרצל] [= ולא רק תיאורטית, כי אם מעשית...ולא לחינם הפקיד
את התקווה הטמונה ליהודים וליישוב הארץ  [= מתוך ראייתו התורנית]ד ליבונטין תפש מי לעשייה הציונית.

יטליזם. הוא ניסה לשכנע את עמיתיו, המנהיגים הציוניים, שרק פיתוח כלכלי בהתפתחות הכלכלית המואצת שיצר הקפ
המנהיגים הראשונים של הציונות שהיו  אךבריא ורחב היקף של הארץ יוכל לשחרר את העם...מהעוני המנוון...

    ..."תלושים" מחיי המעשה. היו ברובם עסקנים פוליטייםנחושים בדעתם למצוא מרפא...בעבודת האדמה, 
אף שהיו בו  –על(הדור השני של המנהיגות הציונית...היה חסר כל נסיון מעשי, כיון שהתרכז מנערותו בעסקנות פוליטית 

. לעומת זאת הוא היה חדור...ומוכה בערגות כאלו שהמשיכו להגדיר את עצמם כ"חקלאים", גם אחרי עשרות שנים של עסקנות)
הרוסית וראו בחזונם ווליה  –של הנרודנה  [= הגלותית]קל ברומנטיקה דוגמטיות לכן נדבקו שני הדורות בנ אוטופיות

פי  –שפל עומק גלותי זה כלל על[= את היהודי נהפך ל"חלוץ" לבוש רובשקה המחייה את נפש העם באת ומחרשה 
 –ית"יצירה היסטורלאת לימוד התנ"ך  שהם הפכו הציווי הנוצרי הפרוטסטנטי החומרני, כדברי פרופ. אניטה שפירא,

המצאה ארצית מאוחרת, שלכן אין יותר כספרותית" אנושית והתייחסו לתורה שבע"פ שגם היא ניתנה במעמד הר סיני, 
הפרוטס' למסורת הכנסייתית שאחרי ה"אוונגליון" כספרות שנוצרה  –, כמו שהתייחסה הנצרות)261(עמ' 8ללומדה 

טיני זה, מתוך דבקות קנאית בנצרות זו, קראה התנועה במהלך אלף וחמש מאות שנים האחרונות. לחיקוי גלותי ולבננ
, 1935..ההסתדרות הציונית בהנהגת וייצמן ובני בריתו מן השמאל...אפילו בשנת !!].הציונית "שלילת הגלות"(שם)

כאשר סכנת המוות שריחפה על יהדות גרמניה כבר היתה ברורה, וספינה של פליטים מגרמניה הגיעה לארץ, לא היסס 
(כפי  42"הם אבק אדם –כדבריו אז  [=להצהיר באכזקוטיבה הציונית שהוא אינו מתלהב, מהצלת יהודים כאלה  וייצמן

, כיוון שהוא "חשש שאנו מחליפים כיום את מושג הצלת שילכו לגורלם"] )87נורדאו בהספידו את הרצל גם שכבר אמר
"האם יכולים אנשים אלה  א גילה לחבריו,הוכששקל בדעתו,  העם.היהודים במושג הגאולה", כלומר: הצלת נפש 
הוא הגיע למסקנה הנחרצת כי "לא...הציונות היא חיי עולם והצלת  להיכנס למסגרת החיים שאנו בונים כאן" ?

ולכן אין כנראה להתאמץ במיוחד כדי להביאם ארצה...דבריו של ז. ד. ליבונטין יהודים אינה אלא חיי שעה..." 
כמוגזמים...אך עיון בדברי מנהיגי הפועלים מאותה תקופה ועדויות רבות אחרות שנדחקו  בסוגיה זו עלולים להישמע

גוריון עצמו קבע אז, כי "הדרך להגשמת אחדות האומה היא  –וני, מאששים את דבריו במלואם. בןהצי הקנוןהצדה מן 
     ות השמאל על הישוב.דרך מלחמת המעמדות", כלומר, השתלטות מוחלטת של מפלג

החליט המלחמה נגדו הצליח המעמד הבינוני להגיע להישגים מרשימים בראשית שנות השלושים,  למרות כאשר,
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 השמאל להקים "כוח מעמדי, פוליטי, מאורגן היטב וחזק לשם מלחמת מעמדות עקבית" ולא בחל, כאמור, 
ציות, הרעבה בשום אמצעים על מנת לדכא את יריביו, כולל חרם, הסתה, מלחמת תרבות תוקפנית, פרובוק

הכריז אז, שמלחמת  [= מפקד ארגון הטרור ה"הגנה" של מפא"י]ושלילת עבודה ממתנגדים פוליטיים. אליהו גולומב 
המעמדות "פירושה מלחמה על השלטון המדיני, על השלטת פרולטריון במוסדותיו ובנכסיו על העם כולו". 

...ששביתות הפועלים השכיחות, "אחדות העבודה" דאז][= מראשי מפלגת השמאל "אני מקווה", הכריז יעקב טבנקין   
"יגרמו לכך שההון הפרטי יתייאש מהאפשרויות להשקעות רווחיות בארץ, ואולי זה יתן דחיפה לחרושת 

...ז. ד. ליבונטין היה אומנם הנחרץ והשיטתי ביותר מבין מבקרי [= של השמאל]הקאופרטיבית" שבשליטת ההסתדרות 
כתב זאב ז'בוטינסקי  1929 –ת הציונית והשמאל, אך לא היחיד...כעבור עשר שנים, בהמדיניות של ההסתדרו

במאמרו "אזהרה": "...טוענים, כי פועלינו הם מיטב הדם העברי. נניח,...גם את הישר, מעוות הגורם המשחית הנקרא 
מקצועיות שבעולם...לו כסף נדבות. הסתדרות העובדים, ביחס למספר אנשיה, היא בלי ספק העשירה מכל האגודות ה

היה כל העושר הזה תוצאה טבעית מצמיחת הציבור הזה עצמו, אולי לא היתה אז השפעתו על הרוחות מעכירה 
ומסממת כל כך, אבל העושר הזה, כולו עד הפרוטה האחרונה כמעט, הלוא פרי נדבה הוא, נדבת הבורגנים, לא 

וב בנה ציבור הפועלים את "הבית הלאומי" שלו בתוך הבית המס ההסתדרותי" העל"בחיסכון ממשכורתו, לא על ידי 
הלאומי שלנו, עיוורונה ואיוולתה של ההסתדרות הציונית המטירו על ראשו סגרירי זהב...בתוך השפע הזה של מתנות 
נשאר הפועל העברי, בתור הפרט, עני ואביון, בלי הבטחה למחרתו...אבל הלוקסוס המפלגתי, הארמונות, המוסדות, 

שרדים, הריבוי המשוגע של ענפי הארגון, הכוח המלאכותי שבארגון המזוייף הזה, השכרון שהוא קללת כל כוח המ
מ. בגין "היכן הוא בית הסוהר הגדול ביותר ?" והוא   –[= לימים, עם קום המדינה, שאל יורשו כל אלו עשו את שלהם"   –מלאכותי 

...את הסיבות למשבר המתמשך ורב בכל חלון יושב גנב"] ,וי משרדיו של הארגון)מייד ענה "הסתדרות הפועלים (בנין הענק על ריב
כיצד, הפנים הזה ואת הדרך לפתרונו, ניתח לפני מאה שנים, האיש שידע לשאול את השאלה המכרעת: "גאולת הארץ 

ת דרכה...לאפשר לעם דוד ליבונטין...אולי אז ניגאל ממדבר התועים בו איבדה הציונות א . ז –בנדבות או בקפיטל ?" 
  .י"א) –(עמ' ג26 “פי דרכם, דרכם של אנשים בני חורין –ולתרבות שתרמו תרומה כה גדולה לאנושות להתפתח על

                   
  על המושבות הראשונות מבוסס על "המצאת העבר" "המחקר המדעי"               

  
המחקר ההיסטורי בתחום ייסוד המושבות הראשונות  נראה להלן, שאלו הנחשבים באקדמיה לגדולי המומחים של

נו ק שאיואגודת ביל"ו, הפכו את הרב  ז. ד. ליבונטין לליברל נוצרי קלאסי במקרה הטוב ובמקרה הגרוע למי שלא ר
, ונטיןחרדי אלא גם למי שאינו דתי, עובדה המצביעה לאור כל מה שהבאנו לעיל לגבי אישיותו החרדית של הרב ליב

 רבים מינותו של כל מה שמכונה כיום "המחקר המדעי", אם כי לעיתים אין הדבר נובע ממגמתיות. במקריםעל רמת א
  קר.מבורות החוקרים בחומר הנחקר או משום החלת תפיסת עולמו של החוקר על  הנח המדעית נובעת חוסר האמינות

יצאו במספר , ל חיים חיסיןהספרים "לארץ אבותינו" של הרב ליבונטין ו"מיומנו של אחד הבילו"יים" ש
    . לציון –מהדורות.  בספרים אלו מובא תאור, על ראשית התהוותה של המושבה ראשון

שנה, הפך "המחקר  500מאז השתלטותה של הנצרות הרפורמית על האוניברסיטאות והפיכתן לאקדמיות לפני 
ה ממציא צרי שהמציא מרטין לותר,בעקבות החלת "יסוד השיויון" הנודתי מקודש באקדמיה,  –ההשוואתי" לערך

 הם לעיתיםשל נצרות זו. יש להבין מדוע לא נעשה מחקר השוואתי בין שלל המהדורות של ספרים אלו שבוצעו ב
ה שההיסטוריונים חוקרים רבות תקופה זו של ייסוד המושבות ולכן מתבקש מחקר שכז למרותשינויים מהותיים, 

י רות ואולהאקדמי לערוך מחקר שכזה. נצביע על מספר שינויים בין המהדו –ימהבחינה העניינית, גם בלא הצורך הדת
  דרכם נוכל גם לאשש את הסיבות שבעטיין נמנעו עד היום  באקדמיה לבצע מחקר השוואתי זה.

ולכן   26טין הגיע לארץ בצעירותו בגיל רב ליבונה  –סדרת ספריו של הרב ליבונטין "לארץ אבותינו" 
 דם אוך תמימות אמון כמעט בכל מי שהוא פגש, כשהוא אינו מצליח לזהות את העמדת הפנים של אאולי היתה לו מתו

היה  אנשים שהוא נתן בהם את מלוא האמון. לעיתים, כאשר הוא גילה את האמת עליהם ולעיתים תוך זמן קצר, כבר
לכבוש ואלימות, כדי להשתלט ומאוחר מידי. כפי שנראה להלן, כל הישוב החדש נבנה באמצעות תככים, העמדת פנים 

ית את המושבות החרדיות שהיוו את התשתית והמסד של כל הישוב החדש ולהפכן לאתאיסטיות. לכן, ההבחנה המייד
    של כוונותיהם האמיתיות של אלו שהוא פגש היתה חשובה ביותר.

ל שבמהדורות המאוחרות  האכזבות שהוא נחל, באו לידי ביטוי במהדורות השונות של ספרו ובשינויים שהוא ערך
עות הפגי ספרו. נתמקד בתמימות שלו לגבי פגישותיו עם אדם, אגודה ותנועה. נשווה גם בין מהדורות ספרו ונבחן את

  שהוא נפגע מאלו שהוא פגש, שבעטיין הן שינו את כל מהלך חייו ואת כל מבנה הישוב המתחדש בארץ ישראל.
להעביר את העולים לארץ מאוניה שעגנה מחוץ לנמל אל החוף ביפו וכן בבואו לארץ, הוא פגש באיש שתפקידו היה 

משם להביאם לירושלים. בתחילה הוא נתן בו אמון שהוא עושה את תפקידו לשם שמים, אך הוא התאכזב ממנו לאחר 
תו . כאשר הוא הגיע לירושלים, הוא הוכרח לשהות בבי)16(עמ' 20שהוא נוכח שמטרתו העיקרית היא לשם בצע כסף 

של יחאל מיכל פינס. הוא הסביר לפינס שמטרת בואו לארץ היא כדי לאסוף נתונים על אדמות הארץ, כדי לדעת היכן 
לייסד ישוב, כנציגם של ט"ו משפחות, אך פינס הסב כל זמן שהותו בביתו את נושאי השיחה על החרם והנידוי 
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. בהגיעו חזרה ליפו ברצותו להקים את "ועד )22 (שם, עמ'שהכריזו עליו חכמי ירושלים ובראשם המהרי"ל דיסקין 
    יסוד המעלה" לשם הקמת ישובים, הוא עדיין נתן את אמונו בפינס שרצה גם להיות בין מקימי הועד. 

חברי הועד החליטו שמקום הועד יהיה ביפו, כדי שהם יוכלו להפנות את אלו שיבואו לחוף יפו לעבר אותם ישובים, 
ד יהיה דוקא במקום מגוריו בירושלים. הרב ליבונטין הסביר לו מדוע הוא אינו מוכן לכך אך פינס דרש שמרכז הוע

ויצא ,,  –מסיבות ענייניות. הוא התאכזב מתגובתו של פינס שמפאת הסירוב לבקשתו החל בנסיונות להרוס את הועד 
ידיו יצרו. ובאשר הוא אף, על אשר לא שמעו לעצתו ויחפוץ להרוס את הועד, אשר זה מעט  –מאת האסיפה בחרי

הרע  –ראה, כי אנכי הייתי האחד, אשר לקחתי על עצמי לכלכל את עניני הועד והוצאותיו וילך לשלוח בי חיצי לשון
ויקרא להאדון אססאווצקע והאדון יוסף אראווסקע מקיוב ויאמר להם כי יחדלו ממני ולא יאמינו בי ובעבודתי לטובת 

א להרויח איזה מאות רובל ואחרי כן אצא מארץ הקודש, מבלתי עשות מאומה. חברי הרעיון הלאומי, יען כי מטרתי הי
הועד שהתבוננו לעבודתי והכירו אל אמונת רוחי להרעיון שהנני עובד בו וראו כי כל הוצאות הועד כלכלתי אנכי 

נודע לי את אשר דיבר מכיסי, לא שמעו לדברי האדון פינס ולשונו הרע והוא נשאר עוד ביפו...עד אשר הכרתיו יותר ו
בי. לבבי התחמץ בקרבי...אם אנשים כפינס...יחפצו להרוס היום את אשר בנו אתמול, ידברו לשון הרע ורכילות, 

  . )1 –30(שם, עמ'  “להרחיק את הלבבות ולהפריד הדעות ובשביל כבוד מדומה, מחבלים דברים טובים ומועילים
ל פינס חויבו רק אנשי ירושלים, אך אם הוא לא היה כה תמים לגביו, הרב ליבונטין כנראה חשב, שבנידוי שהוכרז ע

  הוא היה מברר את סיבות הנידוי ואז הוא לא היה סומך יותר על פינס והיה מונע מעצמו את עוגמת הנפש.
   

    לציון, בניגוד לרצון מייסדיה,  –עמדתו בפרשת כפיית הושבת חברי ביל"ו בראשון
  באמצעות פקידות הברון

  
וכתר הויש שהתעלמו כליל מפרשה זו, לדוגמא, הספר "ראשון לציון". הרב ליבונטין  ה זו נדונה במספר ספריםפרש

על ידי עורכי הספר כנשיא המערכת, אך כאשר הספר יצא לאור בשנת תשי"א הוא כבר נפטר, כפי שנכתב בשער 
  הספר. פריימן, ממייסדי המושבה, מתייחס גם הוא בקצרה לפרשה זו.

ל הספר ש –זו גם כן ניכרת תמימותו של הרב ליבונטין, הן ביחס לחברי האגודה והן ביחס למורי בתי בפרשה
ויים שהוא אינו מעונין שהביל") 26.6.1883( "אליאנס", שהפכו לפקידי המושבות מטעם הברון. הברון כתב במכתבו 

    ). 69(עמ' 1יגיעו לראשון לציון, אלא אם כן יועצו ירצה בכך 
 הרב ליבונטין עמד לצידם של חברי האגודה, דבר שגרם להתפטרותו מועד המושבה, תוך הסתכסכות עם בתחילה,

    חלק מהמייסדים ועזיבתו את הארץ למשך עשרים שנים. 
נסה ממספר חודשים לאחר פרשה זו הוא נוכח בהערכתו המוטעית לגבי חברי האגודה וכוונותיהם האמיתיות, כשהוא 

את המוסרות  לאט לאט נתקו,, – )56(עמ' 20תונות ובספרו. הוא כתב יאגודה זו בפירסומיו בעאף לבטל את קיומה של 
  .[= איסטנבול]עם חבריהם בסטמבול  לציון] –[= את חברי ביל"ו בראשוןאשר קשרו אותם 

 והמצב הזה השאיר את חבריהם בסטמבול כמלך בלא עם, או לכל הפחות כשוטרי העיר בלא תושביה. נוסף לזה הי
ו כן שלח –בלחץ גדול והלחץ זו הדחק בכסף, כי הכסף שהרימו אוהבי ציון שלחו לחבריהם בראשון לציון, על

פשיץ , או כאשר כינו המה את עצמם: "הועד הראשי (?) לחברת ביל"ו", את האדונים לי[= האיסטנבולים]הסטמבולים 
ל"ו צור לציון וישכחו את בי –ריהם בראשוןלציון ויראו כי עוד מעט ויתרגלו חב –וברלייוסקי ויבואו לראשון

נים ויסכסכו ריב ומד (הלא המה יתר השלשה אנשים שנשארו בקוסטנטינופול)מחצבתם ויקנאו לכבודם ולכבוד הועד הראשי 
 ל"ו לשבתלציון ומיטיביהם וידברו על לבב חבריהם, כי לא נאה ולא יאה לבני בי –בין חבריהם ובין תושבי ראשון

ראשון  "מחויבים להשתדל שתהיה קולוניא בשם  –קראו לחבריהם   –לציון. "אנחנו"  –מה ראשוןבקולוניא שש
ד ץ הוא רק להוע"שיבוא מחובבי ציון נחו  –הוסיפו לדבר   –לביל"ו, אבל ראשון לציון לא לפי כבודנו הוא". "הכסף"

שם בואז נייסד מושב, אשר יקרא  ישוב][= אישור ממשלתי לייסוד הראשי בסטמבול, אשר עוד מעט ויוציא את הפירמן 
 שי שלביל"ו והוא רק הוא יהיה לכח המושך ולאור המאיר לכל בני ישראל ". כה דברו השכם ודבר שלוחי הועד הרא
 יבטלווביל"ו, עד כי עלתה בידם להטות לבב אחדים מחבריהם. נתפרדו הדעות ונתרבו הכתות והאספות כל יום ויום 

הם וגם המשגיח עלי [= מנהל המושבה הנוצרי של הברון]דיוגאר  [= אגרונום]אף הגנן  –ליהם חרוןמעבודתם בשדה ויעלו ע
סיפותיהם א, שקיבל כל יום ויום ידיעות על דבר "מקוה ישראל"]  –[= יועץ הברון ומנהל ביה"ס אליאנס הדירקטור ש. הירש 

יו ברי הלמגן ולהמליץ לפני האדון הירש אשר ד מהגנן דיוגאר, עד כי הייתי נאלץ לסגת אחור לבלתי היות להם עוד
ו נשמעים אצלו ועזבתי את מצבם בידי האדון הירש והגנן דיוגאר לעשות בהם כחפצם, והמה בררו מתוכם את אל

 לציון והנשארים שלחו לנפשם ובתוכם גם את מחרחרי –שמצאו יותר מוכשרים לעבודה וישאירו אותם בראשון
  וד כשכירי יום במקוה ישראל...ריב...מסטמבול, וילכו לעב

ראשי, כמו שקשה היה להאדון פינס לבלתי היות ראש לאיזה חברה,  –קשה היה לליפשיץ וברלייוסקי להיות בלתי ועד
הבית  –כן מצא פה מין את מינו וכאשר להועד הראשי שהיה עד כה בסטמבול לא היתה דירה, כלומר בעל –אשר על

כן באו גם יתר חבריהם לירושלים  –דירה, לא חפץ להחזיק עוד אותם בביתו, על אשר בביתו גרו ולא שלמו לו דמי
"ועד ראשי לחברת ביל"ו קוסטנטינופול" ועליהם כתבו   –ותחת אשר עד כה היו להם ניירות מודפסים בתמונה כזאת
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שפט שני מ –משפט אחד למסדרון בית –הבטחות שונות ששמעו מהסרסור המתורגמן, שהוביל אותם ממסדרון בית
: ומעתה הדפיסו ניירות בתמונה אחרת, כזאת: "ועד ראשי לחברת ביל"ו, [=כדי לקבל את האישור הממשלתי להקמת ישוב]

שונות, רקלמות שדופות  [= פרסומות]ירושלים" והוסיפו עוד איזה פסוקים מנחמות הנביאים ויוסיפו לכתוב רקלמות 
י הזיות שונים בארץ מולדתם, כי המה יוציאו את בני ישראל קדים ושקרים שלא היה בעולם ויתפארו לפני בעל

  .“הקודש ויושיבו אותם תחת הגפן והתאנה ופינס העיד עליהם בחתימת ידו –מארצות אירופה ויביאו אותם לארץ
ה הקורא, כי אנכי כתבתי איזה דבר למען שלא ידמ,, –הוא מוסיף שם הערה מאד ארוכה. נביא ממנה את חלקה 

רמ"ג ושמה כן אחלה פני הקורא, לעיין באחד מגליוני "המגיד" בחודש תמוז שנת ת –רה בעלמא ח"ו, עלפי השע –על
ועץ י[=  בההוספה נדפס מכתב אחד מבני ביל"ו בירושלים. שמה מספרים המה, כי התראו פנים עם האדונים וויניציאני

ימים יחו להם לעשות יסוד מוסד לעבודת ביל"ו לוהמה "הבט [= היועץ הראשי של הברון רוטשילד]וערלנגער הברון הירש] 
= [יץ יוצרו". הדברים האלו מתחילתם ועד סופם המה שקר וכזב ! אנכי, שארי צבי וה' פיינבערג והאדון אברהמאו

ביל"ו באו  בשעה שראשי בני ישראל"] –[= יחד עם ש. הירש, מנהל "מקוההיינו אצל השר וויניציאני לציון]  –ממייסדי ראשון
ן יהם האדולציון. ויקצוף על –יו ויציעו לפניו, כי ייסד להם קולוניא מיוחדת, כי אין את נפשם להשאר בראשוןאל

ים תם הצעירלציון, אם בהראשון הזה לא תוכלו א –וויניציאני ויאמר להם: "איככה נוכל לקוות כי יהיה שני לראשון
אחד הצרות רבות, עד אשר באו אל הנחלה?"...ויריב להתאחד ולחיות עם אחיכם בעלי משפחות, שכבר סבלו תלאות ו

ל פניו, אותם מע אף ה' וויניציאני וישלח –מהם (הוא ברלייווסקע) עם האדון הירש בפני ה' וויניציאני ויעלה בזה חרון
 –ת ראשוןלציון קבל את בני ביל"ו בפני ובפני כל עד –מבלתי לענות הכסיל כאולתו!  האדון ערלנגער שבא לראשון

לבחור את היותר מוכשרים  פקודהק נתן ר –ציון ולא דיבר עמדם מאומה על דבר חברת ביל"ו "לימים יוצרו" ל
  מהם...ולהשאירם בראשון לציון ולשלוח את הנשארים לנפשם...והאמת הזה מכחיש את מכתבם הנזכר!

יבו דגל מחנה יהודה והקרעל המליצות שדופות קדים, על דבר הרעיון הלאומי ועל מה שיתפארו, כי המה נושאים 
נוכל להמשיל את משל הזבוב שעשה את צרכיו בקערה בבית התמחוי שעמדה על הסעודה  –עצמם כליל...(ממש!) 

אומר יש כל ה שהכין עשיר אחד לפני עניי העיר ויתפאר הזבוב, כי הוא האכיל את כל עניי העיר...למען ידעו אחינו, כי
אינו אלא מאבד כספו  –טועה וכל השולח כסף על הניירת המודפסים שלהם חברה ביל"ו בארץ הקודש, אינו אלא 

והמה הנבונים  –ישנם אמנם ביניהם יחידים, אשר לא יחפצו להקרא בשם ביל"ו !  לריק ומגדל כסילים בארץ הקודש
וגד" או לו "ביו מהביל"ויים שקר[= כגון י. א. צללאליכין וכן מנשה מאירוביץ מראשל"צ שעבר לצדה של הפקידות נגד חבריו, שלכן הבהם 

ל הרוב ע...והמה ראויים לעזרה, אבל ). לכן, זו טעות (?) מכוונת של תעמולת מפא"י לקרוא לו "זקן הביל"ויים"]379, 263(עמ' 2
אלו שמכנים את עצמם בשם "ביל"ו" בחלה נפשם בעבודה ובסדר ובמשטר נכון, מחרחרי ריב ומדון ובפרט 

  .“ת ששולחים להם מארץ רוסיא, עבור הכזבים והשקרים שהמה שולחים מארץ הקודשוחיים על חשבון הנדבו
פכו הספר של אליאנס, שה –תמימותו של הרב ליבונטין ניכרת גם ביחס לאופיים ומטרתם של מורי ומנהלי בתי 

ה כדי תחילאירופה לא היה ידוע דבר על ארגון זה שנוסד מלכ –, שבמזרחחוסר הידע שלו נבע מכךלפקידי הברון. 
 ו להלןלהעביר על דתם את כל ילדי היהודים בארצות שמסביב לים התיכון וכן בארצות שבשכנותם, כפי שהוכחנ

עצמו  בהברון לא ידע הברון במושבות החדשות בארצנו ובפרק על החינוך במושבות.  –בפרק שדן על יועצי ופקידי
, אותו ולכן מסר לידם ברוב תמימותו את ניהול המושבות) 144(עמ' 1כפי שכתב בעצמו  כלל, ממהותו של ארגון זה,

אוות הם ניהלו בעריצות יוצאת דופן ושמחו על כך שהמושבות נפלו לידם כפרי בשל, ניהול בו הם יוכלו לעשות כ
נפשם ותוך זמן קצר יוכלו לשמד את כל ילדי המייסדים באמצעות "מורים" בלא הכשרה, מתלמידיו וחסידיו 

ה, זיהודה. רק אחרי עשרות שנים התוודע הרב ליבונטין לשיטת הפעולה של ארגון  –ליעזר בןהאתאיסטים של א
  .)112(עמ' 22כשהוא מיצר על כך שהארגון הפך את ילדי הארץ לאתאיסטים פרימיטיביים של התרבות הצרפתית 

וכלו להמשיך הברון רצה לפתח כלכלית את המושבות ופקידי אליאנס שיתפו איתו פעולה, כדי שהמושבות י
קים ספר אתאיסטיים הכופרים באלו –ולהתקיים, כדי שהם יוכלו להשתלט על ה"חיידרים" במושבות ולהפכם לבתי

  ובתורה, כפי שנראה להלן בפרק על החינוך במושבות.
 לשחסות הרב ליבונטין ופיינברג היו נציגי המושבה שניהלו את המגעים המעשיים עם ש. הירש נציג הברון, לקבלת ה

שר הברון על המושבה, כדי להצילה מהתרסקותה הכלכלית. הם הסכימו לבקשתו להכניס את הביל"ויים למושבה וכא
. התברר להם שכל המייסדים מתנגדים למהלך זה, הם לפתע הוצגו בפני הפקידות כמעמידי פנים כנציגי המושבה

  ז המייסדים סמכו עליהם בכל.טעותם היתה שהם לא נטלו את רשותם של המייסדים להסכמה זו, כי עד א
 התפטרלהם כבר לא יכלו לסגת מהסכמה זו מבחינת הכבוד העצמי שלהם, אך נפגעו לכן עוד יותר, כי הם נאלצו לכן 

  מועד המושבה, כיון שגם האמון של הירש בהם כמייצגי המושבה נגוז.
שר הם נוכחו שמורי אליאנס מנסים המייסדים והמצורפים לייסוד רצו בהרחבת המושבה על ידי עוד חרדים, אך כא

לכפות עליהם את הביל"ויים, מאחר שהם כבר שמעו  שהצטרפו אליהם חברים אתאיסטים ושהם עוד יגרעו מהכסף 
של תקציב הברון, שהיה בו כדי להציל אותם מגויעה ברעב הם התנגדו לבואם. הם גם לא האמינו להירש שבואם לא 

שאלו ,, –זלזל במייסדים ולהשפילם, שהרי אפילו בחודש אלול בשנת תרמ"ג יהיה על חשבונם, כיון שהוא נהג ל
: "למה לכם כל זה ? הלא כך וכך [= בלגלוג]אכרים אחדים את הירש למה מאחר הוא בקנית הכלים הנחוצים, ענה הוא 

שבו לכם  נחוצים לכם ? –סוף תעזבו את הארץ ולמה להוציא כסף על קנית דברים בלתי –לא תשארו במושבה וסוף
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במנוחה עד אשר תאכלו את הכסף אשר הקציב לכם הנדיב ואז תלכו לכם אל אשר תלכו"...בשיחה אחרת עם אכרים 
אחדים אמר הוא, כי כל היהודים הרוסים אינם שוים את הרובל אשר עליו צריך לתלותם...הדברים האלה הביאו את 

ר בספרו את נימוקי ההתנגדות של המייסדים מסיבות הרב ליבונטין אינו מזכי). 90(עמ' 27 “האכרים לידי יאוש
תונות בחו"ל י, כיון שאף שבתחילה מתוך תמימותו הוא האמין שהביל"ויים חזרו בתשובה כפי שהופיע בערוחניות

וכך הוא הבין ממכתבם אליו ובמיוחד שהוא פגשם בהגיעם ליפו )] 23.8.1882, מיום ח' אלול תרמ"ב 33["המגיד" (גליון מס' 
מכל מקום ודאי גם הוא נוכח ביאם עימם ספר תורה, כפי שנראה להלן, ואת תפילותיהם בציבור בזמן הגעתם, בה

, לכן ניתן להבין מדוע הוא מתייחס בספרו רק בהמשך שאצל חלק מהם התנהלותם הרוחנית היתה רק הסוואה
ים להתיישבות הביל"ויים במושבה להתנגדות של קבלתם מסיבות כלכליות ומדלג על הנימוקים העיקריים של המייסד

רפורמיות ואורח חייהם המופקר ובמיוחד שאחרי כפיית  –פגיעתם בנוער ובמושבה באמצעות תפיסותיהם הנוצריות –
פקידות, המייסדים החתימו את הביל"ויים על תקנות מחמירות להבטחת שמירתם על ידי ה-עלהחדרתם למושבה 

  ].A192/217 /2וטוקול י"ז) אצ"מ [(פרהמצוות ולא על הסיבות הכלכליות 
ם עשר אנשים בחודש תמוז באו ליפו שני,, – )51(עמ' 20הוא מתאר את הפרשה ואת אמונו הבלתי מסויג בהירש בספרו 

מצבם צעירים בני החברה הזאת ובראשם היה האדון ישראל בלקינד. קבלתי אותם בסבר פנים יפות...ושאלתי אותם ל
ם גם חמש מאות משפחות וכי יש לה –נפשם ומטרתם ליסד מושב לעבודת האדמה מארבע החמרי ויענו לי, כי יש את

ואין  –מקור כסף ובעוד שבוע אחד או שנים תבוא האורחה השניה ואז יתחילו לעשות.  עברו שני שבועות ויותר 
מני צים לבקש מאורחה ואין קול ואין כסף ואף הכסף המעט אשר היה בידי האורחה הראשונה אזל מכיסם ויהיו נאל

עוד כסף בהלואה ואנכי לא השיבותי את בקשתם ריקם בפעם הראשונה ואף לא בפעם השניה. במשך ימים מעטים 
ל שנודע לי, כי חברתם תלויה על בלימה: על הבטחות שונות של בעלי ההבטחות ועל תקוות שונות בנות הרעיון 

אל" ישר –כסף שלוו מאתי, הלכו לעבוד בנחלת "מקוהאנשים צעירים הרחוקים מעולם המעשה. אחרי אשר אזל גם ה
  צל יפו ויקבלו שכר עבודתם פראנק אחד ליום.א "אליאנס"] –[= "כל ישראל חברים" אשר לחברת כי"ח 

אם   –זרם ראיתי והתבוננתי למצבם וידאב לבבי עד מאד, מה כוחם כי ייחלו ותקותם כי יצפו אליה ?...ומאין יבוא ע
 בהודע לא יוכלו או לא יחפצו להוציא כסף די התיסדותם במושב ! אף לזאת התחמצה לבבי בקרביאחינו בארץ רוסיא 

  לי, כי אחדים מאתם יושבים בסטמבול ומחכים לקבל רשיון (פירמן) על קרקע במתנה בארץ פלשת או בסוריא.
הם לח להם, כי ישיגו רבים המה אמנם הסרסורים השונים בסטמבול, אשר יוכלו למוץ מאתם לשד עצמותיהם ולהבטי

שריה ורשיון מהשולטן, אבל כשאני לעצמי ידעתי...ואנשים צעירים לימים בלא התודעות והתקרבות עם רבי המדינה 
הוא מגדל הפורח באויר...במשך הימים האלו באה עוד אורחה אחת מחברתם ויתחברו  –דבר הפירמן  –ובלא כסף 

= רובם [הראשים והכתות ונתרחקו הלבבות ונפרדו הדעות...ואחרים  להם. נתרבו  האוכלים יותר מהעובדים, נתרבו

ם בחלה נפשם בהעבודה ובאבדן העת בלא מטרה וישובו על עקבותיה )]362(עמ' 2ץ הביל"ויים שהגיעו לאר 52המכריע של 
  לארץ מולדתם והיותר נבונים מהם אמרו...איך לקנות שדה ובית בראשון לציון, כאשר יעצתי להם...

 דאבוןוורעי פיינברג סבלנו בגללם צער, יגון ואנחה מרובה להכיל. וזאת היא הסיבה שהביאה לנו עגמת נפש  אנכי
נכי לבב: המשפחות העניות שהיו מכבר בראשון לציון חשבו כי בני ביל"ו יקבלו רק מאשר שלח הנדיב בשבילם. א

עשרה אנשים צעירים  –משהח –תחברו עשרה פי הצעת הדירקטור הירש כי י –יינברג ידענו, כי הנדיב הסכים עלופ
יזה להמושב ובידו הנדיבה יעזור גם להם גם להמשפחות שכבר נתישבו וכן גם הדירקטור הירש אמר להם בפירוש א

כי בני ביל"ו אינם גורעים  –האדונים אושרי ואסאועצקי  –פעמים ובקש אותם בעצמו ועל ידי המורים ששלח להם 
ג פיינברבכחלק...אבל המשפחות הנזכרות, במר נפשם, לא האמינו בנו ויתגודדו ויריבו בי, מחלקם וכי הוא יתן חלק 

  ובהאדון הירש בדבר בני ביל"ו, אשר יאכלו, לפי דבריהם חלקם בצדקת השר הנדיב.
 המריבה הזאת הכריחה אותי להתפטר מכהונת ראש הועד, שנמנתי בה בראשית התיסדות המושב ; המעשה הזה הסב

 האדוןלה להמושב, מפני כי עד העת ההיא הייתי אנכי ופיינברג העוסקים במעשי הצדקה של המושב פנימה ורעה גדו
י, הירש לא השיב את בקשתינו ריקם, בכל עת ובכל שעה שבקשנו ממנו איזה דבר בשביל המושב ובהתפטרי מכהונת

ק על אר, שהיה מופקד מהנדיב להשגיח רהצרפתי דיוג[= האגרונום] נגד רצון הדירקטור הירש, מסר הענינים להגנן 
 הזאת עניני עבודת האדמה והוא כצרפתי וכנוצרי הביט על בני המושב שקבלו עזרה מאתו, כעל שכירי יום והמריבה

י היא שגרמה, כי החל הדירקטור הירש לחשוב אחרת גם על דבר המושב ולאחרונה, אשר הייתי מוכרח לרגלי מצב
התגברה  –מים לחדש תמוז תרמ"ג על זמן בלתי מוגבל את המושב ולשוב לארץ מולדתי ומצב בני ביתי לעזוב כ"ט י

 ד אשרעהמריבה בין בני המושב והדירקטור הירש...רק מחפצנו האמיתי לעזור לבני ביל"ו, אשר מצבם היה רע מאד, 
והבי סכומים כסף מאחשנו לעזרתם לתת להם נחלת שדה ועבודה בראשון לציון...במשך הימים האלו הגיע להם איזה 

  .“ציון בארץ רוסיא ויחליפו מנעליהם ובגדיהם שבלו מרוב ימים ומעבודה
, הוא כולל בו את ההוצאה הקודמת של הספר, אך הוא 21בהוצאה הבאה של ספרו "לארץ אבותינו" בשנת תרפ"ד

ים שהוא פירסם מרחיבו עד שנת תרמ"ט. הוא כתב בהקדמתו שהוא לא ביצע שינויים בספר, מלבד הוספת מאמר
  בשנים אלו בעיתונות, אך למעשה הוא ביצע בספר החדש גם השמטות וגם שינויים בסגנון הלשוני וגם בתוכן.

הוא משאיר על כנו את מה שהוא כתב במהדורת תרמ"ד, שבגלל שהוא הוכרח להתפטר מהועד, היחס של  70בעמ' 
ושבה מנהל נוצרי שהרחיב לעצמו את סמכויותיו, הירש למייסדים השתנה לרעה ושההתפטרות גרמה לכך שמונה למ
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מעבר לסמכויות שנתן לו הברון "להשגיח רק על עניני עבודת האדמה", אך הוא מתעלם מהעובדה, שכעבור זמן קצר 
עמד חברו פיינברג בראש המרידה הראשונה, שבעטייה גורש פיינברג עצמו מהמושבה. הוא מתעלם מהעובדה שכוונת 

נס במושבות היתה כבר מראש, הרבה יותר מרחיקת לכת ממה שהברון ייעד להם ושהם מלכתחילה ראשי ופקידי אליא
התכוונו להשתלט על המושבות כטוטאליטארים ולהתאכזר למתיישבים בשיטתיות ולהפוך את המושבות לאתאיסטיות, 

האלימה על החינוך  בפרק האחרון על השתלטותם והןבפרק המתאר את התנהלות מנהלים אלו  הןכפי שנראה להלן 
    יהודה וחסידיו. –במושבות והפיכת התלמידים בה לפורקי עול אתאיסטים, באמצעות תלמידי א. בן

ניתן לסנגר עליו, שכיון שהוא עזב את המושבה למשך של עשרים שנים הוא כמעט  כלל לא ידע מהנעשה בה. הוא גם 
הקודמת, שם הוא תוקף קשות את ארגון ביל"ו  השמיט מהמהדורה החדשה את הערה הארוכה שהוא כתב במהדורה

הברון ומעבר  –ודה לאחר גרוש רובם על ידי פקידישאלו שנשארו במושבה מהאג )72(שם, עמ' ומנהיגיה ואף מוסיף 
, נמנים עם טובי החקלאים בה, אך ושמואל בלקינד) (מאירוביץ, צלאליכין, דרוביןשל חלקם מהמושבה כדי לייסד את גדרה 

צלאליכין ודרובין עסקו במושבה בחקלאות ואילו מאירוביץ עסק בעסקנות ובלקינד עסק בעיסוקים  למעשה רק
הפקידות, זה היה בתנאי שהם מתנתקים מביל"ו ומרעיונותיה  ידי-עלאחרים. גם בודדים אלו שהושארו במושבה 

ת הביל"ויים שיסדו את גדרה . הוא גם משבח שם א)4(עמ' 17ובמיוחד שהאגודה הפסיקה להתקיים בתוך שנה מייסודה
המושבה גדרה היא אחת המושבות היותר טובות בארצנו, מושבה שאכריה ונוטעיה חיים על עבודתם בלי תמיכות ,, –

.  עובדות אלו נכונות בזמן כתיבת ספרו, אך הוא מתעלם ממה שכתב הביל"ויי חיים “ואינם מסובלים בחובות רבים
, שמתשעת הביל"ויים שיסדו את גדרה, רק מספר זעיר מתוכם אכן בכלל עבדו שם, שגם היה בגדרה )184(עמ' 18חיסין 

כשחלקם עוזבים במהרה את המקום וחלקם מגיע לגדרה רק כאשר נשלח אליהם הסיוע הכספי מ"חובבי ציון" ולכן 
או שיש לו  את הצלחתה של גדרה יש לזקוף לאלו שבאו במקום הביל"ויים ואחריהם. האם הוא כלל לא היה מודע לכך

    שפתים" לאגודה זו ?  –סיבה כלשהי אחרת, שמטרתה היא רק לשלם "מס
יתכן שהיתה לו מטרה כזו, אך גם יהיה נכון לומר שהוא לא ידע על כך, כי ספרו  הנ"ל של חיסין התפרסם עשרות 

ט את ההערה היו לו גם סיבות להשמי מאידך,שנים לאחר שנת תרפ"ד, השנה שהרב ליבונטין פירסם את ספרו. 
התוקפנית שלו על חלק מחברי האגודה ולרכך את הצגת יחסו אל ביל"ו במהדורה המאוחרת של ספרו. יתכן שהשמטת 
ההערה התוקפנית, נובעת משום הביקורת נגדו על כך שהוא פוגע באנשים ועל כך הוא התנצל בכמה מקומות בספריו 

ת נגד הרעיונות ולא נגד אנשים. יתכן שהשינוי בגישתו לאגודה , בכותבו שהוא מתייחס רק לביקורת עיוני)252(עמ' 22
 –משום שועדת התעמולה של תנועת והןמשום שממילא אגודה זו כבר התפרקה וכבר אינה יכולה להזיק  הןנבעה, 

הפועלים החליטה לשקם את תדמיתה השלילית של ביל"ו ואף להופכה למושא של הערצה, ביודעה ששופרות 
  .)87, עמ' 1993סתו  /4( 61 ים בארץ ומערכת החינוך נתונים לשליטתההתעמולה העיקרי

ה שלדעתו הרסו את הכלכל הפועלים ומעשיה –אידיאולוגיה של תנועתעם כל הלרב ליבונטין היה ויכוח נוקב 
עה בארץ, כפי שראינו לעיל את ביקורתו כלפיה ולכן נראה שהוא לא ראה טעם להתעמת עימה גם על סילופי התנו

שר להאדרתה את האגודה, שלדעתו סבלה משגעון גדלות כאשר בפועל לא זו בלבד שהיא שלא עשתה דבר בקשר בק
ד להתיישבות בארץ, אלא שהיא גם סחטה כמעט את כל תקציבה של תנועת "חובבי ציון" ושל תורמים אחרים, בעו

 ו תוךל נדבות ושרובם המכריע  עזבשלמעשה רוב אנשי אגודה היו בטלנים שלא היו מוכנים כלל לעבוד אלא רק לקב
  .על "תאוריית הגזע" ותותיה של ההסתדרות הציונית מבוסספעולהרב ליבונטין לא ידע ש זמן קצר את הארץ.

  
    את האשליה , התעמולה בראשות מפלגת מפא"י–כיצד יצרה ועדת

      על תרומת ביל"ו לישוב והסיבות לכך
  

לתולדות עבודת ההסתדרות " –ורה השניה של "לארץ אבותינו" דבשנת תרפ"ה הוציא הרב ליבונטין את המה
 . בספר זה נפרסת פעילותו הפיננסית לביסוס14 –1901הציונית", הסוקר את ההתרחשויות בארץ בין השנים 

יד כההתיישבות בארץ, כשהוא משמש כעמוד התווך של עשייה זו וכך הוא מוכר גם בתנועה הציונית, כשהוא משמש 
וכה מדינית על בסיס השקפת התורה, שהיא הפ –י של הרצל. בספר זה הוא מציג את משנתו הכלכליתימינו הכלכל

  .גוריון –הפועלים בראשותו של ד. בן –פיה פעלה תנועת –ה המרכסיסטית שעללחלוטין מכל האידיאולוגי
ותה של תנועת תונות הארץ והתפוצות, בה הוא ביקר את התנהלילספר זה קדמו מאמרים של הרב ליבונטין בע

, היוו הפועלים. המאמרים ובמיוחד הספר –הפועלים ואת ההסתדרות הציונית שנסחפה אחר האידיאולוגיה של תנועת
  .גוריון –גוריון ועל "הדיקטטורה הפועלית" עליה הכריז בן –איום על הסתדרות הפועלים בראשותו של בן

  
  אלימים עמד הרב ליבונטין מול אלו כוחות                                     

  
הפועלים ולהשמיט את ההתקפה החריפה שלו על  –למעט את נקודות החיכוך עם תנועת כדי להבין מדוע הוא העדיף

תר לכך הפועלי, כשבאמצעות האלימות הוא חשהשתלט על המחנה  גוריון –נביא כאן מספר אמירות של בןביל"ו, 
כמי שאינו ציוני. הוא אמר בועידה הרביעית של "אחדות העבודה" בעין וקע ימי שאינו מרכסיסט סובייטי כמוהו ש
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אנו צריכים להחשיב את הכח המוסרי ,, –] 77[דו"ח, ת"א, תרפ"ו, עמ' ח באייר, שנת תרפ"ד  –חרוד, שהתקיימה בט"ז
בן  . את השפעת השיטה האלימה שיצר“המסגל את כל החיים אליו בקומוניזמוס, בדיקטטורה של הרעיוןהצפון 

ן, מסכם בילינסון, פי שיטות העריצות הקומוניסטיות ברוסיה שיצרו  שם מנהיג המהפכה לנין וסטלי –גוריון על
[= ...שבשנתיים האחרונות רואים את השימוש בכוח פיזי בתור האמצעי העיקרי של מלחמתנו ,, –מראשי מפא"י 

(עמ' 28...זוהי נבלה ל מי שאינו מוצא חן בעינינווכ. יש נוסח ידוע..."אי אפשר להשלים עם הנבלה" במחנה הימין]

גוריון אחרי המאבק, אחרי  –בשאלת היחסים בין מעמד הפועלים למעמדות אחרים בישוב בכלל...נמשך בן  . )107
גוריון לז'בוטינסקי...צעדו הדרמטי  –...ההסכמים בין בן)113(שם, עמ' התגוששות הכוחות, לרבות ההתנגשות האלימה 

...המסורת שהביא את התנועה הציונית אל סף מלחמת אזרחיםריון העמיד את חבריו על חומרת המצב, גו –של בן
לימים היא התפרשה כמצדיקה נקיטת אלימות גם נגד מי שמסרבים להכיר בזכותה המצדיקה נקיטת אלימות...

פוליטיים  –ים חברתייםמכאן קצרה היתה הדרך לנסיון לחסל באלימות גופ הבלעדית של ההסתדרות לארגן פועלים.
העולם הראשונה וביחוד בימי העליות הרביעית והחמישית...ינקו  –...המנהיגות שצמחה לאחר מלחמת)114(שם, עמ' 

...משנואש ברל כצנלסון מלשכנע את מפלגתו לקבל )115[= הסובייטית] (שם, עמ' השראתם מדוגמת מהפכת אוקטובר 
לקו "האלימות המבוקרת"...לא ייפלא, שהנסיון להקים גוף, שיפקח על  החלטה נגד השימוש באמצעי אלימות, נסוג

כל אלה נמצאו להם מיד  –...הסיסמה שסוציאליזם משמעו סובייטים וחשמול )116(שם, עמ' אלימות "מבוקרת" נכשל 
ייטית על ...בקסם, שהילכה המהפכה הבולשביקית הסוב)135(שם, עמ' ישראל  –אצל חלוצי ארץ [= מקבילות]אנלוגיות 
"הקיבוץ   –"אחדות העבודה"  יראשמ[= גוריון, טבנקין  –...בן)298(שם, עמ' והקסם היה בלתי מוגבל  [= הפועלי]בני הדור 

גוריון אמר  –בן,,  .)299שם, עמ' ( “, אליעזר ליבנשטיין ואחרים היו נכונים להבין לצורך בטרור הבולשביקיהמאוחד"]
, כי את הישוב הזה נהרוס את הישובוכל יהודי יידע, שבעד הריסת ההסתדרות כל בית"רניק וכל סופרסקי  –אז 

"או אני בראש, או שנחסל   – ריכוזית על הכלכלה והמשק, כלומר[= בלעדיות אפשר להרוס אם ניתן להרוס את ההסתדרות 
יה ולכל דבר ודם לעלקודמת לכל דבר אחר. זה ק . שמירה על ההסתדרותי"]"עם של כל היישוב היהודי בא –ונבצע רצח

[פרוטוקול הוועד  “הם ידעו ויראו את האגרוף שלנום...ידיהאם ההסתדרות צריכה להיהרס על  ייהרס הישובאחר. 
 –ב. ג. ממפא"י, הגדירו כנאו התובע במשפט הוצאת י. ש. שפירא, ויש לציין, שהשר בעבר .]28.3.1933הפועל, 
  .)146(66 פשיסט

בארץ  הגורסת שאם לא ניתן לו להנהיג את הישוב כהנהגה בלעדית, עדיף שכל הישוב .ב. גהתנהלות הרסנית זו של 
ך" יושמד, המשיכה לעצב את השמאל הציוני לאורך הדורות שלאחר מכן. ניתן לבחון התנהלות זו באמצעות "המהפ

-לעודים בחו"ל השלטוני, כאשר הימין בראשותו של מ. בגין עולה לשלטון, באמצעות הוצאת דיבתה של הארץ והיה
  .)146, עמ' שם(לב וצבוע  –פשיסט ומזכיר מפא"י קרא לו מוג –גוריון כניאו –שפירא הגדיר את בן שמאל.ידי ה

ציבור ב אהרן "הסביר" אז שהעם טעה בבחירתו. עד אז היה מקובל –בן "המהפך", אחד ממנהיגי השמאל י. מיד לאחר
 ,ת הממשלהכלפי העולם התייצבות אחידה מאחורי מדיניו ות מציגותוקות, כל המפלגות הציוניאף המחל –הציוני, שעל

 םבר ושר במפלגת העבודה דאז חיישפגע בכלל זה, היה הרמטכ"ל לשע הראשוןכדי לא לגרום להרס הישוב בארץ. 
   הוא יוצא לחו"ל לאחר המהפך והשמיץ בראיונות לעיתונות בחו"ל את ממשלת הימין ומדיניותה., כשלב –בר

ות חקירה אחר מלחמת לבנון הראשונה, על הטבח שבוצע במחנ –יה זה שמעון פרס, שתבע הקמת ועדתה ןלאחר מכ
זו מרן  עם בערבים ומסיבה –זעם, שהעם היהודי מבצע רצח –הפליטים סברה ושתילה ובכל העולם התפרסמו תגובות

 וזהתנהלות הרסנית היהודי.  הרב שך לא רצה לקבל את פרס לפגישה בביתו, משום שהוא ראה בו "רודף" של העם
ם" צגות, סרטים, ציורים והקמת אירגונים, כמו "בצלידי ה-על, כשהשמאל מציג בפרט הפכה לשיטה עד ימינו

 פיוכל זאת במסוה של הומניות רק כלו"שוברים שתיקה", כיצד חיילי צה"ל רוצחים ופוגעים באכזריות בערבים 
  .  ורוחני שביצע ומבצע השמאל ביהודים במאה השנים האחרונותעם פיזי, נפשי  –הערבים, אך לא כלפי רצח

גירסה ד כל העם סביב הטוטליטריות של הפרולטריון לפי הגוריון היתה ללכ –מלכתיות" שטבע בןמושג "המכוונת 
ולכן כשאין יותר  ולכן אחרי "המהפך" השלטוני לדידם של ראשי השמאל, אין יותר ממלכתיותהסובייטית 

ן ליכוד סביב השלטון וממילא ניתן לפרסם בכל העולם את המלחמות הפנימיות ביל , אין המשךסטישלטון מרכסי
  השלטון הימני לבין השמאל.

 50בשנת תשע"ח כאשר ממשלת השלטון הימני בראשות של ב. נתניהו אירגנה את  האירוע ה"ממלכתי" לציון של 
את ביהמ"ש העליון מרים נאור המשתייכת לשמאל שנות ההתיישבות בשטחים של יהודה, השומרון והגולן, נשי

ופטת הודיעה לכל השופטים של הרשות הש (שילדיה מרדו בחינוך שקיבלו ממנה והפכו לפעילי "הליכוד" הימני)הקיצוני 
קס טבעצם הודעתך, פרמת את הממלכתיות של „ –לא להגיע לאירוע. שרת המשפטים איילת שקד כתבה למרים נאור 

    . ["ישראל היום" (ח' תשרי תשע"ח)] “ ממשלה ויצרת מראית עין מוטעית...יטה הרשמי שעליו החל
יותר  לב בהתנהגותו הבהיר, שכאשר אין יותר את שלטון השמאל, אין –ברחיים אמנם, לפי מה שראינו לעיל כבר 

  ממלכתיות ואין כלל צורך לפרום אותו.
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  הציונות -חלק ב' 
  

  ביוצרו את  ,גוריון–מקור ההשראה לבןיוו את שההפרוטסטנטיות האידיאולוגיות 
  הממלכתית של מדינת ישראל הטוטליטריות

  
וקטובר אשביצעו את מהפכת  ,מהבולשביקים שלו גוריון נטל את שיטות הפעולה ואת האידיאולוגיה המרכסיסטית –בן

יה ית האיסלמית בטורקלא רק מהשבתאות הבקטש ברוסיה ואילו את המרכיב הלאומני שהוא שילב באידיאולוגיה זו
פרופ. שטרנהל, שאב השראה  גוריון, כפי שמזכיר לנו –הסוציאליזם של בן,,  –קא מגרמניה ודו אלא גם

ם היו יוניצי –העולם הראשונה. הסוציאל –הגרמני שנוצר אחרי מלחמת סוציאליזם] –[= הנציונלמהסוציאליזם הלאומי 
 ירושו כוח ושוב כוח". פ  –טריצ'קה: "סוציאליזם  –ת דברי פוןקרובים לדרך חשיבתו של שפנגלר, שניסח מחדש א

ון, כי גורי –פרסם ז'בוטינסקי מאמר ברוסית בו השתמש בביטוי "קיר הברזל" וברעיונות אחרים של בן 1923בשנת 
  . “)135(עמ' 31ניתן להשיג את הנצחון רק באמצעות כוח 

ה אשר ממנהעולם הראשונה,  –ציאליסטית אחרי מלחמתסו –כידוע, היטלר עמד בראש מפלגת הפועלים הנציונל
יש לציין, שטרנהל, את ההשראה של השילוב בין הסוציאליזם והלאומנות. פרופ. גוריון, כדברי  –שאב בן

ו ב"מגילת זיהודית וכך גם מופיעה הגדרה  –גוריון הקים את המדינה, הוא כינה אותה רשמית דמוקרטיה –שכאשר בן
הוא ביסס כידוע את התנהלותה הפוליטית של המדינה וכלכלתה על "הדיקטטורה של  האך למעשהעצמאות", 

  הפרוטלריון".
 –גוריון השראה מהיטלר ? שכן כך בדיוק כתב היטלר בספרו "מיין קאמפ"  –יש לשאול, האם גם בכך שאב בן

ר כתב יאוהו לאור. היטלזמננו" במינכן, שהוצ –"המפלצת", כפי שקוראים לספר זה חוקרי "המכון להיסטוריה בת
דו קודם כל דמוקרטיה, ואז בעזרת היהודים ייס ברגע שהכוחות המתנגדים אליהם ייחלשו,,, –בספרו על היהודים 

     .“ולטריוןאת הדיקטטורה של הפר –המרכסיזם 
א: גמלאחר קום המדינה, גם בית המשפט העליון היה נתון למרות ממשלה דיקטטורית זו, לדושבימי דיקטטורה זו 

ביהמ"ש העליון לדחות  על נשיא [= פקד]ראש הממשלה משה שרת לחץ ,, –גוריון  –במשפט קסטנר ממשיכו של בן
טובת על עדות השקר שלו, שכאילו הוא לא העיד ל (דוברו של שר האוצר ממפלגת מפא"י)את התביעה הפלילית נגד קסטנר 

ת ית. יומני שרת מעידים על התערבות חמורה ומתמדהבר–קורט בכר בבית הדין של בעלותהקולונל הפושע הנאצי 
  .שע"ו][דן מרגלית, "יום שישי", י' אדר א', ת “שלו במהלך פרשת קסטנר, בעיקר בשיחות עם נשיא העליון יצחק אולשן

ושעים פלמניינם בשנת תש"ז, על עשרה  16.10.1946  –מוות בתליה ב –העולם השניה בוצע עונש –לאחר מלחמת
וליוס הברית בנירנברג שבגרמניה. אחד הפושעים היה י –הדין של בעלות –זר עליהם באמצעות ביתנאציים, שנג

עורך הבטאון הנאצי האנטישמי "דר שטירמר". בשעה שהוא הוצא לתלייה ביחד עם עוד תשעת הפושעים  –שטרייכר 
ת       (שהאותיובמגילת אסתר עשרת בני המן ש בקשר שבינם לביןשטרייכר  הבחיןהנאצים בערב הושענא רבה תש''ז, 

" וברגעיו 1946(= חגיגת פורים), ורים פסט "פ  –והוא צרח  ת' ש' ז', מוקטנות במגילה בקטע של שמות בני המן)
"ליהודים תהיה עתה חגיגת פורים שמח". שטרייכר ידע שבמקורות   –האחרונים לפני תלייתו אף נהם במרירות 

כפי שכבר ציין זאת הגר"א בחיבורו "אבן שלמה" בו הוא מפנה לדברי  ישראל נחשבים הגרמנים מזרע עמלק,
ויתגשמו בגופם של יהודים  ירדו גם נשמות של האומה העמלקית"הזוהר", שבתקופת "עקבתא דמשיחא" 

  על עם ישראל.  שימשלו
 –נציונלההגזע"  גוריון, מכס נורדאו, רופין ודומיהם שכה הזדהו עם "תיאוריית –בן האם ראשי הציונות: יש לברר

ת אסוציאליסטית ועם עקרונותיה של מפלגה זו בראשותו של היטלר, הזדהו בכתביהם גם עם עמלק שחרט על דגלו 
ן תכנן גוריו –וכן בןהשמדתו של העם היהודי. היטלר תכנן להקים מוזיאון על העם היהודי לאחר השמדתו הפיזית 

יח רוחני של העם היהודי, לאחר שמדינת ישראל בהנהגתו תצל את שכונת "מאה שערים" בירושלים כמוזיאון לשמר
 –בן סגן מפכ"ל המשטרה עמוס גוריון נשאל מה דעתו על כך שבנו, –בןלהשמיד את יהודיותם של כל עם ישראל. 

 –ןאכן, בנישא נישואים נוצריים עם נוצריה. ו ]334["כחש", עמ' גוריון, "שהיה קשור עם טיפוסים מפוקפקים" 
א לפני שהתאורייה לנאצים, ידי ה-עלנורדאו ואומצה בחום  ידי-עלשנוצרה  "שלא בגד ב"תיאוריית הגזע גוריון

ין, דב גולדשטי עיתון "מעריב",[ "הגזעלהשבחת  טוב ה"זה מעולה, ז  – בראיון עמו הוטמעה באתוס הציוני, ענה מיידית
  . ]יינםלמנ 17,10,86 י''ד תשרי תשמ''ז ,29-30"בן גוריון אבי", עמ' 

, בייסדו גוריון –בן וכןסוציאליסטית  –נפשו, באמצעות מפלגתו הנציונל לר לחם ב"סוציאל דמוקרטים" שנואיהיט
יז דמוקרטים שנואי נפשו, שכפי שראינו לעיל שהכר–לחם נגד הסוציאל ,סוציאליסטית–את מפלגת מפא"י הנציונל

טת בישוב ינסו לסכן את בלעדיות שליאלו דמוקרטים –שהוא מוכן להחריב את כל הישוב בארץ, אם כוחות סוציאל
  .ישראל–על כל היהודים בארץ (כגון הסתדרות הפועלים)מפלגתו ומוסדותיה 

והחלה לבסס את המפלגה על ניכוס קהלים שאינם  גוריון –לבן עורףמפלגתו פנתה  ,הימים –עוד לפני מלחמת ששת
. כדי לנכס קהלים שונים, נוצר הצורך להתנער מתדמית י' העברית"][ערך מפא"י, "האנצשייכים לאידיאולוגיה המפלגתית 
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ריית להתנער מתדמית "תאו וגםהפועלים כה העריצוה ופעלו בהשראתה  –יקטטורה הבולשביקית, שראשי תנועתהד
פיה הם תיארו את העם  –והטמיעו אותה לתוך תנועתם ובמיוחד כפי שכבר הראנו, על הגזע" שראשי הציונות המציאו

כיום לפעול גם ובאותה גזענות אנטישמית הם ממשיכים  ,אירופה ברובם המוחלט חרדים –רחיהודי שהיו אז במזה
  לומדי התורה והוגיה.  – ולתאר את העידית של העם היהודי

  
  הנאציזם והקומוניזם הסובייטי – לשתי אידיאולוגיות כה מנוגדות כיצד תנועת העבודה נשאבה

  
יה מגרמנ יש לזכור ששתי אידיאולוגיות אלו מקורן בגרמניה. הקומוניזם שמקורו בקרל מרכסכדי להבין מוזריות זו, 

הנצרות הפרוטסטנטית הלותרנית. לותר הטיף  –מנית הנאצית, יש להם בסיס משותף והלאומנות הקיצונית הגר
ן ו ואכמו תלמידי יש"ללאומנות קיצונית, אך הוא גם הטיף לכך שיש לחזור לנצרות הקמאית, של החיים בקומונות כ

מר הוף", אליהם הגיעו נציגי "הפועל המזרחי" בעקבות "השורבגרמניה פרחו קומונות שונות, כמו "האחים בורד
 רונותהצעיר" שביקשו לדעת כיצד מיושמים בחיי המעשה עקרונות הקומונה והפועהמ"ז גם התעניין כיצד משלבים עק

שכל ת זו, כלותרני –מוניזם הסובייטי, השתייכו לאגף החילוני של נצרותהמרכסיזם עם עקרונות דתיים. הנאציזם והקו
ל אחת מהן מדגישה יסוד אחר של הפרוטסטנטיות הלותרנית. הנאצים אף הוציאו לאור את "היהודים ושקריהם" ש

  מרטין לותר בכתב גוטי עתיק ולפי הסטוריונים רבים לותר הוא מקור השנאה ליהודים של הנאצים.
עם את ה סובייטים גם דגלו באותם שיטות דיכוי ואותו יחס ליהודים. גם הנאצים וגם סטלין תיכננו לחסלהנאצים וה

 היהודי. שניהם הגיעו להסכם משותף לחלוקת הארצות ביניהם בהסכם המפורסם בין שני שרי החוץ שלהם, הסכם
' ת"א ך, פרופ. מתי מייזל מאונימולוטוב אלא בסוף הסכם זה השתבש ופרצה מלחמה ביניהם. יתרה מכ –ריבנטרופ

  .35 סיפר בהרצאתו "שאדולף היטלר נצפה משתתף בהלווייתו של אחד מ"נביאי" הקומוניזם הגרמני קורט אייזנר"
ליהם סטלין עיצב את שיטות החיסול שלו, כשהוא הציג את עצמו כצדיק ו"שמש העמים" ובכל החיסולים שהוא פקד ע

 ,ה"מייק" ונביא מספר דוגמאות לכך, כיצד הוא חיסל כעשרים מליון איש בברהוא השתדל להוכיח שהוא "יצא צד
  כשהוא תמיד "מוכיח" שאין ידו במעל.

ליות צים וזכו למדשבניו האמיצים לחמו נגד הנא את הצבא הנאצי בלחם ויין, למרותמתוך פחד ם העם הצ'צ'ני קיד
 בכל ערי .)(גלגולו הקודם של הק. ג. בהאנ. קה. וו. דה. לא עזר להם. לאחר המלחמה נחתו מסוקים של  רבות, אך כל זה

ורחים ומעלה. סטלין גרס שעל קבלת הא 14וכפרי צ'צ'ניה והסוכנים ריכזו בככרות המרכזיים את כל הגברים מגיל 
. הם כשהם היו לבושים בבגדים קייציים ,שלהם לגרמנים, לא שווה לבזבז עליהם אפילו כדור אחד. היה זה באביב

שאיות רדו מהמהם הו ,כביכול כדי לבנות מספר ערים. באמצע הדרך בסיביר ,והובלו לסיבירורכבות ו למשאיות הועל
ן , סטליהעם –אך כדי להסתיר את רצחקפאו למוות, כולם ך מספר שעות הם ומעלות מתחת לאפס ות 40בקור של 

בעולם כדי שפומבי באמצעות העיתונות, מקום שומם ונתן לכך כל ל –יון מהצ'צ'נים לקזחסטן בחוסרהיגלה חצי מל
  חזר מקזחסטן לצ'צ'ניה.מהם חלק קטן רק . יחשבו שכולם הוגלו לשם

רכה דיל המ, נדרס עה"מ פרופ. ליב לנדאו)י(כגון בכיר מדעני ברה"מ יכל מי שסר חינו בעיני סטלין, אך היה מפורסם בבר
לל כג בתאונת דרכים, אך כולם הבינו שזו לא היתה , שהוא נהר("האמת")תון הרשמי "פרוודה" יולמחרת הודיע הע

, נתן סוג מוות אחר. הוא הזמין אותם ללשכתו סטלין. לבכירי מפלגתו הוא בחרבפקודת  ,תאונה אלא הוצאה להורג
 להם אקדח ופקד עליהם להתאבד, אחרת כל משפחתם תוצא להורג ולמחרת פורסם ב"פרוודה", שאותו בכיר שם קץ

  התחרט על מעשיו והבין את הנזק שהוא גרם לארצו וכך סטלין שוב "יצא צדיק". לחייו לאחר שהוא
ה"מ נגד היהודים ואז הוא פירסם שהוא רוצה י. הוא אירגן פוגרומים בברכך הוא נהג גם בקשר לעם היהודי

ל שייה החנ ונים. הוא גם תיכנן שבתחנות"להציל" את העם היהודי וליישב אותם לחוד בסיביר, כדי למלטם מזעם ההמ
 ד כמהיתנפלו עליהם המונים כדי לכלות בהם את זעמם ובכך הוא יוכיח עוד יותר, ע ,יובלו היהודים הרכבות בהן

צמם עגיעו לסיביר הוא פקד להושיבם בצריפים ללא חלונות, כשגם הקירות וצה פעולת "ההצלה" שלו. כאשר הם ינח
למוות  ה"מ יקפאוימליון יהודי בר 3פס, כך שתוך כמה שעות מעלות מתחת לא 50  –יו ממש אטומים וכל זאת בלא ה

   ק".וכך "שמש העמים" שוב "ייצא צדי ,מתו כי הם לא הסכינו לקור הסיבירי שרובם ,ולאחר מכן הוא רצה לטעון
ממו. ז, כשהוא כינס את ה"פוליטבירו" לישיבה אחרונה ומסכמת לביצוע למניינם) 1953(היה זה ביום הפורים תשי"ג 

ין כל עם. סטל –אחד מחברי הפוליטבירו העיז לשאול אותו, כיצד הוא עושה דבר כזה שיתפרש בסופו של דבר כרצח
ניתו עד שהתפוצץ לו וריד במוחו והוא שותק ומת תוך זמן קצר ותוכ ,שמישהו מנסה להטיל ספק בתוכניתו כך כעס

  .ושלים, תשס"ח], יר205ציון זילבר, "להיות יהודי", עמ'  –[הרב בן"ליהודים היתה אורה ושמחה"  – התבטלה וכמו בפורים דאז
    

גוריון את שיטות הפעולה של הנאציזם והסובייטיזם כשהוא "יוצא –כיצד מיישם דוד בן
  צדיק"

  
 –גוריון ממסד את "מנגנון–מפלגה הנאצית ועם קום המדינה בןידי ה-עלמצה בחום וא כאמור, ת הגזעאוריית

אנשים  מנגנון חושך זה, , שמפחד]30עמ'  31.10.14ימים,  7תון "ידיעות אחרונות", י[ע ורי אבנריהחושך", כפי שהגדירו א
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, הוצ' 333הכט, כחש, עמ'  –[בןרבים נאלצו לישון עם אקדח טעון מתחת לכר, דוגמת עו"ד תמיר, במהלך משפט קסטנר 
      .]2001לדורי, ת"א, 

גוריון מייסד  –נפשו של בן –ה לזהות את עצמה דוקא עם שנואיהחל ,תנועת העבודה ובשמה החדש "המחנה הציוני"
ידים עם המפלגה  –דמוקרטים", אך עדיין קשה לה להפרד מגרמניה. "המחנה הציוני" משלב  –המפלגה "הסוציאל

עבור קבוצת פתח "המחנה הציוני" ב"בית ברל" קורס "חרדים למדינה"  1.7.15 –דמוקרטית בגרמניה.  ב –הסוציאל
מהציבור החרדי, אך גם קבוצה זו תקפה במהלך הקורס את המרצים בה בקריאות ביניים במחאות, על כך  םשוליי

דמוקרטית גרמנית  –פרוטסטנטיים. קורס זה מומן באמצעות קרן סוציאל –שהם מנסים לשמד אותם ולהפכם לנוצרים
)friedrich ebert stiftungפעילה  ,,קרן פרידריך אברט –כך  ).  בעלון של "המחנה הציוני" מתוארת פעילותה

  “.  דמוקרטיים –...מחויבת לחיזוק החיבורים בין ישראל לגרמניה...ולערכים סוציאל 60  –בישראל כבר משנות ה
גינה בתרצ"ז בועידת המזרחי את חברותה של  יש לציין שגם נשיא "המזרחי" הרה"ר של ת"א אביגדור עמיאל,

ם עהות הדעות בין תנועתו להסתדרות הציונית גורמת לתנועתו גם להזדהות התנועה בהסתדרות הציונית ואמר שז
לה הלאומיות, לפי רוח הגויים, שביסמארק הניח את אבן הפינה ש„... –היסודות הנאציים של הציונות. הוא אמר אז 

ל מראה ע והיטלר חגג את חנוכת הבית שלה, לאומיות שכולה עבודה זרה, האם את זו נדמה לדת ישראל ? זה כבר
ובלין" .  הנאצים הוציאו את כל הספרים וספרי התורה של ישיבת "חכמי ל37 “שיבוש הדעות ועל עירבוביא במחנינו

עורך ו הדתית –תון "הצופה" של הציונותי[כתב עוחגי הוברמן ושרפו אותם בכיכר העיר לובלין, לצלילי התזמורת, 
אני מודה, שדמעה אחת לא תיגר מעיני, אם אראה „ –תשע"ד כתב בעלונו בח' חשון  העלון השבועי "מצב הרוח"]

  .“את ישיבות פוניבז', מיר, סלבודקה וחברון גם יחד, עומדות במצבה של ישיבת חכמי לובלין בפולין
 ]1 –40 [תרפ"ה, עמ'המזרחי" ובעלון של התנועה "האהלה"  –הפנמת התעמולה האנטישמית היתה הזרז להקמת "הפועל

סיר נו לההבלע של האנטישמים כנגד היהודים בגולה "מלווי בריבית", "חיי פרזיטיות", "יעלה בידי מובאים כל דברי
 את כל הרקוב שבחיי הגלות" וכו'. הציונות הדתית בתחילת דרכה אז, שלחה נציגים לקומונות הפרוטסטנטיות

די כי התנועה עזרה והדרכה, בגרמניה "האחים בורדרהוף", ששאפו לחיות כמו ראשוני הנוצרים ומהם ביקשו נציג
נוצרים אלו חינכום גם להתלבש בביגוד שיהלום את היצמדותם לעבודת .  35שילמדום כיצד לחיות כיהודים

וכך גם נוצרה "הכיפה הסרוגה" דאז, שעשויה מפשתן או כותנה שצומחת מהאדמה ולא מצמר מן החי,  האדמה
    .כו')(ענבים, תאנים ועם מוטיבים מעטרים של פרי האדמה 

 יביותכתב בבטאון הציונות הדתית "אהלה", סדרת מאמרים, החל מגליון סיון בשנת תרצ"ה, על "הקולקט יהודה יפת
של  מראשוני הנוצרים מהכתותאותה ספגה  הדתית –ההשראה של התנועה הציוניתבמקורה העברי". הוא דן שם על 

וכן כתב  ,ון, תאורים על האיסיים שנלקחו מיוסיפוס ופיל)8 –7בשבט תש"ז בעמ' (וכן מופיעים באותו עלון  ,האיסיים
    "בשולי המאמרים על האיסיים".  – במאמר שם שלום קרניאל

ראה על כך בחיבורו של פרופ. אריה פישמן בהוצ'  על "המצאת העבר" באמצעות פרשנות של הכתובים וחז"ל,
  מודרניזציה בקיבוץ הדתי. בין דת לאידיאולוגיה", יהדות ו" –"יד יצחק בן צבי", ירושלים 

ת שגם אלו שהתנגדו לאלימוי" עולה, "מבדיקת הפרוטוקולים של ישיבות ה"ועד הפועל ההסתדרותי" ו"מרכז מפא
יתה חביבה על ראש [ההתנהלות שההפועלים, שכללו מכות רצח, סקילה, ריצוץ גולגלות  –תנועתידי-על המאורגנת

 התנגדותם זו לא נבעהוגרימת הרס לרכוש של אנשי הימין,  לטלנה)]א אריק שרון ובריוניו (אתר –הממשלה בעתיד 
ה חוסר גוריון פירוש –מהצורך לשמור על כבוד האדם או מתוך ההבנה, שהתנהלות זו של ראשי הפועלים ובראשם בן

  טי.מסיבות אינטרסנטיות, של שיקולי רווח והפסד פולי כלל רק –, אלא מתוך מניעים שהושמעו בדרךאנוש–צלם
יש לציין, שראשי הפועלים ראו את עצמם משוחררים מכל מסגרת נורמטיבית אנושית ולכן הם הצליחו להשתלט  

גוריון מ"פועלי ציון", עלה –צבי, חברו הטוב של בן –באלימות על כל הישוב.  לדוגמא, נשיא המדינה השני יצחק בן
סיים בהצלחה את הלימודים בגימנסיה המפורסמת תעודה המעידה כי ,, –גוריון –צבי השיג לבן–יחד אתו לארץ. בן

בפולטבה, אף שבאותם ימים הוא כלל לא היה שם. על התעודה המזויפת היו חתומים מנהל הגימנסיה בפולטבה...וכל 
גוריון יודע לספר, כי  –חברי המועצה הפדגוגית...העיתונאי הוותיק עקיבא צימרמן שהביא את סיפור ההתחזות של בן

בונה של ההסתדרות חתמה על מאזן שהראה רווחים  –היה גם מקרה שבו מנהלת החשבונות של סוללבאותם ימים 
הפסד, מה זה חשוב ? העיקר שיהיה מאזן. באותם ימים לא היה מקובל לדקדק יותר  –למרות שהחברה הפסידה. רווח

עה הקיבוצית, שניתנו לה . כיום, כמעט מחצית מהאדמות החקלאיות בארצנו נתונות בידי התנו“מדי באמירת אמת
מדינה. כיום, רוב האדמות הנ''ל אינן מעובדות והתנועה הקיבוצית עושה בהן ככל ידי ה-עלבחינם על בסיס של חכירה 

העולה על רוחה. ישנם קיבוצים שהתפרקו כגון שמיר וטבעון שישנם שם מעטים מאנשי הקיבוץ לשעבר, שמוכרים 
באדמות אלו מחזיקים כיום אנשים אלו שלא כדין וכיושר, ת הכסף לכיסם. אדמות אלו לצרכי נדל''ן ומכניסים א

. אדמות אלו היו חייבות לחזור למדינה, כדי לבנות עליהן דירות למחוסרי דיור. כאשר נשאל חבר בלשון המעטה
יוחזרו  "למי היית רוצה שאדמות אלו –מועצת הגליל העליון מדוע הקיבוצים ממשיכים לגזול אדמות אלו, הוא ענה 

אנטישמי,  –דיור, האם לחרדים ? אנחנו לא רוצים אותם פה". מדובר כאן בפשע גזעני –כדי לבנות עליהן יחידות
    שהמדינה ובכללה מערכת המשפט משתפים פעולה בענין זה. 

 –יון גור-(אבי שילון, "בן למחלקה למשפטים באוני' קושטאזיוף תעודת בגרות  ניסה להתקבל באמצעות גוריון–גם בן
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דיוק "קטן" –גוריון לכתוב אי–. הזיוף התגלה, אך זה לא הפריע לבן)2013עובד, -הוצ' עם, 17הקדמה עמ' אפילוג", 
ל בזיכרונותיו, שהוא עו"ד. לעורך בטאון הציונות באוני' ת"א, פרופ. רצבי ישנם את כל צילומי חילופי המכתבים ש

 –גוריון בזכרונותיו ואמר לי, שאי –בים עם הציטוטים שהביא בןאת ציטוטי המכת גוריון עם אחרים. הוא השווה–בן
  סדרתית בכל זכרונותיו. –יםדיוקים "קטנים" שכאלו, שזור

לי הוא הושפע ותמך, כמו כל שאר המחנה הפוע צבי לא חיכה להשראה מהמהפכה הסובייטית ברוסיה. –יצחק בן
להצדיק  , כדי("ניהליזם")מעל עצמה כל עכבה אנושית  ווליה" שהסירה נדיה –שעלה לארץ, בתנועה האנטישמית "נרו

שעל  ,צבי כשבתאיי הזדהה עם "הטורקים הצעירים"–את מאבקה בשלטון הצאר ולבסוף היא רצחה אותו. בן
כפי (כחלק מהאימפריה הטורקית  צנוטורקית וראה את המפעל הציוני בארראשיהם נמנו שבתאים מכת "הדונמה" ה

יח הריגול ניל''י שתמכה בבריטניה ויש להנ–. מסיבה זו, הוא רדף את חברי רשתים בהמשך)שנביא על כך מקורות רב
ם לפני כבר כעשר שני בולשת הטורקית.ההסגרת שרה אהרונסון וחבריה לרשת צבי כניהליסט היה יד ב–שלבן

  היו מראשי ארגון "השומר".ינאית –רחלהמהפכה, הוא ואשתו 
במטולה...נשא אשה  משפחה–יתום היה מגיל צעיר וגדל אצל קרובי,, – יוסף לישנסקי, חבר ארגון "השומר"

 –, אלא שלא איש בית ומשפחה היה. התקרב לאנשי "השומר" ששמרו בבית(= הפך לאיכר)גן ונתאכר שם –מבית
את והקים  פוטר מהארגוןאך לא לזמן רב. לישנסקי ), 253(עמ' 59 “גן...בהתחלה נהנו מהליכותיו וספורי הגבורה שלו

לזול בזאותו  כינתה צבי–בן ינאית–רחל. )116(עמ' 30ארגון השומרים "המגן" המקביל ונוצרה תחרות בין הארגונים 
עון ש. אנשי "השומר" עצרו את לישנסקי, שדדו את )305(שם, עמ' "התכשיט" ואנשי "השומר" הפכו ל"אויביו בנפש" 

ל ארגון ש"השומר", הזרוע הצבאית . )307(שם, עמ' של ניל"י הזהב שלו וכספו ואילצוהו לגלות להם היכן מטמון הזהב 
). ארגון 230(עמ' 59הפועלים, הסתייע בביל"ויים ובפרט במשפחת בלקינד שהיו מקורבים לקבוצות הפועלים 

, תמכו השבתאים המודרניים – צבי וישראל שוחט–גוריון, יצחק בן–"השומר" של אירגון הפועלים ובראשם בן
 , שרובם השתייכוובפרט לאחר מהפכת "הטורקים הצעירים" בטורקיה שהונהגה על ידי השבתאים בשלטון הטורקי

ון רבידוביץ, החיים, למדע וספרות, בעריכת שמע–קובץ לשאלות  –צבי, "השבתאים בזמננו", "מצודה"  –[יצחק בן ל"בונים החופשים"

ם) למניינ 1911, שנפגש עוד בתרע"א (תורק")מוסטפה כמל ("אתא  יהודי –ובראשם השבתאי לונדון, כסלו תשי"ד]
בן  ובפרט עם בנו איתמר ארגון של "הבונים החופשים"–, שגם לימד בביה"ס "אליאנס", תתיהודה–בא"י עם א. בן

ונים אב"י, ששכנעו לנטוש את האותיות העבריות לטובת האותיות הלטיניות, שהתאים ל"סדר העולמי החדש" של ה"ב
שבוע", היהודה", "ידיעות סופרים", תשע"ח. "ישראל –, "כל אהבותיו של אליעזר בן(הנכד) "יהודה–ן["אליעזר בהחופשים" 

תפסו עמדות חשובות במשטר החדש. ישראל שוחט רצה  כמובן, השבתאים. ]למניינם )27,7,18ט"ו אב תשע"ח (
קין, בנו הדין גד פרומ –עורךלהתנדב לצבא הטורקי, אך הטורקים חשדו בו שהוא מתנדב כדי לרגל והם עצרו אותו. 

ע גוריון, ישראל שוחט ויצחק בן צבי השתדלו להטמ–של עורך "החבצלת" בירושלים נסע לקושטא כדי לחלצו. בן
ען ישראל כגרעין לגדוד שיילחם למ –בכת של השבתאים, כת "הדונמה" ואירגנו בקושטא קבוצת סטודנטים מארץ

צבי האשימו את לישנסקי, שהוא נתן –י "השומר" ובראשם יצחק בן. אנש)190–189(עמ' 59טורקיה נגד אויביה 
 שתלט), להשארגוני הפועלים שהשתלטו על היישוב היו שנואי נפשםה"גדעונים" ואנשי ניל"י ( נים מהימיןהשראה לארגו

) לים במקלותועעם קבוצתו אף היכו פ מניל"י (ואלכסנדר אהרונסוןאנגלים ידי ה-עלעל היישוב היהודי לאחר כיבוש הארץ 
   ).9 –258(עמ' 59
סכן . כאשר הוא נמלט מהטורקים נוצרה ההזדמנות לכך, כשהעילה היתה שלישנסקי מלישנסקיצבי רצה להיפטר מ–בן

 י לטובתלרצוח את יוסף לישנסקי מארגון ניל"י, שהוקם כדי לרגל אחר הצבא התורכ נדב צביפקד על את הישוב. הוא 
נסקי ליש. )261(עמ' 59את לישנסקי תחת חסותו  תמילת כבוד לקחב טען שהוא התחייב ב, כי נדרבהאנגלים, אך נדב סי

נחבא זמן קצר ובאחד הלילות הוציאוהו ממקום  לישנסקי)(במטולה היה ,, –סיפר על הנסיון של אנשי "השומר" לרצחו 
 למקום אחר, כי פה מחבואו, הביאוהו אל פסגת הסלע אשר מחוץ למושבה ואמרו לו שיחכה לבוא עגלה להעבירו

פל את אקדחו וירה אל לבו ויוסף נ [= שפסל ארליך]המקום אינו בטוח עוד. בשבתו על הסלע הוציא אחד השומרים 
 “יםבבור מאחורי הסלע. הם חשבו כי נפל מת...הכדור לא נגע בלבו, רק עבר דרך הכתף השמאלית...וברח אל ההר

 טורקים. צבי נדב גם נעצררועה בדואי שהסגירו ל ידי-עלנחל רובין ונתגלה ליד הוא הגיע לחולות ראשל''צ . )310עמ' (30
   ).265(עמ' 59  “הובל לגרדום אנגלים, לישנסקיה ע"יאחרי כיבוש ירושלים 

ליהם פצוע וסיפר הגיע א 20,1,17-ב. הבריטים בסיניקווי פיינברג ועם מורה דרך בדואי אל  יצא עם אבשלום לישנסקי
השמאל  .)1981-צאו במובנימין רן  יהוד-בר אלק-(וקראו למקום אל מון ערבי שהרגו את פינברג וקברוהושהם הותקפו ע"י ה

 –תיבה" נוהשמאלן אלתרמן כתב בשירו "דרך ( , כפי שהעלילו על סטבסקי שהרג את ארלוזורובמיד העליל עליו שהוא הרגו

   ."שני רעים יצאו לדרך/ מי מהם ישוב בוגד")
" שהורה חלק מהנהגת ה"הגנה , היה)ההעל של ההגנ-ומהנהגת הבכיר של הציונות בירושלים הנציג(י צב–בןי. 

 שלום עם הערבים–, על שכרת הסכםהאן–פרופ. דה  –החוץ של הישוב המאורגן החרדי בארץ –את שר  לרצוח
סגנו היה ההגמוניה הדיקטטורית של הפועלים על הישוב בארץ. אברהם תהומי,  איום עלועל שפעולותיו היוו 

   .29נטל עליו את האחריותש מפקד "ההגנה" שם  ,של אוריאלי
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כמעט כל הגרסאות מצביעות על כך שאברהם תהומי היה ו האן-לגבי רוצחו של פרופ. דה מספר גירסאות קיימים
כנות סוהסתדרות וההגוריון כראש -צבי ובן-רוצחו. ברם לגבי מי היו שולחיו קיימות ב' גירסאות, האם שולחיו היו בן

 שירותיומי שנתן לתהומי  היהודית, שפקדו על מפקדת "ההגנה" לבצע פשע זה או הימין הרויזיוניסטי ביצע פשע זה
וצת "המפעל". כפי שנראה ששני הגירסאות הן חורין ראש קב-את הפקודה הישירה לרוצחו היה הימני הקיצוני בן

ם ממפקדי "ההגנה" וגם השתייך לקבוצת "המפעל" אמיתיות, כיון, שתהומי ממקימי האצ"ל, היה באותה העת ג
וגם משום שא.  אן היה אינטרס משותף לשתי הכנופיות הן השמאל והן הימיןה-ורין. רציחתו של דהח-בפיקודו של בן

של  . נציג להלן את שתי הגירסאות שהובאו בשני מאמריםמניתז-תהומי היה כפוף פיקודית לשתי הכנופיות גם יחד בו
  : תדרא"העת "ק-כתב

  
,חמורה , – זאב צחור, קתדרא, תשמ"ב /הקיבוץ החשאי' בגדוד העבודה'  ועדת הבירור לבדיקת

 מאיימים על חייו.בתוך "גדוד העבודה")  (= קבוצה מחתרתיתבוץ החשאי' 'הקי שחבריגוריון -של בןכמיוחד היתה טענתו 
 .להורג מסיבות פוליטיות לא היה מופרך מהפכני יהגה תוכניות של הוצאה יש להזכיר שהרעיון שארגון מחתרת

נראה  נפתרה עד היום, אף שהפרשה לא- על 'אגודת ישראל'. ממנהיגי האן,-בירושלים דה .שנתיים קודם נרצח
כניות הטענה שהתרקמו בו תו החשאי', וץ'הקיב היה קשר להתנקשות זו. בהקשר המיידי של חשיפת 'בוץשלחברי 'הקי

בוץ אנשי 'קי  ההאשמה הוכחשה בזעם, היה בה כדי ליצור אפקט מזעזע. ,בן גוריון – לרצוח את מזכיר ההסתדרות
רות וכך ההנחה המוקדמת של הנהגת ההסתדגוריון שטענו בתגובה שכל האשמותיו של בן  ,''גדוד העבודההחשאי' מ

י הימין בגדוד עולה עם אנשפ-ה תוך שיתוףשניתן יהיה לבצע חקיר . ההנחהשחר-הן עלילה חסרת 'וץ'הקיב בנושא
צבי למסור -האשמות הדדיות שחייבו את בן רוחות והטחות-נכזבה. הישיבה השנייה נפתחה על רקע סערת העבודה,

ם והיה חברם של בני הזוג שוחט ושותפ וריון ושותפו להנהגת ההסתדרות,ג-שהיה חברו של בן צבי,-בן הודעה אישית.
וסיפר  וריון בישיבה הקודמת,ג-הוא אישר את דבריו של בן .הפך עתה מחבר הוועדה לעד 'השומר', בראשיתו של
פי -על .פרוכוקטור''יתפסו בו דין  גוריון שאם ימשיך לפעול נגדם' ןבלהזהיר את  ידי חבריו מ'השומר'-שהתבקש על

צנעה כי אם לא יחדל מלהיאבק בהם יוציאוהו להורג. סוגיה זו הו הטרמינולוגיה המקובלת, משמעות האזהרה היא,
פי שהתעודה -על- אף 'ספר תולדות ההגנה' התעלם לחלוטין מהעניין, וריון אינו מזכיר אותה בזכרונותיו.ג-בן כך.-אחר

ות נמסר ודאות מתי ובאילו נסיבבלא ניתן לקבוע  עמדה לנגד עיני מחברי הספר., שלפנינו,שבה מסופר הדבר במפורש
 ,1926ביולי  27-ב לעדיג-פגישתו עם אנשי כפר. גלעדי-צבי היה בכפר-בן גוריון.-צבי האיום לרצוח את כן-לבן

  .ואפשר שבה הושמע האיום היתה קשה, גלעדי-ידי כפר-לע חי-בעיצומו של הוויכוח על סיפוח תל
וח כ-ובא היה בןגוריון עצמו, ע,שהוא מעין תוב כוח ההסתדרות,-בא. שפטיהמינוי משווה לוועדה אופי מ-כתב

  הימין בגדוד. ממנהיגי היה חנוך רוכל. ל הנאשמים,שאמור היה לסנגר ע המשיבים,
ה הוא היה בסוד הכוונ לדבריו, יה שותף לרעיונות של רצח פוליטי.הגוריון עצמו -רוכל טען שבן גוריון.-אשר לכן

  .“חלטת הנהגת ה'הגנה'פי ה-די יוסף הכס עלי-אן, רצח שבוצע עלה-לרצוח את דה
  

  אןה-וצה החלוצית האינטימית ופרשת רצח דהתולדותיו של תא מחתרתי בקב - ''המפעל
  קתדרא, טבת תשמ"ב /ארציד עוד

 .א שקטו עד היוםלציוני והדיו -רצח פוליטי זה עורר סערת רגשות עזה הן במחנה הציוני הן במחנה האנטי,, – מבוא
דש ונדמה לנו אן באור חה-עבודה זו מאירה את פרשת רצח דה פרשת הרצח נותרה בעיקרה בבחינת תעלומה עד היום.

 וחד של העניין ושלבגלל אופיו המי פי שאין היא עונה על כולן. על-אף שהיא עונה על רבות מן השאלות שנתעוררו,
 ה.פ-עבודה זו מתבססת בעיקר על תיעוד שבעל קבוצת העושים שלא הותירה אחריה תעודות או מסמכים כלשהם,

 כשמדובר באירועים שהתרחשו כיובל שנים לפני שתועדו;ייחוד ב פה ידועה,-הסכנה שבהסתמכות על תיעוד שבעל
ת את זו השכחת הפרטים והסלקטיביות שבזיכרון אכן ניכרים בכמה מן העדויות ולא אחת ניצבנו בפני עדויות הסותרו

ם במקרים אחדים נותרנו עומדים בפני קיר אטום של הכחשה או סירוב לגלות דברים שהיו רגישים ומסוכני זו.
מאמתת את מסכת  די הצלבתן זו בזו ומול אירועים חיצוניים,י-זאת נראה לנו שבדיקת העדויות על כלוב בשעתם.

שאנו  'המפעל', ותרת של פעולותכ-י שפרשת הרצת הינה מעין גולתפ-לע-כפי שביקשנו לשחזר כאן. אף האירועים,
קשנו בי ינו.עניין המרכזי שעמד לנגד עינואפילו אין הוא ה אין העיסוק ברצח בבחינת מטרה עיקרית, דנים בתולדותיו,

בתוך הקבוצה האינטימית החלוצית, שדרכה המוצהרת  ,תא מחתרתי טרוריסטי-'המפעל' לברר כיצד הוקם ואורגן
  אל.אכן הגשימו דרך זו בהתיישבות בעמק יזרע 'המפעל', כיניהם חברי היתה דרך ההגשמה החלוצית ורוב חבריה,

 1926 -1927-ב 'קבוצת השרון', והם בקטעי דברים ששמעתי בילדותי מפי חברי ראשית התעניינותי ב'מפעל',
במשך השנים  וד של היום, כיום חברי קיבוץ יפעת.ד-רמתלבידה הסמוכה -בעין עמק יזרעאל,-התיישבו במערב

 ות חזה מול זה לסדרת שי 'המפעל' בהפגשת חברי תא נתבררה פרשת עברה הסוער של הקבוצה בדרך של חקירה,
פרטים  ,תוך עבודה משותפת בשיחות אלו נתבררו, קול;-ברשם שהוקלטו1973וסופה בשנת -ושאלה מפי ותיקים

ם חמישים שנות חיים עליה פי שעברו-על- אף רבים מפי חברים, שבחלקם נתוודעו אז לראשונה אל חבריהם ב'מפעל',
  ושותפות בקבוצה אחת.
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של  החטיבה ללימודים אקדמיים 'אורנים', כבית הספר לחינוך *ראשיתו של מאמר זה בעבודה סמינריונית שנכתבה
  .אוניברסיטת חיפה

  וחבריו 'המפעל'
 - 1923השנים  בין במסגרת העלייה השלישית, כל אחד בנפרד, מוצאם מאודסה והם עלו לארץ, 'המפעל' רוב חברי

מפלגת -חברים ב'הפועל הצעיר' בחרו צעירים אלה להיות נרחיב עליה את הדיבור להלן,  בגלל השקפת עולמם, 1921
קסמה  'המפעל'י כיבוש העבודה והאדמה והנחלת השפה העברית. לחבר פועלים שחרתה על דגלה את בניין הארץ,

רוסי הסוציאליסטית שלה והתנגדותה לקומוניזם -קרוב לוודאי גם בשל האידיאולוגיה האנטי 'הפועל הצעיר' מפלגת
יהודיים -ההסתייגות משימוש בכוח במאבקים עם הערבים ובמאבקים הבין : קווים אחרים שבתנועה ולייבסקציה.

 אמנם לא הלמו את דעותיהם ומעשיהם של חברי - גורדון דא" והאידיאולוגיה הפאציפיסטית של מורה התנועה,
שדבקו בהם יסודות  או ב'גדוד העבודה', ני חברות ב'אחדות העבודה'פ-אך הם העדיפו מסגרת זו על 'המפעל',

  ציאליסטיים ואף קומוניסטיים.סו
  'החבורה האודסאית'

ית התקיימה הקהילה היהודית הגדולה ביותר ברוסיה הצאר השוכנת לחוף הים השחור, בעיר הנמל הגדולה אודסה,
רחבי מבהם התחנכו תלמידים יהודיים  ספר תיכוניים-בעיר היו בתי ובה ריכוז של סופרים יהודיים ומנהיגים ציוניים.

פושטים בה צבאות נודדים משרידי הצבא  עולם הראשונה נוצרת אנדרלמוסיה באוקראינה:ה-.בתוך מלחמת אוקראינה
 האדומים', דירים ומיליציות משל הבולשביקים'ס-כוחות בלתי גדודי קוזאקים פרטיים עם מפקד משלהם, הלבן הצארי,

המנסים להגשים שאיפה נושנה  לאומנים אוקראינים ר להרחיב גבולם מזרחה,כוש- פולנים הרואים כאן שעת
צרפתים הפולשים לחופי הים השחור וכיבוש מזרחה -גרמנים ואוסטרים המצויים במתקפת לרפובליקה משלהם,

בהן  הקהילות היהודיות סובלות פרעות נוראות שעורכים והשטחים עוברים מיד ליד. הכול נלחמים בכול, באודסה.
ומדת עשל חיילים לשעבר ואיכרים אוקראיניים. בתוך תוהו ובוהו זה  כנופיות משוטטות של דניקין, 'הלבן' הצבא

 מבין שורות מתארגנת בעיר, 1917 באוגוסטו בר בראשיתכ ניזוק.-הקהילה היהודית באודסה כאי בודד בלתי
אלפי ולוחמים  600בת  ('ייבריסקאיה בוייבאיה דרוז'ינה') פלוגה צבאית יהודית 'הסתדרות הסטודנטים הציוניים'

ה עצם מציאותם של צעירים אל ואכן, אשר לוקחת על עצמה להגן על הקהילה היהודית. ,''החבר שנקראהאוהדים 
 ספר-בזמן שדם יהודי היה הפקר ברחבי אוקראינה. תלמידי בתי סוככת על הקהילה ומרחיקה פורעים, ברחובות,
 ים',ב'הסתדרות התלמידים הציוני  1918 -1919 םמתארגנים בשני-ייתכן שבהשפעתםו-ליד סטודנטים אלו תיכוניים

ד שנים ואשר עתידים עו ,18בגיל  חוברים יחדיו שישה חברים, 'ההסתדרות' מתוך הוועד של בקבוצות להגנה עצמית,
  חת, 'ההסתדרות', נחום אשר-יושב (בינדר), חורין-אליהו בן הם: השישה .רבות להיפגש ולהיות קשורים זה בזה

ין הקשרים האישיים ב). (זילברג  ואברהם תהומי (קריצ'בסקי) יוראג זיו (הלפר)-בן אברהם (ויינר), גרא-אליהו בן
ם חיזקו אותם והניבו פירות רבי, השפעה ההדדית והנכונות להקריב חייהם למען רעיון תקומת הלאום, החברים
זרות  מהם שולטים בשפותורבת הלאומים. אחדים  חלק בעיצוב אישיותם היה גם לחייהם בעיר הנמל הגדולה, בעתיד.

 - 1921 בשנים ומגלים יכולת ארגונית, מוצאים עצמם החברים בהתארגנות לפעולה נגד השלטון הסובייטי באודסה
החבורה השתלטה על מחסן גדול  אשר החל מהדק שליטתו בעיר תוך שהוא אוסר כל פעילות שלא במסגרתו. 1920

ימוש תוך ש והעבירה אותו למקום סתר, שלטונות הרוצים להחרימו,מתחת לאפם של ה הציוני, מוריה'' לנייר בדפוס
הספר -ם בהכרזת שביתת לימודים ואירגונה בבתיכן הם משתתפי-כמו. בצווים מזוייפים ותלבושות של אנשי השלטון

 ד,ללמו-ני השלטון הסובייטי על שלילת הזכות היסודית מן היהודים בעירכדי למחות בפ-ואף שימוש בכוח היהודיים,
בעת  רבעה מהם משתייכים,א-ושלושה רומניה,דרך  1923 הם יוצאים בשנים ובזמנים שונים, כבודדים, ...ללמד

זה  כחבורת אנשים הקשורים מתגלה כושרם הארגוניו אחרון שבהם מגיע ארצה בדצמבר .החלוץ'ז 'למרכ שהותם שם,
בניין -שישבה כקבוצת ל'חבורת הגליל' אחדים מהם משתייכים הם מחפשים איש את רעהו. בזה בקשר אישי עז,

ם אחדי זיו);-ןב- ומאוחר יותר ת,ח רא,ג-(בן אחדים נקלעים לחיפה ונשארים בה זיו);-בן גיורא, (תהומי, בירושלים
יצירת  שעיקרם: א. רצישראלית,האידיאות למציאות הא 2 ..גולדשטיין). חורין,-(בן כבר קשורים עם 'קבוצת השרון'

  .השגת אמצעים מחשבות בדבר ארגון צבאי שישמש גרעין לכוח צבאי מאורגן בעתיד. ג. י. ב.קשר עם ז'בוטינסק
 והשתלבו ברוח הכללית של חלוצי 'הפועל הצעיר' בהגיעם ארצה נכנסו אנשי החבורה להסתדרות הכללית כחברי

ית בחבורה שעוד דמות המרכזה-חורין בןבמהרה החלו לקיים פגישות בפוריה, משום שאליהו  העלייה השלישית.
 'השרון', ים נוספים מקבוצתבפוריה הם פגשו אף בחבר 'השרון' ליבנאל. עכר עם קבוצת -נרחיב עליו את הדיבור

  בורתו הסודית.ח חורין לצרף ל'מפעל',-אותם כבר הספיק בן
  שבתוכה ויהמפעל' 'השרון' קבוצת

צבאית -גדוד בעל מסגרת חצי-דוד המצרי'סוללי הכבישים ומסיימי השירות ב'ג חלוצים בני העלייה השלישית,
כדי לכבוש את העבודה מידי מחנות עובדים  'הפועל הצעיר', שהוקם לקריאת לתפקידי שירותים במחנות הבריטיים,

- בניין בנוה-מתיישבים כחבורת 'הפועל הצעיר', הרואים עצמם חברי החברים, למטרה זו.מצריים שהובאו לארץ 
הם מונים  וחיים שם במעין קומונה.בחורים  12-ו ותבחור -5-4 1924 אשית שנתבר עם מחסור בחורות. שאנן,

 במושבות הגליל התחתון. (מחדש) את כיבוש העבודה העברית הצעיר' 'הפועל יוזם העבודה הגדול בארץ, וחכ



125  
 

 

 ות.כצעד ראשון בהכשרת עצמה לעלייה להתיישב קורא של המפלגה,-בעקבות קול יוצאת ליבנאל, 'השרון' קבוצת
  באותם משקים שהסכימו לקלוט פועלים עבריים. שקדים,וביבנאל הם מעסיקים עצמם בעבודה יזומה של גידול טבק 

   האן-פרשת רצח דהו 'המפעל'
 :בות. מסימני ההיכר שלהשמתגבשת ומעצבת דמותה לקראת העלייה להתיי ביבנאל קולטת הקבוצה חברים נוספים,

ולרעיון  משיחיסטית קנאות לשפה עברית עה אישי בעל ייחוד של חבריה,כושר הב חברות אישית הדוקה ביותר,
' 'השרון שמן זית זך'. קבוצת'-כינוי שהדביקו להם קבוצות אחרותשגרמה ל עצמם,-ערך-העבודה העברית ומעין הכרת

וש אך לא בחלה בשימ רחקה מרעיון הסוציאליזם ומלחמת המעמדות, נחשבה לקבוצה ימנית גם ב'הפועל הצעיר',
 מושבה.או למען זכויות הפועל העברי בכיבוש העבודה ב בכוח במלחמות על הנחלת השפה העברית בכינוסים וועידות,

ינה גם ממת אהרונוביץ וארלוזורוב. כחבורות אחרות, טברסקי, האהודים עליה היו שפרינצק, 'הפועל הצעיר' מנהיגי
בוצה ממושכת הינה כר נוח לשיחות רבות על דרכה של הקהציפיה ה שנים אחדות לעלייה על הקרקע. 'השרון' קבוצת

י או שמא אין היא אלא אמצע האם הקבוצה הינה מטרה כשלעצמה, לעתיד. שאלה בה נחלקות הדעות בצורה ברורה,
 הקמת קבוצה הינה אמצעי בלבד.ה-ורין עמדה ברורהח-בןאליהו במחלוקת זו נוקט  להשגתה של מטרה גדולה יותר.

מת אחריו חברים שונים בקבוצה להק סוחף על כושר המנהיגות,ב חורין,-יטוי מוחשי לעמדתו. אליהו בןהוא ב 'המפעל'
-(ולאחר מכן ב'מקוה' שבבית עש שעוברות על הקבוצה ביבנאלמ-תא מחתרתי. מסייעים לו בכך שנות המתנה וחוסר

בקהילות  1920-1918מים בשנים (יחד עם הטראומה של הפוגרו השפעות של החינוך הרוסי והדוגמה הס"רית, גן)
עם  חברים והנכונות להקריב עצמם למען הלאום.האמונה עזה בכוחם וביכולתם של  תום נעורים,-וכמובן אוקראינה),

דבר  היה לא היה אחיד: 'המפעל'ש הובטח כתוצאה מיחס שאר חברי הקבוצה אליו, 'המפעל' ברור כי קיומו של זאת,
כה עוד לא יכולה לשאת בתו אורגאנית, היו כאלה שטענו שקבוצה אינטימית, בקבוצה.היתה מלחמה על כך  אוטונומי,

 לאליהו התייחסו בענייני הקבוצה קצת בחשדנות, [משי]. אבוז שחר]-כנגד אלו עמדו צבי [בן גוף זר. משהו,
ה נגד זו מיוחד,צבי וזאב הסבירו בפני הקבוצה על התא ה בהסתייגות. ידעו דעתו על הקבוצה כאמצעי בדרך למטרה.

שישנו  ורוב החברים קבל ל היה משותף ודבר לא היה נסתר.בה הכו האינטימית, השרון'' כך את אופיה של קבוצת-כל
ברים שאסור לדבר על זה. כך דעותיהם וזכרונותיהם של ח מחתרתי, עטוף בסודיות, מפעל'' שנקרא נסתר, דבר זר,

אלה  ', 'הפועל הצעירי נשא-אולם מה אמרו האחרים חורין. של בןאו שהושפעו מאוד מדמותו  'המפעל' שהיו בסוד
והיו  היו חברים בקבוצה שהתרחקו בכוונה מ"המפעל", ? האקטיבית כדרך למימוש הרעיון הלאומי שלא האמינו בדרך

וץ מח םבפעילות של חברי (מבלי לדעת על קיומו של'המפעל') חשים, כקבוצה .לאותם ויכוחים השלכות קשות מאוד
חורין פעמים -תראה בןמ 1925 -1926בשנים  וחושדים בהם ברוויזיוניזם. הכרוכה בקשרים עם ז'בוטינסקי, לקבוצה,

ר ורא חומהוא מודה כי הוא ק הוא מכחיש שהוא רוויזיוניסט וטוען שהוא אקטיביסט. אחדות עם ז'בוטינסקי באירופה.
תי עם מנהיגים מש 'המפעל' שאין מתייעצים בנושא בינו לבין זאב משי מוסכם אך טוען שאינו בתנועתם. שלהם,

קמת למפלגה לא היה יד בה ונספירטיבית.ק-היה מאורגן בצורה מחתרתית - שמחה ארצי[הפועל הצעיר' והרוויזיוניסטים. ' המפלגות,

הנהלה הועד הלאומי וה הגנה','ה 'הפועל הצעיר', מסדית לגבימ-הוא היה בבחינת פעילות חוץ התא ולא שמץ של מושג על רעיונותיו ופועלו.

על דעתם לגלות להם אודות פעילותם  לא העלו אנשי 'השרון' ף שהיו במגע הדוק עם ראשי המפלגה ואנשי המוסר שבה,א-על הציונית.

 רקע כבר קורם עור וגידים,כאשר חזון העלייה על הק  ])21-22עמ'  שם, זאב משי וברוך השרוני, (וראה לעניין זה: המחתרתית
ינו חבר ב'הפועל חורין שכבר א-בן אל ענייני ההתיישבות. 1926בשנת  מרצם את עיקר 'המפעל' יטים חברימס

ליהו אאך חבריו כבר מעניקים לפעולתם כיוון שונה:  'המפעל', משתתף בפעילות זו כהמשך ישיר של תחום הצעיר',
יה הלא  עד כמה שחקרנו,לא !).  (אני ואולם החברים היו מאבדים את הראש במחיצת עוז נגד הקבוצה,בהיה מדבר 

בוצה אידיאליסטית קסוף היתה זו -הרי סוף .העליה השלישיתואולי אף בין חלוצי  בנמצא תא דומה ב'הפועל הצעיר'
 ם האחרונים לישיבת הקבוצהבחודשי .חורין.-מתחיל לסור חינו של בן שונה, והוא משך לכיוון עם כיוון ורעיונות,

בבחירות לוועד  ? יווויכוחים קשים על דרכ עקב הצטברות משקע כבד של התנגדות לו, וצה,בקיץ בקב גן,-בבית
 הםשוהוא אינו שותף  שחברי הקבוצה מרגישים  ורין הוא אחד המועמדים והקבוצה מצביעה נגדו.ח-בן פועלי יבנאל,

על  טת אל ענייני העלייההחברים המוסתשומת הלב של והקבוצה צריכה לחזור לעצמה  הרחיקו לכת באפיק הפוליטי
 תפישותיו בקרב חבריחורין בודד ב-מותיר את בן המלכד את כולם ודוחק את שאר הנושאים, גורם זה, הקרקע.
של  בעוד הקבוצה מתפכחת מהשפעתו שמחוץ לקבוצה. 'המפעל' שבקבוצה ותומכים בו רק אחדים מבין חברי 'המפעל'

. הוא יוצא 1927להתיישבות בעין ולה עמה הוא ע הישנים,-ו החדשיםהרחיק לכת בקשריהוא חורין וחשה עד כמה -בן
  .1928 סופית בראשית שנת מ'השרון',
   קווים ביוגראפיים - חורין-אליהו בן

ללמוד בגימנסיה  13כאשר הוא בן  העולם הראשונה,-חורין בתחילת מלחמת-מגיע בן יליד עיירה סמוכה לאודסה,
 הוא מתבלט במנהיגותו ובמהרה נבחר לוועד. תדרות התלמידים הציוניים''הס עם הצטרפותו אל בעיר הגדולה.

 בראש ועד שאיפתו לפעילות פוליטית וכישוריו המנהיגותיים מעמידים אותו, תוך שנות המלחמה ולאחריה,
אך טבעי הוא שאליהו עומד בראשו כמנהיג  אק',-יב-כאשר מקים הוועד המצומצם את ארגונו 'אור 'ההסתדרות'.

מכאן ואילך הוא ממלא את תפקיד הראש והמנהיג בכל  הוא פרי מחשבתו. כך יש להניח, ואף ניסוח המצע, יטי,הפול
יחד עם כמה  חורין,-אף מחוצה לה עם הגיעו ארצה שוהה בןו 'השרון' גלגולי החבורה : ומאוחר יותר בין חברי קבוצת
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ולאחר גמר השירות הוא  וא מתגייס ל'גדוד המצרי'כאן ה ג'דה.-בעבודת סלילת כביש חיפה חברים מאודסה וסביבתה,
פה הוא מכיר את אברהם  בניין בחיפה.-כקבוצת 'השרון' בהקמת חבורת עם מספר חברים, מיוצאי הגדוד, משתתף,

שאנן ועליית יתר -בנוה 'השרון' ובין השניים נקשרים יחסי ידידות עזים. עם ראשית צעדיה של חבורת חיפה,מכהן 
 סודי,-תא מחתרתי 'השרון' הוא מקים בתוך חורין במימוש רעיונותיו מאודסה. הוגה בן ארצה, ים)(האודסא חבריו

המחליט את מי להביא בסוד העניין ועומד  היוזם, 'הראש', כאשר הוא משמש במתכונת תאי המחתרת הס"רית,
 עם חברי התא אודסאיתהוא קושר את החבורה ה וחשבון לאיש.-מבלי למסור דין חוץ,-בקשרים סמויים עם גורמי

  כאופן שאין הכול מכירים את הכול. ועם אברהם כהן מחיפה, ב'השרון' ('המפעל')
ת לצורך משימה. גם במסגר 'הראש', לפי זימונו ש-על אין פגישות כלליות של התא אלא אך ורק פגישות של בודדים,

מבלי למסור  ארץ,ל-לנסוע בארץ או לחוץ מדי פעם נהג להיעלם, ופן.ד-חורין יוצא-היה בן החופשית של הקבוצה,
לא ו ארץ,ל-עם ז'בוטינסקי בחוץ ידוע רק שנפגש מספר פעמים בון על מטרת הנסיעה ומקורות מימונה.וחש-לאיש דין

- 'אור ורין בשלושת הרעיונות שלח-ןעוסק ב 1924 -1926 בשנים .כנראה נחוץ הדבר- אם אליהו נוסע. שאלוהו דבר
הוא מגיע לרוסיה  באחת מנסיעותיו והשגת האמצעים. 1924צבאי בשנת  הקמת כוח נסקי,קשר עם ז'בוטי אק':-יב

בה שכאשר  ,ופוגש שוב בז'בוטינסקי ומצליח להוציא משם את משפחתו. נסיעה נוספת הוא עורך באוקטובר שנה זו,
את  ורצה תמיד להעביר ה,איתן כז ורין כ'חזק בדעותיו,ח-דוד חורן זוכר את בן .מסיור בחורן 'הפועל הצעיר' משלחת
יותר באותו כ'אכזרי  יםזוכר  םחבריהתהומי זוכר שבין  'השפעה מאגית'. ברוך השרוני 'ושהיתה לו עליו דעתו'.
אשר יצר את הקשר בין האודסאים  חורין היה זה-כן זוכר הוא שבן חורין.-של בן חסידים'' היו 'השרון' '.וקשה

תהומי   ורין.ח-הכול היה פרי יוזמות של בןלארץ וטוען ש-ד היה זה מגיע לחוץאך גם הוא לא יודע כיצ לז'בוטינסקי,
פעילות סודית, אבל הפעולות הסודיות שהוא האמין בהן בהאמין  חורין היה אקטיביסט,-בן. ודמותתאר את מוסיף ל

- את הקבוצה בורין עוזב ח-לאחר שבן .תוך שהוא נקרע מחבריו לאחר דיונים קשים ביותר היו רק פעולות טרור,
ריכתו עיתון שאת ע 'דואר היום', והופך לעורך הוא קובע מושבו בירושלים, ואף ממשפחתו בשלב מאוחר יותר, 1928

גי הוא מתרחק משרידי קשריו עם חו ורין באורח רשמי כרוויזיוניסט.ח-. כעת מוגדר בןהוא מקבל מידי ז'בוטינסקי
   ו'אדם מסוכן'. ועלים''שונא פ הפועלים, שאף הם רחקו ממנו וראו בו

ונטייתו לדרך הטרור , המתוך גישתו הפסקנית כלפי אנשים כאל האן,-את דה ן'חורין היה כנראה המחליט ש'סימ-כן
 הופיע אברהם תהומי, 1924באביב  בפגישה אחת בפוריה, בפני החבורה. האן-של דה שמואת ולכן הביא  כפתרון,

וכנים מחורין הציג את הנושא ושאל אם -בןה כנראה לתא המנהיגות בלבד. לפגישה שנועד ורין,ח-פי זימון של בן-על
-תוך שבן ,גלגלתוכן זאב משי. כך החל הדבר לה  מאה אחוזחר היה בעד הענין בש-צבי בן .האן-לתת יד לחיסול דה

י כל פ-על ,אם כי בתלפיות, 'הגליל' תכן עם האודסאים שבחבורתי בנושא, חורין נוסע מספר פעמים לירושלים ומטפל
(וכן הגרלה  מישהו מבחוץ בסוד העניין. ההחלטה הסופית באשר לביצוע קשה להניח שהביא העדויות שהבאנו,

 תהומי, אב משי,ז שחר,-צבי בן ורין,ח-בליל ירח בפגישה לילית זו השתתפו בן נתקבלה על הגורן בנהלל,  בפתקאות)
ללמוד דרכיו ואורחותיו. אותו זמן  אן,ה-אל למעקב אחרי דהמיד נשלח חבר מיבנ 1924 . בתחילת קיץזיו-ובןגיורא 

כנגד יצחק  לכותו,מ-אן עומד לצאת ללונדון לייצג את עמדת העדה החרדית בפני ממשלת הודה-הילכו שמועות שדה
 האן עלול לחבל בכל ההישגים שהושגו עד אז בבריטניה,-תה תחושה שדההי ב'מפעל' צבי שייצג את עמדת היישוב.-בן

 'השרון' הומי מקבוצתת לפי זכרונות זאב משי יצאו הוא וא' .ישראל-ארץ ל הצהרת בלפור וקבלת המנדט עלכול
בתוקף תפקידו כמפקד  לתהומי היה אקדח, אן ללונדון.ה-שביבנאל לירושלים יום לפני יציאתו המשוערת של דה

ד משי ובע פה,ק-תהומי המתין בבית . היהוד-אכלו צהרים בבן את היום עשו בירושלים, פלוגה ב'הגנה' הירושלמית.
בה  דק',צ-'שערי חוליםה-בדיקה אחרונה'. לפנות ערב יצאו יחד לסימטה שבצד בית' יוצא לבדוק את אזור הפעולה

ניהם האן עבר על פ-ד"ר דהה החולים.-כנסת של ביתה- היתה דלת בחומה ודרך אחורית המוליכה ממנה אל בית
ול בעוד תהומי ניצב מ הפונה לרחוב אגריפס, עצר בקצה המרוחק של הסימטה, משי בסימטה ונכנס בדלת שבחומה.

משי הרים ידו לאות שאין איש מתקרב  י.האן מול תהומ- יצא דה שעה קלה של המתנה, האן. לאחר-הדלת בה נכנס דה
השניים  ל משי.יות והמשיך ללכת אירה בו שלוש יר פנה אליו בדברים, ניגש אל האיש, פי האות,-על מהרחוב ותהומי,

ר גם כאש משם לטבריה, השקט והשליטה העצמית של השניים, הלכו בנחת אל תחנת האוטובוס הערבי ונסעו לחיפה,
למתח. מעידים שאמנם היו רגילים לפעולות ו 'השרון, המשיכו ברגל אל קבוצת ,גועשת העיר בעקבות האירוע סביבם

 בעוד גיורא יו טוען שתהומי ביצע את הפעולה,ז-עצמם. בן פעל''המי אולם במקביל ישנן גם גירסות אחרות מפי אנש
'השרונים'  ובע בפסקנות שהמבצעים לא היו מןקהוא אך  להזכיר שמות, יודעהוא על אף ש כיום, .צור חיפו עליו-ובן

  .הרצחעל עצמה על כל פנים איש לא ידע דבר ומן הנוגעים בעניין אין יוצאת מלה  'השרון' בקבוצת שבחבורה.
מתנהל הכל על  ואילו בקבוצת 'השרון' עולם,האת היישוב בארץ ואת יהדות הרצח הרעיש  תדהר, פי עדותו של ד'-על

  הוסתרו בתוך החבורה עד שהעניין נרגע במקצת ושבו לירושלים.  'הירושלמים' מי מנוחות.
ז'בוטינסקי ביטל את . בברלין קי,את העניין המוגמר בפני ז'בוטינס חורין על פי עדותו,- מביא בן 1925לימים, בשנת 

 השרון'' בקבוצת 'המפעל' מאז כינו חברי זבוב).-'מוחה' (ברוסית וטען שזה האן כ'לא שווה כלום',-ההישג שבסילוק דה
חברי  לדעתו, האן פעולה פרטית ומבצעיו לא היו,-'הזבוב'. תהומי עצמו לא ראה ברצח דה האן בשם-את פעולת דה
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למען הסרת  מכשולים  השעה,-שהיה מעין כורח לאומי,-אלא עושי מעשה ציבורי אחראית,-טרוריסטית בלתי קבוצה
  האן.-לפועל את החלטתו לרצוח את דה 'המפעל' מלפני גלגלי הציונות כך הוציא

  : האן-ברצח דה על חלקה של ה'הגנה' ביקורת הדעות המקובלות:
ובוצעה  אן יצאה ממטה ה'הגנה'ה-כך שהפקודה לרצח דהאין שום מקור או עדות החולקים על  כך נדמה, עוד שכיום,ב

 חשוב שנסקור בקצרה את לכן, מאמר זה תפיסה שונה ועובדות אחרות.ו בהוצג בירושלים, בידי אנשי ה'הגנה'
   אן לאנשי ה'הגנה'.ה-העדויות המקובלות המייחסות את רצח דה

 יעקב האפס, שה אייזנשטט,מ צבי,-צחק בןי ת,יעקב פ ישראל שוחט, רחל ינאית, השמות המוזכרים כהקשר זה הם:
החלק  (אשר את של תולדות ההגנה סבורני שהכול מסתמכים על ההיסטוריה ה'מוסכמת' אביעזר ילין וזכריה אוריאלי.

 דופן שכזה.-לצעד יוצא מניעי ה'הגנה' יוללא כל ניסיון רציני לברר מה ה סלוצקי), י' פרופ. הנוגע לענייננו כתב
 ידיד וינים את היישוב שבתוכו,המקורב לחוגי השלטון הבריטי ולאישים הע אויב הציונות, - האן-קה מדהמסלידה עמו

רך ארוכה עבור עדיין היתה ד עד לחיסולו הפיסי, - ומוסה קאזם אל חוסייני אמין, מנהיגי הלאומנות הערבית כחאג'
בכל זאת ועל" היה פחות מארגון קטן, רק קבוצה קטנה (= "המפ שבאותם הימים היתה ארגון קטן הנתון במשבר קשה ,ה'הגנה'

ר פרסומה להתגלגל בציבור ובספרי חאשר המשיכה לא גירסתו של סלוצקי, .מייחס ארצי את הרצח לקבוצה זו)
  אן.ה-הוא שנתן את ההוראה לחסל את דה טענה שמרכז ה'הגנה' ההיסטוריה,
 (אביגור), מאירוב .א. אחרים המחקר הנוכחי ועל מקורותססות על וטענות נגדיות, המב פי הסדר,-על אביא להלן,

ם האן וממשיך ג-יסול דהמי נתן את ההוראה לחאינו יודע  1929-1923בשנים  שהיה עם יוסף הכס במרכז ה'הגנה'
שיחד עם  מניה שוחט, .ב .במעשה 'השרון' בשנות החמישים לתחקר את זאב משי ודוד חורן על חלקה של קבוצת

 לא ידעה דבר על כך אן,ה- ירושלים ואף נאסרה כחשודה ברצח דהב היתה חברה בוועד ה'הגנה' וחטש בעלה ישראל
יש א על ידי סלוצקי, כאשר התפרסמה גירסת ה'הגנה' .גלדוד תורן).  1924 טמברפ(על פי עדות שאול אביגור בס

המשימה  אתהטיל  אוריאלי, זכר')(' זכריה בירושלים, מחברי המרכז לא התקומם כנגדה. סלוצקי טוען שמפקד ה'הגנה'
 יים'.שממרכז ההגנה באה לירושלים הפקודה לסלק את הבוגד מארץ הח לאחר' ].[תהומי וגיורא על שני ה'אברהמים'

יה האיש 'יוסף הכט ה יגאל עילם כותב:פרופ. חיים בעת הפרסום. באין לכך כל סימוכין ואוריאלי עצמו לא היה כבר 
יונית הנמרצת היתה מקור דאגה צ-עסקן אגודת ישראל שפעילותו האנטי האן,-ישראל דהשנתן את ההוראה לחסל את 

  החדש'. ציוני ורוגז לישוב ה
עיתון זה את האחראים לטשטוש במלקמן התוקף -(בתשובה לד"ר מכמן 'הארץ"" ממכתבו של סלוצקי אל מערכת

כי אכן הוא זה אשר פרסם לראשונה את  אני למד אן ומניעיו והסתרתם מעיני הציבור),ה-העובדות בדבר רצח דה
 'אאך במכתביו של סלוצקי אל  אן, ואף קבע מי נתן את ההוראה ומי ביצעה.ה-ברצה דה הדברים על חלקה של ה'הגנה'

לסלק  ההוראהאת מי נתן לו  וריון אל תהומי בשאלה:פונה ההיסט בקליפורניה, 1955 -1956בשנים תהומי היושב 
(בעקבות מאמר י לסלוצק בתשובותיו של תהומי ? ומי היה שותף עמו ה הוא את המעשה,אם אמנם עש האן,-את דה

וסיף השתתפותו וקובע כי פרסום האמת עכשיו לא יאת אין תהומי מכחיש או מאשר  אבנרי), מאת א' ב'העולם הזה'
' השרון' גור את חברילאור העובדות שהעלינו במחקרנו זה ולאור חקירותיו של שאול אבי .תועלת לישראל ולמנהיגיו

יקת סלוצקי לא מצא כל סימוכין לקביעתו, אלא הקיש משת י'' נראה לי שפרופ 'ספר תולדות ההגנה', בעת פרסום
 נתבירושלים בש שהיה ממפקדי ה'הגנה' ,תהומי וכן מהשתתפותו של א' ומוסדות היישוב משך כל השנים, ה'הגנה'
  אן. ה-שנתנה את הפקודה לסילוקו של דה היא נה'ה'הגשאכן  ,1929 - 1931ומפקדה בשנים  1924

 ,רץ, מראשי "הבונים החופשים" באקצין במשטרה הבריטית בירושלים ומפקד תחנת רוממה בעת הרצח דוד תדהר, ד.
 וגיבח אם כי שמועות רבות על זהותו ועל שולחיו רווחו בארץ במשך כל השנים. הרוצח לא נתגלה,"מספר בספרו: 
 שהיא סילקה את בי...החשד נפל כמובן על ה'הגנה'צ-ברחל ינאית בןו שדו במניה שוחט מ'השומר'ח 'אגודת ישראל'

מספר  וכחות,ה-ושוחרר מחוסר שנחקר . תדהר,"בסופו של דבר נפל החשד עלי .)יהודי-האנטי(=  אויב הישוב העברי
וא אף ה ל ידיעתו אודות הביצוע.הערביים ביהודים ורומז ע את שוטרי ה'תחנה' כאילו במקרה, שבאותו יום החליף,

סד רשמי ציוני לא פקד על המעשה...אשאיר לדורות הבאים ודאי ששום מו-ואשר לזהותם של המתנקשים"מוסיף: 
ת אלפחות בראשי תבות את שמות האנשים שסבורים היו כי במעשה זה הם ממלאים חובה לאומית. את הפקודה לחסל 

ים ,מהצעירים היקר.מוציא לפועל היו אברהם וק.הבידי זכריה אוריאלי ואילו. תכנון וביצוע  ט,כהאן נתן יוסף ה-דה
כן אלא שאנשי שלומו עשו זאת ול נראה לי שתדהר אינו מעלה בדעתו אפשרות אחרת, ושוב, ".שלנו בישוב העברי

  ברור שאף הוא טעה.  לפי מימצאי, הוא מחפה עליהם ואף רומז על סיועו העקיף.
 אן.ה-הריגת דהבהיתה אחת מארבעת האנשים שהשתתפו בפועל  צבי-בן רחל ינאיתשגירסה  אורי אבנרי העלה ה.

 'אין אף מכחיש בתוקף:תהומי  במכתב מקליפורניה, .ישראל שוחט ויעקב פת אברהם תהומי, שלושת האחרים הם:
  ת משפט.ואני מוכן להעיד  על זאת בפני כל בי מלה של אמת בדברים הללו,

דבריהם הם  ? האן-דהמעודדים את פרשת  ע"א] 'העולם הזה', [מערכת 'מדוע הם קובל תהומי: סלוצקי ובמכתב לי'
האן לא היה -במכתב נוסף אל אותו מען מוסיף תהומי:...הריגת דה .פרובוקציה סתם ואין כל אמת במה שהם כותבים

ן אני הייתי מפקד אחראי הא-אחראית...בימי רצח דה-מעשה פרטי וגם לא מעשה של איזה קבוצה טרוריסטית בלתי
סותרות את עצמן מספר פעמים והוא נוקט עד  מזמנים שונים, עדויותיו של תהומי, של ההגנה בירושלים'. כפי שראינו,
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איננו טועים יש בהכחשותיו ובכיסוי הסוד גם  אך אם הס"רי.-שקנה לו בחינוכו הרוסי הסוף ב'קונספירציה החשאית'
- הוא היה כפוף גם כשהיה מפקד ב'הגנה', את העובדה שבמשך זמן לא קצר בעברו, תהומי משתדל להסתיר צד נוסף.

   .תחרותו-בן-ומבחינות רבות חברו  לשעבר, חורין,-למרותו של אליהו בן-ברב או במועט
ים קטיביסטים שהקימו חבר[ארגון א, בין "השומר" וה"קיבוץ" 1926שנערך מטעם ההסתדרות באוגוסט  בבירור, ו.

 ודה','אחדות העב לבין - ]וחברים אקטיביסטים מ'גדוד העבודה' )40 גדוד( משוחררים מן הגדוד העברי שהתפרק, מ'השומר'
אליהו  בכללותם. 'הקיבוץ'י גלש הדיון לבדיקת מעש העבודה',-ודגד' ידי מועצת-חי על-גלעדי ותל-בדבר איחוד כפר

 על ש'הקיבוץ את תלונותיו, טודניץ)יערי ואהרון סמאיר  הוגו ברגמן, צבי,-(יצחק בן גולומב שיטח בפני הוועדה
 'הגנה'השהזיקו לפעולות  'הקיבוץ' אחראיות של דיבר על פעולות בלתיומקיים ארגון עצמאי לענייני הגנה  'החשאי

יק ביי גולומב התכוון כנראה להריגתו של הקצין תופ וציבור הפועלים בפרט. וסיכנו את קיום היישוב העברי ככלל
 ותו הרגו אנשי ה'הגנה'.א האן-ואשר לדה דם באישור ה'הגנה',י-השיבו שהדבר נעשה על 'הקיבוץ' אולם אנשיבינואר 

  שכן לא חזר לנושא זה. 'תגלית', וכנראה שגם לאליהו גולומכ נתגלתה כאן אנשי הוועדה נדהמו מגילוי זה
אגודת ' בחוגי . בחוגי היהדות החרדית,מפנות את ההאשמה לכיוונים אחריםה שאפשר לדחותן בנקל, טענות אחרות, ז.

 ח בוצע מטעם המוסדות הרשמיים של התנועה הציונית,טענו מאז ומתמיד כי הרצ האן,- שעל מזבחה נפל דה ישראל',
ההנהלה הציונית ' והגנה'ה לגבי ה'אגודה', גף לכוונותיהם להצר את צעדיה של היהדות החרדית.נ-אן אבןה-שראו בדה

   כי לא יכלו לו בחייו. מדרכם, 'הקדוש' תאהיטו  - ים''הציונ - הם חד הם.
(עיתון ההסתדרות דאז) שהיה אחד ממבקריו  'על המשמר' ופרס ישי,-עם החשודים ברצח נמנה בשעתו גם א"ז בן .ח

בספרו על הפרשה  די המשטרה.י-אן בקרב הפועלים ועיתונות מפלגות השמאל והוא אף נעצר עלה-החריפים של דה
  .י להוכיח שהרצח לא היה פוליטייש-מנסה בן

ריוני "פלוגות ב ידי-עלהפועלים, שיצאה לפועל בעיקר –ופסקה האלימות המאורגנת של תנועתאמנם בסופו של דבר ה
ישוב הפועלים, שהיתה מיעוט בארץ, השתלטה בכוח הזרוע על ה –שתנועת הפועל הצעיר", אך כל זה לא קרה לפני

ה שם שלט הרוב המנשביקי הדמוקרטי לאחר הפלת השלטון המלוכני, שממנ סיה,. כאמור, השיטה הועתקה מרוכולו
פי הכלל שהיה נקוט  –, עלהועבר השלטון לבולשביקים הסובייטים, לאחר שהם ערכו מרחץ דמים במנשביקים

  אנוש, הוא זה שבסופו של דבר ישלוט. –שמי שמוכן להתנהג בחוסר צלם בידם,
ה" לא ארכה זמן רב. כאשר פרשו חברי הימין הלאומי מתוך ארגון ה"הגנ ,זו אלימות מאורגנת אמנם, גם הפסקת

 לגרשו י", שהושתתו על פעילות טרוריסטית נגד השלטון הבריטי המנדטורי, כדי"ל" וה"לח"והקימו את ארגוני ה"אצ
    מן הארץ, שוב חזרה היריבות הישנה בין מחנות הימין והשמאל לפסים אלימים. 

וב גוריון החל לרקום מזימות כיצד לחסל פיזית את מחנה הימין בארץ שנמנה על ר–תו של בןמחנה השמאל בראשו
ן לרצוח גוריון היה בשלב ראשו–עם, כאשר בראש מעייניו של בן –רצחהישוב האתאיסטי והדתי ולבצע במחנה הימין 

ת דה לפידו" [= הציד (ראה יהווןהיה באמצעות "הסיז הנסיון הראשוןאת ראשי ארגונים אלו, מנחם בגין ואברהם שטרן. 

 ידי-עלגו גוריון העביר לבולשת האנגלית רשימות מסודרות של חברי ארגוני הימין, שהוש –. בן"הסיזון", ציד אחים)]
-על"שירות ידיעות" (ש"י), מתוך תקוה שחלק מחברי ארגונים אלו יועלו לגרדום  –מחלקת המודיעין של ה"הגנה" 

חטפה רבים מהם ועינתה אותם, הלשינה "  –ו, כאשר הם ינסו להתנגד למעצרם. ה"הגנה" האנגלים וחלק יירצח ידי
זה לא  נסיון. ]338["כחש", עמ' גזירה"  –לארץעל מאות ואלפים והסגירה לוחמים לידי הבריטים, שאסרום והיגלום 

לברוח מבתי הכלא לאחר  הצליחו להתחבא או (מלבד אברהם שטרן, שאכן נרצח בעת מעצרו)צלח וראשי ארגונים אלו 
 או, בתוך הארגונים עצמם נגד משתפי פעולה עם הבריטים וגם להתנהל בין הארגונים אך הרציחות המשיכומעצרם, 

ומה" על המעפילים "סטר –בשימוש ברציחות של יהודים מסיבות תעמולתיות כמו הטבעת ספינת אועם ארגוני היריב, 
י (גרין) י" א. גלעד"י" מתאר את ראש ה"לח"הארגונים. דוד בלאו, חבר "לחכוח בתוך  –במסגרת מאבקי אומעפיליה, 

משיך גם מ. הוא “פעולה, בוגדים, מבית ומחוץ –להשיג כספים למימון וחיסול משתפיהוא התמקד בעיקר בצורך ,, –
גלעדי איים לאחר ש שליחיו של יצחק שמיר, ברצותו לעמוד בראש הארגון ובמיוחד ידי-עללתאר כיצד חוסל  גלעדי 

ל כך שתכניתו גוריון זעם ע –. בן]9.8.13["ידיעות אחרונות", מוסף לשבת, אם הוא ימשיך לגרום להפרת פקודותיו  ,על חייו
כאשר התקבלה  אשו היה נתון בעיקר במזימות אלו.כשלה אך המשיך לתחבל תחבולות כיצד לחסל את יריביו, ור

 גוריון. הם סיפרו,–לבןזו  בן ואהוד אבריאל לבשר על החלטהאההחלטה באו"ם לאפשר הקמת מדינה, באו אבא 
 )לחסלם ןנית יה(כי לאחר קום המדינה לא ה "יש לגמור את הפורשים" נהם בתדירות לעברם גוריון –ם נכנסו לחדרו, בןשכאשר ה

שידור, הלוסין, רשות  יגאל, 481["עמוד האש", עמ' לא שמע את בשורתם ורק כאשר הם פנו לצאת הוא קלט לפתע את דבריהם ו

ת ערב שהוא ידע שכתוצאה מכך מדינו למרותדינה, החליט להכריז על הקמת מ גוריון –בן .משרד החינוך, ירושלים, תשמ"ב]
 לנצחון קצין המבצעים של ה"הגנה", מהו הסיכוי (סוקניק),ד את המדינה הצעירה. הוא שאל את יגאל ידין ייתקפו מ
 ות כישלון הינו רצח של כל העם היהודי בארץ, אךגוריון הבין שמשמע–ם. למרות שבןחמישים אחוזי –ה לו והוא ענ

  (שם).הביטחון שלה  את עצמו לראש הממשלה הראשון ושר בכל זאת הוא הכריז על המדינה, כשהוא מינה
כי , גוריון להקים את המדינה בכל מחיר, נבע מסיבות של כבוד אישי ותאוות השלטון–העיתוי לרצונו של בן

שאלו את מנהיגיכם, מדוע ,,  – )28.3.48(מנחם בגין איים בכרוזים רבים ובשידור בתחנת הרדיו המחתרתי של האצ"ל 
[ד"ר , כלומר אצ"ל “למה הם מצפים ? ...אחרת יקימו אותה העם הלוחם? לא הקימו עד כה את הממשלה העברית 
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 .תון "מקור ראשון", אדר תשע"ז)]יי לשעבר ועורך כתב העת "האומה" (מהעאפרים אבן, חוקר תולדות הציונות, יו"ר הוועד הפועל הציונ

, שלמעשה כבר ]21.00למניינם בשעה  11.11.17  –, בעמו ברשת ב' בראיון[יגאל עילם הסביר  היסטוריון הציונות פרופ.
נהגה הציונית, אותתה בריטניה שהיא רוצה להחזיר את המנדט על א''י ל"חבר הלאומים", אך ראשי הה 1937בשנת 

למניינם, כשבריטניה החליטה לעזוב את  1947בשנת  צבי הפצירו בה להמשיך את המנדט. –יצמן ובןיגוריון, ו –בן
כשהוא מסביר גוריון הפציר בבריטים להשאר בארץ לפחות עוד שנתיים, –הארץ והמליצה על "תכנית החלוקה", בן

, אך את הסיבה האמיתית צדיק מוסרית את הקמת המדינה היהודיתויתווספו עוד יהודים כדי להשיעלו  להם את הצורך
, יגאל לוסין, רשות 481"עמוד האש", עמ' [ כדי להספיק לרצוח את מתנגדיו הימניים -הוא הסביר לא. אבריאל וא. אבן 

הבריטים. ח" ביצעו רק פעולות סמליות נגד ''מסיבה זו ה"הגנה" וה"פלמ .החינוך, ירושלים, תשמ"ב] –השידור, משרד
י" גרמה לארגונים אלו להלחם נגד הבריטים בחושבם שהם יהיו אלו שיצליחו ''ל" וה"לח''מדיניות זו שהוסתרה מה"אצ

ם אלו במלחמתם שההנהגה הציונית בראשות השמאל גרמה למותם של רבים מארגוני בזמן –לגרש את הבריטים, בו
התכוננו לעזוב את א''י ושהם נשארו בה, רק כתוצאה  1937אותם שהבריטים כבר משנת  בבריטים, כי הם לא יידעו

מלחצם של ראשי ההנהגה הציונית השמאלנית דאז ושאת "הספרים הלבנים" פרסמו הבריטים כתוצאה מלחצו של 
, כדי שאת רובם של הסרטיפיקטים יקבל השמאל כדי לגרום להקטנה משמעותית של עליית אנשי הימין צמןיוי

גוריון וההנהגה הציונית בכל פעולותיה נגד הבריטים נאלצו להגרר אחרי  –כאמור לעיל, בן לכן, והחרדים לארצנו.
ציוניים. גם כאשר  –הקהל כאנטי –, כדי לא להיתפס בדעתחוקית ופעולות מעטות נגד הבריטים] –[ההעפלה הלאפעולות הימין 

מפני הערבים, הוא שוחרר אחרי זמן  עצמית –לצורך הגנה בגניבת נשק ותחמושת ממחנה בריטי נתפס חבר ה"הגנה"
תום שגב ד''ר שחזרה מאימון בנשק ונתפסה, גם היא שוחררה במהרה, כפי שכותב  (שכללה את משה דיין)קצר וכן חוליה 

גוריון פירק את ה"הגנה" ואת –עם הקמת המדינה, כדי לבסס את בלעדיות שלטונו, בן ,לכן ב"ימי הכלניות" (שם). 
ם לצבא מארגונים אלו, בתואנה שאינם קציני ע מינוימנלגת "אחדות העבודה" ותייך למפח" שהש"ארגון ה"פלמ

ברירה מונו מספר  –ורק בליתובמקומם הוא מינה בעיקר קצינים ששירתו רק זמן קצר בצבא האנגלי דיים מקצועיים 
בפלמ"ח כעסו  .הקיבוץ המאוחד, תשמ"ה]ח", פרופ. אניטה שפירא, הוצ' "["מפיטורי הרמ"א ועד פירוק הפלמקצינים מארגונים אלו 

גוריון שהוא הוא שיקר לארגון. הוא הודיע לארגון, שהוא רק מפרק את מטה הפלמ"ח ובסוף הוא פירק את כל -על בן
  . ]על הפלמ"ח , ראיון עם הפלמחני"ק ישראל דיסלר (פוצ'ו), מחבר הספר "חבורה שכזאת"0021["הידברות", רשת ב', ג' שבט תשפ"א הפלמ"ח 

ארץ ב מאשר של בריטים וערבים גם יחד או גרמו לרצח של יותר יהודים ,רצחו הטרור היהודיים הנ''ל –רגוניא
טריה רצח באוס "ל''אצ", שה)למניינם 22.6.70  –(מבמכתבו  )"ל''אצ"(שהיה מפקד הוגם בחו''ל, כפי שאישר מנחם בגין 

   .)13.4.18(ניסן תשע''ח  , כ''ו"ישראל השבוע"כמובא ב['ל הגנה", לאחר שכנופיית ה"הגנה" חטפה חבר מהאצ'"חבר מה
רק בהטבעת ספינת המעפילים "פטריה"  .גרמו להרג ופציעות, של יותר יהודים מאשר של ערביםהכנופיות הציוניות 

  ).278(סוף עמ' 69"סטרומה"  ספינת המעפילים בטביעתעולים  760עולים ועוד  200"ההגנה" נרצחו  ל ידי כנופייתע

המזרח. ה"הגנה" הגיבה בלכידת -רצחה חוליה של אנשי אצ"ל בחיפה אדם חבוש תרבוש, יהודי בן עדות,,  – כמו כן
כוונתם של יוזמי ה"סזון" במתכונתו זו היתה ליצור ,, – כמו כן ).49(עמ' 91 “ערובה-הרוצח. אצ"ל מיהר לחטוף בן

)...בן גוריון ביקש אפוא לעשות שימוש בשלטונות 58'פרובקציה, שתגרור את שני הצדדים לעימות טוטלי (שם, עמ
)...האצ"ל (ולח"י) נהנו מפופולריות גוברת 59הבריטיים כדי להיפטר, פשוטו כמשמעו, מיריב פוליטי (שם, עמ' 

)...בצדק העריך אפוא חיים ויצמן, כי האקטביזם שעליו הצהיר ב"ג נובע בראש 61והולכת בציבור הציוני (שם, עמ' 
)...בבריטים "יטפל" האצ"ל". זו הייתה 67מטכסיסנות פוליטית ומאינטרסים של קידום אישי (שם עמ'  וראשונה

בבחינת "מלאכתם נעשית בידי  –ראשית שביקש ב"ג לנקוט : האצ"ל יעשה בעבורו את העבודה -האסטרטגיה הדו
המפעל, אפשר יהיה לזקוף לזכות ויתויג כגורם החותר תחת הצלחתו של המפעל הציוני : ואילו את הצלחת  –אחרים" 

)...האצ"ל לא נרתע מן הנסיונות לתייגו, הגיב בכרוז שכותרצו 79מאמציה המדיניים של התנועה הציונית (שם, עמ' 
) ורצח 12,3,47"מלחמת השחרור", הרג חייל בתקיפת "מחנה שנלר" בירושלים, שהיה מחנה צבאי בריטי (

 29,7)...האצ"ל...בערבו של 21,3,47) ואת איש האצ"ל ליאון משיח (8,3,47יהודים...את קדיה מזרחי מרחובות (
נתלו שני סרג'נטים...התגובה הבריטית הייתה הפעם ספונטנית : חיילים בריטים התפרעו בו ביום בת"א, ביצעו מעשי 

פצועים  24-ונדליזם, היכו באלות עובדים ושבים וירו ללא הבחנה. מחיר הדמים היה חמשה הרוגים ו
...יצאה ההגנה לפעולה...שגבו מחיר דמים כבד 15,8.47-)...ב92הודים...למחרת...מת מפצעיו יהודי (שם, עמ' י

יהודים...ופצועים קשים רבים...לבון סבר כי "נדמה לי שהגיע הזמן..."...גולדה מאיר הצטרפה לעמדתו  12:...
נין לנו שהם (האצ"ל והלח"י) יתנו להקים את הניצית..."גם אני חושבת, שאם תהיה מדינה, יהיה קל יותר, אבל מ

בהחלטתו שלא לפנות  –)...בניגוד לעצת ה"גנרלים" שלו נקט בן גוריון 105(עמ'  ואחר כך לחסל אותםהמדינה 
אסטרטגיה של פיזור הכוח שהביאה, בין השאר, לאסון הל"ה, ל"משבר השיירות" ולנפילת  –יישובים מבודדים 

)...הטלת מטעני נפץ אל תוך קבוצה של עשרות פועלים 106רבות קשים ומיותרים (עמ' יישובי גוש עציון לאחר ק
יהודים בידי עובדים  39-...בבתי הזיקוק נטבחו מיד לאחר מכן כ30,12,47-ערבים סמוך לשער בתי הזיקוק בחיפה ב

כאמור, פנה למדיניות  )...אצ"ל,117)...הקרב בדיר יאסין...שליש מבין הכוח התוקף נהרגו (עמ' 114ערבים (עמ' 
שמטרתה הפיכת ארגונו המחתרתי לצבא סדיר ומאומן...לא זו בלבד שהגדיל את היקפם של המשאבים הכספיים 
והאחרים שעמדו לרשותו, שגוייסו בארץ ובחו"ל, אלא האף הקים לשכות גיוס ומחנות אימונים, שמטרתם להעמיד 
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ינון ממשלה (זמנית) באולם קולנוע אדיסון בירושלים, אם ראשי חיילים סדירים. האצ"ל הכין את עצמו להכריז על כ
"היישוב המאורגן" לא יעשו זאת. יתר על כן, הוא לא הסתיר את תוכניותיו להכריז על הקמת ממשלה אם תירתע 

בתקופת השיא של משבר  – 28,3,48-הנהגת היישוב מלעשות זאת. ביטוי פומבי לכך ניתן הן בשידור רדיו מ
 13,5,48-. בן גוריון היה איפוא מודע היטב לכוונותיו של הארגון המתחרה. ב5,5,48-והן בכרוז מ –השיירות 

התפרסמה בעיתון "הארץ" ידיעה שלפיה הכין מנחם בגין "שתי נוסחאות להודעה שיודיע הוא עצמו בשידור ביום א' 
הקמת הממשלה ובה הודעה, כי ) : הנוסחה הראשונה הוכנה למקרה שמנהלת העם לא תכריז על 16,5-הקרוב (ה

הארגון הצבאי הלאומי מקים את הממשלה היהודית הזמנית". הכרזותיו הפומביות של מנחם בגין, שהעידו על כוונתו 
קרי : לאחוז ברסן השלטון מיד עם פקיעת סמכותו של שלטון  –לפנות לאלתר להכרזה על הקמת ממשלה זמנית 

את האצ"ל בכינון הממשלה הזמנית ובהכרזה רשמית על הקמת  דרבנו את ב"ג להזדרז ולהקדים –המנדט 
)...הוא בנה אסטרטגיה 131(שם, עמ'  , למרות הסיכונים הדרמטיים שהיו כרוכים בצעד זה14,5-מדינה...כבר ב

מרובת שלבים, שכל אחד מהם מהווה נדבך טקטי בפני עצמו : ממרכז מפא"י ל"מנהלת העם". כך הבטיח שלוש 
ות לאישור ההחלטה על השקת מדינה לאלתר בפורום רשמי. כישלון באחד השלבים לא מנע את כינונה הזדמנויות שונ

(במעין מחטף) של הצלחה בשלב שלאחריו, מכיוון שכיוונו של הווקטור היה מן הקל אל הכבד : מן הפורום 
ל ב"ג באישור ההחלטה הסקטוריאלי, מרכז המפלגה, אל הפורום המייצג, "מועצת העם" כנקודה הסופית. כאשר כש

בפורום של מרכז מפא"י, הוא נע קדימה אל פורום "מנהלת העם" וזה הכריע לטובת ההכרזה. ברוח זו גם נמנע ב"ג 
מלהעמיד להצבעה את אשרור ההחלטה של "מנהלת העם" בפורום הסופי של "מועצת העם", בניגוד למתבקש מכללי 

ר מוכיח בהמשך באמצעות הרבה עובדות, שלמעשה, נציגי רוב מחבר הספ. “)138האתיקה הדמוקרטית (שם, עמ' 
האוכלוסיה היהודית התנגדו להקמת המדינה, שהוקמה רק משום המאבק הפנימי בין ראשי כנופיות הטרור של הימין 
והשמאל מנחם בגין ובן גוריון, מי ישלוט במדינה העתידית ומשום כך הם גרמו ביודעין לנפילת ירושלים ולרציחת 

                                                   ות אלפי יהודים במלחמה ולמעלה ממאה אלף פצועים.עשר
                    

  ""אלטלנה – "ל"אצ", כדי להטביע את ספינת הגוריון נקט –הפעולות שבן
  

שת וכלי " קנה הרבה תחמול"גוריון רקם מזימה, שהיתה אופיינית למזימות ההוצאה להורג שניהל סטלין. ה"אצ –בן
     וק.  יריה, כדי להעבירם לארץ בספינת קרב מיושנת של האמריקאים שקנה עבורם הלל קוק, אחיינו של ר' א. י. ק

יפרקו את ואת המטען וששם יחכו חברי הפלמ"ח והאצ"ל  בכפר ויתקין לפרוק על החוףגוריון סיכם עם בגין  –בןדוד 
 לפרוק כלל חברי הפלמ"ח במטרה חיכולא  כדי להרדים את חושיו של בגין. על החוף המטען ביחד, אך כל זה היה רק

"אלטלנה", שהיתה גם דחוסה  –את המטען, אלא כדי להתחיל לירות על אלו שהספיקו לרדת לחוף ועל הספינה 
אצ"ל . חברי הפלמ"ח החלו לרדוף עם כלבי טרף אחרי חברי הבהרבה מחברי הארגון ועולים חדשים, מאוהדיה

ן בכפר ויתקי פי מה שסיפר לו אביו. אביו היה מאלו שירדו –(עדותו של ג. ברקוביץ עלשהספיקו לרדת לחוף ולירות עליהם 
ה על בגין על. גוריון לא ירצחוהו) –כדי שפיקודיו של בן לחוף והספיק לברוח והתחבא כחודשיים בשכונת התקווה בת"א,

יז גוריון לא יע–ןלים לכיוון ת"א, מתוך ההנחה שבחוף הים של ת"א בהספינה חזרה מיד הספינה בכפר ויתקין ו
  וריון מעולם לא היה מונע מערכים אנושיים, במיוחד כשחשב שמדובר ביריביו.ג –להטביעה, אך בן

ך א, ינהובפרט שבגין היה על הספ גוריון פקד על טייס בכיר, מתנדב מחו"ל להפציץ ולהטביע את הספינה מהאויר–בן
פקד על  גוריון –סירב פקודה באומרו שהוא הגיע לארץ כדי להלחם בערבים ולא כדי לטבוח מאות יהודים. בןהטייס 

ת יושנוספינות חיל הים להדביק את הספינה ולהטביעה, אך ספינות אלו לא היו ספינות קרב אלא היו אוניות משא מ
ד בן . כאשר "אלטלנה" הגיעה לחוף ת"א, פקגוריון במפקדי האוניות–ולכן הן לא הצליחו להשיגה ועל כך גער בן

ת , להטביע את הספינה באמצעו)לראש ממשלה ונרצחו לרמטכ"ל שבהמשך מונה(גוריון על סגן מפקד הפלמ"ח יצחק רבין 
ים פגזי תותח. הספינה טובעה וניצולים ממנה שחו לכיון החוף, אך חברי הפלמ"ח ירו לעברם ורצחו חלק מהם ב

 שפיקד ")(בספרו "פנקס שירותו לחוף, כשביניהם היו ניצולי שואה רבים, כפי שכתב יצחק רבין וכאשר חלק מהם הגיע
.  “מים ושחו לחוףלאת האנשים שנותרו על הסיפון ודפקנו את האנשים שקפצו  (= הרגנו בירי)דפקנו ,, –על טבח זה 

ם חר מותם של היטלר ורבין, שגעל הכנסיה הסודית המורמונית, הובאו תעודות הטבלה לא באתר "מורמון ליקס"
  )].23,10,20"הוא היה כמו ילד קטן פוגע בחזרה" (שבס, "מעריב" [אנשים שתקפוהו הוא גידפם . למניינם 2005הוא הוטבל בשנת 

ת סיפר לנו נפתלי שוורצמן, אחד משומרי ראשו, שמלבד תפקיד השמירה, לשומרי ראשו היה עוד תפקיד של סבלו
מלאות לדי שיבס" כ –משובחים מהסוג של "ריגל ארגזי וויסקי ,ריכים לפרוק עבורו מהמשאיתומפעם לפעם הם היו צ

כאן בארץ  המרה וזה גם אחד מהניסים שעם ישראל הצליח לשרוד–לטיפה את יצר ההתמכרות של יצחק רבין
י מחבר כשהרמטכ"ל של הצבא וראש הממשלה היה שרוי הרבה מזמנו בגילופין, אך היה לו מממי ללמוד, שהר

 ו צבאהנהיג תוך כדי שכרות"התקווה", כפי שראינו לעיל, היה שרוי רוב ימיו בגילופין, אך הוא לא היה צריך ל
  )].21,6,19, לפרקה ולהטביעה ("ישראל היום" ורה בן גוריון, השל ניצולי אלטלנה במלאת שנה להטבעתהכנס מול שרידי האוניה בעקבות [ ומדינה

"התותח הקדוש", אך הוא היה מאד מתוסכל מהעובדה שהוא לא הצליח  –א לתותח המטביע גוריון כהרגלו, קר –בן
ל" תיכננו לפתוח במלחמת "חברי ה"אצ בגין שהיה על הספינה גם כן ניצל.לרצוח את כל אנשי הספינה ובפרט שמנחם 
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דמנות הבאה שלו לרצוח את גוריון לא נואש. ההז –. בן(אתר "אלטלנה")אזרחים, אך בגין מנע זאת מהם ברגע האחרון 
מנחם בגין שהיה ראש מפלגת "חרות" ומראשי האופוזיציה ב"כנסת", היתה בעת הסכם שילומי הפיצויים עם גרמניה 

גוריון ראה בכך –לניצולי מחנות ההשמדה של הנאצים. בגין אירגן אז הפגנות סוערות נגד ההסכם עם גרמניה, ובן
  שוב הזדמנות לרצוח את בגין.

 , שבימים ההם התקשר אליו מ. ח. שפירא, שהיה אז ראש מפלגת המפד"ל וסיפר לוי הרב יצחק גרינברגסיפר ל
ן ירצח את גוריו –גוריון החליט לרצוח את מנחם בגין וכתגובה על כך איימו מקורביו של מנחם בגין שאם בן –שבן

היה שפוניבז'  הגדול ר"י כהנמן, ראש ישיבתגוריון, לכן הוא מבקש ממנו שילך לגאון  –בגין, הם ינקמו וירצחו את בן
ו ע ממנמקובל על כל הפלגים וינסה לתווך בין היריבים, כי אחרת הם ירצחו אחד את השני, אך מרן הגראמ"מ שך מנ

  כנופיות זו.  –להכנס לראש הישיבה, באומרו לו שהוא לא ינסה לערבו במלחמת
  

 ,רץ באמצעות המושבות החרדיותשל האהמודרנית המציאות של הקמת התשתית הכלכלית 
  אנטישמית של הציונות –פגע בתפיסה הגזענית  

  
הפועלים הרסה את כלכלת הארץ –תנועתבו הוא הוכיח שלמעשה  לנוכח פירסום ספרו של הרב ליבונטין,

ן הפועלים להלחם ברב ליבונטי –נוצר צורך דחוף בתנועת ואימללה את הפועלים שכביכול הם לוחמים עבורם,
     נוצריות מהזן הגלותי המרכסיסטי. –שבות החרדיות שהוא ייצג, כדי לכובשן ולהופכן למושבות יהודוובמו

הפועלים בעיתוניהם, שיש לכבוש את המושבות  –בונטין מתאר את התעמולה של תנועתשהרב לי ראינו לעיל
ושבות את העובדה שהמ וניתהצי הפועלים ואז למחוק מההיסטוריה –חלק מהתנועה המרכסיסטית של תנועתולהופכן ל

ם תפיסות עחרדים וליצור מצג שווא, שכאילו מייסדי המושבות מלכתחילה היו כמעט אתאיסטים ידי ה-עלבכלל נוסדו 
וונת מרכסיסטיות, במיוחד באמצעות הצגת המעשים החומריים של מעשיהם וממילא יתקבל הרושם, שכל כ –ציוניות

  חילונית.  –ות האוונגליסטית הלאומית הארציתעלייתם לארץ היתה כדי לממש את הציונ
ל המצב בו החרדים הם אלו שיוצרים מערכת מושבות חקלאיות ומפתחים מחדש את הארץ, פגע גם בבסיס היסודי ש

ים על ברכי הערכים הגזעני . כיצד ניתן לחנך את הנוער הציוניהציונות, שהיה מושתת על גזענות ואנטישמיות
 , אוכלי חינם של "החלוקה" וגלותיים ואינם עוסקים בעבודה(= טפילים)הם פרזיטים והאנטישמיים, שהחרדים 

ר לפני חקלאית, אם החרדים מוכיחים בפועל את ההפך הגמור מכך ולא עוד אלא שהם הנחשון החלוצי העוב –יצרנית
, כאשר בארץ המחנה ומייסד המושבה החרדי הוא זה שהקים את בנק הציונות ואת התשתית הכלכלית והתעשיתית

(כי המעטים שעלו בעליה השניה, ירדו בעליה השלישית  תנועת הפועלים מתעוררת רק כארבעים שנים לאחר מכן
 יםולהופכם כמוהם לנוצרישראל, כדי להמיר את דתם  –ורודפים אחריהם לארץ בעקבות החרדים ברובם מן הארץ)

    לארץ, הם רק הורסים את המערכת הכלכלית. פרוטסטנטים גלותיים מהזן המרכסיסטי וכאשר הם כבר עולים 
ת ם שומרי שבהקודש של פועלי –ברק את שכונת "זכרון מאיר" על טהרת –בנה בבני הנדיב רבי יעקב הלפרין

 ד התנפלו עליו כדי להרוס את השכונה, בין השאר באמצעות העסקת פועלים מחללי שבתיבלבד. ראשי מפא''י מ
ותי לא אהאן,  –פועלים מ'הלשכה הכללית', אך הוא לא נבהל ואמר להם "אני לא דהובקשו ממנו באיומים להעסיק ,,

ו להקמת הם ניסו להמשיך לחבל ביוזמת . “, ט''ו באדר ב', תשע''ו]15, עמ' של העיתון 'יתד נאמן' [מוסף "שבת קודש"תרצחו" 
 ולמחוק כל זכר וקשר בין שמסיבה זו גם נוצר צורך דחוף "להמציא את העבר" מחד (שם).השכונה, אך נכשלו 

 לציון, שעד היום קשה לצוות –החרדים להפרחת שממות הארץ והקמת תעשייתה. נאמר לי במוזיאון של ראשון
ם לכן הם גולציון להזכיר בפני רבבות המבקרים בו, שהמייסדים היו חרדים  –ההדרכה ולפירסומי המוזיאון של ראשון

י פ –החזות החרדית, שהרי החרדים הם אינם ציוניים והם שייכים עלמעלימים שם את תמונות המייסדים בעלי 
כדי הגזע" שפיתחו ראשי הציונות, לגזע מת שאינם רוצים לקום לתחיה ומסרבים לעלות לארץ.  –"תיאוריית

תים הם תיארו את מייסדי המושבות רק כ"שומרי מסורת", או אף טרחו לציין לעישהשכתוב יראה מבחינתם מאוזן, 
משפט שהם "שמרו מצוות", כאשר חצי משפט כזה נכלל בתוך ספר שלם ה"מתעד" את אותה תקופה. הם בחצי 

 כנראה הניחו שזה יתפס כאילו הם שמרו חלקית חלק מהמצוות ולא כציווי אלוקי, אלא רק כפולקלור וכשמירת
    תאיסטים.א –אך כל זה לא לפני ההמצאה שחלק מהמייסדים היו בכלל חילונייםמנהגים מבית אבא, 

מים דשאם הרב ליבונטין היה יודע את כל מה שהובא לעיל, היינו, שהפועלים הינם למעשה קבוצה ששפיכות  יתכן,
מדו הוא סמך על מע  הוא לא היה מעיז להדפיס את ספרו.היא ערך עליון עבורם, של מי שאינו משתייך לקבוצתם 

  כתוצאה מפירסום ספרו. סכן את חייוולכן הוא לא העלה בדעתו, שהוא מהרם בתנועה הציונית 
, הוסיף ליבונטין לשמש במשך עשר שנים כדירקטור 1924לאחר שסיים את תפקידו כמנהל אפ"ק בשנת ,,ברם, 

הוא הוסיף חלק רביעי לסידרה "לארץ אבותינו", הפיץ אותו במספר  ...תגובותיו בשנים אלו היו ביקורתיות ביותר.
...ליבונטין לפרסמו לפני תום עשרים שנים מפטירתו...ותוכנן לא נודע ברביםוציווה שלא עותקים מוגבל מאד 

ואת הנסיונות להטעות את  הסתדרות הציונית]ידי ה- על[= שמונו מפרט את השימוש לרעה במעמד המנהלים והדירקטורים 
סון ואחרים, שהשקיעו הציבור. הוא האשים את ראשי הדירקטריון של אפ"ק...כגון ד"ר ג'ורג' הלפרין, ד"ר ניסן קצנל

את מרבית ההון של הבנק בחו"ל בעסקים של אנשי שלומם, שלא היה להם דבר עם מטרות הבנק ואף נטלו סכומים 
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    נכבדים מכספי הבנק לצורכי עצמם. בכך מנעו משאבים מפעילות אפ"ק בארץ, לצורכי התיישבות ופיתוח. 
[= כאשר העיקרון המכונן של ההסתדרות הציונית ושל רגה ראשונה לעיתים קשה להאמין כי כך נהגו מנהיגים ציוניים ממד

. הוא ביקר גם את יורשו, אליעזר הופיין, "המטרה מקדשת את האמצעים", שחיתות זו  מתבקשת מאליה] –מחנה הפועלים הוא 
  טוהר מידות. –אותו הוא האשים בפניות פוליטיות ואי

בוים, ראש התנועה עסק בכך. המתבולל ד"ר נתן בירנכי ם לכיסם, אמנם, ראשי העסקנים הציוניים גנבו כספים רבי
המושג "ציונות" נטש אותו לאחר שהתברר לו  את שהיה הכי מקורב להרצל בהקמת התנועה הציונית ואף טבע

אל. שהרצל לא רק מושחת ומזוהם אלא גם גנב לא קטן. הוא התגייר וחזר בתשובה והפך ליד ימינם של גדולי ישר
איים "בירנבוים נעשה בוגד בגלוי, הוא מ –ן על כך, תוך שהוא מתוודה על הגנבות הקטנות שלו ואומר הרצך קונ

 .)63עמ' (29 כספים לבקשיש" שיגלה סודות, ללא נקיפת מצפון. הוא כותב בעתונים למתבוללים, שאני מבזבז (= גונב)
ב א מגיל ידי מנהל הפדרציה הציונית שם, הוכאשר הוא שומע על גנבה מהקופה הציבורית הציונית ברומניה ע ,אמנם

    )85"אין אנו אחראים לרמאים" (שם, עמ' 
אז [= מק , לדיון בנושא הניהול הכושל של הבנ[= נשיא ההסתדרות הציונית], נפגש ליבונטין עם חיים וייצמן 1927בשנת 

 ורבות , הוא המליץ בפניו לגלות מעואי סדרים כספיים המרמזים על עבירות פליליות. לכן שהוא עזב את ניהול הבנק]
ו זניהול נכון וזהיר של הכספים. "להנהלה  –אישית בניהול הבנק ומינוי הנהלה "מומחית" כדבריו, שבראש מעיניה 

א רק שהנהלת אפ"ק ל כך-, תמסור גם את ההשגחה הכללית"...ליבונטין קבל עלשתהיה יהודית אם גם לא ציונית)(
אף מנסה לטייח את המחדלים החמורים, כדבריו "מחברים ומתקנים מאזנים, שאינם מתעלמת מן הביקורת, אלא 

ה" בונ –[= "תיקון" מאזנים התבצע גם במפעל "סוללמתאימים כלל למצב האמיתי ומוליכים שולל את דעת הקהל היהודי" 
  . “)31(עמ' 26ו"חברת עובדים" של הסתדרות הפועלים, כפי שנראה להלן] 

י ואול זו על חשובי המנהיגים הציוניים, הפחידה גם אותו מידה הארוכה של הבריונות הפועלית נראה שביקורת קשה
    לכן ביקש שחלק רביעי זה של "לארץ אבותינו" יודפס רק אחרי פטירתו ובמספר עותקים מוגבל.

ין שגשגו לבהפתרון של מחנה הפועלים, לאיום הנשקף מהגילויים  של הרב ליבונטין והשוואותיו בין המושבות ש
 יוני,הקיבוצים ושאר מפעלי הפועלים וההסתדרות הציונית הכושלים, היה למצוא תחליף פיקטיבי שיירשם באתוס הצ

  כמי שבזכותו ובהשתתפותו נוצרה ההתיישבות החקלאית החלוצית בארץ ולא בזכות מייסדי המושבות החרדיות.
ת א) ושכמעט כל  חבריה זנחו 4(עמ' 17מאז הקמתה  הפתרון נמצא בדמותה של אגודת ביל"ו שהתפרקה פחות משנה

מכל  כל תקנותיה ורק חלק זעיר מתוכם קיימו רק תקנה אחת של האגודה, מימוש העבודה החקלאית וגם אלו התנערו
 ושזיכרונה  32עשר איש שבאו לארץ כביל"ויים –נותרו בארץ רק כשלשה 1913קשר עם זכרה של האגודה ובשנת 

" את הפועלים החליטה "להוציא מן הנפתלין –ה זו. אמנם יחס השתנה כאשר תנועתכלפי אגוד בארץ עורר רק בוז
נים שלחזור ולהתהדר בשייכותם לאגודה זו ולשמש כמסבירניה, כשלושים  ידי הזיכרה של אגודה זו ולדרבן את שר

ועדת התעמולה של לאחר התפרקותה. עוד באותה שנה בתרפ"ד, שבה הוציא הרב ליבונטין את ספרו, הזדרזה 
וצא הההסתדרות ומצאה חומר כתוב של אחד הביל"ויים. היה רק צורך לתרגמו ולהוציאו כספר וכבר שנה לאחר מכן 

את  הפועלים וכן –ם האידיאולוגיים של תנועתהספר לאור. יחודיותו של הספר היתה בכך, שיש בו את המאפייני
  ד.אור מעוות של חלק מהמייסדים מבחינת שיוכם היהודי ועושיטות הפעולה שלה, כגון: השמצות חסרות בסיס, ת

  הפועלים דחתה אגודה זו מהזכרון ההיסטורי הציוני. –יש לציין שעד אז, גם תנועת
בשנת תרע"ג בכ"ב בניסן, במלאת שלושים שנים להגעת הביל"ויים לארץ התכנסו שרידי האגודה לשם העלאת 

יגלגו על להפועלים  –ייחס לכך שגם חוגים שונים בתנועתרשות הדיבור והתנטל את  הביל"ויי חיים חיסיןכרונות. יז
 שגעון הגדלות של האגודה, שהיא כביכול יצרה והובילה בלעדית את הרעיון הסוציאליסטי ההתיישבותי ושהיא

 עיון,רחוגים אלו התמסרו ל שגםמבטלת לחלוטין את פועלם של אותם חוגים ולכן הוא התנצל  ואמר שהוא מכיר בכך 
מפעל את העובדה, שמייסדיהם החרדיים של המושבות היוו את המסד והמנוף לכל ה אך הוא אינו מזכיר אפילו ברמז

פני [= שבן גוריון היה מפעיליה, ליר", "פועלי ציון"  את הפועלים..."הפועל הצע גםחושב אני ,, –ההתיישבותי האדיר 
  ). 215(עמ' 17 “וכל אלה שהראו את מסירותם לרעיון הישוב , "השומר"שהוא השתלט על כל מחנה השמאל הפועלי]

  
זהות בין שיטת ה  –האיפיונים המשותפים בין הביל"ויי חיים חיסין לתנועת הפועלים 

  הפועלים–לבין תעמולת תנועת ,התעמולה שלו
  

חתם והרקע לצמיראינו כבר לעיל ובמיוחד כפי שנראה להלן בפרק על הביל"ויים, שמקורות ההזנה האידיאולוגיים 
יות קיצונשל ביל"ו ומפלגות הפועלים ובראשם מפא"י היו פחות או יותר זהות והן היו נעוצות בתנועות המהפכניות ה

י. ווליה" שרצחה את הצאר הרוס –ובמיוחד בתנועה האנטישמית "נרודניא 19 –שצמחו ברוסיה בשלהי המאה ה
צות וביים ובפרט במשפחת בלקינד שהיו מקורבים לקבביל''ו , הסתייעצבאית של ארגון הפועליםה , הזרוע"השומר"
באותו זמן הגיעו ארצה קבוצות של יהודים שייסדו את המושבות מחוץ לערים, כאשר  .)230(עמ' 59הפועלים 

הם  פה ולכן –מייסדיהם היו חרדים שבנו את המושבות על בסיס הרכוש הפרטי כפי שמדריכה התורה שבכתב  ובעל
  ח ולשגשג בניגוד למושבות והקיבוצים שנבנו על בסיס השיתופיות בהנהגת השמאל המרכסיסטי.הצליחו להתפת
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 ל תורהטיפין טיפין לאחר ייסודן, היו מונעים מתפיסות הפוכות לחלוטין מדרכה שהפועלים שהחלו להגיע למושבות 
רות של תפיסות אלו היה בנצ מקורן. )248(שם, עמ' יהודית  –ואף שנאה אנטי )249(עמ' 8ואף גילו איבה כלפיה 

ורמית החדשה לנצרות קדומה זו חזרה הנצרות הרפשהתבססה על חיי השיתוף, שיובאו מהמזרח הרחוק.  הקדומה
 –החשיבה המרכזיים שלה  –את אחד ממבני אך כאשר היא הקצינהאירופה וארה"ב,  –, בתחילה במערבופרחה
 חומרית, היא קנתה לה נהסטית קיצונית שכל המציאות היאתאילכדי תפיסה מטריאליסטית  ות והחומריותהארצי

וצמחה על  פועלים מתבוללת זו שהגיעה לארץ בעקבות החרדים –ואך טבעי היה שתנועתאחיזה חזקה ברוסיה 
ישוב רקע נצרות זו, תוך שילוב הלאומיות הנוצרית שהתפתחה בגרמניה, תנסה לגמד ואף להעלים את העובדה שאת ה

    , בנה למעשה הציבור החרדי. אביב) –(כולל את העיר תלרכז הארץ שנבנה בגליל ובמ
השתמשה כאמור, מפא"י בקבוצה הקיקיונית ביל"ו שהורכבה מצעירים, בחלקם  כדי לבצע שכתוב היסטורי זה,

ה תמהונים שהתפרקה תוך שנה מאז הקמתה ודגלה באותן סיסמאות מרכסיסטיות ולאומיות, מכיון שכעשרים מחברי
צון של ר שונים שהגיעו לירושלים ולמושבות סמוך לזמן ייסודן. בתחילה הראו חברי הגרעין הראשוני סימניםהיו הרא

 בפרק לחזור בתשובה ולהתגייר והם אף חקקו בתקנות האגודה את החיוב לקיים את מצוות התורה, כפי שהבאנו להלן
שהומצאה לפני  רפורמית האתאיסטיתאך רוב אלו שהצטרפו אליהם המשיכו לדבוק בנצרות העל הביל"ויים, 

      רמניהחמש מאות שנים, כפי שהטיפו לכך ממציאי נצרות זו, ז'ן קלוין מג'נבה והכומר מרטין לותר מויטנברג שבג
נגד הכנסיה הקתולית.  )hic profiteo –("אני מצהיר" שלו  (= רפורמות)והתיקונים  (= המחאה)הצהרות הפרוטסט  95  –ב

 ", או כפי שמציינים אלו שרוציםת נצרות זו "הנצרות הפרוטסטנטית", או "הנצרות הרפורמיתמסיבה זו נקרא
     תנועת הרפורמציה"." –התרבות והחברה המערבית לנצרות זו  להסתיר את שיוכה של

 לדידה של נצרות זו, שהשתלטה על רובה של האנושות באמצעות האקדמיה שהיא המציאה, מספיק להיות רק "דתי
    כשדת נוצרית זו אמורה להתבסס בתחום המוסר רק על "ערכים" ארציים, מונח שהמציא קלוין.  בלב",

ינה חיי המעשה, הבנת המציאות והמדינה אמורים להיבנות על הבסיס החילוני, תוך הפרדת הדת מהמד לעומת זאת,
ולכך גם הטיף  חי", אך גם זה לא הכרושהדת אמורה להצטמצם רק לטקסים כ"תהילת החסד" ו"שירת הקודש

 "הפועל הצעיר", שרק בגולה היה צורך ליהודים  ב"שירת הקודש" אך – , שייצג פלג במפא"ינוצרי –תון היהודויהע
 –ציאליסטי סו –נוצריים מהזן הלאומי –וכנראה אמירה זו מופנית רק למתבוללים היהודו )220(עמ' 3לא בארץ ישראל 

חומריים באמצעות שדרוג  –טרון ובמאמריהם, במושגים משיחיים"החלוצים", שעדיין השתמשו בשירה, בתיא
  .8לאומיות –המושגים הרוחניים המופיעים בתורותינו, כביטוי לתפיסותיהם המרכסיסטיות

ין של מפא"י לפרסם מב (= "ועדת התרבות")בחרה ועדת התעמולה  ,כתוב היסטורי זהיכדי להתחיל להוציא לפועל ש
ירסם פכתבות על תקופת יסוד המושבות, של הביל"ויי האתאיסט חיים חיסין, אותן הוא ספרי הביל"ויים דוקא את ה

  נוצרי "ווסחוד" ברוסיה. כתבות אלו שירתו בשלמות, את מטרותיה הפוליטיות של מפא"י. –תון היהודויבע
          
  לציון ושאר המושבות–הדיווחים המגמתיים של הביל''ויים, על ראשיתן של ראשון       

  
, אף שביל"ו את כל הפעולות המיוחסות לאגודת ביל''ו )345(עמ' 2שולמית לסקוב ריכזה בפרק מיוחד בספרה   א.

מהפרק הנ''ל עולה, שהביל''ויים כתבו ערכים באנציקלופדיות הרוסיות או התראיינו  מעולם לא עשתה פעולות אלו.
כן, הביל''ויים כתבו כתבות  –את הישוב החדש. כמו לכותבי הערכים שם, בהם נכתב בין היתר שהאגודה עיצבה ויצרה

אירופה,  –ויצרה תנועה לאומית אדירה במזרח מגמתיות בעיתוני רוסיה, בהן נטען שהאגודה יסדה את המושבות
שמטרתה היתה עליה לארץ ישראל והתישבות חקלאית בה. מגמתיות זו ניכרת גם בדיווחיהם לגבי התנגדות מייסדי 

ביל''ויים להתישב במושבות ובכך הצטיין במיוחד ד''ר חיים חיסין, אשר כעיתונאי של הירחון המושבות לאפשר ל
שכותרתה היתה "מיומנו של מהגר לארץ  )1889(עברי "ווסחוד" הוא פרסם בו סדרת כתבות בשנת תרמ''ט  –הרוסי

סם בירחון זה סדרת כתבות . חיסין גם פרשנים) 18(וחזר אליה לאחר ישראל", כשנתיים לאחר שהוא עזב את הארץ 
. את המושג "יומן" הוא נתן לסדרת כתבותיו )7(עמ' 18) 7 –1891(ז  –בשם "מסע בארץ המובטחת" בשנים תרנ''א

את  , אך למעשההראשונות, כדי להבליט אוטנטיות תמימה של כתיבה יומיומית לגבי מה שהוא ראה בהיותו במושבות
    ).  8(עמ' 71עמודים אותם הוא כתב בארץ ובחו''ל  956 הכתבות האלו הוא עיבד וערך מחדש מתוך

כפי שנראה להלן, כתיבתו של חיסין נזונה ממגמתיות קיצונית, במיוחד כאשר הוא מתאר את התהליך הכפייתי האלים 
לציון  –של יועצי הברון שהיו מראשי אליאנס, בהכריחם את הביל''ויים לעזוב את "מקוה ישראל" ולעבור לראשון

...באחד הימים באוקטובר שכרנו חדר באחד הפרדסים 16,, – )35(עמ' 51מייסדי המושבה לקבלם. חיסין כתב ואת 
הקרובים בא אלינו הירש...התחיל חוקר ודורש על מצב אגודתנו...הציע שאלה: "למה לא תעברו לראשון לציון" ? 

ו להיות איכרים...", "ואיפה "הן לא לעולם תהיו פועלים, במשך הימים תוכל ."במה טובה היא ממקוה"
נגור"..."האכרים יתנו עבודה"..."אם כך אנחנו כמובן מסכימים"..."עם שחר יום שביעי לנובמבר שמנו את פנינו 

. ראשית לכל, כדי שועדת התעמולה תוכל להטמיע כתבות אלו במערכות החינוך “ לציון" –הירש לראשון בפקודת
, היא תירגמה מסך כלל מערכת החינוך) 40%  –חינוך הדתי שהרכיבה אז כ(מערכת ההנתונים למרותה או השראתה 

בהסכמת המחבר כתבות אלו מרוסית לעברית וקיבצה אותן לספר ונתנה לו את השם היומרני "מיומנו של אחד 



134  
 

 

שכאמור לעיל, המלל בספר נכתב בהפרשים גדולים יחסית  למרותהבאה לשדר אמינות אוטנטית,  הביל"ויים", כותרת
  של זמן וגם עברו מספר עיבודים מחדש על ידי מחברם ולא נכתבו יום אחר יום ככל יומן אישי. 

דים את שאז ייסדו החר 1882, היינו, שנת )43(עמ' לציון שציין המחבר  –המועד של הגעת הביל"ויים לראשון ב. 
שנת  – )56(עמ' 27ד בספרו התעמולה יותר מהתאריך שכתב מייסד האגודה ישראל בלקינ –המושבה, התאים לועדת

 , כי תאריך השנה שנקב חיסין לבואם של הביל"ויים למושבה, שהיא גם  שנת הגעתם של המייסדים, יותר1883
  כן.מטעה והקורא עשוי לחשוב שחברי האגודה הגיעו בסמיכות של מספר שבועות לתאריך הייסוד ולא כשנה לאחר מ

עיניו או באופי באמצעות קללות וגידופים של כל מי שלא מצא חן  –רצחסיפרו של ד"ר חיסין מתאפיין בביצוע  . ג
ל שעמד בדרכו ובמיוחד כשמדובר במייסדים החרדים ובכך הוא הפך את ספרו לצהובון, אך זה היה גם הסגנון ש

שבה גוריון בהשתלחם באמצעות השמצות במי שעמד בדרכם. השתלחותו במייסדי המו –תוני הפועלים ובראשם בןיע
שביקשה ההסתדרות לעשות למייסדי  (= נטילת הבסיס של התוקף החוקי ו/או המוסרי)לגיטימציה  –ירתה את הדהש

ם המושבות כחלק ממאבקם לכבוש את המושבות, שרק היטיבו עימם כאשר הם הצילו אלפים מהם מחרפת רעב, בנותנ
דילג'נס יוצר ה -המוהל הראשון  מתאר את גיסין ונביא לכך מספר דוגמאות:להם מקומות עבודה, כפי שראינו לעיל 

    .  )152(עמ' 17"בעל עגלה משונה"  -אותו   הראשון במושבות, הוא מכנה
כסף הלציון, יצא בחירוף נפש להגן על עניי המושבה על שלא קיבלו את  –מראשי מייסדי ראשון נפתלי ב"ר הלל

שנאת אדם,  צבוע, אכזריות, צימאון לדם," –זו  המגיע להם כדי לא למות מרעב. חיסין מכנה את התנהגותו בפרשה
לפרין ה.  את העשיר מיכאל , כיצד חיסין מתייחס למצב של מחסור בכסף)116, אך ראה שם בעמ' 112(שם, עמ'  "איבוד צלם אנוש

י ואת אוסבצקי שדאג לגרשו מהמושבה הוא מכנה "צר אופקים וחסר אופ )163(שם, עמ' הוא מכנה "מופרע בשכלו" 
  .)12, הערה 154(עמ' 27, אך ישראל בלקינד מכנהו "אדמניסטרטור למופת" )110שם, עמ' (פכפך" וה

  
נגד מייסדי המושבות היהודיים הפועלים הפרוטסטנטית –האופי והשמצותיה של תנועת–רצח

  ושבותכדי לכבוש את המ ,"סופרי" ההשכלה הציוניתידי-עלכהמשך להשמצות העם היהודי 
  

הפועלים נקטו בהשמצות ורצח אופי כלפי מייסדי המושבות כחלק ממלחמתם כדי –תכידוע, ראשי תנוע
בכתב . כאשר הם הגיעו לארץ כמשומדים פרוטסטנטים, הם היו טעונים במסריה של נצרות זו, ביחס לתורה שלכובשן

 העם היהודי היו ה בתוךזגדול האנטישמיים מרטין לותר ושנושאי דגלו בתחום  ידי-עלפה ולחוכמות, שהומצאו  –ובעל
מון , שדגלה בריכוז המ(החברתית)סופרי "ההשכלה העברית" וכן הם היו טעונים במסורת הנוצרית הסוציאליסטית 

יסוחו פי נ –המקדש השני על –בתקופת חורבן בית האיסיים הנוצריים –כפי שחיו כתות ,השיתופיות בקבוצותו
מו סותיו הם גם יצרו את הקיבוצים. ברם, הם גם הפניפי תפי –ועל ,המחודש של המשומד האנטישמי קרל מרכס

  את האנטישמים הנ"ל. ינחתהת ארס השנאה האנטישמית ליהודיות שהלתוכם א
גת היהודי הישן, המוצ האירופאית, נבנתה על שלילת דמות דמות "היהודי החדש" שנוצרה כתגובה לאנטישמיות,,

ים אימצו במלואה את התייחסות האנטישמ "רי היהודי החדשסופ"בספרות האנטישמית כדמות מנוונת: זאת אומרת, 
ודי ...אין צורך בחיפוש מעמיק בכדי למצוא את דמותו של היה[= והפכו בעצמם לאנטישמים מהזן היהודי]ליהודי הישן 

נטי , כי הציונים "זכו במספר מאפיינים א1894המסורתי ברטוריקה הציונית ובפרסומיה. הרצל ציין, כבר בשנת 
הביע  סי], ממוצא רו1922 –1859[דוד פרישמן  [המשורר]תיים" בגיטאות אירופה וכי אופיו של היהודי "הושחת". חבר

     ערביםי היד-על[סופו שנרצח מרוסיה  יוסף חיים ברנרדעתו ואמר כי "החיים היהודיים הם חיי כלב מעורר גועל". 
    יים, כלבים פצועים". דימה את היהודים ל"כלבים מטונפים, בלתי אנוש ]1921 –ב

ם שלא געמי אירופה אשר חנקו אותנו בלי רחם, לפעמים „ – )271("במשעול", כרך ז', עמ' חיים ברנר נם כתב 
  .“   ?האם לא ראויים הם לכבוד  –במתכוון, כאשר יחנקו את הדבר הנתעב העומד בדרך 

רופאים היו ממוצא רוסי, כתב כי היהודים האי שמי][גזען אנטי, מתנגד חריף ליהדות ]1892 –1831[ ב גורדוןייהודה לי
א. אה לא איחרה לבואנטישמיים ביחס לעם היהודי והתוצ –, ספריו רוויים תאורים גזעניים''מוכר ספרים מנדלי''  –אברמוביץ [=  פרזיטים.

  .מתגוררים בבלגיה] 'מוכר ספרים מנדלי'של נו התנצר וכיום צאצאיו הנוצריים ב
עבדים ,,כ בהשראת ניטשה את היהודים [= בשיריו]מרוסיה, "הטביל"  ]1921 –1865[ גוריון)-(בן צ'בסקייוסף ברדי–מיכה
 אנשים, למען האמת"–אומה, לא–עם, לא–לא,,ובמקום אחר ציין שהם,  “ה רוחנית, אנשים שכוחם הטבעי יבשמבחינ

יה היהודיים של אנטישמיות זו שהולידה "אמת" מעוותת, גזענית, חולנית ואנטישמית, שאין ספק שמחק ,)65(עמ' 31“
אך עדיין מפוטמים בהגיגיהם המעוותים עם של עמם, –את השנאה הנאצית המטורפת, הסיתו בסופו של דבר לרצח

ישראל לציונות וכמי –מתארת את שנאה ואיבה זו, כלת פרסכך  תלמידי ארצנו.רוב  יוצרי השנאה ושסע העם,של 
תנהלות השמאל באותם ימים וכבקיאה ביותר בהיסטוריה הציונית, פרופ. אניטה שנחשבת באקדמיה כסנגורית של ה

ישראלית ינקה את איבתה לדת בראש וראשונה ממסורת ההשכלה –תנועת הפועלים הארץ,, – )249(עמ' 8 שפירא
"...אבל דומה אפשר היה למצוא גילויי שנאה בנוסח ה"בונדגוריון)  –(שעליה נמנה בןהעברית. אמנם בקרב "פועלי ציון" 

(= המושג ישראלית (= של הפועלים) ניזונה יותר ממסורת ההשכלה...האיכרים האדוקים –דתיות הארץ–שהאנטי

 (= עד בואם של הפועלים המשומדים)תקוה העסיקו פועלים ערביים  –של פתח פרוטסטנטי שהומצא על ידי משומדיה)–הנוצרי
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= כדי למונעם מהשתלטותם על המושבה כדי להשחית את ילדיהם ולהופכם (בשדותיהם (= משומדים) ומיעטו להעסיק יהודים 

חייהם –ביקרו קשות את אורח (= הם גם הסבירו את הסיבה לכך, היינו). בעת ועונה אחת למשומדים שונאי יהודיות כמוהם)
ותבעו מהם לקיים מצוות. בעיני  "מפעל חייו הנצחי של הכומר מרטין לותר היה המדינה החילונית") –(= פרופ. הרמן כהן החילוני  

פנים, מכסים באמצעות התחסדות דתית על אינטרסים כלכליים ועל –הצעירים הם נראו כתמצית הצביעות והעמדת
  .“משמעות במסורת היהודית–במונחים רבי [= כלפי איכרי פ"ת]גוריון -...השתמש בן דעות קדומות

  
    תארם את מלחמת ב ,הפועלים–מצותיו של הביל"ויי חיסין ותנועתהש

  ההישרדות הרוחנית של מייסדי המושבות
  

להלן הובא, שאיכרי פ"ת לא התחשבו כלל במצבם הכלכלי הקשה וכאשר פקידות הברון הפכה את ה"חיידר" תוך 
ת ספר, האיכרים שכרו בפרוטותיהם האחרונות מבנה ומלמדים כדי שהם ילמדו את בניהם א –אלימות קשה לבית

את  הם החרימו  אף הסיכון בהרס מצבם הכלכלי. –השמיטה הם קיימו במסירות נפש, עלמצות  התורה בטהרתה. את
י פ –ובראשם א. ד. גורדון, ממציא "דת העבודה" על פרוטסטנטיים –מי שהשכיר חדרים לפועלים האתאיסטים

עת השכרת החדרים, מנעה . מניהאלוקים אוהב את המצליחנים"]" –[ז'ן קלוין קלווניסטית  –המסורת הנוצרית הרפורמית
פי כן הם לא התחשבו במצבם הכלכלי  –ת את מצבם הכלכלי הרעוע ואף עלהכנסה נאה, שיכלה להשלים כספי

והעמידו את מניעת החורבן הרוחני במקום הראשון בסולם העדיפויות שלהם, בהתנהלותם מול מאמצי כיבוש 
  .ו בזרועות פתוחות פועלים חרדים שהגיעו למושבההם קיבל לעומת זאתהמושבות על ידי הפועלים האתאיסטים, 

ולא מצאה אף אניטה שפירא כתבה על התעמולה שניהלו הפועלים נגד המושבה, שלא היה לה כל אחיזה במציאות 
גם ברל הפועלים שיעמוד כמצפן מוסרי מול אותה עלילת דם שהפיצו הפועלים בעיתוניהם ו –"צדיק בסדום" בתנועת

ת אועת העבודה כ"מצפן המוסרי" של תנועה זו, לא ניסה לבלום גישה זו של "המטרה מקדשת כצנלסון שנחשב בתנ
תה שפירא כמומחית של תולדות תנועה זו, הי אם כצנלסון לא היה מסכים עם פשע זה, האמצעים" בתנועה זו, כי

ה ה על מצחגד אות קלון זאופי זה, אם אכן היתה קיימת התייחסות של כצנלסון נ –מציינת שכצנלסון התבטא נגד רצח
  של תנועת העבודה.

 מייסדי דם זו כלפי –הוצאת "הקיבוץ המאוחד", מצא לנכון להדפיס ספר נוסף של חיסין, כי גם הוא כתב על עלילת
ות סוערות, ניטל לאחר כמה אספ,, –) 90(עמ' 18לציון, בהתנגדותם להבאת הביל"ויים האתאיסטים למושבה  –ראשון

יתה ההם התעטפו באצטלת האוטודוקסיה...וזו ראש ולניהול העניינים נבחר ועד... –של יושב מליבונטין המעמד
    .“התחסדות צבועה [= חיסין מכתיר את עצמו כאן כנביא, היודע מה שמתרחש בליבם של המייסדים]בלי ספק 

ם הועד החתים אותחיסין מעלים את העובדה, שלאחר שהפקידות כפתה את התיישבותם של ביל"ויים אלו המושבה, 
חיוב על שורה של תנאים, בהם התחיייבו הביל"ויים לקיים את כל מצוות התורה כשהועד אינו מוכן להסתפק בכך ש
ק על זה גם הופיע בתקנות של אגודת ביל"ו עצמה. תקנות אלו והחתמת התנאים עם מקורות הציטוט הובאו להן בפר

לא כללו כלל התחייבות לא להשתמש בתקציב שקצב הברון  הביל"ויים. התנאים שעליהם הוחתמו הביל"ויים,
ם עליה רוטשילד למייסדים גם עבור הביל"ויים ואם אכן זו היתה הסיבה האמיתית להתנגדות המייסדים, כפי שהעליל

  חיסין, הם אמורים היו לכלול תנאי כלכלי זה בראש רשימת התנאים לקבלתם למושבה.
ת של אתאיסטים אלו גם גרמה לעיוורונם ומנעה מהם את היכולת להאמין יתכן, שתפיסתם החומרית את המציאו

 פי התורה ולא העקרון –שבמרחב החרדי, מוסריות רוחנית נעלה מנחה מעל הכל את התנהלותם היומיומית על
"המטרה מקדשת את האמצעים" שעיצבה את החינוך של תנועת העבודה על כל שלוחותיה, או כהגדרת  –האנרכיסטי 

ותיו דמו לשיטות הנאציות טליה ששיטי[= השלטון הפשיסטי באהפאשיזציה "  –כצנלסון את עולמם של אנשי השמאל ברל 

ת כפי שראינו לעיל, הצורך באמירת האמ. )117(עמ' 28הפועלים"  –של תנועת העולם הוא חבר להיטלר] –ובמלחמת
  בתנועה זו מול האחרים בוטל.

בדה ים כבשה באמצעות האלימות את המושבות, היא העלימה לחלוטין את העוהפועל–כאמור לעיל, אחרי שתנועת ד.
 ם בספריוגאתאיסטית. סילוף זה מוצא את ביטויו  –שכל מייסדי המושבות היו חרדיים וייחסה לחלקם  זהות חילונית

 –, הוא כתב ןלציו –מייסדים מלהתיישב בראשוןידי ה-עלשל חיסין. בתארו את פרשת נסיונות דחייתם של הביל"ויים 
כי  סיעת החרדים לא היתה מרוצה בהשתקענו במושבה והקימה שאון. האמידים שבתוכם התחילו מוכיחים לעניים,,,

  .“הפרנקים שנועדו רק בשבילם ונמצא, כי ליבונטין וחבריו עשקו אותם ממש 30.000 –לנו נותנים עזרה מ
יעת ן ייסודה, קיימת סיעת החרדים שהם האמידים וסלפי דברי חיסין, יוצא איפוא, שבמושבה בראשון לציון בזמ

וציא "ליבונטין וחבריו". חיסין לא ידע בכותבו על חלוקה זו, שהרב ליבונטין עצמו י –העניים וסיעה שאינם חרדים 
שרות לאור את ספרו, שממנו עולה שאין סיעות במושבה ולא קיימת סיעה לא חרדית "ליבונטין וחבריו", אלא רק ע

פיינברג, כפי המייסדים והמצורפים אליהם מצד אחד ומולם רק שניים ולא סיעה, היינו, הרב ליבונטין ו –חרדים 
  רדים.ח –שראינו לעיל שכתב הרב ליבונטין עצמו ושהוא כלל אינו מעלה בדעתו לזהות את עצמו ואת פיינברג כלא

תפיסה לא חרדית, אלא להפך מתוך , שהרב ליבונטין כתב שהמניעים של שניהם לא נבעו מתוך ראינו גם לעיל
ומתוך התכונה הטבועה בנפשו של כל יהודי, תכונת החסד  [ויקרא (כה,לו)]מניעים תורניים של "וחי אחיך עמך" 
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ושהוא פגש לראשונה את הביל"ויים ביפו לפני מייסדי המושבה וראה שהם הגיעו עם ספר תורה מחו"ל ושהם 
דת זמן עדיין אין מושג של "פקידות הברון" והוא אינו יודע דבר על מהות מתפללים שלש תפילות ביום. באותה נקו

ארגון "אליאנס" ומטרתם והוא רואה ששמואל הירש מנהל "מקוה ישראל" מתכוון רק לעשות את רצון הברון לעזור 
של בתי הספר ידו ועל ידי שאר הפקידים, שהיו מורים ומנהלים  –למייסדים וכפי שנראה להלן, כספי הברון נוצלו על

בכספים אלו הם השתמשו כדי  אך מאידךלבסס כלכלית את המושבות ולעיתים מתוך בזבזנות, מחד של אליאנס 
  להעביר על דתם את ילדי ונכדי מייסדי המושבות הראשונות, בניגוד לרצונו של הברון רוטשילד.

ציגי נציגי המייסדים מול נהרב ליבונטין ופיינברג שימשו כ –טיפול האקדמיה בספרי תולדות המושבות 
הברון והתחייבו להם לקבל את הביל"ויים למושבה, מתוך ההנחה שלמייסדים אין כל התנגדות לכך וכשנוצרה 

ל שתיים התנגדות כזו, הייתה לשניהם גם בעיה של קיום הבטחתם והאמינות שלהם כלפי נציגי הברון, כמייצגים האמי
ות רה אצלם את הקושי הטבעי להודת שנוצרה בינם לבין המייסדים, שיצהמייסדים ולכך ישנה גם חשיבות במחלוק

בספרות האקדמית ממשיכים בדרך כלל  כל התייחסות בספרות האקדמית.  יד בטעותם ולכך לא קיימת עד כיוםמ
הפועלים בפירסומיה  –המפלגתית שהשרישה והטמיעה תנועת פי התעמולה –להתייחס למושבות הראשונות על

ם מה חינוך. את כוונת הרב ליבונטין ופיינברג בקבלת הביל"ויים למושבה, מייחסים בספרות זו, משוובמערכות ה
    . (עמ' א')26ושתפיסתו הכלכלית נבעה מתוך "ליברליות קלאסית"  )26(עמ' 13ל"ליברליות" 

ע את בריו ולשכנלחזק את ד שנועדוקורות תורניים, אף שבפירסומיו כפי שראינו לעיל, התנהלותו נבעה בלעדית ממ
ת וגמאוהיהודים המשומדים של התנועה הציונית, שתפסו עמדות מפתח בהסתדרות הציונית, הוא השתמש לעיתים בד

פוליטית הפי יסוד של היוזמה הפרטית ונמנעו מלהפעיל את שיטת הריכוזיות והשליטה  –ממדינות באירופה שפעלו על
ה תפיסשלטון", אך בכל מקרה התנהלותו לא נבעה מה –"הון הפועלית על הכלכלה, היוצרת התנהלות מושחתת של

 ליברליזם            "השל "ליברליזם", לא של ג'ון לוק הפרוטסטנט האנגלי, שפיתח את התאורייה  –הפרוטסטנטית 
כיר אפילו הנוצרי האתאיסטי" והוא גם אינו מז –פרוטסטנטי" ולא מהתפיסה המוקצנת של דת זו "הליברליזם –הדתי

  .אלא להפך, הוא מזכיר רק נימוקים יהודייםרמז שתיאוריות אלו הינחו אותו ב
הפך. ויים", אלא ל"הספרות האקדמית לא ערכה שום מחקר השוואתי בין מהדורותיו של הספר "מיומנו של אחד הביל

של  יסודןהשווא של תקופת י –ת המחבר והקצינו עוד יותר את מצגהיא יצרה מהדורות של הספר שסילפו את כוונ
ה אשונה של הספר, אותהמושבות הראשונות ממה שחיסין עצמו הציג. נציג לדוגמא קטע אחד מהספר מהמהדורה הר

 –כתב בספר המקורי נלמהדורה אקדמית של הספר: הפועלים ונשווה אותה  –התעמולה של הסתדרות –הוציאה ועדת
ראי יבאצבעה: הא, באתם ? הזהרו איפוא והייתם  ברחוב פגשה אותנו אשה זקנה וקראה בדרך אגב כשהיא מאיימת,,

. לא היתה מרוצה בהשתקענו במושבה והקימה שאון החרדים, כי אם לא גרש נגרש אתכם מפה...סיעת הים –אלו
נמצא, כי ום שנועדו רק בשבילם הפרנקי 30.000 –האמידים שבתוכם התחילו מוכיחים לעניים, כי לנו נותנים עזרה מ

ותם ממש. זה היה מספיק. כולם התחילו צועקים שהטילו על צווארם עדת כופרים, א עשקווחבריו  ל.
ם אפיקורסים...הלכו אל הירש והתחילו דורשים להרחיק את הבילויים, "זהו עם מסוכן ללא אמונה באלוקים, ה

היום  אותוב! עוד אומרים להרוג אותנו! כל זמן שהם יהיו במושבה, לא נחזור לשם, נשב ביפו, כי חיינו כל רגע בסכנה
    .“ ציווה עלינו הירש לעזוב את המושבה. עתה רק הוברר לנו שנמשכנו לתוך פוליטיקה של שתי מפלגות

צעות לעומת זאת נראה באמצעות המילים ששונו או נוספו, כיצד הציטוט שלעיל עבר טיפול אקדמי בספר שהוצא באמ
קראה לעומתנו, וברחוב פגשה אותנו אשה זקנה אחת ,,  –ו , באמצעות הדגשה של המילים שסולפ17מכון יצחק בן צבי

 אם לאו, נגרש אתכם"...שהותנו במושבה קיימו מצוות. :תוך כדי הליכה כשהיא מאיימת באצבעה: "הא! באתם?
 יועסהאמידים שבחבריה התחילו לשכנע את העניים שנותנים לנו  עוררה סערה.והיא  למורת רוח לכת הדתית,היתה 

היה בן כמווחבריו. זה  (ליבונטין)על ידי ל'  , ופירוש הדבר שנשדדוהפרנקים שנועדו רק בשבילם 30.000מתוך אותם 
ערבו  ...רק עתה הבינונו כי, ניהליסטיםאפיקורסים (כופרים)של  לשאת בעולםדי, כולם החלו לצעוק. הוטל עליהם 

  .“ אותנו שלא ברצוננו בפוליטיקה של שתי הכתות
 –"יראילעיניו של המחבר ואושרה על ידו, כפי שמופיע בהקדמת ההוצאה הראשונה, מופיע  בתרגום המקור שהיה

, כי נראה שהסיבה לכך היא משום שהאקדמיה הבנויה על "קיימו מצוות", אך בשיפוץ האקדמי מופיע אלוקים"
 ת זו, האדםיאי נצרופי ממצ –ועונש, כי על –ל יראת אלוקים לשכריסודות הנצרות הפרוטסטנטית אינה גורסת שיוך ש

ופץ וסולף שועונש ולכן  –וממילא אין מקום ליראה ולשכרהרצונית פי הדטרמניזם, היינו, שלילת הבחירה  –פועל על
  המושג למושג המתואר כפעולה פולחנית, ללא כל העוצמה הרוחנית והמוסרית העומדת בבסיסה.

 כך שגם העובדות המועטות הנלמדות, יחטא בהכרח)(= שהאדם כל לימודי האקדמיה מבוססים על הדטרמיניזם אכן, 
כטקסים ופולחנים ולא מתוך רק לקיים מצוות  ניתן ופי –י, שעלה עוברות תהליך פרשני דטרמניסטאקדמיב

נגשתם וטיפול דטרמניסטי וחומרי, לפני ה הם עוברים שיפוץוכשמושגים אלו נידונים באקדמיה  יראת ה' ואהבת ה'
  כחומר לימודי או ספרותי.מגיל הגן ואילך, כבר התלמידים  לסטודנטים ולמעשה לכל

 –נוצרית המצאהעד כמה שידוע, פעמיים התייחסו גדולי התורה ל –התייחסותם של גדולי התורה לדטרמניזם 
, ממציאה אירופה, שהתעמת ישירות עם מרטין לותר –מגדולי רבני מערב, הראשון היה רבי יוסלמןאקדמית זו. 

כאשר מרטין לותר הגיע אליו לבוש בבגדי נזיר אוגוסטיני, כדי לפתותו ולשכנעו להעביר את כל של נצרות זו, 
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רבי יוסלמן תקף את לותר בין השאר על המצאת היסוד  רפורמים. –היהודים על דתם ולהופכם לנוצרים
[= מן הכנסיה  רחוק אתה מן היהודיות, יותר,, –. הוא אמר לו הדטרמניסטי ומאז הפך לותר לגדול האנטישמים

...עיקר העיקרים...ואתה הרצונית הבחירה אחד היסודות העיקריים של אמונתנו היאשאתה לוחם כנגדה!  הקתולית]
האמונה בלבד דיה כדי להיות נוצרי כשר ונאמן,  ,הלא לדידכםבא לזלזל בערכם של ספרים קדושים ויקרים אלה ? 

. קראתי את כתביך הרפורמים והציוניים] –צרות זו, שעל פיהם חיים [= ה"אתאיזם" וה"דתי בלב" שבנללא צורך במעשים 
  , הוצ' "נצח", בני ברק].201עמ' [מאיר להמן, "רבי יוסלמן",  “)The Servo Arbitrio("על עבדות הרצון" 

 –תב כ . הואאריה, תשמ"ט] –[פורים, ענין כ"ט, הוצ' גור, התייחס לכך בספרו "פחד יצחק" גם הגאון רבי יצחק הוטנר 
ול [= על משקל "ק...האדם מוכרח בכל ענייניו, זהו קול המונה בכח הבחירה של האדםהכפירה האחרונה תהיה ,,

     .“וקול שאונה של המיית הכפירה המשתלטת לעינינוהמונה של רומי", בתלמוד בבלי, במסכת מכות (כד.)] 
ה פי הדוקטורינ –על מופיע "כת דתית". האקדמי אך בשיפוץ בספר המקורי של חיסין הופיע "סיעת החרדים",

חדשה של  המצאהשל ההיסטוריון יעקב כץ, שמושג ה"חרדיות" היא  המצאתוהאקדמית הדתית, שיש לקבל את 
 כמאה השנים האחרונות, כראקציה מול ההשכלה והמודרנה הפרוטסטנטית שהשפיעו על חוגי המשומדים היהודיים

     יהודים זיהו את עצמם רק  ע באקדמיה בארצנו שכך יש ללמד, שעד אזלכן, נקבמלפני כמאתיים שנים ואילך, 
    . פי הניסור הלותרני בין "הדת והחיים", כדתיים –על

ת תר"צ החלו חבריה לזהות א –שרק בציונות הדתית בשנים תר"פ אנו הראנו שההפך הוא הנכון, מלבד הזיוף,
"השומר הצעיר" והם קראו  –  מהתנועה הפרוטסטנטית עצמם כ"דתיים", לאחר שהם עברו תהליך שהושפע תחילה

"האחים  –גם הם החלו לשלוח נציגים לקומונות הפרוטסטנטיות  ובעקבות "השומר הצעיר"לעצמם "השומר הדתי" 
ייסדי מלגיטימציה של  –. קיימת כאן גם דה35בורדרהוף" בגרמניה, כדי שילמדום כיצד לשלב בין המרכסיזם והדת

    . "כת"שופץ התרגום ל "סיעה",הפועלים ובמקום  –קידמה תנועתהמושבות שאותה 
לגיטימציה של  –מופיע שוב דה השיטתי אך בשיפוץ האקדמילרב ליבונטין, "עושק" , מופיע ייחוס הבמקור

ופיע מ, לא . במקורהתחתון –, היינו אנשי העולם"שודדים"פיינברג והרב ליבונטין והם מוצגים בפי המייסדים כ
סדים כדי להראות שכל המיי אוליהוא מופיע,  בשיפוץ האקדמי, אך "ניהליסטים"ם כינו את הביל"ויים כשהמייסדי

ה שם הם "משכילים" ויודעים מושגים פילוסופיים חדשניים מאותה תקופה.  חיסין, כאמור לעיל, סילף את מה שקר
א , שהישלדבריו הוציאו עליהם לעז זה וייחס גם אמירות גנאי על ראשי הועד, כשהוא אינו מעיז לכתוב מי הם אלו

ה, השמצה, כדי שלא יכחישו את דבריו, אך כל זה התאים לתעמולת ההשמצות של ועדות התעמולה של תנועת העבוד
מראשי עסקני מפלגת  ואת הסיבה לכך כבר הסביר מאוחר יותר גולומב,שידעו שיקשה להכחיש השמצות אלו 

ולה הוא ,מנגנון התעמ, –ן ה"הגנה", למפקד ה"אצ"ל" מנחם בגין ומפא"י, שהיה גם מפקד ארג –הפועלים 
  . )14(מרידור, ב"ארוכה הדרך לחירות", עמ'  “בידינו ואנו נכוון את כותב ההיסטוריה ותמיד תהיו אשמים

רות כדי להיווכח כיצד גולומב מחנך את דור ההמשך הפועלי "לכוון את כותב ההיסטוריה" באמצעות בדותות, סתי
ת דברי זמן מסוימת, יש לקרוא א –ח לכתוב בנקודתות  ממאמר למאמר, כאשר כל פעם הוא כתב מה שהיה לו נועצמי

ל המובא בספרו ש ,חבר ועד הארגון "המגן" ש. שמואלי המתעד את תאורו של גולומב כ"תאור...מופרך מעיקרו"
   .       שים אצלנו היסטוריה""כך עו), תחת הכותרת המלגלגת על גולומב, 116(עמ' 30פרופ. יוסף נדבה 

 שווא זה של "תרומת" אגודת ביל"ו להתיישבות בארץ –ועדות התעמולה של תנועת העבודה יצרו מצג
גודה שם הא –והטמיעוה בתוך מערכות החינוך שלהן ושל מערכת החינוך הדתית, קראו רחובות ואף שם של ישוב על

    שווא זו במערכות חינוך אלו.  –לא נעשה דבר, כדי להתנער מתעמולתומאז כמעט ו
על שיטות תיעוד וניתוח מקורות, כפי  חינוך אלו יושתת –יה במערכותהגיע הזמן שהחינוך להיסטור

ימת בפועל באקדמיה והיא שהאקדמיה מתהדרת בכך ולא על תעמולת ה"דיקטטורה הפועלית", שעדיין קי
ל מערכות החינוך רגל רחבה בחינוך האקדמי ש –דיין לא ניתנת להם דריסתמודרניים, שע –(למעט ההיסטוריונים הפוסט פיה –פועלת על

מה ששייך  , לא רק לגבי ביל"ו, אלא גם לגבי כלשרובם עדיין לוקים בגזענות ואנטישמיות) אף –עלדתי,  –הממלכתי והממלכתי
  .ת)מוצג בארצנו כיהדותורגם והפרוטסטנטי, ש ג'ודאיזםה(להבדיל מ וליהודיותוקשור ליהודים 

  
    השבתאות המקורית והמודרנית  באמצעות ,העבר של עם ישראל ותורותיו–המצאת    

  גוריון –בןדוד יהודה ועד –בןאליעזר מ ,התנועה הציונית של
 

פרופ. מוטי גולני מאוני' ת"א מה"היסטוריונים הישנים", לימד והבהיר למנהלי ואוצרי אתרים מוזיאוניים של הציונות, 
טימי ליצור עבר שלא היה, אף שזה אינו יש"לג 20.1.16 –עצה לשימור אתרים" שנערך ב בכנס  מטעם "המו

היסטוריה" ושהיסטוריוגרפיה היא "פעולה פוליטית המאפשרת למצוא ולהמציא את העבר. זו פעילות לגיטימית 
זו באקדמיה.    של הנצרות הפרוטסטנטית, שיצרה הבנייה  תפיסה זו מגיעה ממבנה החשיבה הדטרמניסטילגמרי!". 

אם אין בחירה חופשית והאדם מונע רק באמצעות אינסטינקטים כמו בעלי החיים, אין כלל מקום לפסילת "מחקרי" 
פסילה כזו נחשבת כלא אקדמית, כי במקום ולכן האקדמיה המבוססים על שקרים והשחתה מוסרית המופיעים בהם 

החדשה מלפני כחמש מאות שנים, הנצרות הפרוטסטנטית  שאין מושג של אמת עובדתית אין גם מושג של שקר. בעת
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  נזיר האוגוסטיני מרטין לותר וקלוין, החלה להמציא מחדש את עברו של העם היהודי ותורותיו ידי ה-עלשהומצאה 
    פי יסודות נצרות זו, בכפוף להחלטה שיש "לזקק את כתבי הקודש".  –על

ושיש בהם גם שיבושים רבים,  (= האוונגליון)י וכן "הברית החדשה" ממסד הכנסייתידי ה- עללותר טען שהתנ"ך שוכתב 
הן מבחינה דקדוקית והן מבחינת התכנים. התוצאה היתה שנוצרו מאות אלפי גירסאות לספרים אלו, במיוחד לנוכח 

    היד הקיימים. –שלפי עקרון השיויון הפרוטסטנטי, יש לתת מעמד שווה לכל כתבי [המלאכותית]ההנחה 
בא היה ערעור על האמינות של כתבים אלו. "חוקרי" נצרות זו כוולהויזן ודומיו באקדמיה ומחוצה לה, החלו השלב ה

לרסק כתבים אלו והחלו גם לשייך חלקים שונים מהתנ"ך לתקופות מאוחרות וממילא לפי הנחותיהם, לא נכתבו 
תון שבועי, כשבכל שלב שיסודות נצרות יהיתה כאל "שק חבטות" וכאל ע על ידי הנביאים. ההתייחסות לתנ"ךונאמרו 

    זו הוקצנו באקדמיה, נוצר הצורך לשדרג ולשכתב מחדש את התנ"ך וכך נוצרו "מדעי היהדות" באקדמיה. 
בעקבות נצרות זו הלכו כל הכתות שפרשו מהעם היהודי כל אחת בזמנה, אף שמדובר ב"אותה גברת בשינוי אדרת". 

ושפעה מאד מדת זו, הן בענין המשיחיות והן ביסוד הארציות וכן ביסוד , שההכת הראשונה היתה "השבתאות"
    השיויון, כאשר שבתאי צבי מכריז שהוא ידאג לשיויון בין איש לאשה וש"אותו האיש" היה נביא. 

בסתר ובראשם  –שהורכבה משבתאים העבר ביתר הרחבה "ההשכלה", –ביצעה את המצאת מאוחר יותר,
בספרו של ש. וורסס "השבתאות  . ראה,(שנקרא בנימין, ע"ש אח סבתו שהיה שבתאי)סון השבתאי משה בנימין מנדל

לכנופיה הבינלאומית  בפועלבדעותיו אלא גם לא רק , שהוכחנו שמנדלסון השתייך 150ראה להלן בעמ'  וההשכלה".
פירוק כאוטי  יתהמשמעותה ה, של "הבונים החופשים" ושסיסמת תנועת ההשכלה "תהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך"

(יצירת  Ordo ab Chaoהבונים החופשים היא סיסמת  .היא יסוד היסודות של "הבונים החופשים"ש של העם היהודי,
   .מצב של תוהו ובוהו] –כאוס כאוטי, [ סדר חדש מתוך כאוס)

ראשיה  שעל רבים מ, תנועה הציוניתה –יורשי המשכילים והרפורמים  המשיכו את המצאת העבר מאוחר יותר,
ם ינויישאנשיה ביצעו . (כולל הציונות הדתית), הובאה כאן בחיבורנו אינפורמציה על השתייכותם ל"בונים החופשים"

ישראל  בארץהראשון בעידן הציוני  פרוטסטנטיים.ההלאומנות והסוציאליזם  פי-לבאמצעות "המצאת העבר", ע
מרגע  פי נצרות זו,–ידו על –ת השפה שהומצאה עלבאמצעו יהודה –היה אליעזר בן שהחל במרץ רב בהמצאת העבר

. על כך כבר נכתבו מספר ספרים, כפי שפה העברית""ה –הוא קרא להמצאתו עלייתו לארץ בתשרי בשנת תרמ"ב. 
  הודה.י–בן ליעזרשהוכחנו על כך להלן בפרק על א

לא  ור של ריסוק התנ"ך. הםבתחילה סברו גדולי ישראל, שקבוצות מהעם היהודי נסחפו בתמימות אל תוך הגל העכ
, הן משום שנצרות זו פעלה באמצעות שמדובר למעשה בהתנצרותם של יהודים אלוזיהו את שורשי הבעיה, 

דים נוצריות והן משום שהגיעו אליהם יהו–האקדמיה בחשאיות ושכביכול מדובר במחקר שאינו מונע מסיבות דתיות
מות ועם ביגוד יהודי והעמידו פנים שהם שואלים ומקשים בתמימשומדים, לעיתים כשהם עדיין עם זקנים ופיאות 

    ת חז"ל בכתובים. שאלות על קושיות דקדוקיות בתנ"ך ועל הבנ (ולעיתים, תמימות זו אכן היתה אמיתית)
ת הקשר אאירופה עדיין לא חדרה הנצרות הפרוטסטנטית הגרמנית הרשמית ולכן היה קשה לזהות  –כן, במזרח –כמו

 ספרים יהודים אלו לבין נצרות זו. שניים מגדולי ישראל במזרח אירפה נטלו על עצמם את המשימה לחברהישיר בין 
רי מכוונת בהבנת כללי הדקדוק ובהבנת דב ו/אושיוכיחו מעל לכל ספק, שכל "הקושיות" מקורן בבורות אמיתית 

כשהם מעוותים לחלוטין את  חז"ל, במיוחד שאותן קבוצות  בתקופת "מחשבת ישראל" גם החלו לחבר חיבורים
" "הרב התנ"ך ואת דברי חז"ל ואף הוכתרו בתואר "רבנים", כגון, זכריה פרנקל בחיבורו על התלמוד הירושלמי וכן

ס, שעל , שהוא נהה אחרי היגל, מורו של המשומד קרל מרכ]1[בכתב העת "ציון" מס' וייס, שפרופ. רוטנשטרייך הוכיח 
    בתקופת חז"ל. פיו הוא תיאר את ההיסטוריה 

" על חברו של מרן הגר"ח מבריסק, הגאון רבי יצחק א. רבינוביץ חיבר בשבעה כרכים את חיבורו "דורות ראשונים
כה, חיבר את חיבורו על התנ"ך ומדרשי ההל (המלבי"ם)תקופת התנ"ך ותקופת חז"ל ואילו מרן רבי מאיר לייבוש 

 דקדוק, שנעלמו מעיניהם של מחברי אלפי ספרים נוצריים כאשר הוא מראה שהתנ"ך מושתת על תרי"ג כללים של
 עכור ומשומדים על המקורות היהודיים באקדמיה ומחוצה לה. כמובן, שספרים אלו לא השפיעו כמעט כלל לבלימת גל

ת אפי יסודות נצרות זו וזה מה שהכתיב להם  –כיוון שהנוצרים והמשומדים הגלויים והנסתרים פעלו עלזה, 
נחו ומאז גדולי ישראל זנחו נסיונות אלו, כשנוכחו בסיבות האמיתיות שהי למקורות ולא בקשת האמתהתייחסותם 

הודיים חשיבתה באקדמיה, נרתמו נציגיה הי –את ראשי הגל העכור הנ"ל ובכך שתמיד כשנצרות זו הקצינה את מבני
      דש במערכות החינוך שלהם.פי ההקצנות החדשות ולהחדירם מח –, לעוות מחדש את כל מקורותינו עלבאקדמיה

המציאה  הדתית)–(ובכללם הרב קוק ומנהיגי הציונותכיצד התנועה הציונית על כל שלוחותיה  ראינו ועוד נראה להלן,
תנועה זו לא הסתפקה בהמצאת העבר  ברם,עד ימינו. והחל מייסוד המושבות החדשות  את העבר בחו"ל ובארץ,

צאת העבר לאורך כל שנות קיומו של העם היהודי ואף מתקופת האבות של בתחום הזמן הקצר, אלא התפרסה בהמ
 –העם היהודי, כפי שמתאר פרופ.  זנד את החדרת המצאות אלו למערכות החינוך באמצעות הדיקטטורה שהשליט בן

ל גוריון, היתה ישראל החדשה מלכות הבית השלישי...נמצא אותו פונה א–במדומיין ההיסטורי של בן,, –גוריון 
היסטורי...לחוג היוקרתי שהוא כינס מדי שבועיים בביתו ושדיוניו סוקרו לעתים –החיילים המנצחים בלהט משיחי

בעיתונות היומית, הוזמנו היסטוריונים, פרשני מקרא מדופלמים ומדינאים שהיו אף חוקרים חובבים. בין המשתתפים 
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יסודה את הבטחתה לרבנים הראשיים, לא לכלול אנשים מסוגו [= שהאוניברסיטה העברית הפרה בעת יהקבועים, מלבד דינור 
היו גם הפרופסורים יחזקאל קויפמן...בנימין מזר, הארכיאולוג המקראי המרכזי, נשיאי המדינה...יצחק בסגל ההוראה], 

היה זה צומת...שכיוונה את המחקר האקדמי באותה מידה שעיצבה את צבי, ש. ז. שז"ר ועוד כהנה וכהנה... –בן
גוריון גם השתתף בכינוסי מקרא פומביים,  –...בןדעת הקהל והקרינה את ממצאיה וערכיה על כלל מערכת החינוך

לקח חלק ביוזמה לעריכת חידון תנ"ך שנעשה לפסטיבל לאומי תקשורתי וכן עודד את תנופת החפירות 
שנמצאו מתאימים למובא בחז"ל ולא תאמו [= הארכיאולוגיות, אם כי לא נטה יותר מדי להסתמך על ממצאיהם הבלתי צפויים 

. מקרה מיוחד הוא בהיסטוריה המודרנית, שמנהיג מדינה מוצא פנאי כה רב למעורבות די אקטיבית את המצאותיו]
[= היסטוריה הנתפסת כוודאית, אך בסוגיות היסטוריוגרפיות, דבר המלמד אולי על מרכזיותה של ה"מיתוסטוריה" 

(עמ' 66[ב.ג. זימן במכתב את אנשי המדע לשיחה עמו  “המקראית בהבניית האידיאולוגיה הציוניתת] מבוססת על כזבים ודמיונו

הוא הקים חוג לתנ"ך וזה התכנס בבית ראש  1958באוקטובר „ – )171עמ' (89 פרופ. א. שפירא מתארת .)]127
גוריון העלה חדשים -הממשלה פעם בשבועיים במוצאי שבת. השתתפו בה מיטב החוקרים של המקרא בארץ ובן

לבקרים תאוריות (= גחמות) היסטוריות...גם עוררו לא מעט גיחוך. הוא הסעיר את המדינה בסברות שלו...על 
  .“מקורותיו של העם העברי

אה להלן, כיצד הוא היה רנ ראינו עד כה וכן גוריון למושג "הרשות השופטת":- התייחסותו של בן
ים ליצריו ורצונותיו המידיים. להלן בפרק על "עסק הביש" נראה שכל המשבר "גמיש" ביחס לעקרונותיו, שהיו כפופ

שהוא יצר ושהוביל בסופו של דבר להתפטרותו וגרושו ממפלגת מפא"י, שהוא היה ממקימיו, היו על רקע "קנאותו" 
ה זה להגנה על הסמכות של הרשות השופטת ועל מחאתו שהממשלה נטלה סמכות זו לעצמה. אמנם, בפועל הוא הי

פי החלטותיה שקבע שהממשלה והכנסת כגופים נבחרים הם השולטים על הרשות השופטת שחייבת לפעול על 
אם דמוקרטיה פירושה ללכת „ – )154(עמ' 89רופ. שפירא מסכמת פושופטיה מתמנים בלעדית רק על ידי הממשלה. 

א רואה מתפקידו לעשות מה שהעם רוצה, גוריון לא היה דמוקרט. הוא הצהיר בפה מלא שאין הו-אחרי רצון העם, בן
(= היינו, התנהגות דיקטטורית עריצה אלא מה שהוא חושב שטוב לעם. הוא ראה את עצמו מבטא את "הרצון הכללי" 

וכמי שמבין  ידית לרצון שהכלל חייב לרצות אחרת דמו בראשו)שכל גחמה שעולה בדעתי בכל רגע נתון, חייב להפוך מי ,הקובעת
(= מה"בונים  יעקוביניכמו פרוטסטנטי לותרני ולא קלווניסטי), -(= שהוא מושג נוצרית מהו האינטרס הלאומי אינטואיטיבי

(= מושגים . הוא פירש את הדמוקרטיה כשלטון הרוב. זכויות הפרט וחירותיותיו מבטן ולידההחופשים" מתקופת נפוליאון) 

(= כי בן גוריון היה שייך ות הפרטים האחרים וזכויות הקולקטיב להגן על עצמו היו מוגבלות בעיניו מול זכוי פרוטסטנטים קלווניסטיים)

. הוא דחה את התפיסות הפרוטסטנטית הלותרנית, שראתה רק את האינטרס של הקבוצה, הלאום)-בקנאות לאגף החילוני של הדת הנוצרית
ידי הקונגרס, או הנשיא, נראתה -...הזכות של בית המשפט העליון בארצות הברית לבטל חוק שנחקק עלהליברליות

מעל ידי תפיסות פוליטיות) -(= ששופטיה מוזנים גם עלבעיניו פוגעת בדמוקרטיה, שכן היא העמידה את בית המשפט 
למוסדות הנבחרים. זו היתה אחת הסיבות שבשלהן לא קידם את רעיון החוקה...גישתו נבעה...שמא מתוך הפרגמטיות, 

עם רוחני ופיזי אכזרי של העולים החדשים -ידי רצח-(= רוב שהושג עלגדולה בישראל ? של מי שעומד בראש המפלגה ה
נראה, שמנחם בגין, כאשר הוא הועלה  .“רים בדרכו, והוא ביקש חופש פעולהוחוקה היתה שמה מעצ  עם קום המדינה)

אנטישמיות של מורו -פי תפיסותיו הגזעניות-ידי הרוב המסורתי הספרדי, אותו ראה מנחם בגין, על-על לשלטון
ידי הפיכה -, הוא החליט לבלום רוב זה עלהיום במדינה-ולדימיר ז'בוטינסקי כמנוון ופרימיטיבי, ישתלט על סדר

שלטונית של המלכת הרשות השופטת באמצעות נשיא הבג"ץ אהרן ברק. הוא קבע "יש שופטים בירושלים" 
ובעקבות קביעה זו הוא הגדירה ש"מלוא כל הארץ ובעקבותיו קבע ברק שהרבון במדינה היא הרשות השופטת 

על בסיס  ,ידי עיוותן-יסוד שחקקה הכנסת ניתן לבטל או לפרשן אותם על-משפט" וש"הכל שפיט" וגם חוקים וחוקי
לומינטי, ידי הכת הבינלאומית של הבונים החופשים והאי-הפרוטסטנטית הקלווניסטית המוקצנת המובלת על-הנצרות

גוריון בנה את הרשות השופטת ומי היה הראשון ששינה את מה -כיצד בן .פורמטיבית בסוף הספרכפי שהוכחנו אינ
שים במגרש הרוסים, שר המשפטים פנחס רוזן, היועץ המשפטי אנ אסף קומץהת בספטמבר  13-ב„ –שהוא בנה ? 

גוריון, כולם גברים -ידי בן-(= ממפלגת מפא"י) וחמשה שופטים עליונים, שנבחרו בקפידה על יעקב שמשון שפירא
אשכנזים, נאמנים לשלטון מפא"י און למפלגות הלווין שלה. כדי לרצות את המפלגה הדתית מתמנה גם השופט הרב 
פרופ. שמחה אסף וחונך את הכיסא הדתי. הרבה שנים מאוחר יותר ייחנכו גם הכיסא המזרחי, הכיסא הנשי והכיסא 

ת היתה נעולה. הבחור עם המפתח לא הגיע ואז בבעיטת וולה פרץ הערבי. הדלת לבניין שנחכר מהכנסייה הרוסי
גוריון -הוכרז על הקמת בית המשפט העליון ועל משה זמרה כנשיאו. בןהשופט משה זמורה את הדלת. כך באולם א' 

לא היה שם. הוא לא ייחס חשיבות לבית המשפט העליון. במשך כמה חודשים פעל בית המשפט העליון בהרכבו 
שניסה בכל יכולתו לרצות את פטרוניו  וחשש כי יפוטר. על כן פסק בית המשפט העליון, כי הקמת המדינה  המקורי,

לא מבטלת את תקנות ההגנה לשעת חירום שהוציא המלך הבריטי. תקנות אלה העניקו לממשלה כוחות לא דמוקרטיים 
מינהלי על בסיס חומר חסוי, להרוס בתים,  לעצור אנשים במעצרהפרוטסטנטית הקלווניסטית) -פי תפיסת הנצרות-(= על

כעל ארגון טרור, לאסור את פעילותו  לגרש אנשים מהמדינה. כמו כן ניתנו פסקי דין שקבעו כי ניתן להכריז על לח"י
בתל  2ולהחרים את רכושו. הסאה הוגדשה, לאחר שבית המשפט העליון אישר תפיסת דירה פרטית בשדרות ח"ן מס' 

מונה שופט נוסף לבית המשפט העליון, שמעון  1948המשפטי י. שמשון שפירא...ואז בדצמבר  אביב לטובת היועץ
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אגרנט, שלהבדיל מהשופטים האחרים לא היה מקורב להגמוניה הפוליטית ששלטה בארץ. הוא הציג את עצמו כעולה 
ית קלווניסטית פרוטסטנט-מארה"ב, שרכש את השכלתו המשפטית באוניברסיטת שיקגו (= אוניברסיטה נוצרית

קלסית), להבדיל מן השופטים האחרים שבאו מרוסיה, פולין ואוקראינה. הזר שלט בפסקי הדין החוקתיים שניתנו 
, שלא היה להם זכר בפסיקה המנדטורית שלטה בכיפה והכירה בסמכותו המוחלטת של המלך האנגלי. בארה"ב

הדין שנתן. הוא העז להשתמש במגילת העצמאות כמסמך  מושגים כמו "זכויות יסוד", "זכויות המיעוט" כיכבו בפסקי
לא מוסמך לאסור על מאכרים לעבוד בצל משרד הרישוי, מפני שחופש העיסוק  חוקתי...הוא קבע, כי שר התחבורה

גוריון לפטר את ישראל אלדד (שייב) ממנהיגי לח"י מעבודתו -הוא זכות יסוד. הוא ביטל הוראה מפורשת של בן
ים הבחינו, כי בפרשת "קול העם" היתה בתחילה תקלה...נקרא לחזור בדחיפות (= כמורה...רק מעט

לחו"ל)...בהיעדרו ניתן פסק דין ראשון שחזר על הנוסחאות המיושנות האומרות, כי בעל הסמכות, שר הפנים, מוסמך 
הדין שני, פי שיקול דעתו...כששב חזרה לכאן חזרה וגילה את התקלה, מיד ניתן פסק -לפרש את סמכותו על

אמנם, לאחר פרישת  )].20,11,20, (14[אביגדור פלדמן, זקוקים לעזרה משמים, הארץ, מוסף, עמ'  “...בחופש הביטויהמשתמש
ראש הממשלה משה שרת לחץ ,, –גוריון –במשפט קסטנר ממשיכו של בן - אגרנט, ביהמ"ש העליון חזר למקוריותו

על עדות  (דוברו של שר האוצר ממפלגת מפא"י)ביעה הפלילית נגד קסטנר על נשיא ביהמ"ש העליון לדחות את הת [= פקד]
הברית. יומני שרת –קורט בכר בבית הדין של בעלותהקולונל השקר שלו, שכאילו הוא לא העיד לטובת הפושע הנאצי 

[דן  “מעידים על התערבות חמורה ומתמדת שלו במהלך פרשת קסטנר, בעיקר בשיחות עם נשיא העליון יצחק אולשן

  .מרגלית, "יום שישי", י' אדר א', תשע"ו]
 .צורכי בניין..וריון את דמותו של הצבא, כמכשיר מרכזי בחינוך הנוער ועיצוב החברה בישראלג-וכך תיאר בן,,

ת להיו אומתנו, לא יבואו על סיפוקם אם הצבא לא יהפוך לבית היוצר של נוער חלוצי לוחם...רק הצבא יכול וצריך
  ).159(עמ' 84 “עלה בעיצוב דמותו החדשה של העם והיקלטותו הנאמנה בתרבות ובחברה החדשהגורם מלכד ומ

רגמטיזם , נופתע מהחיבור הגמיש הנע בין פ]1969[ת"א, עם עובד, בקובץ מאמריו "עיונים בתנ"ך"  אם נעיין, לדוגמא,
 עצמו גםה ומיוחדת באמת הקדומה...הרשה ללבין אמונה כנ [= פעולות מפוקפקות שנועדו להוליך שולל]פוליטי מניפולטיבי 

ם של [= בעקבות רופין שלחם למען "טיהור הגזע" מיסודות שמייהוא טען, לדוגמא לפתח פרשנות [= המצאתית] משלו. 
ארתור [= וכך הוא הושפע מל אחד, חיו בכנען זמן רב לפני בוא אברהם  –, שהעברים אשר האמינו בא]volk)העם (

  (עמ' יא).93שמיים  –שטען שהיהודים המקוריים היו שבטים לאו ועל כצנלסון ב"תיאוריית הגזע") רופין (שהשפיע עלי
אבי ש] וזו הסיבה )15, הערה 243(עמ' 40גם בן גוריון הפריח השערה, שהפלאחים הערביים בארץ הם צאצאי היהודים 

 על אףק משום הציווי האלוקי אליו]...שכתוב במפורש, שהוא נוטש את מולדתו ר למרות [=האומה היגר דווקא לארצם 
א יכול היה הו כך, לדוגמא,ל.  –גוריון כאשר היה זקוק לכך גם על ציווי הא –גישה "מדעית" חילונית זו נשען בן

" לכתוב ש"המאורע הגדול שיש לו משמעות מכרעת בהיסטוריה היהודית, היא הבטחת ארץ כנען לזרע אברהם ושרה
ך" מאשר גוריון "עיקומים בתנ"–של  בן יותר נכון לקרוא למאמריו. כפי שזנד מתאר, היה )011(עמ' 38 “]98[שם, עמ' 

 וא האמיןהמחד גוריון חי בפיצול אישיות.  –"עיונים בתנ"ך". רבים וטובים מפנים את תשומת הלב לכך, שלכאורה בן
 ת הרשיון האלוקי על הארץללא סייג במה שכתוב בתורה, שאלוקים הבטיח את הארץ לעם היהודי וראה בתנ"ך א

 ובכך שלנו על הארץ" (הרשיון)שניתנה לעם ישראל ובעדותו בפני ועדת פיל הוא אחז בתנ"ך והכריז ש"זה הקושאן 
 הוא הולך בעקבות הרצל, שאמר לגבי ערביי הארץ "ההיסטוריה תגיד להם, שאנחנו היינו קודם להם בארץ הזו

התעלם  וריוןג-בן, לא זו בלבד שאך מאידך, )59עמ' (92 "אדוני הארץ ראות בנו אתהקודש מחייבים אותם ל-וכתבי
 .טתוחלמכל קיום המצוות שאלוקים ציווה לעם היהודי אלא אף היה עוין אותן, כי הן הפריעו לו לחיות בהפקרות מ

 ללהגוריון האמין רק בעצמו. הצהרותיו על כך ש"המטרה מקדשת את האמצעים", כ–אומנם יותר נכון לומר, שבן
אצלו גם את פרשנותו המניפולטיבית של התנ"ך כמכשיר פוליטי, להשגת שליטה על הארץ ועל מוחותיהם של 

-יעל מבנה החשיבה החומר תה מבוססת"אמונתו" הי "נתיניו" באמצעות "הדיקטטורה הפועלית" עליה הוא הכריז.
  .)]16,8,68( 8ץ אפילוג, ערו -[ב.ג.הפרוטסטנטי ולדידו נבואה היא חשיבה מעמיקה ארצי 

הדות את גוריון ראה בי –בן,,ש ]1991, ירושלים, כתר, 67[עמ' טען בספרו "עם, ארץ מדינה"  פרופ. ישעיהו ליבוביץ
אסונו ההיסטורי של העם היהודי, משום שהיתה מכשול בדרך עיצובו הלאומי על בסיס של ארציות", מיסודות 

 שהתאימו גוריון בחר מתוך התורה את הדברים –גוריון וטען שבן–ןהנצרות הפרוטסטנטית. ליבוביץ הכיר היטב את ב
ל, צרות הנ"[= כפי שכתב מייסד הנלו. "ברוח הביקורת הנוצרית" הפרוטסטנטית, הוא הביע עוינות כלפי מצוות היהדות 

שם). ( “הביןוסגד לנביאים, שאותם בן גוריון לא הבין ולא רצה ל ], שמספיקה אמונה בלבגוריון היה אמון–ןשעליה ב
בונותם פוליטית של התיישבות הציונים ושל רי–גוריון להשתמש בתנ"ך לצורך הצדקה–, התחיל בן30 –מסוף שנות ה

 בארץ ישראל. תהליך הלגיטימציה הושפע מהשימוש ב"ברית הישנה" להצדקת ההתיישבות האירופאית של הנוצרים
  ). 77(עמ' 31הפרוטסטנטים, במסגרת הקולוניזציה 

כי "היהודי החדש" פרשו בפניו תמונה בלתי פוסקת..."מהתנ"ך עד הפלמ"ח". הם עטפו את המכבים ואת בר מחנ,,
כוכבא בהילה רומנטית של לוחמים נגד כובשים זרים. בפנותם אל ההיסטוריה...מנקודת מבטם, היהודים היו חייבים 

ט הציונית דומה מאד לזו של הלאומנות להילחם טוב יותר וביתר עקשנות...כפי שהערנו מספר פעמים, נקודת המב
האירופאית [= הפרוטסטנטית], לא רק בטון אלא גם במהות, כולל גם בגילוייה הקיצוניים. ציונים, כמו לאומנים 
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אירופאים, מעדיפים לחפש אחר מוות של "כבוד בקרב", או אפילו בהתאבדות המונית, כדוגמת מצדה או גמלא, מאשר 
...על שפיכות דמים, על עבודה זרה ליהודי למסור את נפשו אך ורק ההלכה מתירה [= מצווה]להתפשר. יש לזכור, כי 

כוכבא, -"גבורי המלחמה שלנו בר –זה התחיל כבר מהרצל עצמו שאמר  "חינוך"). 90(שם, עמ'  “ועל גילוי עריות
הם מאות דורות, יהיו לנו סמל. שזלזלו ב "גזלנים וגנבים"] –[= מס' מכשירין (א,ו)  הקנאים, הבריונים והסיקריקים

כוכבא -...כוחנו הצבאי יבטיח את בטחוננו בארץ. אנו נחדש את הגבורה של בראנו נוקיר את זכרם ונעריץ אותם
יש בכך עוד המציאו הנוצרים כבר בימי מסעי הצלב.  הבדותא, שהמכבים היו גיבורים,. )84(עמ' 92 "והחשמונאים

  בר והחיקוי המוחלט של הנצרות, המלווה את הציונות מראשית דרכה ועד ימינו.הוכחה ללכידות ההונאה, המצאת הע
ט שלו , כתב א. בלום בעבודת הדוקטורהמחקה את המרטיולוגיה הנוצרית ,כקורבןשל הציונים ת יוההתאבדונושא על 

נית (= השדה החברתי שיצר "המשרד הארצישראלי" נגזר מהשקפתו האוייג,, –) 115(תרגום כתב היד, עמ' 93
נה השבחת הגזע האנטישמית) של רופין, לפיה המרחב הפרודוקטיבי של הפועלים שיקף תנאים של עולם החי (= מב

יו הרקע הפרוטסטנטי של השיויון). הוא היה חסר רחמים, קשוח ואכזרי. סביר להניח שתנאים אלה  –החשיבה הנוצרי
ה השלישית. הנטייה שלהם להקרבה עצמית היתה למעשלאחוז הגבוה של ההתאבדויות בקרב מהגרי העליה השנייה ו

 מה שכינה דורקהיים "התאבדות אלטרואיסטית".
ות. אלרואי, שחקר את ההתאבדויות באותה תקופה, תיאר את הליגיטימציה והגלוריפיקציה (= התהילה) של ההתאבד

"כיליון הנפש למוות":  מאמר בשם 1920בהקשר זה ציטט את אחד מאותם חלוצים, מרדכי קושניר, שכתב בשנת 
א לא מאבד עצמו בלבד הוא כי אם קורבן המומת על ידי כולנו. הו…"המאבד עצמו לדעת בקרב חברתנו המצומצמת

". שמצא עוז לקבל עצמו משפט מוות ההגוי בלב רבים על עצמם והנושאים בקרבם לבלתי יכולת לעשות את הפעולה
ניותנו תנועה חסרים מקורות מימון "אשרנו היה דוקא בזה שעם כל ע) רופין הדגיש שלמרות של1913בקונגרס וינה (

 –1936במאמרו "מסירות נפש" ד"ר יהושע טהון ( ים אנו באנשים מסוגלים לקורבנות".באמצעים, עדיין עשיר
כן ם אאלא  ), אחיו של מזכירו של רופין, נתן ביטוי לאותו רעיון:"שאיפות לאומיות אינן יכולות להיות מושגות1870

אנשים מוכנים להקריב עבורם את חייהם. ללא חותם הדם לא יכולה כל תיקווה לאומית בהיסטוריה להתממש. 
בנימין (י.  ) ור'1880 –1950תקוותינו כבר קיבלו את חותם הדם, דם חם, דם צעיר". רופין ועוזריו כמו יעקב טהון (

ית, לו, קידמו במפורש את המרטיריולוגיה הציונ, שהיה המזכיר הבכיר ביותר ש(= מהציונות הדתית) ר. פלדמן)
 שהיתה בעלת חשיבות מכרעת בקידום תכנון התרבות של המשרד הארצישראלי. מרטריולוגיה זו היתה תערובת של

 בהקשר זהיש להזכיר את "האכזריות הבריאה" הציונית, בניגוד למהותם של .“דימוי המרטיר בתרבות הנוצרית
  ).199חמנים וגומלי חסדים" (שם, עמ' היהודים שהם "ביישנים, ר

ם חניכיה בתקופת השואה עם התקרבות הצבא הנאצי בפיקודו של רומל לגבולות הארץ, הכינו הציונים את כידוע,
ארץ "תכנית מצדה", של מלחמה עד היהודי האחרון במקלות וברובים, בעוד שמנהיגי הציונים ב להתאבדות במסגרת

גם יום השואה ממוקד בעיקר סביב  מסיבה זורה של פלישת הנאצים לארץ. הכינו לעצמם מטוס להמלט במק
                                     .התאבדותם של מורדי גטו ורשה

                                          
  ציונותידי ה-על חגי ישראלהמצאת העבר של 

  
חג לים.  הפוע –בהנהגת תנועת תנועה הציוניתידי ה-על ,במחנה שלהם בשיטתיות מסונרהחגים היהודיים של עמנו 

 , החג המכונן ביותר של העם היהודי, חג העצמאות של העם היהודי, חג שבאמצעות מתן התורה הפכנוהשבועות
 –חג ארצילהפועלים"  –"תנועתידי-עלס בראש חוצות והפך נרמלאומה ולהיותנו "עם סגולה מכל העמים", 

תוך השמטת עיקר  מילים של 'חג הביכורים', –מצעות מכבסת"חג" האדמה. בא –טי חומרי ובהמי פרוטסטנ
 תוך הבאת "ביכורים" בעיצומו של חג השבועות פה, נרמסה קדושת החג –של מתן תורותינו שבכתב ובעל החג

נק ע –וטיולי מכוניות בחג ובשבת שאחריו, כשמודעות הכרמל בחיפה –לשכונת הדר למניינם) 1932(בשנת תרצ''ב 
  מבשרות על "חגיגות הביכורים בחיפה תרצ''ב". 

ד לאחר נצחון החשמונאים, שכל יהודי יוכפי שנוסח בתפילה מ שהמכבים היו אנשים מאד חלשים למרות  –חנוכה 
אך ורק ההעברה על ביד גיבורים", אך מה שהדריך את המכבים במרידתם היתה  חלשיםמצווה לאומרה בתפילה "

מערכת החינוך הממלכתית ממשיכה עד היום לשקר  , בכל זאתעל עמנו וביטול לימוד התורה שכפו היוונים הדת
ומספרת לחניכיה שיהודה המכבי היה גיבור כמו שמשון הגיבור ושמה  וממציאה גם בענין זה את העברלחניכיה 

מהכובש הזר.  של שחרור המולדת הלאומנות הארצית, כמו זו הנוצרית הפרוטסטנטיתשהדריך את המכבים היתה 
גוריונית, כדמות שיש להעריצה על  –באמצעות הדיקטטורה הבן כוכבא הומצאה מחדש –דמותו של בר גם  

, עד אף האמת שהוא גרם לרציחתם של מליוני יהודים ולחורבן הארץ –עלשפעל לשחרר את הארץ מכובש זר, 
וכידוע חז"ל כינוהו  ]מסכת פאה (לא:)מי, [תלמוד ירושלכדי כך שהרומאים שרפו אפילו את כל העצים בארץ ישראל 

    . קיימת כיום מעט התפכחות אודותיו. סנהדרין (צג:), וכו'], מס' יבמות (עב.)[ כזב!) –(= בןכוזיבא"  –"בר
כוכבא מוצג  –ארץ ישראל ברמת אביב בת"א ושם ברכוכבא במוזיאון  –א' תשע"ו נפתחה תערוכה על בר –אדרבי"א 

היה גם אסון צבאי שעליו פיקד שמרד זה  ,רבן הארץ, אלא גם כדברי פרופ. י. הרכבילא רק כמי שהביא לחו
התערוכה שרה טוראל, מסירה את  –"פלשתינה" על ידי הרומאים. אוצרתובעקבותיו השם "יהודה" נמחק והוחלף ב

את כל מה  שגילתה את אמריקה" בגילוייה,מי "ציבור הציוני היא נחשבת ממש כהלוט של שטיפת המוח ועבור ה
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נולד עם הציונות. לציונות  [= ההמצאה]שזה ,, –? והיא עונה  "מה גילית"שידוע לכל תלמיד ב"חיידר". היא נשאלה 
כוכבא היה דמות מרתקת...גם הציונים מימין וגם הציונים משמאל, סייעו  –ורך להדגיש מיתוסים של גבורה. ברהיה צ

כוכבא. פובליציסטים משני צידי המפה הפוליטית דיברו  –עליו כעל ברכצנלסון דיבר  להפוך את דמותו למיתוס. ברל
  .["היום", ט' אדר א', תשע"ו] “התחיל פולמוס על הנושא, החברה השתנתה 80 –על גבורתו. רק בשנות ה

      
  יגיהםלבלרי הציונות ומנה ידי-על ,המצאת העבר תוך ביזוי אנטישמי של קודשי ישראל

  
כי באה גם לידי ביטוי בביזוי שיטתי של המושגים ה נטישמיות בתוך התנועה הציונית,ההפנמה הקיצונית של הא

נשי אדאגו  כדבריו, יהודה ששאף לחלל ולחלן את שפת הקודש, –רוחניים והכי מקודשים בעם היהודי. בעקבות בן
-עלצאת העבר תנועת הפועלים להמשיך את מורשתו ההרסנית, של "רציחתם" של המושגים היהודיים באמצעות המ

  ).254(עמ' 8יציקת תכנים חומריים למושגים המקודשים, כפי שמרכזת על כך מקורות פרופ. אניטה שפירא י יד
שם ללעג את המושגים של "שכינה" ושל "רוח הקודש",  צנלסון,כברל  –הסמן "המצפוני" של תנועת העבודה 

 קבוצה של גדולי הכופרים והלוחמים ומורדיםשמדבריו עולה שכביכול במקורותינו שכינה יכולה לשרות בתוך 
ויים באלוקים. הוא כתב: "שכינתנו לא הסתלקה מאיתנו...מתוך עצמות הדור ומרוח הקודש של הדור" ויש גם בדימ

נות תוירבו להופיע בעיהמושגים "גאולה", "הקץ", "דחיקת הקץ" ו"ביאת המשיח" ה,,אלו לא מעט שגעון גדלות.  
, ופה. בקטע קצר, בן פחות מחמש שורות, דחס ברל כצנלסון את המושגים הבאים: חזון עםהפועלים של אותה תק

בשיר  גילוי שכינה, שברירי ניצוצות, התגלות, נגוהות, צפרירי גאולה, צופים ומבשרים, נביאי אמת...שלונסקי,
ילין כביש וכרצועות תפ"אהלנו" משתמש בדימויים של טלית ותפילין לתיאור חוויית המפגש של החלוץ עם עבודת ה

כנה ה השלישית, של ממלכת העבודה, הוא מרג, את עמק יזרעאל, הסמל של העליגולשים כבישים...אורי צבי גרינב
  מך."ירושלים של מטה"...לתפילין של יד...את המכבש בכבישים למרכבת המשיח...חייל יהודי מתפלל ברובה לשלו

 הודיים ובעת ובעונה אחת לדחות את המשמעות הרעיונית שלהם ?כיצד אפשר לשמור את הזיקה לסמלים דתיים י
יתה ה'וני ג...אופייה האתאיסטי של התנועה...החילון של סמלים דתיים ויציקת תוכן ומשמעות חדשים...כבר בימי אום 

א ר בקובוסל הצעיר בשירת "בו העבודה"] –[= מייסד "דתהתכנסות חגיגית בליל החג...שבהם השתלבו גורדון הזקן 
אוכל  ות לאחר מכן, לא נהגו לערוך סדר פסח בקיבוצים. במקום זאת, היתה מתקיימת הילולה שלרבלעבודה". שנים 

את  הוא רק לחקות מה שנותר בתודעת חברי הקיבוץו[= ללא כל רוממות רוחנית יהודית, אחרי האבסת הבהמות ברפת בהילולת אוכל, 

 (=יה ...במקומות אחרים היה נהוג לקרוא הגדה היתולית, אם כפרוד]הקדושהפסח בהמותיהם מהרפת בחדר האוכל, אפילו בחג 

ודד ם להתמתון מקומי, העוסק בענייני דיומא...במקויעל האגדה המסורתית ואם כמין ע חיקוי של יצירה, בביזוי ובליגלוג)
ים אלו תיאור. “ומי היסטוריעם בעיית החומר, התייחסו אליו בזלזול...ברל כצנלסון הציג את חג הפסח כזיכרון לא

ם ש"כשה, ]יז) (ב,[במדבר רבה על עם ישראל, בהסתמכו על המדרש ] יג) (ו,[אסתר  ממחישים בפנינו את דברי רש"י
 ו בחגמי שנשאר יהודי, היינו חרדי, מתקיים ב . לעומתם,בהמית –לעיתים לרמה תת יורדים, יורדים עד לעפר",

  "ושהם עולים, עולים עד לרקיע ועד הכוכבים". –זה, חלקו השני של מאמר חז"ל  פסח
  

  כהתגלמות הנצרות הפרוטסטנטית ,חניכיהמ יםבנתפסת כיום בעיני רהדתית –והציונותהציונות 
  

 של שחוץ מהחרדים, כל העם היהודי כיום מורכב מסוגים שונים כיום, מתחילה לחלחל בחברה הישראלית ההבנה,
. בציונות להכיר בעובדה זו ישנה כיום התעוררות .יםיפרוטסטנט –נוצרייםה פי מבני החשיבה –החיים עלמשומדים 

, הנחשב כמי שהיה המקורב ביותר הדתית, יש מי שמכונה שם "הרב יוסף קלנר". הוא מלמד שם בשבעה מוסדות
ת . הוא אמר לנו שכיום, חוץ מהחרדים, כולם עברו תהליך התנצרות פרוטסטנטילרצי"ה, ראש מוסד "מרכז הרב"

ק שלא ר ופיע באתר המכינה]ה[זה גם ישוב עלי, הוא הסביר להם ובעשר הרצאות שהוא מסר לחניכי המכינה הצבאית ב
א , אלהם יהפכו לנוצרים פרוטסטנטיםפרוטסטנטי של מוסד המנזרים הקתוליים]  –[התחליף הנוצרי אם הם ילכו לאקדמיה

ה היציר קיבל את פרס יהודה ויזןדתית בנוי על נצרות זו. כל המרחב הלימודי בבתי המדרש של הציונות ה כבר כיום
 עת מאד רציני. הוא גם נשאל "מה פשר טענתך שהישראלים נעשו –הממשלתי ונחשב במרחב החילוני כבעל כתב

  . , י"ז אדר א', תשע"ו]16"מקור ראשון", שבת, עמ'  השבועון [לנוצרים" והוא הסביר על כך בהרחבה 
בניגוד לרב סדות מהגן ועד ה"הסדר" ברמת גן, סובר שעדיין לא הגיע הזמן למעבר רשמי כזה. יהושע שפירא, ראש מו

הדתית מבוססת  –הטכניון בחיפה וראש מוסד ההסדר שם ד"ר אליהו זיני, הסובר ש"ארגון רבני צוהר" של הציונות
או רפורמית", היינו, המשך מגדיר את הציוניזם הדתי כתנועה "ני , הרי שהרב יהושע שפיראעל הנצרות הרפורמית

"צוהר", את מימושן  –פרוטסטנטית בגרמניה. הוא רואה בארגון "הרבני" הגדול של הציוניזם הדתי –התנועה היהודו
 – ])21, עמ' 11.7.09, 406(גליון [שבועון "מעיני הישועה" פרוטסטנטיות. הוא אומר בראיון עמו  –של התובנות הנוצריות

רבנים, נידונה שאלת  80 –צה להזכיר. לדוגמא, בכינוס של רבני "צוהר" שהייתי בו והיו בו כיש תנועות שאני לא רו„
. לא היה שם ישיבה מעורבת, נשים חזניות ועולות לתורה)  –"שירה חדשה" (=שאינני יודע מה מתרחש בו  (= טמפל)בית הכנסת 

(= בציוניזם ום תנועה תרבותית רחבה קול אחד שחלק על זה, שמה שנעשה שם זה מחוץ לגבולות ההלכה. יש הי
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...אני רואה שלושה מאפיינים מרכזיים: הראשון הוא הערעור על סמכות הרבנים בדורנו. השני הוא הערעור על הדתי)
השולחן ערוך ופסיקותיו ונסיון לערער כל מיני הלכות שלא מתאימות לתרבות הנאורה במרכאות, השלטת בעולם 

ני הנשמה של כל הענין והקריטי שבכולם, הוא ערעור קדושת המשפחה, שהיא ערך המערבי. השלישי, שהוא בעי
  .“רפורמה כבר קנתה שליטה –לפי המינון של שלושתם אפשר לראות עד כמה הניאונשגב מאין דוגמתו ביהדות. 

ילן א –, בוגר מוסד "מרכז הרב", מהמחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת ברהינו פרופ. אבי שגיא מהציונות הדתית
. ספרו באצידי ה-על(מחבר המסמך "רוח צה"ל" יחד עם עוד פרופסורים מהמגזר שלו, מסמך שהוזמן המתמחה בחקר הציונות הדתית 

 , שאחרי מלחמת ששת הימים צעיריאמר לי) 2017הציונות הדתית ומלחמת ששת הימים",   –האחרון "מריאליזם למשיחיות 
אם ה –ת הארצית והחומרית של תרבותבלאומיות המשיחי, מרדו "מרכז הזב" הציונות הדתית בהנהגתו של ראש מוסד

פיינת המאשהיתה כבר קיימת אצל הרב קוק, יות הדתית לית, כפי שראינו לעיל ועברו למשיחהציונות הכל  –שלהם 
 ,סט"נגטון פו"וושי[ עשרות מליוני דולרים פרוטסטנטי הלותרני, שמיד הזרים לציונות הדתית –ריאת האוונגליזם הנוצ

את  נטשו ו"רבניה" תהציונות הדתיכיום, כמעט כל חברי  של שגיא לדעתו .]כתב בכיר  –, ביל ברודווי 27.3.04
גורסת ה, פרוטסטנטי –של האתוס הנוצרי והמצליחנותההשענות על הכח  בסיסונצמדו "רק למעטפת על  האידיאולוגיה

חנות המצלי. היינו, צון האל ויודעים את רצונו בעידן חדש זהשעצם ההצלחה של הכח מוכיח שהם אלו שעושים את ר
שגיא  ."ש'האלוהים אוהב את המצליחנים' , הגורסת כדברי ז'ן קלוין תהאגף הקלווניסטי של הנצרות הפרוטסטנטישל 

יסה וממנה שאבה הציונות הדתית את מחוייבותה לתפ יוסף –ראה את עצמו כמשיח בןה גם אישר בוודאות שהראי"
 רבניהם"ציונות הדתית, היה ראוי לקרוא ל"הם של הדמויות המרכזיות הנ"ל בפי דברי –על שיחית הפרוטסטנטית.המ
  כמרים של הנצרות הפרוטסטנטית.ה –

רי , הגורסת שמשיחיות זו שהתפתחה בציונות הדתית אחאני הצבעתי בפניו על טעות בסיסית הקיימת בכל מחקריו
י עצמוני, ממשיחיות שרק היתה חבויה בנשמתם של חניכי הצה"ד והתפרצה אחרמלחמת ששת הימים, נובעת ממהלך 

 המלחמה. הצבעתי בפניו על העובדה שהציונות הדתית למעשה עוצבה כישות חלולה, שכל נכסיה האידיאולוגיים
שכל נכסיה נשאבו לתוכה  ,שגם היא ישות חלולה ,תרבות של הציונות הכלליתהנשאבו לתוכה באמצעות סוכני 

  .עם הגרמניבפרט לאירופה ו –רוטסטנטיים שהשתייבו לעמים במערבפ –באמצעות סוכני תרבות נוצרים
ל קרל מרכס, משומד בן משומד, הידוע בשנאתו העיוורת לעם היהודי השפיע מאד באירופה ובסופה של תקופה, ע

ם עומות בעולם, בכל מקום ה"מ, בסין ובעוד מקיבסיס המרכסיזם הקיצוני נוצר הסובייטיזם בחבר העמים של בר
 ו אתייבא הושפעו מסוכני תרבות ברוסיה ומחוצה לה, שחבריה ,הפועלים בארץ –סיסטית שלה. תנועתכהגירסה המר

  באלימות, כפי שהוכח כאן בחיבור. המרכסיזם לארץ השתלטו על הישוב
 יח זהבורו "כתבי שחרות". משאצל קרל מרכס, מושג "המשיח" היה מושג מכונן באידיאולוגיה שלו המופיע כבר בחי

ל שאצלו הוא כמובן משיח חומרי העוסק בגאולה הארצית והחומרית, הבנוי על מבנה החשיבה הנוצרי פרוטסטנטי 
סקות "הסינטזה", משיח הגואל את הפרולטריון ומכאן ההתע –י מביא את העולם למצב האידיאה הארציות והחומריות

סוכני והם כ סטנטיהפרוט פועליההמחנה  פרים" ו"המשוררים")ו("הססקני ולבלרי בהגיגיהם ובפרסומיהם של עזה במושג 
והגאולה  את מושגי המשיח העבירו  ,[במדבר (לב, יד)] "חטאים לספות עוד על חרון אף ה'  "תרבות אנשים  –תרבות 

ילן א –מאיר בר , כדברי10הוא היה שקוע בקריאת ספריהם ופרסומיהם כבר מגיל כי  החומריים לכתבי הרב קוק,
הדתי"  ו"הסופרים העבריים" קראו לו "אחד העם )ט, מוסד הרב קוק, ירושלים, תרצ"ז –, עמ' קצ"ח("אזכרה"בהספידו אותו 
ו ל שולחנעוגם הוא ראה ניסנבוים, נשיא המזרחי בפולין . מאוחר יותר בהיותו בבויסק, נפגש עמו ר"י (שם, עמ' צ"ח)

פו הוא של י . מאוחר יותר בהיותו הרב, ורשא, תרפ"ט)189עקב ניסנבוים, "עלי חלדי", עמ' (יהרבה ספרים של סופרי השכלה 
ר (כפי שסיפ לקח "בהשאלה" עד סוף ימיו מהספריה ביפוהוא ש ,בספרים רבים מלבלרים אלוהמשיך להיות שקוע 

מרית ומריים של גאולה חו. בספריו הוא עוסק בשדרוג הקבלה, כאילו מדובר בנושאים חהספרן להגר"י קלופט מחיפה)
ן וארצית, כשהוא ובנו משתמשים בביטויים על הגאולה והמשיחיות אותם הם קראו בפרסומי השמאל הפועלי, כגו

וא הלך השדרוג זה קיבל לעיתים ביטוי גס ביותר, למשל,  (ראש המוסד "מרכז הרב") . אצל בנו"צפרירי גאולה" ועוד
(מפי  באקסטזה "השראת השכינה"! "השראת השכינה"!עד צה"ל והחל לצרוח מצ  –וצם ידי" לחזות במפגן "כוחי וע

  .הרב מ. צ. סגל) ,עד ראיה
, כך עשו יגל לאדמה לשם שימוש חומרי וארציהג.   – כשם שקרל מרכס הצהיר שהוא מוריד את האלוהות של מורו

ם ע את הקבלה בעקבותיהם ב קוק, כך הוריד הרלבלרי השמאל למושגים הכי מקודשים, כפי שהובאו הדוגמאות לעיל
  .ני"ת להלן בפרק "אתוס התחיה הציודוגמאו וראה כל עומקיה הרוחניים לאדמה ועשה בה שימוש חומרי ציני וזול

המשולבת בחומריות מרכסיסטית פרוטסטנטית, היא "הדת" של הציונות  הפרוטסטנטית לכן, הלאומיות הנוצרית
מותנה בכך,  הדתית –בציונות קיום "מצוות"ל בסיס נצרות זו, כאשר ע הדתית המתבטאת בשדרוג של מקורותינו

וכאשר בתדירות קיימת סתירה כזו מיד מתגייסים "רבני"  שאין סתירה בינם להתפתחויות מוקצנות של נצרות זו
ונת ציונות זו לשדרג את מקורותינו על בסיס ההקצנה האופנתית של נצרות זו, באמצעות שקרים, בדותות, בורות מכו

לכך ניתן להצביע על הקצנת מבנה החשיבה של השיויון בנושא הסוטים וסוטות, כאשר מיד  מא. כדוגוסילופים
, שהקצנה זו לעמיתיהם הדתיים באקדמיה בהיריםאקדמיה ומב פרוטסטנטי – סים סוכני התרבות מהאגף החילונימתגיי

לא להפגע מקצועית באמצעות חרם אקדמי עליהם  ד מיישרים קו כדי"יהרג ואל יעבור". דתיים אלו מי הוא בבחינת
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שקרים  והופכים בעצמם סוכני התרבות המחדירים הקצנה זו לציונות הדתית באמצעות שדרוג המשולב בסילוף,
  התנגדות לכך. ,בתחילה תמיד קיימת ל כלל פריטי הציונות הדתית, למרות שכע יםשבסופו של יום מתקבל וסילופים

 ומצאוהמרכסיסטית, שהלנצרות הפרוטסטנטית המילנארית ו/או ת נפרדו מהעם היהודי ועברו הציונות הכללית והדתי
זהב", הש"יצא עגל בכך , אין כל פלא לכן לותר וקרל מרכס.מרטין  –יים מגדולי שונאי העם היהודי ידי שנ – על

הגזע והשבחתו"  מגובשת את "תיאורייתכה שדווקא מייסדי וראשי הציונות הם אלו שיצרו בצורה  היינו,
האנטישמית שהתנועה הנאצית ניכסה לגרעינה האידיאולוגי, כפי שנראה מיד להלן בחלק ב', כאשר גם הימין 

ו שגם הי כתלמידם של מייסדי הציונות הציוני ובראשו ולדימיר ז. ז'בוטינסקי אמון על גזענות אנטישמית זו
  .החינוך בארצנו –ל מערכתי נצרות זו הם עיצבו את כפ –ושעל נוצרים פרוטסטנטיים

ללשכה של כנופיית "הבונים החופשים" גם כמי שהיה אמון על תיאוריית הגזע, השתייך  ,ז'בוטינסקי
(כוכב הצפון)  Etoile Du nordבלשכת "הבונים החופשים" ועדיין השתמרה התעודה בפריז הבינלאומית 

את כל המדינות לחתום על  ך האו"ם לשכנעיה שהצליחה דריעה על שייכותו לכנופיה זו, כנופהמצבבפריז, 
אמנה הכוללת את דילול האוכלוסיות המוחלשות בעולם, כדי להשביח את האוכלוסיות האחרות. על אמנה זו 

ך כ, הוא שמר על כיאה לחבר כנופיה חשאית חתומה גם מדינת ישראל, כפי שהוכח כאן בפרק האחרון בחיבורינו.
גת ושהגיע לדר 5,5,31–לאחר מותו. בתעודה מצויין, שהוא הצטרף לכנופיה בבסוד גם ממשפחתו והדבר נודע רק 

הימלפרב  מנחם מנדלצלם ידי ה-עלהעתקי צילומי התעודה נמסרו לארכיון של מכון ז'בוטינסקי, מסטר בכנופיה זו. 
הבניה "בספרו  צבי לוין מראשי הכנופיה כתב עליו .6/ 7/  1סימול א ,ב"אוסף זאב ז'בוטינסקי" ושם ניתן לראותם

 –, ת"א, טבת תשמ"ט) 50 –49(נשיא גדול לשעבר של הלשכה הגדולה למדינת ישראל, עמ' החופשית היא דרך חיים" 
אב זואחוה"...האח  הנצרות הפרוטסטנטית)של היסוד  (=המשולש "חופש, שיויון (= החופשי) ...העיקרון המסוני ,,

 חפשיםהל ימי חייו...להצטרפותו של ז'בוטינסקי אל לשכת הבונים כולו בונה חופשי כ–ז'בוטינסקי...איש שהיה כל
ל גוריון להכרה בבית"ר בתיווכו ש–עם בןהוא חתם על הסכם  .“1924 –"אטואל די נורד" בצרפת...שנוסדה ב

 "הבונה" פנחס רוטנבורג מראשי עסקני הציונות. הוא חתם על ההסכם הידוע לשמצה עם "הבונה", שרצח רבבות
, 67מ' ע("הארץ", "גלריה", שרצחו את היהודים  סמיון פטליורה, על גיוס המוני שוטרים יהודיים לצבאו יהודים, 
י ז'בוטינסקי היה גם חסיד נלהב של ניטשה, מגדולי האנטישמים, שהיטלר כה העריצו, כמו שאר ראש). 9,5,00

שתמשים לרעה (שם, נספח: מ, שוקן, ירושלים ות"א, תשנ"ו הגל ניטשה והיהודים", הוצ' –[פרופ. ירמיהו יובל, "חידה אפלה הציונות 

תו השתתפו ובהלווי 33ניהלו את הלווית ד. יודילוביץ, בעל דרגה הכי גבוהה  "החופשים ה"בונים )].243ומעריצים, עמ' 
  ).13,8,43יום ו' , ("המשקיף" “ ...יםמאורגנת של בית"ר קבוצהו כוח ה"הסתדרות הציונית החדשה"-בא,, – גם
  

חיים  ,עם, ז'בוטינסקי, ארתור רופיןתאודור הרצל, מכס נורדאו, אחד ה  –מייסדי הציונות 
  ועוד, תדמיתם וחשיפת זהות אישיותם האמיתית גוריון –בןויצמן, 

  
  תאודור הרצל

  
י ומינטראינו ונראה בחיבור זה, שבהקמת הציונות והמדינה היו מעורבים הכת השטנית של "הבונים החופשים" והאיל

נה חדשה בציון יקום ידי הקמת מדי-"על –וכך אמר גם הרצל  ובראשם מסדר הישועים בדרך ל"סדר עולמי חדש"
ת, ...אם תבוא פעם מהפכה עולמי)410)...תנו לנו את נפשכם ומאודכם (שם, עמ' 103(עמ' 92'סדר עולמי חדש' 

ה אלפיים ז? מה סובלים היהודים )...מהי הדת 109היהודים יהיו המנהיגים...הדמוקרטיה היא שטות מדינית (שם, עמ' 
ג'ואיש , הנני מתחיל לעסוק בדבר ה'6,10)...יום כיפור 33וביומנו א'  111שנים בשביל הפנטזיה הזאת (שם, עמ' 

סלד מהדת היהודית פרוטסטנטית ו-היה קנאי לדתו הנוצרית לא היה אתאיסט, הוא הרצל .)"35קמפני' (שם וביומנו א' 
 גם כך הואתמיד התכוון שאינו דתי ושאינו שייך לדת, אך הוא היה אדוק בדת הנוצרית, כפי שנראה להלן וואליה הוא 

ית המקדש )..."ב188וביומנו א'  112ובלעדו אין" (שם, עמ'  "אלוקים הגבור והנורא ישלוט עלינו –כותב לרוטשילד 
אנחנו .)..189ויומנו א'  113רוצה (שם, עמ'  אותו אבנה במקום שיהיה רצוי לי ואת ההמון אמשיך לכל מקום שאני

 תהזה ע)...63נבנה את בית המקדש מחדש ולא לשם דת, רק כדי לעשותו מזכרת נהדרת לאמונת אבותינו (שם, עמ' 
  .)268ויומנו ב'  112אשוח" (בחג המולד) (שם, עמ' ה-הדלקתי אח עץ

ס נורדאו של הרצל ומשפחתו וכן על מכ תיותוכניוו, דעותיו את הפרטים האמיתיים על אישיותו נביא להלן
מעט בכל ספר או  עליהם רק מתועדת המוסתרת מציהר, היות והאינפושאפילו בחלוף זמן כה רב וארתור רופין,

, ציבוררובה אינה ידועה כלל ל ולכןם עד היום אף אחד לא טרח לקבצו שלעיתים כבר אינם מצויים בשוק , כךמאמר
"אני מכיר רק יהדות גזעית ודמית, יהדות אחרת בעיני  –גזעני אנטישמי, כפי שהוא אמר היה רצל עד כמה שה ,למשל

 כתבו על כך,סטוריונים שטעו ויישנם גם ה ,מסיבה זו .)79(עמ' 92כקליפת השום...דמיונית וכוזבת כמו הדמוקרטיה" 
אין לציונות ,, – ציוני הראשוןבקונגרס ה ת לווהמיוחס ותמשום האמירכנראה, נובעת  שהרצל היה אתאיסט. טעות זו

. אותם “)15,6,95(יומנו  כשם שהחיילים מרוכזים בקסרקטיניהם ,אנו נכלא את הרבניםאו ,,, “דבר עם הדת
סטוריונים אינם יודעים שאמירות אלו מהוות את אחד מהיסודות הבסיסיים של הנצרות הרפורמית, כפי שניסחם יהה



145  
 

 

(כפי שכינוהו  פרופ. הרמן כהןנוצרי –היהודונה.גבי הפרדת הדת מהמדין לותר, למרטי הכומר מייסד נצרות זו
טית היא נהפרוטסט –החילונית המדינהייסוד ,, – לפני מלחמת העולם השניה כתב בהתלהבות, בורגמכיריו) מאוני' מר

 ,עקב פליישמןי ,142עמ' , "יהודית" ממנדלסון עד רוזנצוייג"["בעיית הנצרות במחשבה ה “מפעלו הנצחי של מרטין לותר
    ]. תשכ"ד ,ירושלים ,האוניברסיטה העברית ,הוצ' מאגנס

ובפרט היהודים  כל היהודים המודרנים הם פרוטסטנטים,, – אז כתב פרנץ רוזנצוייגהפילוסוף ממוצא יהודי 
    ]. 2001 /9 –195עמ'  "הרמן כהן ושאלת הפרוטסטנטיות היהודית" / /[מאיירס (באנגלית) “הגרמניים

בניגוד לאשתו שהיתה גם כן מאד פרוטסטנטית,  –נוצריתקיצוני בדתו ה –דתי אדם מאדראה שהרצל היה אנו נ
 כמה פעמים השהרצל הציל והיתה חולת נפש, תוליתהשתייכה לאחת הכתות המוזרות בדת הנוצרית הק, אך דתית

    מהתאבדויות והוא שקל להתגרש ממנה ("הרצל", ביוגרפיה מאת ארנסט פאוול).
 ,)125(עמ' 66 , שהיה מגדולי סוכני ההשראה לראשי התנועה הציונות לדורותיה)]1675[מת בשנת תע"ה (שפינוזה  ברוך

תב על האדם וש" הנוצרי וכראה באוונגליון ("הברית החדשה") חלק מכתבי הקודש של התנ''ך. הוא גם האמין ב"שיל
[ברוך “ (יש''ו ימ"ש) כריסטוסות בהדרכת רוחו של ...ואיבד את חירותו וזו חזרה ונקנתה על ידי האב,, –הראשון 

שאותו הגדירו כ"אידיאת האלוהות", מושג שאימץ ר' א.י. ] 2003, תרגומו של פרופ. ירמיהו יובל, 346"אתיקה", עמ'  שפינוזה,
  .“ית...אומהלהאידיאה האלוהית עם שתתחבר ...,, – ", ח''א, אגרת ק''מ, עמ' קע''ו)אגרות הראי''ה"( כגון קוק בכתביו

. חסידיו )18.8.95(יומנו,  “מושגיי על אלוהים הם כמו שפינוזה,, –מין ב"שילוש" הנוצרי כמו שפינוזה הא הרצלגם 
של  בלטינית ולהדפיס את חיבורומלטינית לתרגם  גוריון, שאף ציווה–בן וזה היו גם אלברט איינשטין וכן דודשל שפינ
    .)8, הערה 126(עמ' 66וסייע להוצאתו  )פוליטי" –ליון דתי("ג icusTructatus Theologicum Politשפינוזה 

י מנהיגו של גם כשנעשה אב,, –שבאו אליו בטענות מדוע הוא התנצר התגונן והתפלא על כך  ,הנס, בנו של הרצל
למול העם היהודי, סירב בעצת מקורביו (= שהיו כולם משומדים רשמית, כדברי בנו) להביא אותי בברית האמונה ו

 אבי ציוה על אף בשנתו האחרונהאותי, הלא נעלם מכם שאבי הדליק בכל שנה ושנה את אילן המולד הנוצרי... 
י. נדבה, ת''א,  ,"נגוהות מן העבר"  –(עדות בנו  “המחנכות שלנו, שיתפללו עמנו בוקר וערב את התפילה הנוצרית

התנצר היום או מחר, כדי יתי מעדיף ליש לי בן, הי,, –למוריץ בנדיקט  1882  –הרצל כתב ב .)69 תשכ''ט, עמ'
...הנס...המיר את דתו כמה פעמים: הוא היה בפטיסט, ו בנצרות תתחיל מוקדם ככל האפשרשתקופת החברות של

וזים בתו הבכורה של הרצל, פאולינה...עברה כמה אישפקתולי, פרוטסטנטי, אוניטרי וקוויקר...והתאבד ביריה...
 וינה, מביה''ח הפסיכיאטרי של... הצעירה טרודה...אושפזה בבי''ח פסיכיאטרי כמעט לצמיתות הבתפסיכיאטריים...

  ...הרצל כפדופיל התעסק עם אחיניותיו .1943למחנה טרייזנשטאט, שם מתה מרעב במרס  נשלחה (= ע''י הנאצים)
       .)6.7.04ת אחרונות", ידיעו"נה מלמד, א(ארי “קפץ מגשר...והתאבד 1946... בנובמבר נכדו היחיד של הרצל

  ותו המוזרה עוררו ברופא שיף את המחשבה, מראהו והתנהג,, –הרופא פרידריך שיף התרשם שהרצל היה חולה נפש 
  ).106(עמ' 56 “כי אין דעתו של הרצל שפויה...שמא גרם לו עומס העבודה למחלת עצבים

 ).111(עמ' 92חולה רוח"  –שיש לומר שאביו היה  , אמר1924"אופייני הוא, שבנו יחידו של הרצל, שהשתמד בשנת 
) עלי 552הדעת...(א' -"מתי אסיר ממני את ההרגל, לכתוב מכתבים מחוסרי יישוב –) 213הרצל כתב ביומנו (א' 

  להודות לעצמי : הדמורליזציה אחזה בי"
ולית, המחייבת את , אך השתייכה לכת הזויה בדת הנוצרית הקתדתית כבעלהאשתו של הרצל שהיתה גם כן מאד 

קל חבריה שישרפו את גופם לאחר מותם. היא היתה  גם חולת נפש, שהרצל הצילה כמה פעמים מהתאבדויות והוא ש
י, בכר אמר ל,, – מי גרם לה למחלה זו ומדוע רצתה להתאבד ?. ("הרצל", ביוגרפיה מאת ארנסט פאוול)להתגרש ממנה 

ל העביר לעיונו ש(חבר הפרלמנט האוסטרי) ד"ר בלוך )...70(עמ' 92 שלעת עתה יש לי הצלחה ממשית רק אצל הנשים
ניהם שיף את הספרון "אנטישמיות ויהדות לאומית" מהנוצרית קמילה טהיימר, פלגשו של הרצל, שאודות ליחסים בי

בביתו, כי  ז)...ד"ר כהן אמר : "הרצל חיפש לעצמו עבודה, כדי להפיג את ייסוריו והרוג16(עמ' 92היא הפכה לציונית 
הקרוב  התחיל עוה"ד ד"ר שאול ר. לנדוי, יועצו 1930...בשנת )20(שם, עמ' אשתו חשדה בו ביחסים עם נשים אחרות" 

 ותיו הקטינות[= ובכללן אחייני) 57(עמ' 92 “של הרצל, לכתוב את זכרונותיו...ביניהם את הספר בגרמנית "הרצל והנשים" 

, וריוןג-בןחיים ויצמן ו –מסיבה זו בדיוק רצו גם נשיהם של שאר אבות הציונות  .])6.7.04(אריאנה מלמד, "ידיעות אחרונות", 
  .למניינם] 4,9,20[פרופ. מוטי גולני, מוסף "הארץ", ט"ו אלול תש"פ,  להתאבד

בספרו  ילון כתב,,הסופר עמוס א –תאור מפורט יותר על מחלות הנפש של הרצל וכל צאצאיו, הובא בעיתון "הארץ" 
. הדיפרסיות התדירות שתקפוהו לא היו מן הסתם הקש יהדיפרס–"הרצל בדומה לשבתאי צבי, סבל ממניהל" "הרצ

(אלון  פתלוגיה"–פי כן ראוי לציין קו משותף ביניהם בתחום הפסיכו–עלמאניות קיצוניות כמו אלו של שבתאי צבי, אף 

[= שמה האמיתי היה . בתו טרודה להנצר היום ולא מחר)לנצרות אני מעדיף  גם ציטט שם את הרצל "איני נרתע למעבר פורמלי
פרסיה...רוב חייה עברו עליה במוסדות וסנטריומים ד–אובחנה כחולת מניה 17...כשהיתה בת )]64(עמ' 56 מארגריטה

היא גורשה עם שאר חולי  1942 –סטפן תיאודור, נכדו היחיד של הרצל...ב  –שונים. היא נישאה...ונולד להם בן 
נשטאט, שם היא מצאה את מותה...הצאצא האחרון של הרצל סטפן יזנאצים למחנה טריידי ה-עלמאושפזים הנפש ה

...קפץ אל מותו לנהר מגשר מעל 1946...בנובמבר (= דפרסיה)תיאודור...היתה מידי פעם שורה עליו רוח דיכאונית 
לבל והזוי. הוא הסתגר, שקל להפוך נהפך לאיש צעיר, מבו (= בנו של הרצל)...הנס (= ארה"ב)שדרות מסצ'וסטס 
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לנזיר...בשלב מסוים חש כי הוא זקוק לעזרה והלך ל"טיפול"...אבל מצוקתו רק גברה...הוא ניסה לשכנע...שעוד ניתן 
להחיות את פאולינה אחותו, אם יניחו קמיע קתולי על ליבה. לאחר שנכשל בכל מאמציו, התאבד הנס ביריה בראשו 

היטמן עימה באותו ארון...פאולינה...מצבה הפיזי והנפשי הלך והתערער. על פני שנים סמוך להלוויתה וביקש ל
אושפזה שוב ושוב, גם עקב מצבה הבריאותי וגם במוסדות של חולי נפש. היא נישאה, התגרשה, חברה אל אנשי 

ברזילי, מוסף  –וי[ורד ל “14.9.1930–שוליים והפכה למכורה לסמי הרגעה ומשככי כאבים למיניהם...מתה בבורדו ב

  . ]20.4.01 בתאריך ,30עיתון "הארץ", עמ' 
הפושטת .בת אלפיים..כשאזכרך בימים הבאים, הו ירושלים, לא יהיה זה זיכרון נעים. קובעת טחובה ,, – הרצל כתב

 מהי  .33“בן אנוש היחיד שאי פעם עבר כאן ,(= יש''ו ימ''ש) מסביר הפנים מנצרתבסימטאות המעופשות. ההוזה 
תה ומקדושבעיני אין ספק, שירושלים אחר שנטהר אותה מסרחונה ,, – אותה ירושלים אותה הוא רואה בחזונו ?

פלות, טועוד הוא אמר "ירושלים מלאה אמונות  , מרשימותיו של יועצו).59(עמ' 92  “, היא תהיה למרכז העולם !העתיקה
ינם "הכמרים הנוצרים הם ברום המדרגה, כי הם א ).94(שם, עמ' שנאה וקנאות. אני אעשה בעיר הזאת סדר יסודי" 

  ).67להוטים אחר הכסף. הכמרים היהודים הם בשפל המדרגה, כי הם להוטים אחר כסף!" (שם, עמ' 
  

משימתו הראשונה של הרצל בדרך להקמתה של המדינה היתה לעורר גלי אנטישמיות אדירים 
  הנאציםבאירופה מלווה בפוגרומים שהסתיימו בשואה שביצעו 

  
, דאו)(כפי שנוכיח להלן בפרק על נור אנטישמית"הת ובזמן שמכס נורדאו התמקד בביסוסה של "תיאוריית הגזענ בו

נו הזכויות שנית-וקיבועה בקרב עמי אירופה ובפרט בקרב העם הגרמני ותעמולה לביטול שיויון שאותה הוא יצר
דולי האנטישמים ומיסודה של האנטישמיות באירופה, ב גם בגרימת הערצה לגר-ליהודים, עסק תאודור הרצל במרץ

ה , כדי לגרום ליהודים ובפרט המתבוללים לעזוב את אירופדי מעשים,  מאמרים בעתונות, מכתבים והתבטאויותי-על
מיומנו של  נביא על כך תעוד זה שראל או לכל ארץ אחרת בכל יבשת אפשרית לשם הקמת המדינה בה.י-לכיוון ארץ
ומרשימותיו של  וה"ד ד"ר אפרים ר. לנדאוע -קר מתוך רשימותיו של עוזרו ויועצו המסור של הרצל בעי הרצל, אך

(עמ' 92 הצדק עם נורדאו, שחוק שיויון הזכויות ליהודים דינו כשטר פסול,, –יועץ הממשלה הגרמנית יונה קרפל 
ן ...לשיויוחית שניתנה ליהודים)...כל העמים סובלים מהלחץ היהודי...האנטישמיות באה הודות לחרות האזר57

טשאס המתבוללים. ה"דיי כעס גדול בין...)58עמ' שם ( הזכויות האזרחי אין יותר מקום בארצות מגורנו הישנים
ק רפולקסבלאט" כתב בשמי דברים נמרצים, שהיהודים הם סכנה לעצמם ולעמים, שהיהודים אינם משועבדים לעמים 

גרס ניגש )...בימי הקונ62(שם, עמ'  הם יותר אמיתיים ומופלאים מדברי הרבניםהעמים ליהודים. דברי העיתון הללו 
ום ושאלני : "האם אינכם פוחדים שבזה שאתם מכריזים שהיהודים הם גורם זר כרס וחוטם עק-אלי נוצרי עב

ותר יוטב ך י)...כמה שיותר יורע מצבנו, כ63באירופה, גרש יגרשו אתכם ? (שם)...לאנטישמיות זכות קיום (שם, עמ' 
י כר ...הברון ליטהנברגר אמר לי בעדינות, שהצדק עם האומרים שהאנטישמים מוצאים באופן התעמולה שללנו (שם)

ה קשה )...טענ67נרחב וסיוע לתעלוליהם. זה פשוט שאני מעורר אצל ההמון את הדחף לרדוף את היהודים (שם, עמ' 
תבתי כנרר מצטט בשמי, שכל היהודים הינם מוצצי דם. אני לא קיימת נגדנו, שהאנטישמים מסכימים עמנו (שם)...ש

נפילת  )...בכר סיפר לי, שהפחה מדמשק...אמר לו "הציונים בונים את תקוותם על68"כל" רק "היהודים" (שם, עמ' 
, אנו היהשולטן והתפוררות טורקיה, בחושבם שאז הם יהיו יורשי פלשתינה. אנו מכירים את תוכניתו של הרצל. עמדת

בואו ישאם יבואו היהודים לארץ כמו עכשיו לשדד את אדמתה ולחיות איתנו, יהיה שלום ואחוה בינינו, אך אם הם 
דול לשלוט עלינו, יגרמו להתמאמאות ושנאה אשר לא תחלוף לעולם...בעד כל נסיוןשכזה יהיה עליו לשלם מחיר ג

עלי ומנעה עליית יהודים לארץ בגלל הרצל)... ) (= ואכן תוך זמן קצר טורקיה סגרה את גבולותיה69, עמ' (שם
יון ל הרעלסמוך על האנטישמים...אני חושב שהאנטישמים הם...יאירו לי פנים ויתחברו אלי...ביסמרק כתב לבלוך, שכ

ש ...ראיתי מרא)71הוא המצאה מלנכולית ושאני עושה רעה גדולה ליהודים בכל אשר אני כותב ומדבר (שם, עמ' 
...אומרים שאני משתמש באותם מונחים שמשתמשים )73א האמצעי הטוב ביותר (שם, עמ' שהאנטישמיות הי

חבור עם ל)...אומרים שאני נותן ידי לאנטישמים. למה לא ? (שם)...אני מוכרח 78האנטישמים. כן הדבר ! (שם, עמ' 
ים ! רק )...אנטישמ80עמ' (שם,  שונאי עמנו (שם)...הדבר תמוה ביותר שווילהם אינו רוצה לוותר על היהודים שלו

  בעזרתם יהיה לאל ידינו להגיע למטרתנו (שם).
  

  פרוטסטנטי נקבר בבית קברות נוצרי בווינה–הרצל כנוצרי
  

 כתב שהוא נסע בראש משלחת של "המזרחי" כדי לעלות לקברו של ולין, יצחק ניסנבויםבפ ראש תנועת "המזרחי"
ולנו כי קברו של הרצל נמצא בבית הקברות המרכזי אשר ליהודים, חשבנו כ,, –הרצל בבית הקברות הנוצרי בוינה 

כאשר נכנסנו דרך השער לבית הקברות הזה, חשכו עיני: לם שם הודיעונו, כי הרצל נקבר...בבית קברות אחר...או
 יתכידוע, רק למי שהתנצר רשמ  .), ורשה, תרפ''ט289לדי", עמ' "עלי חיצחק ניסנבוים, ( “צלבים! צלבים! צלבים!

     ., ניתן האישור לקוברו בבית קברות נוצריבאמצעות הטבלה
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האם הרצל קבור בהר הרצל שבירושלים או שה"קבר" של הרצל הינו רק אנדרטה לזכרו, ה"כעבה" של  
לאחר קום המדינה, נשלחה משלחת מיוחדת של קציני הרבנות הצבאית, כדי לחפור את אחוזת הקבר של „ – הציונות 

    ות הנוצרי בוינה ולהעלות את עצמותיו לארץ ישראל. הרצל בבית הקבר
 (שאוימו בעבר ובשל כך מפחדים להיחשף)מקורות מהימנים ביותר המקורבים לאנשים שעסקו במלאכת חפירת הקבר 

העידו בפני כי בחפירה לא נמצאו שרידי עצמותיו של הרצל. בהוראת גורמים מסוימים נבדתה מעשיה על מציאת 
(= בנוסף לפגר של חתול שנמצא שם בשלבי רקבון בקרבת מקום, ת חזרה לארץ עם ארון ובו שק אדמה עצמותיו והמשלח

שגם אותו הטילו לאותו שק ויחד איתו הוטמן השק באדמת הר הרצל, כפי שסיפר לי בנו של סא"ל הרב אברהם הורוביץ, רב 
המצבה השחורה במרומי ההר ומאז, בכל שהוטמן  ברוב טקס ופאר תחת חיל הים דאז שטיפל בהעברת האדמה לארץ) 

  ).145(עמ' 57 “מוצאי "יום הזכרון", עולים עולי רגל ואישי ציבור להקיף את האבן ואת שק האדמה
ה ת(אוריה שביט, "מוקשה שישרפו את גופתה, כמקובל בזרם מסוים בנצרות הקתולית יוב 39אשת הרצל מתה בגיל 

יוני בקשה זו עוררה התנגדות בעולם הצ  ).13.7.00רץ", י' תמוז, תש''ס, תון "האישל הנסיכה היהודיה האחרונה", ע
 –בסן . בנה האנס שכח את צנצנת האפר של גוויית אמו ברכבתמ. לרנר, תשל''ה) ("חיי עולם",נוצרי  –היהודו

  ).298(עמ'  28ז. ז'בוטינסקי גם ביקש לשרוף את גופתו  ).597(עמ' 34 בארה''ב, צנצנת אשר יותר לא נמצאה פרנסיסקו
  

דעת ומתוך כך הגיע  –דעת וחסר שיקול–הרצל היה טיפוס מופקר, שסבל מחוסר שפיות, קל
  כדי לנצרם ,באמצעות הקמת מדינה לרעיונותיו המטורפים לכנס את היהודים במקום אחד

  
כפי שכתב ( עשריםכבר בגיל בושת וינאי –בביתהרצל עצמו, כיתר ראשי הציוניזם, היה שקוע בזימה ולכן נדבק בזיבה 

 .)578(עמ' 43 )44( , אשר ממנה לא השתחרר עד סוף ימיו ומחלה זו כנראה גרמה למותו בגיל צעיר)לחברו היינריך קאנה
     ).שם (אריאנה מלמד,הרצל היה פדופיל ומכור למשחקי הימורים ואת הפסדיו הכספיים מימן אביו 

ק בחו"ל ורתחילה לנצר את היהודים  רוטסטנטיות, שדרשוהתנועות הפהרצל היה שייך בתחילה לאגף הקיצוני של 
, טיפרוטסטנ –שיתנהל כבית תיפלה נוצרי מקדש –ביתו שיקימו את מלכות ישראללאחר מכן להעלותם לארץ כדי 

ודי ת כל העם היהולכן הוא נפגש בתחילה עם האפיפיור ושידלו לנצר א 33כהכנה לבואו המחודש של "אותו האיש"
זויה רצל ההראה שתוכניתו של ש לא זו בלבד ,האפיפיור. )227הימים, חלק א עמ'  ספרי, 18.8.95  14א' עמ' , יומן (יומנו

דחה  הואולכן שאלוקים התייאש מעמו והחליפם בנוצרים  לקנון הנוצרי תתרוגם ס ובלתי ניתנת למימוש, אלא שהיא
נראה, „ברירה,  בלית  לשם מטרה זו. )ית ופרוטסטנטית(קתולנוצרית  –הרצל להקים קואליציה כללאת בקשת 

ה"נויא  ניהל עם עורך ציונות הדתית)ידי ה-על, תשע שנים לפני מותו ולא בצעירותו, כפי שנטען 1893(שבאותם הימים 
 קיצונית כן ביומנו. הרעיון בדבר טמיעה –פרייא פראסא" את השיחה על שאלת היהודים, שהזכיר אותה שנתיים אחרי

, מנהלו ל)(= מעסיקו של העיתונאי הרצ מוריץ בנדיקטתכנית מוזרה מאד...ף לפעול בו והבשיל עד כדי של היהודים הוסי
ור שהאפיפיביצוע ו –ועורכו של העיתון "נויא פרייא פראסא", התנגד לתכנית זאת. אמנם נימוקיו, שהתכנית אינה בת

שבלא  ההכרה,הרצל לאחר שיחה זו... השמד ביטל –את תכנית, פנים –כל –לא יקבל כלל את הרצל לראיון...על
טעה מ. ואולם בכך, שהיתה זו הסיבה היחידה, וסמכות כוח–העזרה מצד עיתונו, שסירבו לתתה לו, יהיה עומד חסר

בדעתו  ). אם כן, הרצל נשאר איתן6 –64(עמ' 56 “את זכרונו בימים שלאחר מכן...שהפתרון המוצע אין בו פתרון
ידי -לעפרוטסטנטי של הנצרות  –י" לעם היהודי, רק  באמצעות העברתו לאגף הדתיהסופ –שיש לבצע את "הפתרון

    טבלה רשמית, אלא שהוא נוכח שהוא לא יוכל לבצע את תכניתו המוזרה והמטורפת בחו"ל.  ה
ם את גלויות ישראל לא"י כדי שהתחילה לקבץ  שגרסו שיש ,נועות נוצריות אלועבר לאגף המתון יותר בת הרצל

ולכן  33ורק אז לנצרם ומי שיתנגד יחוסלמופיע בנבואות אחרית הימים כת מלכות ישראל ואת בית המקדש, יקימו א
ת ברירה , שמבחינתו היא יכולה בלי(אריאנה מלמד, שם)שבה ידברו רק בגרמנית  ,"מדינת היהודים" -עבד תכנית מהוא 

סט ו "אוגנדיציוני רוסי ירה בכתפו של נורדאו וצעק ל[ כ"מקלט לילה" ס נורדאוגם באוגנדה או ארגנטינה, כדברי מכלהיות 

אמנם, הרצל רצה לכתחילה ארץ . לארץ ישראל ניתן להעבירם ,ורק לאחר ששם כולם יתנצרו (מבוא)]87אפריקני" 
   ליר", ירושלים). –ון, מכון "2006, אביב 28גליון מס' , 75עמ'  עת "תיאוריה וביקורת", –, כתביוסף –(איתן ברת, כפי שמוכיח איתן הבר אחר

ת אמנסה לממש את התנצרותם בארץ ישראל בעזרתו של הקיסר הפרוסי וילהלם השני, שראה  הרצל ,אומנם לפני כן
, 1898ויליאם הכלר בשנת  הנצרות" של ארץ ישראל ולשם כך הוא הגיע יחד עם כומר בית הקיסר –עצמו כ"אבי

), 328(עמ' 43 "אתה המשיח" –לו  הכתיר הכלר כמשיח באומרו תו), שאו461(עמ' 1 לארץ גם הרצלאז הגיע כאשר 
הוא  ולמעשה תנצרכמרשמית בפועל  מוצאו היה יהודי והוא גם חיכי שכן הרצל מילא את כל התנאים כמשיח נוצרי, 

  ., ורשה, תרפ''ט)289(יצחק ניסנבוים "עלי חלדי", עמ'  הקברות הנוצרי בוינה –התנצר ולכן הוא נקבר בבית
תחת  סיפר ליועצו עוה"ד אפרים לנדאו "יותר ויותר הכלר דוחק בי, הוא כבר עשה את כל ההכנות להכניסני הרצל

פיע יד יומ, באומרו, שזה יעשה רושם גדול באנגליה. החזון הוא שכאשר יודו היהודים ברובם במשיח הנוצרי כנפי דתו
לא שבתחילה לכלוא באלימות את הרבנים, כדי  ראינו לעיל שהרצל תיכנן ). 72(עמ' 92ויתמלאו דברי הנביאים" 

  יפריעו לניצור אלים של היהודים בארצנו. 
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 ,תאותהשב[די להבין כיצד נשאבו יהודים לזרועות הנצרות הפרוטסטנטית ויצרו את הכתות שהתבדלו מהעם היהודי כ
לקרוא את מאמרו של פרופ. , ניתן ]מודרנית –(המאוחרת) כלה והציונות המודרנית והפוסטההש –ובגלגוליה בהמשך 

  ד.את הספר "מגרסת הזהויות" של שחר פל במיוחדו ד] –["ניב המדרשיה", תש"ל, עמ' עגשלמה  –בן  אליעזר 
                           

  כמו שבתאי צבי ,שקר מודרני משיחשל סוג  יין שהוא הרצל מדמ                           
  

 הוא כל כך מתרגש עד שהוא חולם, כפי בגיל שתים עשרה. ,ה על מושג המשיחהרצל קורא בספר גרמני לראשונ
 “לדבר הזה התפללתי„ – עדותו, על הופעתו של משיח אשר לוקחו על זרועותיו, נוטלו למשה רבינו ואומר לו

    .   ]7 –254["השכלה ושבתאות", ש. ורסס, ירושלים, תשמ"ח, עמ' 
התנועות  נקודות היעד שליימת בין התנועה הלאומית ושאיפותיה ובין מידת הרציפות הק„ – ש. ורסס כותב שם

אשר קדמו לה ובכלל זה, דמותו ופועלו של שבתאי צבי, גברה והלכה עם הופעתו של תאודור  המשיחיות
ריכז  ל, אשריוגרף של הרצ, הבהרצל...בלימוד גזרה שווה בין שבתאי צבי ובין הוגה הציונות המדינית...זכריה פישמן

חד אאת התגובות שהוקדשו בלשון העברית לדמותו של הרצל קובע: "רבים הביטו על מחבר 'מדינת היהודים' כעל 
  .“ממשיחי השקר...מעין שבתאי צבי, ד"ר תיאודור הרצל ענה על כל הדרישות

 רעב ודפסט ואחר כךבב למשומדים למד ארבע שנים בבית הספר הרפורמי . הרצלרשמית][שני דודיו היו משומדים 
ע כדי להכין את הקרק ,הימים התנכ"י–שדגלה במימוש נבואות אחרית ,תיסטימהתנועה האונגל נוצרי ספר–לבית

מי ביה"ס פרופ. י. רבקין אמר לי שבמזכירות ביה"ס הנוצרי אמרו לו שברישו האיש". –לבואו המדומיין של "אותו
 מנסיה האוונגליסטית, שהתלמידיםילמוד בגלאחר מכן הרצל עבר ל השנים. ותןאכמי שלמד שם ב ,מוזכר הרצל

ה' בפסח. הרצל אמר "בילדותי לא זכיתי לשאול את אבי היקר את ה'מה נשתנ ).11(עמ' 56היהודיים היוו בה את הרוב 
  ).46(עמ' 92עבדים היינו !"  –לכן הוטל עלי עכשיו לשאול יום יום מה נשתנה עמנו מכל העמים. והתשובה היא 

דש כפי מק –מדינה של יהודים עם בית לבנות בארץ ישראלתר כאשר הוא ח ,השפיע על עתידוזה  אוונגליסטיינוך ח
כך לממש וב גלויות –באמצעות קיבוץ שכתב ב"אלטנוילנד", כדי שניתן יהיה ניתן לנצר שם במרוכז את העם היהודי

    הוא התחנך.  שעל ברכיהאת האמונה האוונגליסטית 
אשר משיח השקר שלהם, כ פי המצאתם –על כאשר יתמלאו תנאים אלו יגיע בשניתרק , אמונת האוונגליסטיםלפי 

ת , כדי לראובית תיפלה רפורמי)  – ("מקדש"הביאו אביו ל"טמפל"  13. בגיל הרצל רואה את עצמו כאותו משיח
אחר כי ל) ויש הטוענים, 323(עמ' 34 יהודים המתכנסים לצרכים פולחניים שהמציאו כחיקוי לכנסיה הפרוטסטנטית

ו" "חינוכ בכך הרגיש אביו, כי הוא יוצא ידי חובת ופה מסויימת, לבקר שם פעם בשבוע.מכן נלקח על ידי אביו, לתק
   עם העם היהודי.הנוצרי לקשר  ,של הרצל

 םסטנטייוכך חינך את ילדיו לחיות כנוצרים פרוט רשמית כי הרצל עצמו התנצר מדברי בנו של הרצל נוכל להיווכח,
ת העם היהודי למלכודת מסיבות קונספירטיביות, כדי למשוך א שהוא לא נתן לכך פומביאלא בעוד , דתיים

     את זה בפומבי. הרי שבנו היה פטור מבעיה זו וחשףההתבוללות, 
 וראה בהם "אנטישמים הרצל העריץ את האנטישמים הרצל, אשתו וכל צאצאיו היו גם חולי נפש. כאמור לעיל,

 “לנו לבעלות ברית הנאמנים ביותר. הארצות האנטישמיות יהיולידידינו האנטישמים יהיו ,, –ב הגונים". הוא גם כת
  .“אמור לי מי הם ידידיך ואומר לך מי אתה,,. על ידידים כבר נאמר: )46(עמ' 54

ות היו לילהשקר שבתאי צבי.  –הרצל סבל מהפרעות נפשיות והיה נתון במילכוד הזייתי, שהוא יורשו של משיח
תרע"ט, עמ'  יורק, –(ראובן בריינין, "חיי הרצל", ניורצל היה מפקפק אם הוא בכלל שפוי, כפי שמצטטו הביוגרף שלו שה

ום ביומו, בחודשיים האחרונים של שהותי בפאריז כתבתי את הספר 'מדינת היהודים'...עסקתי בכתיבתו מדי י – )114
וגי [מורהו האידיאולשבהם הקשבתי למוסיקה של ואגנר  עד שהייתי תשוש לגמרי. הנופש היחידי שלי היה בערבים

  "טנהויזר". שמעתי אופרה זו בכל פעם שהציגו אותה. , ביחוד לאופרה)]122(עמ' 31ריכרד וגנר  –המובהק של היטלר
ז בחודשיים האחרונים של שהותי בפארי .“באותם הערבים שלא הציגו שום אופרה, הייתי מפקפק בבריאות דעתי„

יה הי שלי הספר 'מדינת היהודים'...עסקתי בכתיבתו מדי יום ביומו, עד שהייתי תשוש לגמרי. הנופש היחידכתבתי את 
, ביחוד )]122(עמ' 31יכרד וגנר ר –[מורהו האידיאולוגי המובהק של היטלרבערבים שבהם הקשבתי למוסיקה של ואגנר 

  לאופרה "טנהויזר". שמעתי אופרה זו בכל פעם שהציגו אותה.
 ואגנר הוא משהו אלוהי והמוסיקה שלו היא הדת שלי. אני הולך„ –לר גם נהג בדיוק כמו הרצל, כפי שהוא כתב היט 

  .]16.8.2001עיתון "הארץ",  היסטוריונית "יד ושם", [פרופ. דינה פורת, “לאופרה שלו כפי שאנשים הולכים לכנסיה
“ גם הוא, שבתאי צבי, היה קצת משוגע„ –וקבע  מלך איטליה גם הבחין במניעי הטירוף המשיחי השורים על הרצל

. פעם רשם בסיפוק את )29פי מחקרו של א' פאוול, ב' אייר תש"ן, עמ'  –ה, "גם אם לא תרצו, זו אגדה", עלהרמ –(ט' בת
. )128, ספרי הימים, ח"ד, עמ' 10.3.1900(יומנו, רישום מיום   “רואה בי את המשיח„העובדה, כי הרב הראשי בסופיה 

("תיאודור הרצל, נאומים  משווה הרצל בין פעילותו לבין פעילותו של שבתאי צביראשי פרקים לאחד מנאומיו, ב
זה היה דרכו   –חסד השולטן „ –. הוא רושם כתקציר בפתיחת נאומו )358ומאמרים ציוניים", ח"ב, ירושלים תשל"ו, עמ' 

הכלא, כפי ששבתאי צבי נכלא (במגדל גליפולי) השתוקק להוא ביקר בירושלים, הרצל גם כש . “של שבתאי צבי



149  
 

 

(א. ביין, "תיאודור הרצל",  “רעיון טוב היה זה מצד השולטן, אילו היה מצווה לכלאני כאן„ –במרומי מגדל דוד 
    . )250ירושלים, תשל"ז, עמ' 

, כמי )69"א, תשכ"א, עמ' (וכן בעדות בנו המופיעה בספר "נגוהות מן העבר", י. נדבה, ת34בנו (של הרצל) מתאר את אביו 
ממירי כמעט כל הסרסורים הדיפלומטיים המתווכים והשליחים של אבי, בעבודתו לייסד ממלכת יהודים, „ש

מי הם אותם הסרסורים והמקורבים שהיוו קבוצה מגובשת של "ממירי אמונתם", נראה בוודאות שהם  .“אמונתם
    שהרצל דימה את עצמו כשבתאי צבי המודרני. ם, מה עוד יקבוצת פרוטסטנטים שהיו שבתאיים מודרני

יתכן שגם את "מדינת היהודים", כתב אחד מסוכני הארגון השבתאי עבור הרצל, כיוון שרמתו של הספר מבחינה 
  אטרון.יהרבה יותר איכותית מהמחזות שכתב הרצל לתהיא ספרותית 

יפה כמעט מראשית הופעתו הק„לגבי תופעה ש ]15["מסה ומעש", חיים וייצמן, ירושלים, תש"ט, עמ'  חיים ויצמן כתב
    . “אותו מעין "חצר" של מעריצים, שראו את חובתם לשמור עליו מפני מגע קרוב עם ההמון

בדיונו  23שמואל אלמוג,,ואילו  “דות מסוימים כאילו קראו ליחס זהאנוס אני לומר כי יסו„ –וייצמן מוסיף וכותב שם 
תאי התייחסותו של הרצל לשב"ות, מסכם, לנוכח כמה מהתבטאויותיו של הרצל: בדבר הזיקה בין הציונות למשיחי
  ."צבי היא רומנטית וחיובית מעיקרה

אלתר , אנו למדים כי תגובת ידידו...לדברי תוכניתו...היתה ל17.6.1895, ברשימתו מיום מתוך יומנו של הרצל
.ניתנת ב...כי בניגוד לזמנו של שבתאי צבי..שבתאי ואילו הרצל השי  –דבר זה ניסה אחד לעשות במאה שעברה "

ישנו רומאן ", רושם הרצל לעצמו, כי 9.7.1895מפני שיש לנו מכונות"...ביום " –עתה בעידן זה למימוש והגשמה 
ודים ...בליל הסדר במחיצתם של סטודנטים יה"כתוב בידי לודוויג שטורך בשם 'כוכב מיעקב' העוסק בשבתאי צבי

 כי מורם של המסובים שהרצה לפניהם באותו מעמד על אודות מהותו של חג 29.3.1896ום רשם הרצל לעצמו בי
תאי שגם אני אהיה שב, ונראה כרומז לי בעיניוהזכירני את שבתאי צבי ששפך את קסמו על כל האנשים "הפסח...
  ., תשמ"ח]257 –254[ש. ורסס, "השכלה ושבתאות", עמ'  “ואולי חשב בליבו, כי הנני כבר כמוהו"  צבי כזה

ני לו, בעומדו בפכי הרצל במסעות ההסברה ש...„ – (שם)על הרהורים ברוח זו אנו קוראים גם במונוגרפיה של א' ביין 
בתאי שכבר כמה פעמים הזכירו לי את ", הרהר בינו לבין עצמו, כי 1898ארון הקודש בבית הכנסת בסופיה, בשנת 

דיש ...תעיד תשומת הלב המרובה שהק"מותו לזו של משיח השקר הזהצבי: עתה ראה כי בדמיון העם כבר התקרבה ד
שנת משלו "אלטנוילנד"  )עתידית (= תאור אידיאלי אך דמיוני של מציאותלדמותו ולתנועתו במסגרת הרומן האוטופי 

ה, ...הוארו שבתאי צבי ותנועתו מכמה צדדים, בשעה שגיבוריו הראשיים של רומאן זה צופים בהצגת אופר1902
 אי צביאשר הוקדשה לשבתאי צבי, והיא מתקיימת בעיר חיפה...וגילויי אהדה והבנה מסויימת כלפי מניעיו של שבת

נתחוללו ...19  –משמשים בהסבריו בערבוביא...שבתאי צבי שימש רק שופר למאווייו של עמו...מה שאין כן במאה ה
  . [ורסס, שם] “םידי הגורלם ב שלקחו אתבה במאה זו פעולות רצוניות עצמאיות של עמי אירופה 

(כפי שאני ההבדל ביני ובין שבתאי צבי „ – ]128, ספרי הימים, חלק ד', עמ' 11.6.1906שום מיום י[ר הרצל רושם ביומנו
ששבתאי גידל את עצמו כדי  הוא בזה, מלבד השינויים באמצעים הטכניים, המונחים, בהבדל הזמנים, מתארו לי)

.  את ההשוואה הכמעט מוחלטת בינו ובין “לם אני מוצא את גדולי הארץ קטנים כמונילהידמות לגדולי ארץ, או
שבתאי צבי, שהוא מודה בה, אנו מקבלים ללא עוררין, אך את ההבדל הקטן שהוא רואה בינו לבין שבתאי צבי, קשה 

ר שאינו נכון לקבל. הוא למעשה מתאר את שבתאי צבי כאדם שראה את עצמו קטן וניסה להידמות לגדולים, דב
כשלעצמו. הרצל כאן למעשה מתאר את עצמו כמגלומן אמיתי, שמעולם לא ראה שמישהו גדול ממנו. אמנם תיאור זה 
משקף את מה שהוא רצה שהעולם יחשוב עליו, אך למעשה הוא עצמו סבל מרגשי נחיתות איומים והפרעות נפשיות 

ים מצבי רוחו הובילוהו למגלומניה שהוא "קנצלר" ו"משיח" שיצרו בנפשו פיצול אישיות עם נטייה לב' קצוות. לעית
["אני אכנה את עצמי  הרצל לא הסתפק בתואר "קנצלר"ולעיתים לתחושות קיצוניות של עליבות כפי שנראה להלן. 

"אני הוא הפירר (א'  –, אלא ראה את עצמו כ"פירר", כפי שכתב לא אחת ביומנו )"]53'קנצלר' (יומנו א' 
)...אגודת ציון בסופיה (בירת בולגריה) שלחה החלטה, שנתקבלתי 115ר צריך להיות שבט קשה (א' )...לפיר109

בהיותי בווילנא, )...355מכתב נלהב מסופיה. הרב הראשי שם, רואה בי את המשיח (א' )...362לפירר שלהם (א' 
  .)361בבעיטת רגל (א'  םרקת)...לכלבים החורצים לי לשון, אשבר את מפ488תארני פועל אחד : המלך הרצל (ג' 

 –הרצל וילדיו סבלו ממחלות נפש בעוצמה יותר גדולה. אורי אבנרי דולה "פנינים" מכתביו, כגון  –כידוע, גם אשת
הברון רוטשילד הכירוהו  –. פקידי"אלמלא נולדתי יהודי הייתי מעדיף להיוולד למשפחת אצולה פרוסית ישנה„"

ני ושרלטן. היו לו תסביכים עם האף היהודי שלו, אך מאידך אמר כשנה לפני כפטפטן, רודף פרסומת, קנאי, קטנו
היה נפוליאון קיסר". הוא הקדיש תמיד מחשבה רבה ללבושו.  (שלושים וחמש)"בגילי  –פרסום "מדינת היהודים"

תראינה היה מקמט אותן במשך יום שלם, כדי שלא הוא לקראת פגישה עם איש חשוב הוא קנה כפפות ובאובססיביות 
קרא לרבנים "כמרים  [= זו טעות מוכחת, כפי שראינו לעיל]חדשות. בנעוריו היה הרצל מהמר, כאתאיסט גמור 

ראש ממשלת  [=יהודים"...הגדיר את תומכיו כשנוררים, נערים, קבצנים...שקל לאמץ לעצמו את התואר "קנצלר" 
הראשון ללבוש פראק, וכשהופיע מכס נורדאו  הוא ציוה על מאתיים וארבע משתתפי הקונגרס הציוני...גרמניה]

[= כיום היו מפלילים אותו, קרב בחרבות  –בלבוש רגיל, שלח אותו הרצל חזרה למלון...הוא הציע להנהיג במדינה דו
...את עיר הבירה "אלפיים שנה של חוסר אנושיות, חוסר סובלנות"...כשביקר בירושלים תיעב אותה על הסתה לרצח]
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[= מעמד טריטוריאלי –ים במקום אחר "ליד נהר יפה בקרבת יערות"...לירושלים הציע משטר אקסהציע הרצל להק
, מפני שהיא שייכת לכל העולם. גוריון הפר תנאי זה]–בינלאומי, כפי שאכן האו"ם קבע כתנאי להקמת מדינה יהודית, בן

ע שהדמוקרטיה היא "שטות" והציע "פלסטינה קרובה מדי לרוסיה ולאירופה והאקלים שלה לא מתאים...". הוא קב
בעיתון [אורי אבנרי,  “"רפובליקה אריסטוקראטית", שבראשה נסיך שייבחר לכל ימי חייו. הנסיך ימנה את הממשלה

  . )3.7.04אריאנה מלמד, "ידיעות אחרונות" (והגרמנית תהיה השפה הרשמית ברפובליקה  מעריב, כ"ב שבט, תשנ"ז]
ר זה מכדי לכתוב חיבומדי  לא כתב, כי הרצל היה אדם רדוד הרצל דינת היהודים"רבים סבורים, שאת החיבור "מ

 (חבר ולכן הוא התמחה בעיקר בכתיבת פיליטונים רדודים. לכך יש אכן תעוד בדברי הרצל עצמו, שאמר "ד"ר בלוך
ו" וא תוקף אותשה –בחיבור 'מדינת היהודים'  שהוא עזר לי הרבהמוכה סנוורים. הוא מתפאר הפרלמנט האוסטרי) 

  ).97(עמ' 92
 גוריון ראה בה–, שגם אז בןבתנועה הציונית, עד להכרזת המדינהכלל מקובלת  אכן, ה"דמוקרטיה" לא היתה

ן" דיקטטורה של הרעיוהעל תנועתו כ"הדיקטטורה של הפועלים", כ" גוריון תמיד הכריז–, כי בןשפתיים-רק מס
בש , כגון החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט חודיקטטורה זו ממשיכה עד ימינו .)134(עמ' 28

חרדי הלהמליץ על סנקציות נגד "הדרת" נשים בציבור  דינה זילבר (שהורה לשלול את סמכויות המשנה שלו הכיפה השחורה
יים רשמלגבות את שר הבטחון להפסיק את פירסומיו ה ,בי"ב בתשרי תשע"ח ושיש ככלל להנמיך כל פעילות בנושא זה)

ית זו פיות דיקטטור–גיוס חרדים לצבא. את סתימת –של משרד הבטחון בעיתון "הפלס", כיון שהעיתון מטיף לאי
ן אך כמוב תונות כפגיעה חמורה בעקרון חופש הביטוי,יגינתה בחריפות השופטת דליה דורנר, נשיאת מועצת הע

ל שגן)  –חיפה ורמתת "הסדר" של הציונות הדתית ב(כדברי ראשי מוסדו [מארגון "צוהר" הרפורמי"הרב" יובל שרלו 
מיד הצדיק את ההחלטה, כי בעיתון מגנים את החרדים  ,שהוא חבר נשיאות מועצת העיתונות הציונות הדתית]

  ולפעול נגד העיתון. שהולכים לצבא ועל כך כן מותר לנהוג כדיקטטורה
אמור לעיל, אך ורק מתוך אמונתו הנוצרית מניעיו הבלעדיים של הרצל להשבת העם היהודי לארצו נבעו, כ

הופרכו שמיתוסים „ –שהמציאה התעמולה הציונית גרם לו לשנות כיוון, כפי  משפט דרייפוסאך לא  ,הפרוטסטנטית
 ייפוס היתה האירוע המכונן, שהפך את עולמו של הרצל...שרבים, ובהם פרופ. שלמהפיה, פרשת דר-זה מכבר...שעל

ב. סיגל,  [אליצור “אחרי שבחנו את יומניו המפורטים ואת כתבותיו ומאמריו מאותה תקופה תהאבינר, כבר הפריכו או

לחץ על כל המשומדים במערב  רייפוס הוא הפעילד-. יתכן שבעזרת משפט)]4,12,20הארץ, ספרים, י"ח כסלו תשפ"א (
  מדים בארצות הנצרות. יות כמשולא ניתן לחכי על ידי שכנועם, אוונגליסטית -ו הנוצריתמימוש אמונתשם ל ,אירופה

ה התופעה ההזוישמיסד את  הרצל הוא הראשון על העם היהודי : תמיסוד שגעון הגדלות של האפוטרופסות הציוני
 שהסיבה שעם היהודי נמצא בגלות וסובלשניתן להסביר, דלות, ג-שהינחתה את ראשי הציונות ועסקניה מתוך שגעון

החשיבה -ו שב בתשובה, כמופיע במקורותינו, אלא מסיבות המבוססות על מבניבה, היא לא משום שהעם היהודי אינ
גם חולי נפש  שאת "הפתרון" יכולים להציע ולממש אותהגדלות, ה-כן את מיסוד שגעוןו פרוטסטנטיות-הנוצריות

העם רוא על כל ק-ואנשים מושחתים ונבערים בני עשרים ומעלה כהרצל וחבורתו ובכך גם להפוך לאפוטרופוס לא
(עמ' 29" תבשגעון הגדלוהרצל אומר זאת בגלוי "אני הנני האפוטרופוס של היהודים...יש אשר יחשבוני למוכה היהודי. 

וא חסר אונים נתון בסכנה, רשאי כל אדם לב שעה שרכושו של אדם„ – הרצל מנסח תפיסה מעוותת זו כך). 99
. ייפוי כוחו בא לו כוח מידי אדם-ום ייפוכוח, כלומר ש-פוילהצילו. זהו "גסטור, מנהלם של עסקי זרים. אין לו שום יי

שי (שם). הוא וכל רא “ן חובש הגסטור בפשטות את הכובע והולך בראשכ-...על(= כורח כפייתי מנגלומני) מכורח עליון
א ש"החמור קופץ בראש" וכאשר חמוריות מנהלת את העם היהודי, זה מבי הציונות אחריו שכחו את הפתגם הידוע

  שואה פיזית ורוחנית של העם היהודי.ל
  

מלכות הימים באמצעות –אחרית נבואותפרוטסטנטי לממש את –נחישותו של הרצל כנוצרי
בנסיונות התנועות הנוצריות מקורה  ,ישראל, בניית המקדש וניצורם של היהודים

  למניינם 19–המילינאריות לממש נבואות אלו במאה ה–תהפרוטסטנטיו
  

באנגליה, להעביר מיד  את כל  הפרוטסטנטיתאשר אחזה בכל שכבות האוכלוסיה  = כפייתיות)(על האובססיביות 
היהודים לארץ ישראל, נכתבה עבודת מחקר רצינית, המגובה במאות מקורות. המחקר הראשוני על כך פורסם 

לעשות  4018כשהחליט הלורד שאפטסברי בקיץ „ –לשם המחשת הדברים  ,ונצטט את תחילת המאמר 33"סוגיות"ב
למען שיבת יהודים לארץ, כתב לשר החוץ את איגרתו הידועה, להסביר את חשיבות הדבר בשביל האינטרסים של 
אנגליה...כבר היה רעיון שיבת ישראל נחלת אמונתו של ציבור בריטי גדול ומקובל כמאורע העומד להתרחש בקרוב 

ורה יטה מסויימת בפרשנות הכתובים, המתקשרת אל הת. אמונה זו צמחה מש(= ראה שם בהערה מקורות רבים על כך.)
שמשיח [= זרם מרכזי בנצרות הפרוטסטנטית, שהאמין  המתחברת לאופי המילינארי ,18–הדתית בקרב הבריטים במאה ה

שדבק בה על סף המאה החדשה...גישומן של הנבואות על  שנת אלפיים למניינם] –תגלה שנית בשנת המילניום י השקר
ם וניצור היהודים ושיבתם לארץ אבותיהם, נושאים אלו אינם, כידוע, חידוש גמור בספרות הנוצרית אחרית הימי
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הם נידונים  (= זמן קצר לאחר יסוד נצרות זו על ידי מרטין לותר) 16–ת באנגליה. מאז סופה של המאה ההפרוטסטנטי
   .“חה בה מחדש רוח חייםוהפי 18–הבה...לאחר מכן החלה דועכת...ואז באה ההתעוררות הדתית במאה 

 תחיהל הספרות המילינארית, שכן השאלה היהודית", נעטפה ברובה גם עם הניצנים החדשים ש"„ – 48שם, בעמ' 
    .  “דתית, המשיבה את המאמינים לכתבי הקודש...טבעה אף להעלות הגיגים ודיונים על הצפוי לנוצרים

 – 1792–והתפטר משרותו הצבאי וב (= שוחר שלום)פיסט הובא על ריצ'ארד בראתרס, שהפך לפאצי 54שם, בעמ' 
. סידיםהחל להתנבא וטען...שיוביל את היהודים לארץ ישראל בעוד שנים אחדות. מיד זכה לקהל רב של מאמינים וח„

הלכים הלורד בלפור עצמו השתייך לכנסיה הסקוטית שגם תמכה במ .“חיבוריו וחיבורי חסידיו יצאו במהדורות רבות
  . ]436ון "מצב הרוח", גליון מס' שבוע[האלו 

עם את ה תוכניות רבות צפו ועלו על סדר היום מצד הנוצרים הפרוטסטנטיים שהביאו לידי ביטוי את מאוייהם לראות„
הוא  , בהם1830כרוזים ועלונים בשנת  היהודי משוחרר...הגרמני הפרוטסטנט קרל פרידריך גוסטב זייפרט...הפיץ

שון מחדש את מלכות ישראל...זייפרט בא בקשרים עם מרכזים יהודיים שונים...נסיונו הראקורא ליהודים להקים 
כות מצד גדולי רוח...והתחילו לדבר על חידוש מל ...נתרבו כרוזים ותעמולה(= בפולין)בקרקא  1832עשה בשנת 

 נה ליהודי פוליןקאויניאק, שעמד בראש החברה "ידיד העם"...פ–ישראל בא''י. הרפובליקאי הצרפתי גודפרוא
כותם בכרוז...אם יבחרו היהודים לשכון במולדתם בא''י...יגמלו להם הפולנים כגמולם ויעזרו להם להקים את מל

   .", הוצ' מוסד הרב קוק, ירושלים, תש''ל][משה קמלהאר, "רבי דב בר מייזליש “בארצם
ו ארגון של "הבונים החופשים" הגיע–שנים לאחר מכן בשנת תר''ך, הטמפלרים (טמפל = מקדש) שהיו תת שלושים

י שאמור נוצר –יהודולארצנו והקימו את "המושבות הגרמניות" הפרוטסטנטיות, כדי לבנות את התשתית לפיתוח ישוב 
ים ישראל, כדי להכין את התנא–להקים את מלכות ישראל ואת המקדש המנוגד לשבועות שבהן השביע אלוקים את עם

  , כפי שיוכח להלן.לבואו של משיח השקר הנוצרי
ת או מצדמותו של עם ישראל הקדום, שימשה מודל ללאומיות הגרמנית...משוררים, הוגים ומלומדים גרמניים אי,,

  .58“, התעצב בגרמניהכפי שמוכר לנו כיוםהמודל העברי כמופת פואטי, תרבותי ופוליטי. הדימוי של עם ישראל, 
ספרה קורות רבים על התפתחות האוונגליזם באנגליה בירק, הביאה מ-ניוההיסטוריונית פרופ. ברברה ו. טוכמן מאוני' 

  .)1987מיר, הוצ' זמורה ביתן, ת"א, אתרגום אהרן  ,BIBLE AND SWORD , New-York University, 1956("התנ"ך והחרב" 
"בזמן הזה  הלורד פאמרסטון כתב לשגרירו בקושטא מכתב על היהודיםשר החוץ ,, – )152-191(עמ'  טוכמן כותבת

מצוי אצל היהודים הפזורים ברחבי אירופה רעיון חזק שקרבה העת שבה תחזור אומתם לארץ ישראל...חובה עלי 
-מעלתך להמליץ בתוקף (לפני ממשלת טורקיה) שיתנו ליהודי אירופה כל עידוד צודק לחזור לארץ-להורות להוד

מערכת "לטעת את העם -פירסם הטיימס מאמר 17,8-. ב11,8,1840ישראל"...מכתבו של פאמרסטון היה מתאריך 
אבותיו", שלדבריו היתה עכשיו נושא ל"עיון פוליטי רציני". המאמר משבח את מאמצי הלורד אשלי -היהודי בארץ

"...ואם תהיינה זכויותיהם "מובטחות להם מדינאים-(לימים הלורד שפטסברי), אבי התכנית, כ"מעשיים וחדורי חכמת
, נדחף אליו, שוכנע, שודל ה אירופית"...כל אחד משניהם (הטיימס ופאמרסטון) הובל אליותחת חסותה של מעצמ

פוליטית מרובת ההשפעה - ידי אנתוני אשלי קופר, הרוזן השביעי לבית שפטסברי, שהיה האישיות הלא-ופותה על
יקאנית שתושב לקדמותה ביותר בתקופה הוויקטוריאנית...מניעיו הו דתיים...כאן ראה שפטסברי בחלומו ישראל אנגל

, תגאל את האנושות. ידי אנגליה פרוטסטנטית ובמחי אחד תסכל את עצתה של הקתוליות, תגשים את הנבואה-על
פאמרסטון מסתפק היה בכך שיסכל את עצתם של הצרפתים ויגאל את הטורקים...שפטסברי חדור רגש דתי עמוק, 

הקודש לבדם יכולים לפרש את -יא מילתו הכתובה...רק כתבישהשתית את חייו על קבלת התנ"ך כפשוטה. כך אמר "ה
הממשלה -ישראל, אני מרכין ראש ומתפלל"...מכח קשרי חיתון מקורב היה לשני ראשי-הקודש...ובדומה לבני-כתבי

הוויגים הגדולים של תקופתו, ששתי המפלגות חיזרו אחריו כדי לתת בידו תפקיד בקבינט...חרף כל התלהבותו למען 
ראה בהם אנשים אשר להם לשון ומסורות משלהם, תורה ומשפטים משלהם ומורי דרך  פעם-ים, ספק אם איהיהוד

רוחניים שאותם כיבדו משך מאה דורות. בעיניו, כבעיני כל האסכולה של "ישראל למען הנבואה", לא היו היהודים 
המונית, שצריך להביאה לידי אלא מכשיר שבאמצעותו תוכל הנבואה המקראית להתגשם. לא עם היו אלא שגגה 

השרשרת שתוליך להתגלותו השניה של ישוע -אמונה בישוע המשיח, כדי שאפשר יהיה להפעיל את כל תגובת
..הדחיפות שבדבר הורגשה שוב באנגליה בימי התחייה האוונגלית...באה האדיקות הוויקטוריאנית, ולגאולת האנושות.

ההכרחי לשיבה אל הרוח העברית, מוצאים אנו את הלורד שפטסברי   ...ובחינת הליווי18-הרציונלית של המאה ה
ציון...בדורו של שפטסברי היתה אנגליה חדורה תודעה ביבלית (= תנכי"ת)...זו היתה התחייה -קורא לשיבת

הרכוש, שלאחר שנפחדו מן המתרחש בצרפת האתיאיסטית הזדרזו -האוונגלית שהחלה לאחוז עתה במעמד בעלי
..."אני אוואנגלי מן האוונגלים",  הכריז הלורד יתם, מבחינה פוליטית ורוחנית כאחתלעשות סדר בב

שפטסברי...תנועה מסיונרית. מנוי וגמור היה עמה להביא לידי כך שכל השאר יקבלו את אותה האמונה 
- ...אגודתעצמה...ובמיוחד אמורים הדברים ביהודים. כי היהודים היו הציר. בלעדיהם לא תיתכן כל התגלות שניה

בנחשול של התלהבות אוונגלית...במטרה להוכיח כי ישוע הוא משיחם של היהודים.  1808-שנוסדה ב –היהודים 
ספר בלא תשלום בתקוה -נחכרה כנסיה מן הפרוטסטנטים הצרפתים ושמה הוסב "בית התפילה ליהודים". הוקם בית

.מקץ שלוש שנים...פחות מחמישית (= פחות חינם תשמש פיתוי מספיק למשפחות יהודיות.. שההצעה של חינוך
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משמונים) מהם היו יהודים....האגודה...היה עליה לשכנע נוצרים חשדניים, שהיהודים, אם גם יש להודות שהם קשה 
עורף, שלבו חשוך והוא שקוע בהתנוונות מוסרית...לא די שראויים לגאולה, אלא גם חיוניים הם לתקוותה של הנצרות 

(= פי הבשר", נעשתה הכתוב היסודי למטיפים האוונגלים -ותו של ישוע היתה מכוונת ל"שאריו עללגאולה...ששליח
..תכניתה של האגודה .פרי ורבים מה"סופרים" וה"משוררים" העבריים ציינו ש"יש"ו הוא בשר מבשרנו")-מסיונריות זו נשאה

הם עורכים תפילות בעברית במקום, שלפני כן "אם אפשר, על הר ציון גופו"...ו –לבנות כנסיה אנגליקנית בירושלים 
ידי רה"מ נתניהו, כחלק מהאחוה כבונה חופשי עם אותה אגודה -(= רעיון שהתממש עללא נערכו בו תפילות פרוטסטנטיות 

...האמינו, כי משעה שיחושו היהודים באדמתה של א"י תחת רגליהם ישובו להיות מסיונרית השייכת לבונים החופשים)
יושבים איש תחת גפנו ותאנתו ויגאלו את מולדתם משממונה...ציונים קודם מעשה...תזכיר שהופנה חקלאים, ה

....כאשר 9,3,1840-" מלמלכים הפרוטסטנטים של אירופה וקרא להשבת היהודים לארצם נדפס במלואו ב"טיימס
חניך  אמר בדיוק ונגליסט זה,את דברי או= [ דיבר הרוורנד קריבס על השטח מן היאור ועד הפרת...של הארץ המובטחת

גוריון לאחר "מבצע -בן ולאחריו )95(עמ' 92"הארץ שלנו מנחל מצרים ועד הפרת  –תאודור הרצל  ביה"ס האוונגליסטי
-...הרצל מעולם לא קרא אפילו את הס ולא את פינסקר...לימים הודה הרצל והתוודה, שאילו קרא את ה"אוטוסיני)

- (= כי תכניתו של הרצל נבנתה ישירות מהמוסד הפרוטסטנטיתב את "מדינת היהודים" אמנציפאציה" תחילה לא היה כו
את כל מה שהובא לעיל יישמו המשומדים . “ ונגליסטי)אוונגאליסטי בו הוא התחנך בבודפסט ולאחר מכן בתיכון האו

, כפי שאמר הרצל םהפרוטסטנטים הציוניים והשתמשו וכתבו את אותם קלישאות נוצריות, בהם הם האמינו בכל ליב
  .)101(עמ' 92"היה זה במסבאה בוונציה. דיברתי על דמותו של הנוצרי, שהוא יהודי בעיני"  –בעצמו 

כיצד הסוציאליזם המרכסיסטי וכדי לדעת מד נבוך בין קצוות אלו של הדת וע "הפועל המזרחי", –הציוניזם הדתי 
יבה , שבמסגרת הש35"האחים בודרהוף"נאריות בגרמניה מילי קבוצותלחברם, תנועה זו שלחה שליחים לאחת מאותן 

ד כיצ אצלם מדום של תלמידי יש"ו ימ"ש. הם ללשורשיהם ולתנ"ך, חלק מהם חיים בקומונות, כדי לחזור לאורח חייה
ל הפועלים בא"י קראה לתנועת "הפוע –צרית עם המרכסיזם היישומי. תנועתלחבר את היהדות לפי התפיסה הנו

    . ("שתי אחיות צוררות", הפועהמ"ז, חוברת ג', עמ' לא)וציאליים נוצרים" "ס  – המזרחי"
לה", י הגאו["בשבילבמסעותיו בתפוצות, יכול היה הרצל תמיד לשמוע כיצד מריעים לכבודו "יחי המלך", כגון בווילנא 

, 294', עמ' "אגרות הרצל", ב[ . רבני ה"מזרחי" נישקו את ידי ה"משיח" החדשי. שפירא, ירושלים, תש"ז, ח"ב, עמ' רט"ו]
, מנהיגי הציוניזם הודו בפה מלא שהם מנצלים את האמונה הדתית האותנטית של העם היהודי. ירושלים, תשי"ח]

    כדי למשוך ברמייה את אהדת העם ותמיכתו.  ,והם מוכנים להציג את הרצל כמשיחלתחליף מתבולל ומזויף 
כממשיכו של שבתאי צבי ואת הציוניזם  " מתאר את הרצלהוזים ציוניים תיארוהו כ"משיח": "אחד העם

שות יושביה בכוחו האישי של "אדם עליון" אחד...להוציא את ארץ אבותינו...מר„ – כשבתאות בלבוש יותר מודרני
 , ח"ג, הקדמה, ברלין,["על פרשת דרכים" “ולמסרה בבת אחת לרשות עם היושב מרחוק...עד שנתגלה איש הפלאות

 – )4.3.2004, 1(עמוס קינן, "כל משיח הוא מורד", ככר גאולה, מוסף תב כ עמוס קינן –פר" ציוני מפורסם "סו  .תר"צ]
  .“כל משיחי השקר היו משיחי אמת...מבחינה מסוימת תאודור הרצל הוא משיח בן דוד...„

  ). 193' שלים , תש"ך, עמ("העולם ששקע", ירוגוריון, פרופ' ב"צ דינור, רואה בהרצל נביא –החינוך בממשלת ד. בן–שר

שני הכוכבא  –פינס גם הפכו את הרצל למשיח, לברכמו ריינס, קמלהאר, מרכוס, פישמן ו הוזים מהציוניזם הדתי
נקבר התנצר וונשיא תנועת ה"מזרחי" בת"א, ר' מ. א. עמיאל כתב עליו, גם אחרי שהרצל  )612 –610(עמ' 34 וכו'

איחוד שיבת ציון", מכתב חוזר, "(בתוך  “הרצל בעצמו הלא היה בעל תשובהו„ –פי בקשתו  –בבית קברות נוצרי על
 "פסק", שאסור להקל בכבודו  של הרצל "מנהיגנוריינס שייסד את תנועת "המזרחי" . )1ת"א, אדר תש"ג, עמ' 

כלל הוא ב...כל מי שמחליט שהרעיון הציוני יש לו יחס עם חופשיות, צריך בדיקה אחריו והגדול, שר אלוקים בתוכנו
ו נכס אכן, שקרן סדרתי כריינס היווה בזמנ .תרצ"ח) ל("מכתבי הרב ריינס", הירחון "סיני", אלו" מחלל את הקדשים

קברות בבית ה (="בזמן הקונגרס הציוני הי"א בווינה, ערכו הציונים תהלוכה פומבית לקברו של הרצל  .תנועה הציוניתל

ה. הרבנים מתנועת 'המזרחי' בראש התהלוכ אילן וחבריהם-נס, הרב מאיר ברברחובות ווינה. אז הלכו הרב רייהנוצרי) 
בוד ככוונתם היתה להדגיש, כי הם מקדישים ומעריצים את שם המנהיג הגדול הרצל כאחד הקדושים ובכך הם עוררו 

ה לחינוך ותרבות הוצ' "המחלקהישראלית" ( . בחוברת "הרצל איש המסורת)108(מזרחי, קובץ היובל, עמ' קץ ליהדות" -אין

(= בית התיפלה של "הבונים החופשים") כנסת ה-, הובאו קטעים מתוך הנאום בביתהסוכנות היהודית)תורנית בגולה", שליד 

  פ"ל."ישורון" בירושלים. הנואם עמד על כך ש"חלילה לדבר סרה על הרצל, הוא 'חוזה הדורות', 'נביא עמו' " ע
רץ חיות, פמ. קריין, אדם בעולם: צבי  –(ק. טדאומציג את הרצל כמשה רבינו  ,צבי פרץ חיות, מראשי הציוניזם הדתי

שמריהו ( וזאת כתת תרבות של הציוניזם הכללי, אחרי ששמריהו לוין ביצע השוואה מעוותת זו )49–48ת"א, תש"ז, עמ' 

 112 יהו בטקס האזכרה במלאתובעקבותיו רה"מ בנימין נתנ )122–121לוין, "זכרונות", ח"ג, ספר שלישי, ת"א תרצ"ט, עמ' 
דים "הרצל...כמשה בשעתו, הוא היה משה רבינו של זמננו. הוא שהוליך את העם, עם עב –שנה לפטירתו של הרצל 

 כאשר יהודי קובנה שמעו דברים .)("ישראל היום" כ"א תמוז תשע"ולארץ המובטחת. כך משה הראשון וכך הרצל" 
   . )45(רש"ז לנדא ור"י רבינוביץ, "אור לישרים", ורשא, תר"ס, עמ' רי עתק" אלו, כינו דברים אלו "ניבול פה" ו"דב

ר"מ (גם הוא מתאר את הרצל לאחר מותו, כפי שתיארו תלמידי שבתאי צבי את נביא השקר שלהם  אילן –מאיר בר
  .ז) –זכרונות, ח"א, ת"א, תרצ"ט, עמ' שו –ברלין, מוולוזי'ן עד ירושלים
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ות , הציונות בנויה על "תיאוריית הגזע" והשבחתו, על הפנמת האנטישמיות, על הנצרכפי שראינו לעילסיכום: 
   ה.טול מהציונות יסודות אלו ונטלת את נשמתהאוונגליסטית והמרכסיסטית ועל המצאת העבר.  –הפרוטסטנטיות

טליה יהעולם השניה, לאחר הקמת מחנות ההשמדה וכריתת הברית של המשטר הפשיסטי בא –עם פרוץ מלחמת
ינה, אך שאת עם הקמת המד –פי כל היסודות הנ"ל ואף ביתר –על בראשותו של מוסוליני, הציונות המשיכה לפעול

"תיאוריית הגזע", אנטישמיות ונצרות   –את הכותרות בהן היא התהדרה  היא מיהרה למחוק מהאתוס הציוני מאידך
    . הערצתו של ז'בוטינסקי למוסוליני פרוטסטנטית וגם האגף הימני השמיט את הפשיזם מעיתוניו ואת

וכן את העובדה  את האמונות הנוצריות שעליהן נבנתה הציונות עם קום המדינה, נוצר צורך דחוף להסתיר
 שראשיה, חלקם התנצרו רשמית וכן רבים מילדיהם, במיוחד כאשר היה צריך לחנך, לגרוס ולהרוס את אישיותם

קמת אמר "נראה, כי רצון אלוקים הוא שהממלכה הפרוטסטנטית תעזור בה הרצל .היהודית של המוני העולים לארץ
 ).65(עמ' 92הממלכה היהודית!" 

- תהרצל התכתב עם הברון הירש, בקשר למפעל ההתיישבות של הירש בארגנטינה והוא מייעץ לו, בהתאם לתיאוריי
תחילה  צריך,, –ם את האויגניקה הגזע האנטישמית של הציונות שאותה ניסח לראשונה נורדאו, שיש להפעיל עליה

, ספרי יומן-(ענין היהודים עבודהלהשביח את הגזע (אויגניקה) במקום מושבם. יש לעשותם כשירים למלחמה, אוהבי 
  “  ).1977 הוצ' מוסד ביאליק, ,66עמ' 

   
  האנטישמית והשבחתו כתיאורייה –יוצר הגזענות ,ס נורדאורופא השיניים מכסגנו של הרצל, 

  
 הן משום פירסומו של נורדאוונטישמיות א-הפך את נורדאו לסגנו, הן משום שהוא צידד בהשקפותיו הגזעניותהרצל 

  םפרצופי, פתאו-הדו אובאירופה, אך מבחינה אישית הוא סלד ממנו ומתכונותיו. הוא אמר ליועצו הד"ר לנדוי "נורד
 לנושידי התעמולה -גם הוא שרוי בפחד, שעלאומר שלא עשיתי טוב שהתחלתי בהתנגדות עזה לאילי הכסף. פתאום 

מר לו הוא גם א , מרשימותיו של יועצו).59עמ' (92אנחנו מובילים את היהודים למשבר הגדול ביותר שלהם באירופה"  
 ).60' (שם, עמ"המחזה 'ד"ר כהן' של נורדאו הוא סמרטוט, אך בכל זאת אכתוב עליו בהערכה כדי שלא להכעיסו !" 

תוק על "אם אעצור כח לש ).85(שם, עמ' זב, על שלא נבחר לנשיא ! כבוד, כבוד, כבוד עד גועל נפש" מאוכ "נורדאו
צמי כאילו ע"נורדאו, בכעסו אמר לי בפני ד"ר כהן כי בדאי אני. עשיתי ). 77הנבלות של נורדאו, לא אדע" (שם, עמ' 

ובין  עתה אהיה מוכרח להבחין בין ידיד אמת"מ .)61(שם, עמ' אים רק רמאות" ואיני שומע ! בכל אשר אני עושה ר
ת התנועה. "קלנר אמר, שלנורדאו נוח לבטל א .)64(שם, עמ' עמ' ידיד שקר. התנהגותו של נורדאו נגדי, חידה היא !" 

או, אם )...אין אני מתנגד שישימו את כתר ההנהגה לנורד65הוא מחזיק בעקרון "גם לי גם לך לא יהיה" (שם, עמ' 
ורדאו ך, נ. "אם אני אלהנכון. אבל אז אני פורש מכל דבר. אין אני יכול לראות באובדן ספינתי !" (שם) ימצאו שהוא

 מרו ב"'המליץ" הוא כתב, שעלינו ללחום עם האנטישמים בחרב" (שם, עמ'כך עקום. במא-יבוא על מקומי ומוחו כל
עלי  "נמסרו לי שוב דברי בוז .)81ם, עמ' (שובסתר הוא נושך אותי !"  –"בגלוי נורדאו מחבק ומנשק אותי  ).66

ועד במתנהג בדרכי שקר. הם, מתנגדי . "לא אני )87(שם, עמ' מנורדאו. הם נפלו עלי כמהלומות. מה הוא רוצה ?" 
דאו יהיה "אני רואה מראש : הרס התנועה יבוא מבפנים. נור .)90(שם, עמ' הפועל הציוני אינם מתנהגים בדרכי האמת" 

  ).99ם, עמ' (ש "נורדאו אמר לאלכס, שאני מרמה את היהודים ומוליכם שולל" ).95(שם, עמ' וס את הכל !" הראשון שיהר

 השווא. מה יהי-"נורדאו חותר מחתרת תחתי. הוא אומר לחברים שבאים במגע ובמו"מ אתו, שאני רודף אחר דמיונות
  ).108(שם, עמ' ים ?" הסוף עם גונב דעת זה ? מה יאמרו הבריות אם אנתק עימו את כל היחס

השתלטותה של הציונות היתה בדרכי רמיה,  כדי לנצר את היהודים הם השתמשו באותם שיטות ההסוואה שנקטה 
הנצרות הפרוטסטנטית כדי להשתלט על העולם, כשבתחילת דרכה הפיצה את הבדיה שהיא נשארת נצרות קתולית, 

את  וגמה,וכך נהגה הציונות ונביא לכך עוד ד כך נהגה אליאנסרק עם מעט שינוים. ראינו בחיבורנו דוגמאות לכך, ש
"נורדאו מזיק לתנועה בזה שאינו שומר את לשונו...שמעתי שכתב לאחד מידידיו,  –דברי הרצל על "חברו" 

' (עמ92 אם מדברים כך בגלוי לא נוכל כלל לצפות לרכוש את החרדיםשמשה...התורה שנתן לעמו מצרית היא...

 את אמונתו בי ! מסיבה זו אני מדבר הרבה פעמיםין, כדי שהעולם לא יאבד ע-אני עושה רק למראית ..לפעמים).96
  ".)71מאלוקים (שם, עמ' 

על ), 160(עמ' 73 מאמר מקיףכתבה , )ירושלים ,, האוני' העבריתה(המחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיפרופ. דפנה הירש 
פיסה אשר לפיה פתרונה של "הבעיה העדתית", אינו כרוך בביטול ההבחנה הת,, – ונישואי תערובת" ציוניים "רופאים

המהותנית וההיררכיה בין "מזרח" ל"מערב" ואף לא בסגירת הפערים החברתיים והכלכליים בין האשכנזים למזרחים 
נחות טומנת בחובה ה  –אלא ב"נישואי תערובת,, שיובילו להיווצרותו של אדם ישראלי חדש, חף מכל עדתיות   –

מוגזעות. גיוסה של הרבייה לשירות ההנדסה החברתית והתרבותית של הקולקטיב היהודי בישראל, לא רק מעיד על 
הד לדיונים קודמים, גזעיים במפורש, שבהם עיקשותו של הזיהוי בין חברות ב"עדה" לבין הביולוגיה אלא אף משמיע 

.הזיהוי בין "גזע" ל"אומה", שהתחזק במיוחד במחצית הוצגו הנישואים בין עדות שונות כמפתח ל"שיפור גזעי"..
פופולריים,  –, ובין אומה לביולוגיה, היה בהכרח רווי סתירות בטקסטים מדעיים ומדעיים19 –השניה של המאה ה

שפירסמו רופאים ומדעני גזע ציונים במרכז אירופה ובפלשתינה...הדיון ביהודים כיצרנים של שיח אויגני (= השבחת 
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ולא רק כקורבנותיה של מדיניות אויגנית, הוא במידה רבה טאבו בישראל, גם אם נבקעו בו בשנים האחרונות הגזע) 
כאן בחיבורנו). ה אינפורמציה שהם מגלים הובאה, 2003ליס –"סטולר 2006"  2002כמה פרצות (ראו למשל פלק 

אנטישמיים)  –תה ממקורותיה (הגזעניםטאבו זה נובע, לא רק מתפיסה מסולפת של ההיסטוריה הציונית, המנתקת או
אלא גם מתפיסה מסולפת של תולדות   (או לפחות מרכיביה ה"מביכים),התרבותיים והאינטלקטואליים האירופים 

(= על אף שהנאצים רק ניכסו את "תיאוריית הגזע יגניקה, המזהה אותה בראש ובראשונה עם ההשמדה הנאצית ואה
גניקה היתה מדע ופרוגרמה חברתית שתכליתם לשפר את הגזע באמצעות רבייה ...האיוהשבחתו" מראשי הציונות)

...השיח המדעי על הגזע היהודי היה שיח פוליטי מיסודו...טקסטים של רופאים ומדעני גזע )161(שם, עמ' סלקטיבית 
ט, חלקם ובפלשתינה לאורך תקופת המנד 20 –שהתפרסמו בעיקר בגרמניה בעשורים הראשונים של המאה ה ציונים

פורסמו בכתבי עת מקצועיים וחלקם בכתבי עת פופולריים, בעיתונות היומית או כפרסומים עצמאיים...התפיסה של 
הגשמת הציונות כמעשה אויגני, כפי שהיא הופיעה בכתביהם של רופאים ציונים באירופה, בעיקר אלו שפעלו במרחב 

  התרבות הגרמנית...
מי הלאו נו רופאים ציונים רבים בכתביהם את היהודים כגזע וזיהו את הפרוייקטמראשיתה של התנועה הציונית, אפיי

עית, הגזססות החשיבה התבעם "השבחת הגזע"...בתהליך ההגזעה, תכונות וסטראוטיפים שיוחסו ליהודים, עוד לפני 
יוחסה  אופן כללי.הפכו לחלק מ"הטבע הגזעי" שלהם : הם נחשבו לקצרי קודקוד, קטני קומה ובעלי מבנה גוף חלוש ב

  )...164להם נטיה מוגברת למחלות עצבים ורוח ולשורה של מחלות נוספות (שם, עמ' 
יה לתפוס , החלו מדענים יהודים מתחומי הרפואה, הביולוגיה, האנטרופולוגיה והסוציולוג20 –לקראת מפנה המאה ה

גזע חד לאמץ את תפיסתם של היהודים כמקום מרכזי בדיון המדעי על היהודים. המדענים הציונים שבהם נטו במיו
ם ל היהודיפרוטסטנטית, שייחסה את התכונות הגופניות ש –...יש לציין, כי לצד המסורת הדטרמניסטית הנוצריתנפרד

מאז  אירופיים כבר –..."הניוון של היהודים" היה תמה קבועה בתרבות ובמדע המערבלטבעם הגזעי הבלתי משתנה
סיבות וגרמניה...אנשי המדע הציונים...רובם הסכימו...שבתנאי חייהם הם מתנוונים. הדיוני האמנציפציה בצרפת 

 ני שלהם,הציוויליזציו –, הפיגור החומריהמרכזיות שניתנו היו המצוקה החומרית שבה חיו היהודים במזרח אירופה
 בעיותהגה כ"פתרון" לכל שיוחס...הן לשלטון הרבנים...ומיעוט עובדי האדמה ועובדי הכפיים בקרבם. הציונות הוצ

שיות שההבדלים בתכונות הגופניות, הנפ (= עיוורת)...תיאוריית "השבחת הגזע", נחה על אמונה )165(שם, עמ' האלה 
טבעית" של ובפרט רעיון "הברירה ה  –וגזעים עוברת בתורשה. בהשפעת התיאוריה הדרווינית  והמוסריות בין יחידים

ות לשפר את האיכ , סבר שאפשר)Galton(יגניקה, המדען הבריטי פרנסיס גלטון ומייסד הא –תורשתיות  וריאציות
  )...166(שם, עמ' על ידי עידוד ה"כשירים" להתרבות ועידוד ה"בלתי כשירים" להתרבות פחות התורשתית של אנשים 

ו בנושא זה אחד המפיצים הגדולים של רעיון ההתנוונות של "הציוויליזציה האירופית" היה מקס נורדאו. ספר
Entartung   להוציא את של ספרו. התרגום המדויק של שם ספרו הוא  לשמו האמיתי (באקדמיה מבצעים "ריכוך"[התנוונות"

היה לרב מכר עולמי, עוד בטרם נעשה מחברו ציוני וסגנו של הרצל. החרדה מפני התנוונות של עמי  ]המנוונים")
יקה. אנשי המדע הציונים בעקבות נורדאו עשו איפוא שימוש השפה של האיגנהתרבות היתה רכיב מרכזי בהתקבלות 

הרווחת,ששימשה במקומות רבים לייצוג "החוליים הלאומיים", כדי להציג את הקיום היהודי בתקופתם  כ"פתלוגי" 
י (חולני) ואת הדרך הציונית (= בהרחקת המנוונים היהודים) כדרך של הבראה והשבחה...קישור בין הפרויקט הלאומ

, שבו טען, כי יש 1895ל"השבחת הגזע" אפשר למצוא, לדוגמה, כבר בנאומו של הרצל לפני הברון הירש במאי 
 ,1905 ,(ed)להפוך את היהודים ממזרח אירופה ללוחמים טובים, לחובבי עבודה   –לשפר את הגזע היהודי לאלתר 

Theodor Herzl’s zionistische Schriften, Berlin]  [Kellner, L, בתקופה שבה החלו להיטשטש הגבולות בין השיח...
לשיח החברתי והפוליטי, מונחים שנעו בין שדות השיח השונים, דוגמת "דגנרציה" ו"שיפור הגזע", פעלו  המדעי

   ).168(שם, עמ'  “לערעור ההבחנה בין הביולוגי לחברתי ולפוליטי והדתי
רה הרצל התנצ הוכח לעיל, שאשת כשם שהוא דבק בנצרות. הרצל נשאב כולו לתוך התפיסות הגזעניות אנטישמיות,
גופם לאחר מותם ושהרצל הצהיר שהוא מטביל את עצמו  אתוהשתייכה לכת קתולית המחייבת את חבריה לשרוף 

שוי [= בכר שגם היה נ קברות נוצרי, אך גם שאר מייסדי הציונות שסבבו את הרצל–לנצרות ולכן הוא נקבר בבית

י זה. שמץ, טורטשינר, המר וסמואלי, שלדברי הרצל הם "החליטו לתת לי שם עברי. אם אני מנהיג התחיה, נזקק אני ללנוצריה, ברקובי

היו   )]107(עמ' 29מהיום לצרכים מיוחדים, כמו בבית הכנסת וכדו' 'בנימין זאב', כי בן זקונים אני לעמי כמו בנימין הראשון ליעקב אביו" 
י. נדבה,  פרופ. ","נגוהות מן העבר –(עדות בנו רות, כפי שכתב הנס, בנו של הרצל מומרים והטבילו את עצמם לנצ

   .)69 ת''א, תשכ''ט, עמ'
 , אך לצורכי התעמולה הציונית הוא גם היה צריך להתחיל ללכת לפחות לטמפלהרצל התרגל ללכת רק לכנסיות

י אל היכל התפילה (= טמפל). הסתכלתבפעם הראשונה הלכתי " –רפורמי, אך תחושתו היתה מאד רעה ממפגש זה 
 ם חוטמוע(= כפי שהובא לעיל, להרצל היו תסביכים נפשיים ביהודים  פה ומצאתי כי קלסתר פניהם שווה : חוטמים נועזים 

  ). 910(עמ' 92ונלחצים הצדה, עינים נפחדות ומביעות עורמה" נטישמית) א-היהודי והוא מביט על יהודים מתוך אישיותו הגזענית
ולכן כתב ם קרובות כאחת הסיבות להתנוונותם להתחתן בינם לבין עצמם הוצג לעתיהנוהג של יהודים „

  “)]77( עמ' 40 ראו[ הרצל,שהבידוד הכפוי של היהודים מנע את שיפור גזעם באמצעות העירוב עם גזעים אחרים
רבות" האירופיים, במיוחד היוונים גם רופין טען, שאין הבדל גזעי גדול בין היהודים ל"עמי הת„ – .)171(עמ' 73
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בערך הביולוגי של הצאצאים. הוא הודה כי התצפיות והרומים ולפיכך העירוב ביניהם לאו דוקא יגרום לפיחות 
שנערכו עד כה על ילדים שנולדו מנישואי תערובת בין יהודים ללא יהודים אינן מאפשרות להסיק מסקנות, באשר 

  .)172(שם, עמ' “ להידרדרות איכותם של הצאצאים

  ".מנווןהציונות נוצרה כדי לממש את הגזענות האנטישמית, הרואה במי שאינו נוצרי פרוטסטנטי חילוני או דתי  כ"
אדם זה הוא דמות יהודית אידיאלית טיפוסית! הדבר היפה „ –מכס נורדאו כתב באיגרת על יש"ו כמושא להערצתו 

ד ש מנפשנו, כמו שהוא בשר מבשרנו. אדם זה משלנו הוא, לכבוביותר שיצר איש האמונה מאז ומעולם...הוא נפ
ו ואת סר שלאנו רואים אותו כאחד משלנו וכן גם את תיאוריית המו :לעמנו ואנו רואים אותו כאחד מבניו...ואני מסכם

    . )23עמ'  (56 “האוונגליון...
 ל(קברו שה לזכרו, ה"כעבה" או שה"קבר" של הרצל הינו רק אנדרט ,האם הרצל קבור בהר הרצל שבירושלים

דת של לאחר קום המדינה, נשלחה משלחת מיוח„ – של הציונות, הסעודית) –ערבמדינת ב ,ממציא האיסלם מוחמד בעיר מכה
יו קציני הרבנות הצבאית, כדי לחפור את אחוזת הקבר של הרצל בבית הקברות הנוצרי בוינה ולהעלות את עצמות

פחדים (שאוימו בעבר ובשל כך מותר המקורבים לאנשים שעסקו במלאכת חפירת הקבר לארץ ישראל. מקורות מהימנים בי

ל עהעידו בפני כי בחפירה לא נמצאו שרידי עצמותיו של הרצל. בהוראת גורמים מסוימים נבדתה מעשיה  להיחשף)
ת רביקבון בקיבי ר(= בנוסף לפגר של חתול שנמצא שם בשלמציאת עצמותיו והמשלחת חזרה לארץ עם ארון ובו שק אדמה 

 –, רב חילסא"ל הרב אברהם הורוביץ הרצל, כפי שסיפר לי בנו של –שק ויחד איתו הוטמן השק באדמת הרמקום, שגם אותו הטילו לאותו 

ם שהוטמן  ברוב טקס ופאר תחת המצבה השחורה במרומי ההר ומאז, בכל "יו) הים דאז שטיפל בהעברת האדמה לארץ
רצל, גם הלפי עדותו של הנס ).145(עמ' 57 “ציבור להקיף את האבן ואת שק האדמה –ואישי הזכרון", עולים עולי רגל

  )].23,7,19טיין פרופ. א. פלדש"ישראל היום", [ב.ג. עיצב את הר הרצל כפנתיאון הלאומי ותחליף לכותל ( שאר מייסדי הציונות הוטבלו לנצרות.

חשאית החי עם נוצריה, עובדה שהיקשתה על התכנית דיה. הוא וממייסל הרצל בהסתדרות הציונית נורדאו היה סגנו ש
שהם  בעיית האנטישמיות באמצעות התירוץ של פתרוןראל של הציונות לנצר את כל העם היהודי בארץ יש

ידי -עלבפרק הדן בהמשך, על אימוץ "תיאוריית הגזע" ו"השבחת הגזע" הציונית . בעצמם יצרו כתאורייה גזענית
  שנורדאו ורופין יצרו וגיבשו את התיאוריה של הגזע והשבחתו. הוכחות לכךנאצים, יובאו הה

מך סירב. הרצל תרפורמי, אך נורדאו  –הציעה לנורדאו לבצע לעצמה "גיור" נוצרי שחיה עם נורדאו הנוצריה
יה בת " הקיימת לשאת נכרהרי בודאי לא נבצר מאזרח יהודי, כלומר מאזרח "המדינה היהודית„ –בסירובו וכתב לו 

ודים חוץ לארץ. על ידי נישואין אלו היא תיהפך ליהודיה מבלי לשים לב לדתה, אם יהיו לה ילדים, הם יהיו יה
גבי נישואי "אין לי כל פקפוק ל צו ד"ר לנדויעוכך הוא גם אמר ליו ]108ס נורדאו, עמ' ["זכרונות נורדאו", מכ “ממילא

ת אשלון של הרצל לממש יהכ ., מרשימותיו של יועצו)58(עמ' 92 תערובת ובלבד שנשואים אלו יחיו על אדמת ציון"
 תלעבור לתוכנית האגף המעשי של הנצרוגרם לו , באמצעות האפיפיור שאיפת חייו לנצר את כל היהודים בחו"ל

ואז הוא  "ישתהיה א זוש עדיף לארץ אחת. קיבוץ גלויות ידי-עלכל היהודים  הבאת – הפרוטסטנטית האוונגליסטית
 םאת כל היהודיכאמור לעיל, את חלומו להיות המשיח הנוצרי ואם יווצרו קשיים, ניתן להעביר בה ל לממש יוכ

 לנצר את כל היהודים ולהעבירם רשמית לנצרות הפרוטסטנטיתלאוגנדה או לארגנטינה ושם  או לתמיד בינתיים
  תערובת. –נישואי , באמצעותלדאוג ל"השבחת הגזע"וכן  הספר–שעל ברכיה הוא התחנך בבית ,האוונגליסטית

התנועה להקמת מדינה שאני מציע „ –הרצל מתאר את השבחת הגזע במכתבו לנורדאו, כפי שהובא לעיל וכן בספרו 
 , משוםיכול יוכלו להתבולל בשלוהלא תזיק לצרפתים האיזראליטים כשם שלא תזיק למתבוללים משאר הארצות...

  .)17נת היהודים" תיאודור הרצל, עמ' ("מדי “שהאנטישמיות הנוכחית תידום לנצח
  

    ה תדגמה לתוך המושבות "יהדות השרירים" של נורדאוהחדרת 
  בקונגרס הציוני באמצעות סרט

  
 א ינק, אותו הו, נושא שאותו העלה נורדאו בקונגרס הציוני השנייש הקוראים לכך "יהדות הגורילות" של נורדאו

   ).19 (עמ'89וריון ג-בן הוא גם השפיע עמוקות על דוד .של ניטשה וחניותסופיית הכממיכה ברדיצ'בסקי על בסיס פילו
חיה' ת"נורדאו אמר, שאם יצחק אבינו היה שואל אותו, הוא היה דורש לברך את יעקב בברכה של עשיו 'ועל חרבך 

  ).89(עמ' 92 וב'פרקת עולו מעל צוארך' "
 אור הספורט בלימודי גימנסיה "הרצליה" בת"א ואגודות, יוחדו דקות רבות לת32בסרט שהופק עבור הקונגרס הציוני

במושבים ובערים. בזמן הפקת הסרט, עבדו מליוני יהודים בעבודות פיזיות בארה"ב ומעט  , "בר כוכבא")"מכבי"( ספורט
מאוחר יותר עבדו כחמישה מליוני יהודים בבריה"מ ובמרכז אירופה עבדו מאות אלפי יהודים בחקלאות במאות 

 אלותו , שהוא זוכר שהתאספו כמאתיים אנטישמיים עם מוטות ברזללפני עשרות שנים סיפר לי יהודי כפרים.
לפרוע במיעוט היהודים החקלאיים החרדים בכפרו ליד העיר חוסט, בהרי הקרפטים. היו שם בני משפחת קופל, 

רו להם שהם לבד כבר יטפלו שגובהם היה כגובה הארזים. אבי המשפחה ושלושת בניו הרגיעו את היהודים בכפר ואמ
בפורעים. כאשר התקרבו הפורעים, בני המשפחה התירו את הסוסים ממוטות העגלות הארוכות שלהם ונכנסו בין 

על ורצו במהירות לעבר הפורעים שנסו על נפשם. אם כן, לאיזה עם יהודי  –המוטות, הניפו את העגלות הכבדות אל
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הפנימו את התעמולה וראשיהם ? אלא שכאשר הציוניים באמצעות ראשיהם  מנוון מבחינה גופנית התכוונו הציוניים
 –עצמית, הם היו מוכי –ע", הם הפכו לאנטישמים בעלי שנאהבאמצעות "תאוריית הגזהאנטישמית שהם יצרו 

 עוורון והתגייסו בלהט פסיכוטי בלתי נשלט להתקפה גזענית ואנטישמית על תדמיתו של העם היהודי בגולה בנאומיהם
  בפני יהודים, אך בפרט בפני העם הגרמני ושאר העמים ובפני כל גוי שרק היה מוכן לשמוע אותם, כפי שנראה להלן.

, 8 –27("דרך הגלות", עמ' השואה הידוע מקנדה ד"ר רבינוביץ בשנת תשכ"ט  –מצאיו של חוקריממנביא להלן חלק 

טישמי תון הנאצי האנילס, יוליוס שטרייכר עורך העהיטלר בספרו "מיין קאמף", שר התעמולה הנאצי גב„ – תשע"ו)
חמת "דר שטירמר" והאידיאולוג הנאצי רוזנברג, בכתביהם ובנאומיהם האשימו את היהודים בתבוסה הגרמנית במל

ניה. הם הצהירו שיש הנאצים ליהודים בגרמ ידי-עלהעולם הראשונה. כל הצרות בגרמניה שבאו אחרי המלחמה יוחסו 
הם מפתח בגרמניה ושאינם אזרחים טובים, ש–ים בגרמניה, שאין ליהודים הזכות להחזיק בעמדותיותר מדי יהוד

ק כשזה ר, שהם נאמנים לגרמניה "תאוריית הגזע" של מכס נורדאו והתעמולה הציונית, כפי שנראה להלן) פי-לע(= טפילים 
ענייניה של וע מהיהודים את חדירתם ליש את הזכות למנ  –הכריזו הנאצים   –מועיל להם באופן חומרי. לגרמנים 

  גרמניה.
  

    המדומיינת של מרכס נורדאו קונה לה מאחזים בליבם  האנטישמית הגזע –תיאוריית
  נוצרים בגרמניה–של היהודו

  
 גרמניזציה גרמניה והגרמנים דרשו לבצע ידי-עלהעולם הראשונה, נכבשה פולין הקונגרסאית –לאחר מלחמת

משה" לפי  –מנהל "בן דת„ –החינוך הגרמני הועמד  –יהודי פולין. בראש משרדבית יידמ פרוטסטנטית–נוצרית
ת ל יהדוהמלצת חוגים יהודיים בברלין...חבר הרייכסטאג מהמפלגה הדמוקרטית...ד''ר לודוויג האאס...השקפותיו ע

ה ר יעודו הנעללפני מאות בשנים עם הטאטארים ועל כן הוא רואה בתו ין: הם...לדעתו הם התערבבו בודאיפול
פי ההיסטורי, להפוך את השבטים האלה, הפראיים למחצה על פאותיהם ומעיליהם הארוכים, לאנשים תרבותיים, ל

ר ילדי תורה ולהקים עבו–! ראשית כל לדעתו, לאסור את ה"חדרים" ובתי התלמוד דוגמת היהודים הרפורמיים בבאדן
  ].צ'קשל''ט, עמ' ת", בני ברק, [רבי יעקב רוזנהיים, "זכרונות “מוד חובהגרמניים, על יסוד חוק לי –ישראל בתי ספר יהודיים

ה של הערצת כוחות הגוף ו כך, שהוא אינו נגרר לרמה הפרימיטיבית –העם היהודי היה גאה מאז ומעולם על
פר" ם הסהחיים והגויים, בעוד שהעם היהודי מתייחד ומאופיין ברמה הגבוהה של היותו "ע –שבהם מתייחדים בעלי

    הגוים שכוחם היה בעיקר בשריריהם.  , לעומתשל מקורותינו (= אנליטי)שכוחו בפיו ובלימוד ניתוחי 
 לעומת האנאלפבתיות של רובה של האוכלוסיה הסובבת את היהודים באירופה במשך אלפי שנים, במשך כל שנות

לא ובחיל  לא,,הודי הדהדה קריאת הנביא הגלות, כל ילד יהודי בן שלוש כבר למד לקרוא בספר "ויקרא". באוזני כל י
ל הציונות הורידה את העם היהודי לרמה חייתית ש לעומת זאת,. [זכריה (ד, ו)] “בכח כי אם ברוחי אמר ה' 

  ואף יצרה לשם כך משרד ממשלתי שבראשו שר התרבות והספורט. הערצת כוחות הגוף
  

  " במערכת החינוך הציוניחת הגזע"תיאוריית הגזע" ו"השבאת  מבסס  –ארתור רופין 
  

 [= בעקבות הקריקטורותיומני הנעורים של רופין מלאים תיאורים המבטאים סלידה מהגוף והמראה היהודיים „
ו שלו ומראה ו"אנטיפטיה חזקה", כפי שהתוודה ביומנו, לנשים ונערות יהודיות. רופין הגדיר גם את גופו האנטישמיות]

יצוב ליווה את "ע [= שליווה גם את תיאודור הרצל בגלל האף היהודי שלו]תות זה כמכוערים. תסבוכו הנפשי ורגש נחי
ציונות. השלו. בדומה לרבים ממנהיגי הציונות, הוא הגיע למושג "היהדות" דרך  )hyper– bildung(היתר הקיצוני" 

צעות הנצרות לכן, הוא לא תפס את היהדות באמצעות הקשר עם מסורתה או שפתה, אלא הבין וחווה אותה באמ
  הפרוטסטנטית הגרמנית.

 1893בשנות המעבר מנערות לבחרות החל רופין לנסח את תפיסותיו בנוגע לתרבות במונחים גזעיים...בבחירות 
 או]אנטישמי של מכס נורד –[= שלאחר פרסום ספרו הגזעני חש הזדהות גמורה עם המפלגות האנטישמיותלרייכסטאג 

. הזדהותו עם )15.12.1893 –(וכך הוא מציין ביומנו מה" ר "פטריוט גרמניואף ביקש להצטרף לאחת מהן בתו
 האנטישמיות הגרמנית הגואה ביטאה את אכזבתו מתוכניות "התירבות" המשכיליות והליברליות של האמנספציה,

  אותן הוא החל לתפוס כשטחיות ומלאכותיות.
יד "יכתבו ספרים על המשורר גתה". הציוני היח, כי היהודים לא יהפכו לגרמנים אם הוא הסכים עם האנטישמים

בלום,  איתן –(האתר "אמת אחרת"  “ ...)1923 –1849(וה"יהודי" היחיד שהשפיע על רופין עמוקות היה מכס נורדאו 
  . "מקורותיו  הגרמניים והשפעותיו האנטישמיות על ארתור רופין")

עמ' (39 ת על בסיס הגזענות האנטישמיתיהציונוב אישיותו מכס נורדאו היה המורה הבלעדי של ארתור רופין בעיצלכן, 
פרוטסטנטי, שבביתו הוא  –קיבל  רופין אצל כומר נוצרי שאליה הוא נשאב, פרוטסטנטיתה. את חינוכו לנצרות יב)

, אך את חינוכו הציוני לגזענות אנטישמית הוא ספג, )41 –19(עמ' 39 התגורר במשך זמן ממושך והוא מאד העריץ אותו
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(בתרגום  hell-gayכאמור לעיל, ממכס נורדאו. א. בלום סיפר לי שנכדו פרופ. רופין מאוני' ת"א, הגדיר את סבו 
  .מילולי: "בחור של גיהנום")

ררה צות ערב התעוהחרדה של הקבוצה הדומיננטית מפני הגירה "המונית" של יהודים מאר„ –) 23(43א. בלום כתב 
ץ רופין, המכונה בהיסטוריוגרפיה הציונית "אבי ההתיישבות היהודית באר ה השנייה. ארתורכבר בתקופת העלי

' זרחיםישראל", קבע כבר בתחילת המאה העשרים, במחקרו המכונן "היהודים בזמן הזה", את הגבול בין היהודים ה'מ
)Orientals(   :והקבוצה הדומיננטית  

It will be a far easier task to settle Oriental Jews (Jew from Yemen, Morocco, Aleppo and 
Caucasus) in agricultural coloni . These are already drifting towards Palestine. But the spiritual 
and intellectual status of these Jews is so low that immigration en masse  would lower the 
general cultural standard of the Jews in Palestine and would be bad from several points of 
view. In small numbers,  however, they might be extremely useful, with their knowledge of 
Oriental conditions, their small needs, and in particular, their capacity of competing in wages 
with the Arab agricultural laborer. The Eastern European Jew cannot possibly live on such 
wages. He can earn a living in Palestine only by work which makes demands on his intelligence 
and reliability. For purely manual labor, preference is naturally given to the Arab, who is the 
cheaper workman. This breach in the Jewish economic system can be bridged by the 
Oriental Jew, who can do the rough work at the same price as the Arab [ Ruppin Arthur, 
The Jews of Today, London: G. Bell and Sons, 1913,  p. 294]. 

מנם אלארץ העליה הרצויה אירופה, שעיקר  –יהודי מזרחדור ההתיישבות החקלאית של י"הרבה יותר קל מס :תרגום
ימן, המזרח, היינו יהודי ת –של יהודי במחנות חקלאיות לסדר את התיישבותם בקלות יותר אךבוא, צריך למהם 

ארץ ישראל. אמת, המדרגה הרוחנית מחנות ל –באים מחנותהמרוקו, אליפו, קוקז, שכיום הזה כבר יש מהם 
שכניסה המונית גדולה מהם היתה גורמת והתרבותית, שהיהודים הללו עומדים עליה, היא כל כך נמוכה, עד 

אולם , להיות רע מעוד כמה סיבות לולביבה היהודית התרבותית בארץ ועלהשפיל את המצב הכללי של הס
הם  המזרח, –לישוב, בהיותם רגילים לתנאי חיי א תועלת רבהביאתם לארץ במספרים מצומצמים יכולה ודאי להבי

 יש לתת להם אתלכן,  .הפועל הערבי במושבות יודעים להסתפק במועט וצרכיהם קטנים, שאינם עולים על צרכי
ו, מפני זאירופה אינו יכול לעמוד בתחרות  –בעבודה זולה. הפועל היהודי ממזרחהאפשרות להתחרות עם זה האחרון 

ייחוד דה מצומצמת, ביבמ אן זה יכול להתקיים בארץ ישראל אלהתרבותיים הגבוהים, וכמו שכבר הזכרנו, איצרכיו 
ים י. בעבודות הידרק במקום עבודה מסוג יותר גבוה, בעת שדרושות איזו סגולות שכליות או אמינות מיוחדת

לה לך ונפער מתוך כך בשיטת הכלכתן במושבות משפט הבכורה לפועל הערבי העובד בזול, והפרץ ההוינשהפשוטות 
 הגסותו , הבזויותאינו יכול להתמלא אלא על ידי יהודי המזרח, המוכשרים לעשות את המלאכות הפשוטותש ,היהודית

הוצאת  י.ח.ברנר. ,רגם מהמהדורה השניהו, מחקר סוציאלי מדעי, ת"היהודים בזמן הזה"[ באותו המחיר שהערבים עושים אותן".

   תרע"ד]. מוריה, אודיסה,
של  שעומד ביסוד תפיסתו של רופין, עמד גם מאחורי תוכניתו בנוגע ליישובם המעשי אנטישמי]–[= הגזעיהבידול 

 ,מזרחים"ה השנייה (עליית יבנאלי) "המזרחים הראשונים" או "חלוצי ה[אני מכנה את התימנים מהעלי"המזרחים הראשונים" 
 (זו "יא –רב, שהובאו באופן יזום ומאורגן על ידי התנועה הציונית לפלשתינהכיוון שהם היו היהודים הראשונים מארצות ע

ץ שהובאו לאר כלומר, התימנים .]בניהולו של ארתור רופין.) "המשרד הארצישראלי"הייתה אחת הפעולות הראשונות של 
או לפי התימנים רבראשות רופין כ "המשרד הארצישראלי"[על מדיניותו של העולם הראשונה  –בשנים שקדמו למלחמת

עבודה" בשביתת פועלי היקב בראשל"צ, שכולם השתייכו ל"אחדות ה. )1982דרויאן ; Shafir 1990 ;1996ניני פרופ. יהודה (
  ].)9,11,1920, סוכם שהפועלים התימנים יקבלו פחות מהאשכנזים ("דואר היום" כ"ח חשון תרפ"א בן גוריון ממפלגתו של

". ערביםהרופין מכנה אותם "היהודים [במקום אחר בטקסט,  (= ה'מזרחיים')אוריינטאלים" לדעתו של רופין, היהודים ה"
. יחד "יהודי המזרח"בהמשך דרכו הוא נמנע מלהשתמש בתואר הזה והוא מאחד את הספרדים, והיהודים האוריינטאלים בתואר 

רך כוכן כתב ב"פרקי חיי",  "דם ערבי" הוא קבע שהיהודים מתימן הם בעלי"סוציולוגיה של היהודים", ספרו ב עם זאת,
ם מסכנים את האבולוציה של הגזעים המרכיבי ], והניח שהם ערבים שהתגיירו [De Welt, 20,3,1908 ,p. 5] 27שני, עמ' 

ים מצד שני, "במספראת הלאום היהודי, ועלולים להוריד את "הרמה התרבותית הכללית" של היהודים בפלשתינה. 
כיוון שיש להם "צרכים מועטים" וכושר הסתגלות ל"תנאים  להיות "יעילים מאוד", נמוכים" הם עשויים

 [Ruppin 1913, p. 294] רם "של הפועלים החקלאיים הערבים"המזרחיים", ובעיקר כיוון שהם יכולים להתחרות בשכ

  חים'.על ידי ה'מזרהפער שבין הפועלים המזרח אירופאים "האינטליגנטים" וה"אמינים" לבין הערבים יכול להתמלא 
י' מזרחה' ואת האפליה בין היהודי האירופי לבין ה השנייה, את הבידולין הגדיר אם כן, כבר בתקופת העליד"ר רופ

מיצק בעזרת האוטוריטה המדעית שלו וסמכותו הפוליטית כראש המשרד הארצישראלי, את  כשהוא ועקרונותיו,
  ל מגווןע . הוא גם אסף חומר ויזואלי שהצביעשל האתוס הציוני סמלים המכונניםשל ה הסמכותי = את המדרג[ההיררכיה הסימבולית 

  . והמעמדית של ה'אשכנזים' וה'מזרחים' במרחב החברתי החדש ])89(עמ' 70 והסתמך עליו צבעי עורם של קיבוצי יהודים
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גדרה ה[=  ]natural selection[שתהליך "הבחירה הטבעית"  "קובע"ב"יהודים בזמן הזה", בהערה, רופין  154בעמ' 
עד בשל היהודים האשכנזים, שבמסגרתו עשירי היהודים בגיטו "בקשו  פרוטסטנטית מובהקת] –דרוויניסטית נוצרית

 בהערה הוא מוסיף: ."שאף זה פעל לא מעט על העלאת הגזעבנותיהם לא בעלי נכסים כי אם בעלי תורה, ודאי 
ל עולים היותר מסוגלים, יתבאר אולי גם אותו החיזיון, שהאשכנזים ע מו רקי"בבחירה הטבעית הקשה, שעל ידה נתקי

את  המלווה[= הגזענות האנטישמית ללא בושה,  הספרדים ועל יהודי ערב בזריזות רוחנית, בכח השכל ובשאיפה לדעת
  .]154 ', אם כי מוצאם של חלקי היהודים השונים האלה ממקור אחד יהלך" [שם עמחשיבתו של ארתור רופין]

אחד הטקסטים  , והיה[רופין תרע"ד]י"ח ברנר  ידי-עליה השנייה לעברית בתקופת העל הטקסט של רופין, תורגם
  שקראו ציונים ברחבי העולם, כמו גם מנהיגיו הצעירים של היישוב. 

ב "הספר הראשון והחשוב ביותר שנכת , "הסוציולוגיה של היהודים",שספר זה "הארץ"לאחר מותו נכתב בעיתון 
  . ]10.1.1943, "הארץ"[הסוציולוגיה היהודית]" [ בתחום הסוציולוגיה היהודית, כי בו הונחו יסודות המדע החדש 

ל ארתור ש[לדמותו בין היתר: הנריטה סולד  ,הציוני של מנהיגי היישובעל רופין ספרו זה מוזכר בביוגרפיות רבות 
  אצ"מ]. ,. מתוך תיק העיתונות על רופין3ים ושש עמ' שנת השלוש 20 –19הפועל הצעיר , 1943בינואר  24רופין, 

ון שהתבססו על עקר מפלגות הפועלים, [= תפיסותיו של רופין השפיעו באופן עמוק על חברי הקבוצה הדומיננטית
 המערכת הפוליטית של מדינת ישראל.של היישוב, שהפכו בשנות החמישים לראשי  האלימות ללא עכבות מוסריות]

 ברתית. . הוא סיפק לו מודלים רבים למחשבה פוליטית וחגוריון לאורך הקריירה הפוליטית שלו –ןרופין ייעץ לב
 ו לא פעםגוריון מרבה לצטט בספרי זיכרונותיו קטעים שלמים של תיאוריות מבית מדרשו של רופין, ומשבח אות –בן

ראי מקום: , מ1971[בן גוריון או על כך: ר .]1971הוצ' עם עובד, , 389"זכרונות", עמ' , [בן גוריוןעל "תבונתו העמוקה" 
ודים עמ עהארב ספריו. ראו במיוחד סיכום בן. רוב האיזכורים של רופין מלווים בציטוטים ארוכים מהרצאותיו ורופין]

 וציאלי"המבנה הס , שנושאה]1930ספטמבר [בברלין  "ארץ ישראל העובדת"רופין בקונגרס הראשון של ת של הרצא
כפים  גוריון ביום הראשון של הועידה היה רווי מליצות ציוניות וזכה ל"מחיאות –. נאומו של בןשל היהודים"

  ].444[שם, עמ'  למחרת נאם רופין שתאר בין היתר את העברית כ"מכשיר שמלכד את הגזע היהודי" .סוערות"
ההרצאה של גוריון כותב ש –בן על היהודים מארצות ערב.שלו (= "ניוון") רופין הציג גם את תאורייית ה"דגנרציה" 

רופין [ראו: על תאורית הגזע של רופין,  .]444 –440 [שם, עמ'רופין זכתה ל"מחיאות כפים ממושכות ולוהטות", 
וריון ראו ג –על רופין כיועץ לבן .תל אביב, תרצ"א (שלשה כרכים)] –ארתור, "הסוציולוגיה של היהודים", שטיבל, ברלין

  .]230 –229; 366 –364:  : כרך שני1972דויד,  "איגרות", הוצ' עם עובד,  [בן גוריוןבין היתר: 
וכנות ץ, שהיה בשנות החמישים לראש הסיץ הצעיר בסוכנות היהודית. ויהיה גם אחראי להעסקתו של רענן ו רופין 

ראה  ,)נות החמישים(כמו רבים מבין האדמינסטרטורים של עליות שזרחים' היהודית, ובעל תפקיד מכריע ביישובם של ה'מ
 דים ראו[על הדרך בה נבחר ויץ בידי רופין לסוכנות היהודית מתוך עשרות מועמברופין מודל לחיקוי וחש כממשיך דרכו 

נו של ב. על יחסו המיוחד של ויץ לרופין, ועל המשמעות המרכזית שייחס לו, שמעתי גם מ)153 –152, 1998 , (ויץ
  ].)2003ן, אפריל (ראיו ויץ, ההיסטוריון יחיעם ויץ

 )en masseה המונית  (גם החרדה מפני עלי במרחב החברתי הציוני, כמושאמורה להתבסס תפקידם של ה'מזרחים' 
[את  הציוני ולהוריד את רמתו מ"כמה בחינות" –פי רופין, להכשיל את המפעל –להעלולה, ע של יהודי המזרח

 עברית, הרת המחלקה לסוציולוגיה יהודית (שאותה הקים) באוניברסיטה במסג "מחקריו""הבחינות השונות" פיתח רופין במהלך 
של  , קובעו בתודעתםושפורסמו בתחילת שנות השלושים בשלושת הכרכים של "הסוציולוגיה של היהודים" (רופין, תרצ"א)]

 – ון וביילינסון][= כברל כצנלס בייחוד בקרב מנהיגיה המנטאלייםו – [= מפלגות הפועלים] חברי הקבוצה הדומיננטית
 ין בוברפין מוזכר על ידי מרטרו ,)1949(עם סופרים  גוריון –ד. בן כבר בראשית התהוותה. בפגישת ראש הממשלה

 רותגשר בין העם היהודי והנצ –[= שגם חי עם נוצריה כמו מכס נורדאו, העריץ את הנצרות וראה את עצמו כיוצר ראש
שי" מזכיר את מאמרו של רופין "ברירת החומר האנו בובר. ]רי האמונה שלובאמצעות ויתור העם היהודי על חלק מעיק

 –כתב בואומר: "מפעל ההתיישבות כולו עומד, לפי דעתי, על עקרון אחד, שניסח אותו בייחוד ד"ר רופין, במאמר ש
יע תרגום " והוא מצמובנה של סלקציהב –האנושי', ברירה  החומרושמו 'בררת  ]1919[השנה המדוייקת היא  1918
א ונקר  –"כוונת רופין הייתה לסילות. אלא שהכוונה 'סילות אובייקטיבי'. האנשים המסורים ביותר  ."סילות"אחר: 

(עמ' 70[= פרופ. קלויזנר ראה בתימני יפו ונשותיהם ערבים גמורים  לות"באו הנה, וכך נהיה הסי –וצים חל –אותם בשמם 
104[(.  

ון , בין חז["משיחיות וממלכתיות", בן גוריון והאינטלקטואליםו, ראו אצל דוד אוחנה נוסח מדוייק של הנאמר בפגישה ז
תכנון שאשכול קיבל את גישתו של רופין לעל כך גוריון],  –, מכון בן2003ליטית, דוד אוחנה, מדיני לתאולוגיה פו

(עמ' 70כנענים ח' הערבי מוצאו מיהודים ו[= בן גוריון וי. בן צבי סברו כבר בורוכוב שה'פלא) 168עמ' (52 ראו: לטווח רחוק
97.[(  

במחצית שנות העשרים להקים "שכונות פועלים, חדשות  [רה''מ בהמשך]אשכול לוי רופין אחראי על הכסף שקיבל 
משפחות במשך  50.000אשכול קיבל את גישתו של רופין גם בנוגע ליישוב של  .)129עמ' (52שיוקמו בסמוך לערים" 

אשכול, הרצפלד ורופין  –, ראשי המחלקה להתיישבות )1922(עד סוף בתוך שנה וחצי  .]170, עמ' [שםשנה בארץ  15
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[= שלא הצליחו להחזיק את עצמם מבחינה כלכלית, כפי שצוטט לעיל הרב  ]178[שם, עמ' נקודות יישוב  32הצליחו להקים 
  .ז. ד. ליבונטין]

נים. ש 25אי "לוק" לנסות לחזות כיצד יראה העולם בעוד גוריון על ידי המגזין האמריק –התבקש בן 1962בשנת 
אחת מתחזיותיו הייתה ש"המדע הביוכימי ימציא זריקה שתשנה עור שחור לעור לבן וכך תסולק לגמרי בעיית 

  .]19, עמ' 5.4.2004[מנחם סופר, "הזקן והים", מעריב, בארצות הברית ובארצות אחרות"  (הפרדת הגזעים)הסגרגציה 
 התקופת העליבונית בתקופת היישוב. דורי היה דומיננטי כבר במדיניות הקליטה הצי –ןהבי אנטישמי –גזעניה הבידול

 17א א"י הול["הגיל המוצע הרצוי בתור עונת ההגירה  17 ין שגילו הרצוי של העולה הואהשנייה והשלישית קבע רופ
להביא  כאשר לדבריו את התימנים יש, ])7.  6ה חמישית, מס' ם בא"י", הפועל הצעיר, שני(רופין, "לשאלת הפועלים הקרקעישנה" 

  .)467(עמ' 39לארץ, כי הם פוטנציאל טוב לעבודת האדמה 
 עיריםבין דור ההורים לדור הבנים בהיסטוריה הציונית נבע מההנחה שהצ הגזעני אנטישמי בידולחינוך הציוני לה

ה. ובריא סיכוי טוב יותר שיוכלו לבנות זהות ציונית חדשהעדיין לא הפנימו את המנטאליות הגלותית, ומשום כך יש 
ת האידיאלים האלה מעולם לא הצליחו להישמר באופן קפדני בתקופת היישוב, וההקפדה עליהן פחתה בגלי העליו

, תונין, במעשה ובהיסטוריוגרפיה הצייה סלקטיבית" ברעיו"על[ראו: חלמיש אביבה, הגדולות החל מסוף שנות העשרים. 
 וגדרובדומה לרוב קבוצות העולים בעליית שנות החמישים, ה ,עליות אלה .)]202 –185עמ' , ()2000שפירא (ך: בתו

 סלקציהקרון ההופעל עליהן ע , אך זו "המצאת העבר", כיכ"עליות מצוקה" או "עליות הצלה"כביכול  במיתוס הציוני
כפי  ר)(שהיו כאמור הקבוצה ה'מזרחית' הגדולה ביותהמרוקאים על ל הפרסים וע על התימנים בארצות המוצא, האכזרית

  .שראינו לעיל
, מזרחי/אשכנזי מופיעה בשיח ובסוציולוגיה הציונית כבר מראשיתה [= יצירת קבוצות מלאכותיות] הקטגוריזציה

י רככובמהלך שנות העשרים היא כבר נלמדת באוניברסיטה העברית באופן שיטתי. ארתור רופין דמיין בספרו התלת 
לוב "הסוציולוגיה של היהודים", שהיה למעשה סיכום הרצאותיו באוניברסיטה העברית, שהגזע היהודי מורכב משי

 [רופין" (מאירופה הדרומית)והפלשתים  (מדבר ערב וסיני)הבדואים  (סוריה הצפונית)משולש שכולל את "הארמים 
יפיזציה ת הבולטת ביותר בסטראוטפיזי(אולי התכונה השל רופין  המעוותת לדעתו מקורו של האף היהודי. ]7תרצ"א, א, 

נות שהתכו ,הגיעה מהארמים. "בסוציולוגיה של היהודים" חשוב לרופין "להוכיח" של הגוף היהודי המזרח אירופאי)
מקור [בהוא מקשר לגזע "המזרחי"  הבדואים מהגזע הבדואי הנחשב לנחות, ושאתהביולוגיות של היהודי לא הגיעו 

פרו של מכס סמחבר הספר "מדע הגזע הגרמני" בהשראת נאצי, (=  . רופין מוסיף שלפי חוקר הגזע הנס גונטרorientalischeהגרמני: 

 19(ראו: עמ'  ostische א לו: ויש לקרארתור רופין) ידי-עלנורדאו "להוציא את המנוונים" והמשך הפיתוח הזוועתי של נושא זה 
  "יהודי המזרח".  ו המדומייניםדברישמתוכו התהוו לבמהדורה הגרמנית)], 

 : "לשם ציון הטיפוס הבדואיFischer)(ואוייגן פישר  Günther)(את המקור להגדרה הוא מוצא אצל האנס גונטר 
עתה התואר . מ]6[שם, "  הנהיג זה לא כבר אויגן פישר ואחריו הנס גיונטר את שם הגזע 'מזרחי' "תיאוריית הגזעים"ב

ו תרבותית אאירופה, שלפי רופין אין להם זיקה גזעית  –לא יציין עוד את יהודי מזרח ת ערב)(= עולי ארצו "מזרחי"
די ארצות ם ואת יהווהוא יעבור לציין את היהודים הספרדי ]8[שם, גרמניים",  –לגזע השמי אלא דווקא אל "היהודו

 תיכנן ,ופיןתלמידו מעריצו של ארתור ר גוריון, –[= נראה שמסיבה זו, בןאכן מחשיב כשמיים לכל דבר.  ערב שאותם הוא
ם שלב מסוישחלק מהמזרחיים ב שמוצא המזרחיים הוא מהבדואים, ניתן גם לומרולומר, תן להמציא י, כי אם נלגייר את הבדואים

ם ע מאשר בשיחה גוריון ומי שהוציא את הביוגרפיה שלו, –זוהר, כותב קורותיו של בן –פרופ. מיכאל בר  בדואים.חזרו להיות 
זמנו ישי, מי שהיה ב גוריון הטיל את הנושא על אלחנן –פי יומניו, דוד בן –הייתה תכנית שכזו...על,, –"מרכז העניינים", כי 

 זה לא יו"ר אגף הנוער והנח"ל במשרד הבטחון ואפילו הקים יחידה צבאית מיוחדת שהוציא את תכנית הגיור אל הפועל, אבל
 . הוא כתבים הערביים בארץ הם בעצם יהודים, שהעדיפו להמיר את דתם כדי להשאר בעבודתםגוריון 'טען' שהפלאח –צלח. "בן

ו את והבדואים הם בעצם יהודים שחששו שינושלו ולכן היסו בשנות העשרים ספר בשם 'אנחנו ושכנינו' ושם כתב שהפלאחים
ים ערביים בדוא  –דים גם כשהיו בה פאלחים . כך הוא ביקש על ידי המצאתו 'להוכיח' שהארץ הייתה תמיד של יהודתם לערבים

  .סירבו ולא הסכימו לוותר על שייכותם המוסלמית". הבדואים עצמם ולכן ביקש לגייר אותם וכביכול להחזירם ליהדות
עוסק  לציון באותם הימים, הרב יעקב מאיר,–צבי, לימים נשיא מדינת ישראל, אל הראשון–כתב שכתב בשנת תרפ"ה יצחק בןמ

שבידם הם  פי המסורת –שמאלנה', אלא ששם ביקשו ראשי השבט להתגייר. הם טענו, כי על –של בני השבט הבדואי 'אל בגיורם
 לקבלם בעדויות מאותה תקופה תוארה התלהבותם של הבדואים מרעיון הגיור עד שהרבה לפני שהוחלט אםבני שמעון בן יעקב..

קף שם הוום הבחינו כי הם מאבדים אותם, נזעקו המוסדות המוסלמים ובראאו לא, תפרו מגיני דוד על אוהליהם. כאשר המוסלמי
  .]כ"ה טבת תשע"ז) ,"מרכז העניינים", אזור המרכזעיתון (  “לעכב אותם מלהתגייר וחיבקו אותם אליהם

 יהודיםההתפתחו  פלשתי) –בדואי –(ארמי"מתוך הטיפוס הגזעי הקדמון של ארץ ישראל בעל שלושת היסודות הגזעיים 
די יתיכוני ועל  –ים (בדואי)אלפי צפוני והיהודים הספרדיים בכוון מזרחי  –המונגולי –האסי –האשכנזיים בכוון קדמת

המקור של היהודי "מארצות ערב"  .[שם] בתם הגופנית של שני חלקי היהדות"כך נתהווה הפרש ניכר בחטי
גדרותיהם הסטית שלו להיות בדואי, וזוכה בעקבות דרוויני –הופך בלוגיקה האתנו (שרופין מאחד ביניהם)ו"הספרדי" 
  לתואר "מזרחי".  [= מחבר "מדע הגזע הגרמני"] גונטרהנאצי הנס של פישר ו
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 ויהההז ההתעקשות של רופין לייצר פנטזיות של זיקה בין הספרדים והמזרחים לבין הבדואים, מקבילה להתעקשותו
צטווה נשעם ישראל כ, שהושמדו האומות של ארץ כנען [= אחת משבע, םלמצוא דמיון בין היהודים האשכנזים לבין החיתיי

יכו בשיח ילא דיברו בשפה שמית ושו לפי רופין אלה האחרונים ,מאת האלוקים להשמידם בבואו לארץ כנען]
 יונות המרכזהצ [דורון יהויקים,אירופאים  –אל משפחת העמים ההודו 20  –וגי והבלשני של תחילת המאה ההאנתרופול

  ].1977, עבודת דוקטוראט, אוניברסיטת תל אביב, 218, עמ' אירופית מול אידיאולוגיות גרמניות
 בכך ע, ולהצבי, היינו הלא יהודייםלגזעים האירופאים [Urjude]קשר של "היהודי המקורי"  "הוכיח"רופין רוצה ל

פוס נו הטיישוקעים בגזע היהודי הלמשל "שאחד היסודות המ "הוכיח"על הקשר הרופף שלו לגזע השמי. הוא מבקש ל
), שלושה חלקים(יומן, זכרונות ומכתבים), עם עובד, ת"א, תשכ"ח ( פרקי חיי[רופין ארתור, " ונים איטלקים דרומיים)ו(יהדרום אירופי 

ת של . הקשר שאותו הוא מתאר בין "המזרחים" ל"שמיים" מאפשר לרופין להחיל על ה'מזרחים' את ההנחו]44ג, עמ' 
  בדבר הניוון והנחיתות של הגזע השמי.  ,האירופאיות האנטישמי וריות הגזעתיא

 –קופה הפרהבניגוד לת 20  –שלו, בתחילת המאה ה "הנתונים"פי  –רור מאליו לדעת רופין, כיוון שעלהניוון הזה ב
שבא"י  = יש לציין,[ 'מזרחים' 8%מהעם היהודי הם 'אשכנזים' ורק  92%, (שבה היה פחות או יותר שיוויון)מודרנית 

דעתו של ל. כמותם של אלה ממשיכה אלף תושבים] 600למניינם ובו נמנו  1924 –בריטים בידי ה-עלנערך המפקד הראשון 
 לרדת גם בימינו. יש למצוא טעם בדבר בזה, שהבנים הנולדים מנישואין בין יהודים ספרדיים כנראהרופין "

  .]35תרצ"א, א,  ,[רופיןי מאשר אל המיעוט הספרדי" מבכרים להתחבר אל הרוב האשכנז ,ואשכנזיים
ו"ראשון  .47", כמו גם כ"מייסד הדמוגרפיה היהודית""אבי ההתיישבות היהודית בארץ ישראלרופין נחשב כ

. ]1993, 9' [רם אורי (עורך), "החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים", ברירות, עמהסוציולוגים" של החברה הציונית בפלשתינה 
 ונותבשדה הביורוקראטי אם כן, בין 'מזרחים' ו'אשכנזים', מתחיל כבר בראשית הצי אנטישמי –הגזעני בידולה

וריית הגזע" על בסיס "תיאאו "היגיינת הגזע" [= "השבחת הגזע" אוייגניים –והוא נקבע מטעמים ביולוגיים 20–ה המאה בתחילת

  .“הה השנייהציוני בפלשתינה כבר בתקופת העלידה הביורוקראטי ופעל בששל מכס נורדאו שאותה אימצה התנועה הנאצית] 
נורדאו  ובהם מכס –דנטלי", למחזיקים בתפיסה זו צטרנס המציאות כחומריות מוחלטת)ותפיסת כל (= ראיית "מטריאליזם ,, 

העניקה הסטטיסטיקה את אשר העניקה המתמטיקה למדעני הטבע בראשית התקופה  –וארתור רופין 
מיושנת,  מדעית (= שפהלגיטימית ואובייקטיבית ..איפשר להם לראות בשפת הסטטיסטיקה שפה מדעית המודרנית.

הפיזיקה  מדעל שהענף המכונן שבזמנם ראשי  לא ידעו ,תרבותיים –ים ותתיאף היותם בגרמניה, כאנשים לבנטינ –שמכס נורדאו ורופין, על

 קר לנחקר)מדע אינו אובייקטיבי וה"אמפיריות" היא יחסו הסובייקטיבי של החושהקבעו  20 –מאה הבראשית ה בגרמניה הקוונטית שנוסד

ת ...מראשית דרכו, הייתה המשיכה של רופין לסטטיסטיקה חלק מהשקפת עולם שייצרה מציאות שהייתה גם מנותק
גם ...כמו דגמים תרבותיים אחרים שעברו אל השדה הציוני, )17(עמ' 48ם יותר מזו של הפרטי תוגם מתנשא

 הסטטיסטיקה של רופין, חשוב...)23(שם, עמ'  מיסטי –דתי דוגמטי, מעמדהסטטיסטיקה קיבלה בדרך מסוימת 
הסטטיסטיקה ביטאה את המבנה הגזעי ובמילים אחרות, של גזע להדגיש, הייתה קשורה במישרין לתיאורייה 

ונות ת בנוגע לקהילות היהודיות השגזעיות וסטטיסטיו לא מדוייקות באמצעות הערכות היהודי במונחים מספריים,
  הן,ינב(והוציא רופין לגמרי את הגזעים השחורים והצהובים אל מחוץ לגזע ולעם היהודי והגדיר קבוצות מסוימות 

י בעניינ אישוש הנחותשם ל ,מובהקת לשימושו בסטטיסטיקה אדוגמזו כ"טיפוסים מיוחדים".  יהודי תימן, קווקז ובוכרה)
את  "הוכיחה"ח בנוגע ל"עדות המזרח". התיאורייה שפיתח רופין פיתהוא צוא בתיאורייה שלמלו איפשר שגזע 

ודי ת "יהעליונותם הפיזית והמנטאלית של אשכנזים על פני ספרדים ויהודים מארצות האיסלם, שכונו בתרגומיו לעברי
גיש אשכנזי. בכל כתביו הדהמזרח". לכן, הוא סבר שאסור לאפשר לאלה עליה המונית, וודאי שלא לערבבם בגזע ה

כושר בבאינטליגנציה,   – ](עמ' ר"א45 [= מהם הוא מאד סלדרופין את עליונותם של האשכנזים על "יהודי המזרח" 
[= ת" באיכות הביולוגית של "כוח החיו –היצירתיות, ביכולת המתמטית, בזריזות, בעושר הדמיון, בהיגיינה ומעל לכל 

"היכולת לחיוניות הקיום"  –שלהם ובניסוח אחר  )]Velt Geistל היגל, מורו של קרל מרכס (בתיאוריה ש דומה מושג מכונן
)lebenszahigkeitהמאפשר בקירוב) מספרית וגרפית (רופין האמין שהוא כימת אותומיסטי הזה  –), הכוח הביו ,

דות י מובהק של "מלחמת השרדרווניסט [= מונח )Daseinskamf(ולפרטיו לצלוח את "מלחמת הקיום"  Volk)( ל"פולק"
 ,מפא"יחברי את הצידוק הנאצי לרצוח את כל העם היהודי, מלבד חלק "נבחר" של  ,, בו הסביר אייכמן במשפטוהמינים"

צי ייך הנאשאותם ניתן לחסל יותר מאוחר, כפי שהם נהגו כלפי חיילי הרהעם היהודי,  בנו את הנאצים לחסל את "מנווני"רשדי
  .]"המישלינגים"  – ורבבעלי דם יהודי מע

 –אסית קל אהשמי בגזע היהודי, זוהי דוגמ –ין, "המוכיחה" את הידלדלות היסוד...הדיאגרמה של רופ)24(שם, עמ' 
לדרך שבה  –שנלמדה באוניברסיטה העברית בראשית ימיה ב"מחלקה לסוציולוגיה של היהודים" שהקים רופין 

  כנון התרבות האוייגני של רופין.ילת ,דעי ו"מכובד"שיוותה כביכול הסטטיסטיקה מראה לגיטימי, מ
שם ל ,[= שהיתה פרי דמיונורופין אינו מציין את המקורות ואת המתודה ששימשו אותו לבנייתה של הטבלה הזאת 

 תקיצונית ללגיטימציה מדעית לדעות קדומות ולתפיסות גזעניו א, שהיא דוגמהצדקת "תיאוריית הגזע והשבחתו"]
 היישוב בעיניאת היחס ואת הפרקטיקה המבדלים  רם, עיקרו של דבר הוא, כי תפיסות אלה עיצבו. באנטישמיות

  .", כלפי קבוצות האוכלוסיה שהוגדרו כ"יהודי המזרחהציוני
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ל עאת כל תכנית מבנה הכלכלה וההתיישבות והעיצב של הפעלים על פי המודלים הגרמניים והשפעתו  רופין ביסס
רגום , כת"י של ת102עת וכך הוא מתואר בפי ראשיהם (איתן בלום, "ארתור רופין", עמ' הציונים בארץ היתה מכר

  הדוקטורט, אוני' ת"א).
  

    גוריון את "תיאוריית הגזע" האנטישמית –חינכו והחדירו רופין ובן כיצד
  לתוך כל חוגי הציונות בארץ

  
ה של אנטישמי –הגזעני ודגמי הבידול גיש, שהפעילות של רופין האיצה את הפצת "התודעה הסטטיסטית"דיש לה
 השיתופיים החדשים, )25(עמ' הדומיננטית שהתגבשה ביישובים  ת הפועליםקבוצבקרב  מיוחדוב הציוני ביישוב

, הקיבוצים והמושבים. כבר בראשית דרכו החל "המשרד הארצישראלי" לנפק (= כגון קבוצת דגניה)הקבוצות 
, ם והחלוצים חייבים למלא. הטופס כלל את העמודות האופקיות "גברים""טפסים", שאלונים שאותם היו הפועלי

 . החלוקה(קווקזים וכורדים)"נשים" ו"ילדים" ואת העמודות האנכיות, "אשכנזים", "ספרדים", "תימנים" ו"הרריים" 
או גזע /וצא ו(= חלוקה של האנושות לבעלי זיקה למ הגזעי –משקפת את הבידול האתני ,בטפסים מוקדמים אלה המופיעה

  "המשרד הארצישראלי" באמצעות שפת הסטטיסטיקה.והטמיע  שהפעיל האנטישמי משותף, כגון מזרחיים)
בקרב מהגרי  הארצישראלי" המשרד"טופס הרישום הסטטיסטי, הוא חלק מרפרטואר של תפיסות ופרקטיקות שהפיץ 

    . ונעלה יותרשסייע להם להגדיר את עצמם כקבוצה מובדלת ה השנייה, רפרטואר העלי
ימשה הסטטיסטיקה ש –רות רבה את מודל התפיסה הזה ושפת, אימצו במהישרובם ירדו מהארץ ה השנייהמהגרי העלי

, מוסיף 1914סטטיסטי של אנשי המשרד מהגליל, –דו"ח אותם גם בתהליכי הסלקציה הפנימיים שלהם עצמם.
 54ים החקלאיים שבחסות המשרד, מתוכם פועלים בכל היישוב 197בעמודת ההערות עוד הבחנה אחת: "יש 

  .“)L2/ 751(אצ"מ שמהווים  מעמסה על היישוב"  
  

  די ההנהגה הציוניתי-הערצת האנטישמיות של ניטשה על
  

רופה) בעומק תודעתו של ניטשה קיננה הקביעה ש"היהודים (באי„ –) 65(עמ' 75ד"ר אהרון יצחקי מסכם נושא זה 
שלים ות"א, הגל ניטשה והיהודים", הוצ' שוקן, ירו –[פרופ. ירמיהו יובל, "חידה אפלה שי) הם עם של שנאה (שנאת המין האנו

ות (= עידן הנצר...בין הראשונים בעת החדשה ]195תשנ"ו, הגזענות ואירופה החדשה, פרק ג': ניטשה והיהדות הקדומה, עמ' 

ה השתמש באותה התיזה אולם הוא עשה בשהשתמשו בתזה זו של שנאת הגויים היה שפינוזה. ניטשה , הפרוטסטנטית)
לא שימוש מניפולטיבי, לפיו הסביר את העוצמה היהודית שהתגברה בעקבות המכשולים שהוערמו על ידי הסביבה ה

יהודית...ניטשה קיבל את "העובדות" הארסיות ביותר שהעלתה האנטישמיות האירופית, שכללה גם את הסלידה 
ים ונאורים יהודיים. "הדימוי של יהודי הגלות העלובים, המתרוצצ(באירופה)] [= אוהב יהודים שביטאו פילושמים 

= (כמו ברבים מן הפילושמים הנוצרים וכמו ברבים ממתקני היהודים  –והדבקים בכסף, מעורר בניטשה דחייה 
בים בכת הנוצריים) עצמם, שדיברו על אחיהם, יהודי העיירה והגטו במידה כזו של ארס, שניתן למצוא דוגמתה רק

יע ) טענה חמורה של ניטשה, היא זו המדברת "על יכולתם של היהודים להג66(עמ' ...)213(שם עמ' האנטישמיים" 
  קניזלשליטה באירופה כבר עכשיו. בכך עומדת סיסמה אנטישמית שהגיעה לביטויה הארסי ביותר ב"פרוטוקולים של 

יא החידוש שהב. )214(שם, שם, עמ' " י שהיה קיים מכבר, אך נשענה על מוטיב אנטישמ19 –ציון" בראשית המאה ה
ו זלחומרת יתר בטענה זו הוא, שניטשה הצליח לתמרן את ההנהגה הציונית להודות בכך, לפחות במשתמע...עמדה 

 תאמה את העמדה העקרונית של התנועה הציונית הקובעת "שהיהודים לא יוכלו למצוא את מקומם באירופה (בין
שנים  1500) (= על אף שזה נגד את המציאות, שבמשך 114(שם, שם עמ' ישמיות) וייאלצו לנדוד ולהגר ממנה היתר בגלל האנט

אנטי ה...ניטשה זכה להערצה בישוב הציוני ובמדינת ישראל בשל עמדותיו במציאות קשה הרבה יותר היהודים חיו באירופה)
 סודותיבקו לדיכוי, עושק וניצול מרבי עד מוות של אנושיות והאנטי חברתיות, חתירתו לרמיסת זכויות האדם  ומא

מושבות" (= שנכבשו באלימות ע"י "כיבוש העממיים. עמדה זו הוגשמה בקיצוניות מכוונת יתרה במושבות הראשונות בארץ 

ת דיניומביחס ה"הסתדרות הציונית" ושלטונות הישוב הציוני כלפי התימנים...שהפעילו את , הציוני בהנהגת בן גוריון)
  העושק הזו בברוטליות (= אכזריות) קיצונית, ככל שיכלו. 

(= עמדות שהיוו חלק מרכיביה של על פניו נראה, שעמדתו של ניטשה ציינה מפגש עמדות בינו לבין התנועה הציונית 

דרות הציונית, כפי "תיאוריית הגזע האנטישמית" שהמציא מכס נורדאו ותלמידו ארתור רופין שתכנן את עיצוב הישוב בארץ מטעם ההסת

וכן מאוחר יותר בין גרמניה הנאצית והתנועה הציונית. כל אלו רצו להוציא את   שהוכח לעיל בצורה העובדתית ביותר)
היהודים מאירופה...זו אחת הסיבות המרכזיות לשיתוף הפעולה של התנועה הציונית עם הרייך השלישי הנאצי 

טר מכל היהודים. התנועה הציונית התכוונה להעלות לארץ יהודים הגרמנים רצו להיפבמרבית שנות השלושים...
.  , שהנאצים יעשו עבור התנועה הציונית את העבודה, ויחסלו את שאר היהודים "המנוונים")הציונית (= ובמסגרת "השבחת הגזע" מעטים

בשל כך, אחר מלחמת העולם),  (= נתפסו ככאלה בזמן המלחמה ובפרט להתנועה הציונית מודעת לכך, שפעולותיה השליליים 
הם התבצעו בסודיות, ככל שניתן. התזכיר שהוכן מטעם ההסתדרות הציונית בידי א. הארטגלס, שבו רובם המכריע 
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של המוני היהודים שהיו תחת הכיבוש הגרמני במלחמת העולם השניה הוגדרו כאלמנט מזיק, היה סודי. גם הג'וינט לא 
מוכן לשלם את מעט הכסף שנדרש להצלת יהדות אירופה, למרות שפע הכספים שהיו חרג מעמדה ציונית זו ולא היה 

  עמדה זו כלפי ציבור שנחשב חלק מהאדם הלבן תואמת את ההשקפה שניטשה הטיף לה.). 29,4,1984("הארץ", ברשותו 
ןק, יהם הרב קניטשה שימש השראה לאנשים חשובים ביותר בהנהגה הציונית, במדינת ישראל ובגרמניה הנאצית. בינ

מניה ם בגריוסף חיים ברנר, מ"י ברדיצ'בסקי, א"ד גורדון, הלל צייטלין, אלפרד רוזנברג, שהיה מראשי האידיאולוגי
ו הנאצית ומוסוליני שעמד בראש איטליה הפשיסטית. כל אלו ראו בניטשה מקור רוחני רב עוצמה. בראש מעריצי

ה רצל. היטלר שלח למוסוליני במתנהידי תיאודור -ה היה נערץ עלבגרמניה היה אדולף היטלר ולא פחות ממנו, ניטש
  .) 141 (שם, ח"ב, פרק א', עמ'את כתביו של ניטשה והצטלם בפתח "ארכיון ניטשה" בחברת אחותו האנטישמית אליזבת 

, בובר אפשר להוסיף לרשימה זאת עוד ועוד אישים בעלי חשיבות מרכזית בתנועה הציונית, כמו מכס נורדאו, מרטין
 גיאורג ברנדס דוד פרישמן, חיים וייצמן וזאב ז'בוטינסקי. בין המשכילים היהודיים שהושפעו ממנו היו זיגמונד פרויד,

כתובה  מוסרית)...הדיכוי והמוות הם אופציה 36...(שם, עמ' )243(שם, נספח: משתמשים לרעה ומעריצים, עמ' וסטפן צוויג 
 ות של תורתו "כותב ניטשה בקטע על החיות הבלונדיניות את עיקריה שלבתורתו. אם יש ספקות באשר לברוטלי

 (פרופ. שלום רוזברג, קטעים מסוימים אצל ניטשה מתייחסים למחנות ההשמדה ממשאידיאולוגיה שיש להגשים...

, ת ניטשההתנועה הציונית ומדינת ישראל נסחפות אחר תור. )338"ניטשה בתרבות העברית", "ניטשה ומוסר היהדות", עמ' 
שראל יכיוון שהיא נותנת תוקף מוסרי לרוע המוחלט, משקפת את התגלמות הרוח של המנהיגות היישובית ושל מדינת 

ופציה הא, )102(שם, עמ' לאחר מכן כלפי המזרחים. לכן, אך טבעי הוא שהם רואים בניטשה את הנביא היהודי האחרון 
  להגשימה במלואה. האחרונה לנבואה ולנביאם עבור מדינת ישראל שיש 

 ונית,מתוך מכלול הנתונים והמידע, יש בסיס להנחה שהמפלגה הנציונאל סוציאליסטית הגרמנית למדה מהתנועה הצי
שהקדימה אותה בכמה תחומים: המפלגה הראשית בישוב הייתה מפלגת "פועלי ציון" שכינתה את עצמה "ציונית 

ת בראשית המאה ועשרים, לפני שמישהו חלם בכלל להקים א סוציאליסטית", כלומר, נציונאל סוציאליסטית, כבר
ת מדינ המפלגה הנציונאל סוציאליסטית הנאצית. בראש מפלגה זו עמד בן גוריון, שחיים וייצמן, נשיאה הראשון של

ראלים היש  –(תום שגב, "המליון השביעי ישראל, דימה אותו להיטלר וקבע שבן גוריון מסוכן וחותר למשטר פשיסטי 

ר מבחינת העברות הוראותיו לביצוע, תוך גוריון להיטל-גם פרופ. יגאל עילם דימה את בן). 49 –93שואה", עמ' וה
ם גדלה בחודשים הראשוני Die Judische Rundschauהתחמקות מאחריות...תפוצתו של השבועון הציוני בגרמניה 

ן, ממפקדי המרד בגיטו ורשה, ציין את )...מארק אידלמ40...(עמ'  40000–לכ 7000או  5000–לשלטון היטלר מ
דים) שככל שיהיה רע יותר (ליהו(= ואמר זאת בפירוש את היחס הזה, כפי שהוא צוטט כאן בחיבורנו) העובדה ש"בן גוריון האמין 

בדצמבר  8–ב בכנס של פעילי מפא"י...כך יהיה טוב יותר ליהודים  –ככל שיותר יהודים ימותו שם באירופה, 
אמצעות ("המציאות הוכיחה, כי בוריון ש"הטרגדיה שעוברת על יהדות אירופה אינני באופן ישיר מענייני" ג–ן, אמר ב1942

ו"ח על ד  –מתוך ביקורת על ספרה של חנה ארנדוט: "אייכמן בירושלים   –אישיות כה חסרת עניין ניתן להגיע לפסגת הרשע", מאת דניאל פרידמן 

הב א...באירופה הכבושה: "איש לא .)30.8.2000, 392לעברית, "הארץ, "ספרים", מוסף שבועי, גליון הבנאליות של הרוע", לרגל תרגומו 
 )312ם שגב, עמ' הישראלים והשואה", מאת ד"ר תו  –("המליון השביעי אותו כאן. הציונים הכי גדולים כאן לא אהבו את בן גוריון 

ין לת על הממסד הציוני במדינת ישראל, ש"קובעת" שא) עדותו של אידלמן מפריכה את המנטרה המקוב41...(עמ' 
קא להעביר ביקורת על משתפי פעולה עם הנאצים. התואנה היא, שלא היינו במקומם ולא חווינו את אשר חוו. דו

ה ההנהגאידלמן וחבריו (= וכל הציבור החרדי שחוו את השואה) חוו את אשר התרחש באירופה, בניגוד לבן גוריון ו
ים ישוב הציוני...משתפי הפעולה עם הנאצים, בלעדיהם לט ניתן היה לבצע את הדיכוי והרצח בממדהציונית והי

. פעולותיו הראשונות היו התנקשות 1942ארגון יהודי לוחם, הוקם בסוף יולי   –ובמהירות כפי שהתבצעו. אי"ל 
ת דמותם אידלמן מספר, שהם ביצעו א על(= שרובם המכריע היו ציוניים, כפי שהוכחנו לעיל). בראשי המשטרה היהודית 

ת אמשימתם בנחישות: "צדו יהודים שהתחבאו או אמהות עם תינוקות על הידיים או ילדים בודדים שתעו וחיפשו 
ר תו אחביתם. לפעמים היו מוכנים לשחרר מישהו, תמורת סכומים אדירים של כסף, זהב ותכשיטים, רק כדי לתפוס או

  כך שוב".
המשטר הנאצי או האנטישמי הם גרועים יותר מהאויב המקורי. הם האויב מספר אחד של עמם משתפי הפעולה עם 

ושל המסגרת האתנית שאותה הם מייצגים, כביכול. בשל כך, המאבק צריך להיות קודם בהם, כבוגדים. "הם (אנשי 
ולה עם הנאצים. הם הקאפו) היו בוגדים" אומר מארק אידלמן. "הם לא היו חייבים לשתףפע  –המשטרה היהודית 

זה טבעי יכלו לסרב לשרת במשטרה היהודית, אבל הם חשבו שזו דרך טובה להשיג כסף ולהישאר בחיים. 
)...בניגוד להתנהגות הממסד 40...(עמ' שהמלחמה הגדולה והכעס הגדול הם נגד הבוגד ולא נגד האויב (שם)

רות צעירות לא יהודיות, שעבדו בבתי יתומים והחליטו הציוני, הקאפו והיודנראט, אידלמן מציין את גבורתן של "בחו
ולעומתן בן גוריון וההנהגה הציונית עשו קרדום , "המורד", אילת נגב) 12,2,06("ידיעות אחרונות", ללכת עם הילדים אל המוות" 

ולרים בלבד, מליון ד 2)...נדרש סכום סמלי של 41עמ' (לחפור בו. ואכן, השואה שירתה את עניינו של בן גוריון...
בכדי לעצור את מכונת ההשמדה הנאצית. זהו סכום פעוט בהשוואה להון שהיה בידי הג'יונט בימי המלחמה, שעלה על 

מוזרה ומשפילה היא הטענה של )...42)...(עמ' 45(מתוך צילומים שנמסרו לי באדיבותה של גב' לואיז כהן, עמ' אמליון דולרים  64
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של התנועה הציונית, שהיהודים תחת הכיבוש הנאצי מלבד מעט מאד מקורבים, הם המנהיגות היישובית הציונית ו
  "אלמנט מזיק" (שם)...

צר סגר של מצור הרמטי נ"ל, יידי ה-על) הגדרתם של כמעט כל היהודים תחת שלטון הנאצים כאלמנט מזיק, 43(עמ' 
כה כך הצטרפה התנועה הציונית לתמימסביבם. ההנהגה הציונית השלימה את מלכודת המוות על יהדות אירופה...ב

ייז על (= כתוצאה מלחץ מסיבי של ראש ההסתדרות הציונית באמריקה הראביי סטפן ובעמדת שאר המדינות ובכללן ארצות הברית 

 , בועידת אוויאן, שהתכנסה בשנתממשלתו להקשיח את מגבלות ההגירה היהודית בתקופת המלחמה לארה"ב, כפי שהוכח לעיל.)
ה את דחו כל אפשרות לקבל פליטים יהודיים. לכן "לא בחינם היה יכול היטלר לומר עתה" "איש אינו רוצ, ש1938

חמים גשי ררהיהודים", שכן עוד לפני ועידת אוויאן הכריז היטלר: "אני יכול לקוות ולצפות כי אותו עולם אחר, שחש 
ת עמיד ארחמים אלה לסיוע מעשי. אנו מוכנים להכה עמוקים כלפי פושעים אלה, הינו, לפחות, נדיב דיו כדי להפוך 

ר וטמן וד"("השואה ומשמעותה", פרופ. ישראל גכל אותם הפושעים לרשותן של אותן ארצות. מבחינתי אפילו על אוניות פאר" 

  ) ...3 –22, עמ' 1983מרץ  חיים שצקר, ספר לימוד: בהתאם לתוכניות הלימודים החדשה בחטיבה העליונה, הוצ' מרכז זלמן שז"ר, ירושלים, תשמ"ג,

"אייכמן  (חנה ארנדט,חנה ארנדט, היא מלומדת ופילוסופית יהודיה, בעלת שם עולמי והייתה פעילה בתנועה הציונית 

, מפני שהיא לא עשתה שקר בנפשה ולא טשטשה מדינת ישראל החרימה אותה.  בירושלים", פרטים מתוך העטיפה של הספר)
י בנושא ההשמדה. היא לא העלימה את מקומה של ההנהגה היישובית הציונית ומשתפ עובדות היסטוריות הקשורות

פעולה אחרים בהאצת פעולת ההשמדה של יהדות אירופה. היא הבהירה שהשואה לא היתה מקבלת את המימדים 
ב יישוב הידועים לנו (= ולא היתה כלל מתרחשת) אילו הנאצים לא היו זוכים בשיתוף פעולה של המנהיגות היהודית

ושל היודנראט. הפרשה הזאת חוזרת על עצמה גם היום במדינת ישראל. תודעת הציבור במדינת ישראל, מכל 
הם, במידה זו או שאינטלקטואלים ידי-על(= מלבד המגזר החרדי, בנושא גזלת הילדים המזרחיים והשמדתם היהודית), המגזרים 

. טעם לנידוי ולדברי ההסתה והשטנה שהוטחו בחנה ארנדטאחרת, שכיריו של הממסד ומשתפים פעולה עימו. זה ה
ת ליה אפעילותה האמיצה במישור המדעי והפילוסופי ונכונותה להתמודד עם העובדות ולדון בהן ללא מורא, הקימו ע

בה הממסד הישראלי ועושי דברו, למרות שהתייחסותה לאירועים בגרמניה ובארצות הכיבוש הנאצי נובעת מתוך אה
תם נפש. השלטון במדינת ישראל אינו יכול להשכיח לה את פעילותה להצלת ילדים יהודים בצרפת והעברומסירות 

אה הופיע ספרה של ארנדט: "אייכמן בירושלים". בספר זה היא חשפה את התפקיד המביש שמיל 1963לארץ...בשנת 
ת ונית והיישובית בהשמדת יהדוופה הכבושה וכן את מקומה של ההנהגה הצירבאי(= הלא חרדית) ההנהגה היהודית 

ל אירופה. מדינת ישראל מנסה לטשטש או להעלים מציאות מבישה זאת. אולם מאז הופעת ספר זה, הפך הטיעון ע
 , שהיא ההנהגה העתידית של מדינת ישראל, בהשמדת(= הציונית)חלקה של ההנהגה היהודית ציונית והיישובית 

  ים בשל העובדות שהיא העלתה בספרה.היהודים באירופה, מבוסס על אדנים מוצק
סן מדינת ישראל מוסיפה חטא על פשע בכך שהיא נוהגת בסלחנות, ביחסה למשתפי פעולה עם הנאצים, בניגוד ליח

ארץ. של ארצות אחרות כלפיהם. סלחנות זו גרמה לריבוי של אנשי הקאפו ומשתפי פעולה אחרים עם הנאצים שעלו ל
  לטונות החוק:שידי -עלרם ובה זכו לעדנה, מפני שבארצות אחרות היו נרדפים מדינת ישראל הייתה למקלט עבו

א = אם ל("(משתפי הפעולה עם הנאצים) נהגו באכזריות רבה ושיתפו פעולה עם הגרמנים. יש במצב זה משום פרדוקס 

 עברייניםווקא במדינת היהודים יכולים השד בחשבון, שאותם משתפי הפעולה היו הסוכנים של התנועה הציונית, שהוכחה בחיבורנו), לוקחים 
אצים", ("החוק הישראלי אינו מעניש את עוזרי הנמסוג זה להשתמט מהחוק, בעוד שבמדינות אחרות מעמידים אותם לדין" 

מו עוכב ...זו הסיבה לזעם בעקבות הגילויים המבישים בספרה "אייכמן בירושלים". בשל כך, תרגו)22,6,1949"מעריב", 
ם ע)...ריכוזם וריבויים של משתפי הפעולה 45...(עמ' ברי עמד על תוכנו רק לאחר כמה עשרות שניםוהקורא הע

 הנאצים במדינת ישראל מקל על המשך הסתאבות המוסר הציבורי והידרדרותו ומשפיע לרעה על אופי המשטר ועל
הגת ם הקיצוניים ביותר להניחס המדינה כלפי המזרחים. העובדה, שמדינת ישראל דולה מתוך הגזענים האנטישמיי

המדינה, מקצינה את הבעיה ומחמירה אותה...אין שומעים מחאה ציבורית כלשהי...אין שום מחקר שעוקב אחר 
פעילותם של אנשי הקאפו והיודנראט, או אחר מעמדם בממסד והשפעתם על הרעלת האווירה הציבורית במדינת 

..עמדת ).55ת מהותה של מדינת ישראל כאורגניזם גזעני...(עמ' ישראל. אנשים מסוג זה הם שותפים טבעיים לבסס א
עברית", ה("ניטשה בתרבות הרצל, שטען כי "הציונות תדע לעצב את האדם הניטשיאני טוב יותר מאשר האירופים עצמם" 

ות סגרת הפאנאטי)...במ63...(עמ' )13שער ראשון: "ניטשה בציונות", "כה אמר הרצל על ניטשה", "מבוא", אליהו גולמב, עמ' 
הגזענית, אפשר להבין את המאמץ האדיר שהושקע, כחלק בלתי נפרד משגרת הפעילות של ההסתדרות הציונית, 

רבת הסוכנות היהודית ומדינת ישראל, נגד המזרחים. המשימה העיקרית של מדינת ישראל במדיניות הפנים היא הח
  המזרחים, במטרה לשעבד אותם...התשתית החומרית, התרבותית, הרוחנית והפסיכולוגית של 

רואה )] וכן בע' הגל 591עמ'  ,[= שהגדיר את עצמו כפרוטסטנט לותרני (אנצי' העברית, כרך כ"א)...הגל 156(עמ' 
 –("חידה אפלה ב"תרבות" אירופה, כניצחון הרוח על הטבע, כאשר לדידו, המערב הוא הרוחני לעומת המזרח ה"טבעי"  

, כביכול, האדם הלבן קרע את עצמו מעל הטבע ולקח את גורלו )81פרופ. ירמיהו יובל, ח"א, עמ' הגל, ניטשה והיהודים", 
בידיו. משמעותה של אמירה זאת אידיאולוגית ומעשית כאחת היא, ש"תרבות" האדם הלבן הפכה לגזענות. מאז שחל 

. פרוש תרבות = גזענותומר : שינוי זה, מהבחינה הלשונית, הביטוי "תרבות" משמש הסוואה למונח "גזענות", כל
 –הדבר הוא שקיומה של אירופה שמתבססה על עושק, שוד משאבים ורצח עמים, מקבל הסבר כאילו רציונאלי 
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הגיוני. הגל רואה ביהודים וביהדות את הגורם לקרע גזעי  של האנושות לשני חלקים המזרח והמערב...ניטשה מגיע 
  ות המוניות, מכיוון הפוך: מכיוונו של "הטבע"...לאותה מסקנה שמצדיקה שוד משאבים ורציח

הונתן גפן, (יר" )...יהונתן גפן ציין את אופיו הגזעני הקיצוני של הבידור הישראלי והגדיר אותו: "גזעני ביות166(עמ' 

 (= . הבידור במדינת ישראל מפנים בתוכו ארסיות נפשעת, עקבית ומתמשכת ומדביקה סטיגמות)220"חומר טוב", עמ' 

זאת  על המזרחים. מדינת ישראל מתגמלת את יוצרי הסטיגמות נגד המזרחים בשיא היוקרה והפרסים ולצדאות קלון) 
  בפרסים כספיים נכבדים לעידוד והחרפת ההפרדה הגזעית. 

 מעניק . להפך, הדבראופיים הגזענילמרות החוק הקיים נגד הסתה גזענית, הגזענים אינם מרגישים צורך להסתי את 
ל יוקרה ויתרון מצד הממסד. באחת מתוכניות הטלוויזיה הממלכתית התקיים דיון בעקבות הענקת פרס ישרא להם

חים. עבור הסדרה "זינזנה".כל המשתתפים הודו שסדרה זו כמו סרטים ויצירות אחרות, מטביעים סטיגמות על המזר
, דוקומדיה""(מתי גולן, "זינזנה" פרס ישראל אולם במקום להגיש תביעות על הסתה לגזענות, לפי הודאתם, מוענק עבור 

  , שהפך לסמל לאופייה הגזעני , של המדינה וסמליה.)3,2000בערוץ הראשון, הממלכתי, 
תופעה זו מלמדת, בין השאר, על אופיו של מוסד היועץ המשפטי לממשלה ומערכות אכיפה והמשפט. באמצעות 

  קובל במוסדות אחרים של המדינה.התעלמותם הם מעודדים את ההסתה לגזענות, כפי שמ
ל בתנאים אלה, לא מפתיעה הכרזתה המפורשת של מנהלת תיאטרון בית לסין, ציפי פינס, בישיבת הועד המנהל ש

 ף היאאפרס התיאטרון: "כן, אני גזענית". בין הנוכחים בישיבה: מנהל תיאטרון הבימה בני צרפתי, אודליה סמל, 
 שבע...אף אחד מהנוכחים, להוציא את אודליה –אמרי", נתן דתנר מתיאטרון בארמהבימה, נועם סמל מתיאטרון "הק

כאשר ...)2,3,06("ידיעות אחרונות" סמל, לא מחה על התפרצותה הגזענית של פינס נגד צרפתי, בשל מוצאו המרוקאי 
ת אינה בות, אך הקצאומנות הבידור הנאצית כלפי היהודים...מדינת ישראל למדה ר אדורנו והוקהיים מספרים על יחס

לו בשרות מפלגת העבודה בכנסי אנטישמיים פע-בדרנים גזענים .“משנת מוריה הנאציים למעמקים אפלים ביותר
 [כתיקי דיין שרה"מ אהוד ברק התמוגג מצחוק, בבחירות תשנ"ט, כשהיא צעקה על המזרחיים בליכוד "אספסוף מהשוק"הבחירות 

שתמיד  ו טופז יצא נגד "נאום הצחצחים" ובתשדירי המערך בתשמ"ד כיכבו חברי "הגשש החיוור"ובבחירות תשמ"א בכנס של "המערך" דוד

לית אך "הנקמה המתוקה" של המרוקאים התגשמה, כשב), המערכונים שלהם הצטיינו בהשפלת הספרדים עד העפר ("מעריב", ה' אדר תש"פ

ם אחריו הם, כאבי גבאי שפירסם שהוא לא מזהה במפלגה זו יהודים ולברירה "העבודה" העמידו בראשם מרוקאים כדי למשוך קולות מזרחיי

  נאלצו שוב להעמיד בראשם מרוקאים את פרץ ולוי,שפירקו וחסלו מפלגה זו והעבירוה למפלגת "כחול לבן" בשנת תש"פ]. 
שפירסם בשלושה מאמרים אדם".  –רופין, כשאר ראשי הציונות, היה נגוע בתפיסה המעוותת הניטשיאנית של ה"על

שטח רופין בנחישות של "נתב" את  ,)Die Gegenwartבכתב העת "ההווה" ( 1902 –1903רופין בשנים 
אוטופי שלו. הוולטאנשאונג הזה היה מוניסטי וניתן להגדיר אותו במסגרת התפיסה שהגדיר  –הוולטאנשאונג הביו

. רי פרוטסטנטי של הארציות החומרית, בעקבות הקצנת מבנה החשיבה הנוצרבינבאך כ"מטאריאליזם טרנסדנטאלי"
 Moderne Weltanschauungבמאמר השני בסדרה, שכותרתו "הוולטאנשאונג המודרני והפילוסופיה של ניטשה" (

und Nietzsche’sche Philosophie דן רופין במושג "על אדם", וגם אם אינו מפרט מי הוא בדיוק, ברור לו מעל ,(
פי מבנה החשיבה של השיויון הנוצרי  –, עלכמו בעלי חיים אחרים בטבע –תח לכל ספק כי אדם כזה צריך להתפ

 gleich) מבחינת המבנה הפיסי (nur im Verbande mit Gleichenרק בקרב בני מינו הדומים לו ( – פרוטסטנטי
in Bezug auf körperliche Organisation) .( דגם  ל"על אדם" חשיבות עליונה למדינה, שכן הוא מציבלדידו

אידיאלי לחיקוי, שאינו מנטלי בלבד, אלא פיזי וביולוגי. בדברי הסיכום למאמרו הדגיש שבמדינה האידיאלית 
האזרחים חייבים להיות מודעים להשפעה של הפעילות הסקסואלית שלהם על המדינה, ולהכפיף אותה לקידום 

)Forderung ) ולעיצוב הנעלה (Höherbildung.של הגזע ( 
ה של ההיסטורי„ –, על סמך האינפורמציה שאותה הוא הביא שם 39תב בסוף הסיכום של הדוקטורט שלואיתן בלום כ

ן ים בירופין מאירה את המגע התרבותי המשמעותי בין הציונות וגרמניה הנאצית ומדגימה את ההקשרים הקונצפטואלי
= ( לבין הציונות הארצישראליתנאציים והפולקיסטיים –), עם כל הרעיונות הפרוטוSonderwegהדרך המיוחדת (

ראה . היא מו עיצב כתיאוריה והנאצים ניכסו תיאוריה זו לגרעינו האידיאולוגי של הנאציזם, כפי שהוכחנו לעיל)אשמכס נורדו
 לשם החשובים ביותר מנהיגיהכיצד התפיסות של המנהיגים הציונים המרכזיים חפפו עם הוולטאנשאונג של כמה מ

ת הדוחה אשל חוקרים ציוניים, שקדמו למלחמת העולם השנייה.  בניגוד לנרטיב המקובל  המפלגה הנאצית בשנים
ו הקשרים האלה ומתאר אותם כ"אינסטרומנטאליים" או "פרגמטיים", המקרה של רופין מגלה כיצד קשרים אלו הי

 ישראלית.  על כמה הנחות משותפות שאי אפשר להתעלם מהם במחקר של הזהות התרבותית הומובנים מבוססים 
ל מי שהפרקטי שלה, חושפים את שורשי האפליה הגזעני התיאוריה של רופין בנוגע ליהודי המזרח ובמיוחד היישום 

ל שכבר בראשית שנות היישוב, ומדגימים באופן מובהק את הנוכחות  הציוני על ידי הממסד "מזרחים"שהוגדרו כ
העברית המודרנית, עובדה רוטסטנטית פ –הנוצריתבות ואת האנטישמיות של התר ציונית –גזענות פנים יהודית

 המקשה על הגדרת האנטישמיות באופן מהותני כאילו היא מתקיימת רק בקרב הלא יהודים, כפי שנוטים להציג
  האירופי והאמריקאי הדומיננטיים. ,בנרטיב הישראלי הציוניים
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נן של הקבוצה הדומיננטית של הציונות כיצד בשלב המכו ,"אבי ההתיישבות הציונית" מגלה רופין לעהמחקר 
 –חוללה רפרטואר של דגמי תפיסה ופעולה שצימצמה את היהדות בעיקר לקטגוריות גזעיותהיא  ,הארצישראלית

וגם על ידי האנטישמים מכשול שעליו יש להתגבר גם על ידי הציונים ה –ופולקיסטיות. הגוף היהודי  אנטישמיות
ינשא לעבר יהודי ס בציונות הארצישראלית כליבה של המסורת העברית החדשה, כמנתפ – הלא ציוניים האנטישמיים

פרוטסטנטית, –נוצרית יהודיתות תרבשל העם היהודי לכדי, ביולוגי מדומיין, ולטאנשאונג שהגביל את ההיסטוריה 
  “מימדית –רב, פלורליסטית

רופה) שה קיננה הקביעה ש"היהודים (באיבעומק תודעתו של ניט„ –) 65(עמ' 75ד"ר אהרון יצחקי מסכם נושא זה 
שלים ות"א, הגל ניטשה והיהודים", הוצ' שוקן, ירו –[פרופ. ירמיהו יובל, "חידה אפלה הם עם של שנאה (שנאת המין האנושי) 

 ות(= עידן הנצר...בין הראשונים בעת החדשה ]195תשנ"ו, הגזענות ואירופה החדשה, פרק ג': ניטשה והיהדות הקדומה, עמ' 

ה שהשתמשו בתזה זו של שנאת הגויים היה שפינוזה. ניטשה השתמש באותה התיזה אולם הוא עשה ב, הפרוטסטנטית)
לא שימוש מניפולטיבי, לפיו הסביר את העוצמה היהודית שהתגברה בעקבות המכשולים שהוערמו על ידי הסביבה ה

מיות האירופית, שכללה גם את הסלידה יהודית...ניטשה קיבל את "העובדות" הארסיות ביותר שהעלתה האנטיש
ים ונאורים יהודיים. "הדימוי של יהודי הגלות העלובים, המתרוצצ[= אוהב יהודים (באירופה)] שביטאו פילושמים 

 כמו ברבים מן הפילושמים הנוצרים וכמו ברבים ממתקני היהודים (= –והדבקים בכסף, מעורר בניטשה דחייה 
תבים אחיהם, יהודי העיירה והגטו במידה כזו של ארס, שניתן למצוא דוגמתה רק בכהנוצריים) עצמם, שדיברו על 

יע ) טענה חמורה של ניטשה, היא זו המדברת "על יכולתם של היהודים להג66(עמ' ...)213(שם עמ' האנטישמיים" 
  קניוקולים של זלשליטה באירופה כבר עכשיו. בכך עומדת סיסמה אנטישמית שהגיעה לביטויה הארסי ביותר ב"פרוט

יא החידוש שהב. )214(שם, שם, עמ' " , אך נשענה על מוטיב אנטישמי שהיה קיים מכבר19 –ציון" בראשית המאה ה
ו זלחומרת יתר בטענה זו הוא, שניטשה הצליח לתמרן את ההנהגה הציונית להודות בכך, לפחות במשתמע...עמדה 

 בעת "שהיהודים לא יוכלו למצוא את מקומם באירופה (ביןתאמה את העמדה העקרונית של התנועה הציונית הקו
שנים  1500) (= על אף שזה נגד את המציאות, שבמשך 114(שם, שם עמ' היתר בגלל האנטישמיות) וייאלצו לנדוד ולהגר ממנה 

 אנטיותיו ה...ניטשה זכה להערצה בישוב הציוני ובמדינת ישראל בשל עמדבמציאות קשה הרבה יותר היהודים חיו באירופה)
 סודותיאנושיות והאנטי חברתיות, חתירתו לרמיסת זכויות האדם  ומאבקו לדיכוי, עושק וניצול מרבי עד מוות של 

מושבות" (= שנכבשו באלימות ע"י "כיבוש העממיים. עמדה זו הוגשמה בקיצוניות מכוונת יתרה במושבות הראשונות בארץ 

דיניות מת הציונית" ושלטונות הישוב הציוני כלפי התימנים...שהפעילו את ביחס ה"הסתדרו, הציוני בהנהגת בן גוריון)
  העושק הזו בברוטליות (= אכזריות) קיצונית, ככל שיכלו. 

יה של (= עמדות שהיוו חלק מרכיבעל פניו נראה, שעמדתו של ניטשה ציינה מפגש עמדות בינו לבין התנועה הציונית 

ת, כפי כס נורדאו ותלמידו ארתור רופין שתכנן את עיצוב הישוב בארץ מטעם ההסתדרות הציוני"תיאוריית הגזע האנטישמית" שהמציא מ

יא את וכן מאוחר יותר בין גרמניה הנאצית והתנועה הציונית. כל אלו רצו להוצ  שהוכח לעיל בצורה העובדתית ביותר)
 ונית עם הרייך השלישי הנאציהיהודים מאירופה...זו אחת הסיבות המרכזיות לשיתוף הפעולה של התנועה הצי

ם הגרמנים רצו להיפטר מכל היהודים. התנועה הציונית התכוונה להעלות לארץ יהודיבמרבית שנות השלושים...
.  וונים"), שהנאצים יעשו עבור התנועה הציונית את העבודה, ויחסלו את שאר היהודים "המנהציונית (= ובמסגרת "השבחת הגזע" מעטים

ך, בשל כ(= נתפסו ככאלה בזמן המלחמה ובפרט לאחר מלחמת העולם),  מודעת לכך, שפעולותיה השליליים  התנועה הציונית
ריע הם התבצעו בסודיות, ככל שניתן. התזכיר שהוכן מטעם ההסתדרות הציונית בידי א. הארטגלס, שבו רובם המכ

א ל'וינט כאלמנט מזיק, היה סודי. גם הגשל המוני היהודים שהיו תחת הכיבוש הגרמני במלחמת העולם השניה הוגדרו 
היו חרג מעמדה ציונית זו ולא היה מוכן לשלם את מעט הכסף שנדרש להצלת יהדות אירופה, למרות שפע הכספים ש

  ה.עמדה זו כלפי ציבור שנחשב חלק מהאדם הלבן תואמת את ההשקפה שניטשה הטיף ל). 29,4,1984("הארץ", ברשותו 
ים חשובים ביותר בהנהגה הציונית, במדינת ישראל ובגרמניה הנאצית. ביניהם הרב קןק, ניטשה שימש השראה לאנש

יוסף חיים ברנר, מ"י ברדיצ'בסקי, א"ד גורדון, הלל צייטלין, אלפרד רוזנברג, שהיה מראשי האידיאולוגים בגרמניה 
ב עוצמה. בראש מעריציו הנאצית ומוסוליני שעמד בראש איטליה הפשיסטית. כל אלו ראו בניטשה מקור רוחני ר

ידי תיאודור הרצל. היטלר שלח למוסוליני במתנה -בגרמניה היה אדולף היטלר ולא פחות ממנו, ניטשה היה נערץ על
  .) 141 (שם, ח"ב, פרק א', עמ'את כתביו של ניטשה והצטלם בפתח "ארכיון ניטשה" בחברת אחותו האנטישמית אליזבת 

וד אישים בעלי חשיבות מרכזית בתנועה הציונית, כמו מכס נורדאו, מרטין בובר, אפשר להוסיף לרשימה זאת עוד וע
גיאורג ברנדס  דוד פרישמן, חיים וייצמן וזאב ז'בוטינסקי. בין המשכילים היהודיים שהושפעו ממנו היו זיגמונד פרויד,

כתובה מוסרית וי והמוות הם אופציה )...הדיכ36...(שם, עמ' )243(שם, נספח: משתמשים לרעה ומעריצים, עמ' וסטפן צוויג 
בתורתו. אם יש ספקות באשר לברוטליות של תורתו "כותב ניטשה בקטע על החיות הבלונדיניות את עיקריה של 

(פרופ. שלום רוזברג,  קטעים מסוימים אצל ניטשה מתייחסים למחנות ההשמדה ממשאידיאולוגיה שיש להגשים...

התנועה הציונית ומדינת ישראל נסחפות אחר תורת ניטשה, . )338וסר היהדות", עמ' "ניטשה בתרבות העברית", "ניטשה ומ
כיוון שהיא נותנת תוקף מוסרי לרוע המוחלט, משקפת את התגלמות הרוח של המנהיגות היישובית ושל מדינת ישראל 
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האופציה , )102ם, עמ' (שלאחר מכן כלפי המזרחים. לכן, אך טבעי הוא שהם רואים בניטשה את הנביא היהודי האחרון 
  האחרונה לנבואה ולנביאם עבור מדינת ישראל שיש להגשימה במלואה. 

 ונית,מתוך מכלול הנתונים והמידע, יש בסיס להנחה שהמפלגה הנציונאל סוציאליסטית הגרמנית למדה מהתנועה הצי
נתה את עצמה "ציונית שהקדימה אותה בכמה תחומים: המפלגה הראשית בישוב הייתה מפלגת "פועלי ציון" שכי

ת סוציאליסטית", כלומר, נציונאל סוציאליסטית, כבר בראשית המאה ועשרים, לפני שמישהו חלם בכלל להקים א
ת מדינ המפלגה הנציונאל סוציאליסטית הנאצית. בראש מפלגה זו עמד בן גוריון, שחיים וייצמן, נשיאה הראשון של

ראלים היש  –(תום שגב, "המליון השביעי מסוכן וחותר למשטר פשיסטי  ישראל, דימה אותו להיטלר וקבע שבן גוריון

ר מבחינת העברות הוראותיו לביצוע, תוך גוריון להיטל-גם פרופ. יגאל עילם דימה את בן). 49 –93והשואה", עמ' 
 ניםגדלה בחודשים הראשו Die Judische Rundschauהתחמקות מאחריות...תפוצתו של השבועון הציוני בגרמניה 

)...מארק אידלמן, ממפקדי המרד בגיטו ורשה, ציין את 40...(עמ'  40000–לכ 7000או  5000–לשלטון היטלר מ
דים) שככל שיהיה רע יותר (ליהו(= ואמר זאת בפירוש את היחס הזה, כפי שהוא צוטט כאן בחיבורנו) העובדה ש"בן גוריון האמין 

בדצמבר  8–ב בכנס של פעילי מפא"י...היה טוב יותר ליהודיםכך י  –ככל שיותר יהודים ימותו שם באירופה, 
אמצעות ("המציאות הוכיחה, כי בוריון ש"הטרגדיה שעוברת על יהדות אירופה אינני באופן ישיר מענייני" ג–, אמר בן1942

ו"ח על ד  –נדוט: "אייכמן בירושלים מתוך ביקורת על ספרה של חנה אר  –אישיות כה חסרת עניין ניתן להגיע לפסגת הרשע", מאת דניאל פרידמן 

הב א...באירופה הכבושה: "איש לא .)30.8.2000, 392הבנאליות של הרוע", לרגל תרגומו לעברית, "הארץ, "ספרים", מוסף שבועי, גליון 
 )312שגב, עמ'  םהישראלים והשואה", מאת ד"ר תו  –("המליון השביעי אותו כאן. הציונים הכי גדולים כאן לא אהבו את בן גוריון 

ין ) עדותו של אידלמן מפריכה את המנטרה המקובלת על הממסד הציוני במדינת ישראל, ש"קובעת" שא41...(עמ' 
קא להעביר ביקורת על משתפי פעולה עם הנאצים. התואנה היא, שלא היינו במקומם ולא חווינו את אשר חוו. דו

ה ההנהג) חוו את אשר התרחש באירופה, בניגוד לבן גוריון ואידלמן וחבריו (= וכל הציבור החרדי שחוו את השואה
ים הציונית והיישוב הציוני...משתפי הפעולה עם הנאצים, בלעדיהם לט ניתן היה לבצע את הדיכוי והרצח בממד

. פעולותיו הראשונות היו התנקשות 1942ארגון יהודי לוחם, הוקם בסוף יולי   –ובמהירות כפי שהתבצעו. אי"ל 
ת על דמותם אידלמן מספר, שהם ביצעו א(= שרובם המכריע היו ציוניים, כפי שהוכחנו לעיל). המשטרה היהודית בראשי 

ת אמשימתם בנחישות: "צדו יהודים שהתחבאו או אמהות עם תינוקות על הידיים או ילדים בודדים שתעו וחיפשו 
ר תו אחסף, זהב ותכשיטים, רק כדי לתפוס אוביתם. לפעמים היו מוכנים לשחרר מישהו, תמורת סכומים אדירים של כ

  כך שוב".
 משתפי הפעולה עם המשטר הנאצי או האנטישמי הם גרועים יותר מהאויב המקורי. הם האויב מספר אחד של עמם

נשי ושל המסגרת האתנית שאותה הם מייצגים, כביכול. בשל כך, המאבק צריך להיות קודם בהם, כבוגדים. "הם (א
הקאפו) היו בוגדים" אומר מארק אידלמן. "הם לא היו חייבים לשתףפעולה עם הנאצים. הם   – המשטרה היהודית

זה טבעי יכלו לסרב לשרת במשטרה היהודית, אבל הם חשבו שזו דרך טובה להשיג כסף ולהישאר בחיים. 
גות הממסד )...בניגוד להתנה40...(עמ' שהמלחמה הגדולה והכעס הגדול הם נגד הבוגד ולא נגד האויב (שם)

ליטו ם והחהציוני, הקאפו והיודנראט, אידלמן מציין את גבורתן של "בחורות צעירות לא יהודיות, שעבדו בבתי יתומי
עשו קרדום  ולעומתן בן גוריון וההנהגה הציונית, "המורד", אילת נגב) 12,2,06("ידיעות אחרונות", ללכת עם הילדים אל המוות" 

ים בלבד, מליון דולר 2)...נדרש סכום סמלי של 41עמ' (ה את עניינו של בן גוריון...לחפור בו. ואכן, השואה שירת
ל עלה עבכדי לעצור את מכונת ההשמדה הנאצית. זהו סכום פעוט בהשוואה להון שהיה בידי הג'יונט בימי המלחמה, ש

הטענה של  מוזרה ומשפילה היא)...42(עמ' )...45(מתוך צילומים שנמסרו לי באדיבותה של גב' לואיז כהן, עמ' אמליון דולרים  64
ם ההמנהיגות היישובית הציונית ושל התנועה הציונית, שהיהודים תחת הכיבוש הנאצי מלבד מעט מאד מקורבים, 

  "אלמנט מזיק" (שם)...
צר סגר של מצור הרמטי נ"ל, יידי ה-על) הגדרתם של כמעט כל היהודים תחת שלטון הנאצים כאלמנט מזיק, 43(עמ' 

כה מסביבם. ההנהגה הציונית השלימה את מלכודת המוות על יהדות אירופה...בכך הצטרפה התנועה הציונית לתמי
ייז על (= כתוצאה מלחץ מסיבי של ראש ההסתדרות הציונית באמריקה הראביי סטפן ובעמדת שאר המדינות ובכללן ארצות הברית 

 , בועידת אוויאן, שהתכנסה בשנתחמה לארה"ב, כפי שהוכח לעיל.)ממשלתו להקשיח את מגבלות ההגירה היהודית בתקופת המל
ה את , שדחו כל אפשרות לקבל פליטים יהודיים. לכן "לא בחינם היה יכול היטלר לומר עתה" "איש אינו רוצ1938

חמים רגשי רהיהודים", שכן עוד לפני ועידת אוויאן הכריז היטלר: "אני יכול לקוות ולצפות כי אותו עולם אחר, שחש 
ת אעמיד כה עמוקים כלפי פושעים אלה, הינו, לפחות, נדיב דיו כדי להפוך רחמים אלה לסיוע מעשי. אנו מוכנים לה

ר וטמן וד"("השואה ומשמעותה", פרופ. ישראל גכל אותם הפושעים לרשותן של אותן ארצות. מבחינתי אפילו על אוניות פאר" 

  ) ...3 –22, עמ' 1983ימודים החדשה בחטיבה העליונה, הוצ' מרכז זלמן שז"ר, ירושלים, תשמ"ג, מרץ חיים שצקר, ספר לימוד: בהתאם לתוכניות הל

(חנה ארנדט, "אייכמן חנה ארנדט, היא מלומדת ופילוסופית יהודיה, בעלת שם עולמי והייתה פעילה בתנועה הציונית 

, מפני שהיא לא עשתה שקר בנפשה ולא טשטשה המדינת ישראל החרימה אות.  בירושלים", פרטים מתוך העטיפה של הספר)
עובדות היסטוריות הקשורות בנושא ההשמדה. היא לא העלימה את מקומה של ההנהגה היישובית הציונית ומשתפי 
פעולה אחרים בהאצת פעולת ההשמדה של יהדות אירופה. היא הבהירה שהשואה לא היתה מקבלת את המימדים 

מתרחשת) אילו הנאצים לא היו זוכים בשיתוף פעולה של המנהיגות היהודית ביישוב הידועים לנו (= ולא היתה כלל 
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ושל היודנראט. הפרשה הזאת חוזרת על עצמה גם היום במדינת ישראל. תודעת הציבור במדינת ישראל, מכל 
ם שהם, במידה זו או אינטלקטואליידי-על(= מלבד המגזר החרדי, בנושא גזלת הילדים המזרחיים והשמדתם היהודית), המגזרים 

אחרת, שכיריו של הממסד ומשתפים פעולה עימו. זה הטעם לנידוי ולדברי ההסתה והשטנה שהוטחו בחנה ארנדט. 
פעילותה האמיצה במישור המדעי והפילוסופי ונכונותה להתמודד עם העובדות ולדון בהן ללא מורא, הקימו עליה את 

תה לאירועים בגרמניה ובארצות הכיבוש הנאצי נובעת מתוך אהבה הממסד הישראלי ועושי דברו, למרות שהתייחסו
ומסירות נפש. השלטון במדינת ישראל אינו יכול להשכיח לה את פעילותה להצלת ילדים יהודים בצרפת והעברתם 

הופיע ספרה של ארנדט: "אייכמן בירושלים". בספר זה היא חשפה את התפקיד המביש שמילאה  1963לארץ...בשנת 
ופה הכבושה וכן את מקומה של ההנהגה הציונית והיישובית בהשמדת יהדות רבאי(= הלא חרדית) ה היהודית ההנהג

אירופה. מדינת ישראל מנסה לטשטש או להעלים מציאות מבישה זאת. אולם מאז הופעת ספר זה, הפך הטיעון על 
תידית של מדינת ישראל, בהשמדת , שהיא ההנהגה הע(= הציונית)חלקה של ההנהגה היהודית ציונית והיישובית 

  היהודים באירופה, מבוסס על אדנים מוצקים בשל העובדות שהיא העלתה בספרה.
סן מדינת ישראל מוסיפה חטא על פשע בכך שהיא נוהגת בסלחנות, ביחסה למשתפי פעולה עם הנאצים, בניגוד ליח

ארץ. שתפי פעולה אחרים עם הנאצים שעלו לשל ארצות אחרות כלפיהם. סלחנות זו גרמה לריבוי של אנשי הקאפו ומ
  לטונות החוק:שידי -עלמדינת ישראל הייתה למקלט עבורם ובה זכו לעדנה, מפני שבארצות אחרות היו נרדפים 

א = אם ל("(משתפי הפעולה עם הנאצים) נהגו באכזריות רבה ושיתפו פעולה עם הגרמנים. יש במצב זה משום פרדוקס 

 עברייניםשדווקא במדינת היהודים יכולים ה משתפי הפעולה היו הסוכנים של התנועה הציונית, שהוכחה בחיבורנו), בחשבון, שאותם לוקחים 
אצים", ("החוק הישראלי אינו מעניש את עוזרי הנמסוג זה להשתמט מהחוק, בעוד שבמדינות אחרות מעמידים אותם לדין" 

מו עוכב ים המבישים בספרה "אייכמן בירושלים". בשל כך, תרגו...זו הסיבה לזעם בעקבות הגילוי)22,6,1949"מעריב", 
ם ע)...ריכוזם וריבויים של משתפי הפעולה 45...(עמ' והקורא העברי עמד על תוכנו רק לאחר כמה עשרות שנים

 הנאצים במדינת ישראל מקל על המשך הסתאבות המוסר הציבורי והידרדרותו ומשפיע לרעה על אופי המשטר ועל
הגת נה כלפי המזרחים. העובדה, שמדינת ישראל דולה מתוך הגזענים האנטישמיים הקיצוניים ביותר להניחס המדי

המדינה, מקצינה את הבעיה ומחמירה אותה...אין שומעים מחאה ציבורית כלשהי...אין שום מחקר שעוקב אחר 
וירה הציבורית במדינת פעילותם של אנשי הקאפו והיודנראט, או אחר מעמדם בממסד והשפעתם על הרעלת האו

..עמדת ).55ישראל. אנשים מסוג זה הם שותפים טבעיים לבסס את מהותה של מדינת ישראל כאורגניזם גזעני...(עמ' 
עברית", ה("ניטשה בתרבות הרצל, שטען כי "הציונות תדע לעצב את האדם הניטשיאני טוב יותר מאשר האירופים עצמם" 

יות )...במסגרת הפאנאט63...(עמ' )13אמר הרצל על ניטשה", "מבוא", אליהו גולמב, עמ'  שער ראשון: "ניטשה בציונות", "כה
הגזענית, אפשר להבין את המאמץ האדיר שהושקע, כחלק בלתי נפרד משגרת הפעילות של ההסתדרות הציונית, 

בת פנים היא החרהסוכנות היהודית ומדינת ישראל, נגד המזרחים. המשימה העיקרית של מדינת ישראל במדיניות ה
  התשתית החומרית, התרבותית, הרוחנית והפסיכולוגית של המזרחים, במטרה לשעבד אותם...

 רואה)] וכן בע' הגל 591עמ'  ,[= שהגדיר את עצמו כפרוטסטנט לותרני (אנצי' העברית, כרך כ"א)...הגל 156(עמ' 
 –דה אפלה ("חיהרוחני לעומת המזרח ה"טבעי"   ב"תרבות" אירופה, כניצחון הרוח על הטבע, כאשר לדידו, המערב הוא

ורלו ג, כביכול, האדם הלבן קרע את עצמו מעל הטבע ולקח את )81הגל, ניטשה והיהודים", פרופ. ירמיהו יובל, ח"א, עמ' 
חל שבידיו. משמעותה של אמירה זאת אידיאולוגית ומעשית כאחת היא, ש"תרבות" האדם הלבן הפכה לגזענות. מאז 

רוש . פתרבות = גזענותה, מהבחינה הלשונית, הביטוי "תרבות" משמש הסוואה למונח "גזענות", כלומר : שינוי ז
 –הדבר הוא שקיומה של אירופה שמתבססה על עושק, שוד משאבים ורצח עמים, מקבל הסבר כאילו רציונאלי 

ע ה מגיים המזרח והמערב...ניטשהגיוני. הגל רואה ביהודים וביהדות את הגורם לקרע גזעי  של האנושות לשני חלק
  לאותה מסקנה שמצדיקה שוד משאבים ורציחות המוניות, מכיוון הפוך: מכיוונו של "הטבע"...

הונתן גפן, (יר" )...יהונתן גפן ציין את אופיו הגזעני הקיצוני של הבידור הישראלי והגדיר אותו: "גזעני ביות166(עמ' 

(=  ישראל מפנים בתוכו ארסיות נפשעת, עקבית ומתמשכת ומדביקה סטיגמות . הבידור במדינת)220"חומר טוב", עמ' 

זאת  על המזרחים. מדינת ישראל מתגמלת את יוצרי הסטיגמות נגד המזרחים בשיא היוקרה והפרסים ולצדאות קלון) 
  בפרסים כספיים נכבדים לעידוד והחרפת ההפרדה הגזעית. 

 מעניק . להפך, הדבראופיים הגזעניים אינם מרגישים צורך להסתי את למרות החוק הקיים נגד הסתה גזענית, הגזענ
ל להם יוקרה ויתרון מצד הממסד. באחת מתוכניות הטלוויזיה הממלכתית התקיים דיון בעקבות הענקת פרס ישרא

 חים.עבור הסדרה "זינזנה".כל המשתתפים הודו שסדרה זו כמו סרטים ויצירות אחרות, מטביעים סטיגמות על המזר
ה", דוקומדי"(מתי גולן, אולם במקום להגיש תביעות על הסתה לגזענות, לפי הודאתם, מוענק עבור "זינזנה" פרס ישראל 

  , שהפך לסמל לאופייה הגזעני , של המדינה וסמליה.)3,2000בערוץ הראשון, הממלכתי, 
כיפה והמשפט. באמצעות תופעה זו מלמדת, בין השאר, על אופיו של מוסד היועץ המשפטי לממשלה ומערכות א

  התעלמותם הם מעודדים את ההסתה לגזענות, כפי שמקובל במוסדות אחרים של המדינה.
בתנאים אלה, לא מפתיעה הכרזתה המפורשת של מנהלת תיאטרון בית לסין, ציפי פינס, בישיבת הועד המנהל של 

הבימה בני צרפתי, אודליה סמל, אף היא פרס התיאטרון: "כן, אני גזענית". בין הנוכחים בישיבה: מנהל תיאטרון 
שבע...אף אחד מהנוכחים, להוציא את אודליה  –מהבימה, נועם סמל מתיאטרון "הקאמרי", נתן דתנר מתיאטרון באר
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כאשר ...)2,3,06("ידיעות אחרונות" סמל, לא מחה על התפרצותה הגזענית של פינס נגד צרפתי, בשל מוצאו המרוקאי 
אומנות הבידור הנאצית כלפי היהודים...מדינת ישראל למדה רבות, אך הקצינה את  רים על יחסאדורנו והוקהיים מספ

אנטישמיים פעלו בשרות מפלגת העבודה בכנסי -בדרנים גזענים .“משנת מוריה הנאציים למעמקים אפלים ביותר
המזרחיים בליכוד "אספסוף מהשוק" [כתיקי דיין שרה"מ אהוד ברק התמוגג מצחוק, בבחירות תשנ"ט, כשהיא צעקה על הבחירות 

ובבחירות תשמ"א בכנס של "המערך" דודו טופז יצא נגד "נאום הצחצחים" ובתשדירי המערך בתשמ"ד כיכבו חברי "הגשש החיוור" שתמיד 

כשבלית אך "הנקמה המתוקה" של המרוקאים התגשמה, ), המערכונים שלהם הצטיינו בהשפלת הספרדים עד העפר ("מעריב", ה' אדר תש"פ

ברירה "העבודה" העמידו בראשם מרוקאים כדי למשוך קולות מזרחיים, כאבי גבאי שפירסם שהוא לא מזהה במפלגה זו יהודים ולאחריו הם 

  נאלצו שוב להעמיד בראשם מרוקאים את פרץ ולוי,שפירקו וחסלו מפלגה זו והעבירוה למפלגת "כחול לבן" בשנת תש"פ]. 
בשלושה מאמרים שפירסם אדם".  –היה נגוע בתפיסה המעוותת הניטשיאנית של ה"על רופין, כשאר ראשי הציונות,

שטח רופין בנחישות של "נתב" את  ,)Die Gegenwartבכתב העת "ההווה" ( 1902 –1903רופין בשנים 
ר אוטופי שלו. הוולטאנשאונג הזה היה מוניסטי וניתן להגדיר אותו במסגרת התפיסה שהגדי –הוולטאנשאונג הביו

. , בעקבות הקצנת מבנה החשיבה הנוצרי פרוטסטנטי של הארציות החומריתרבינבאך כ"מטאריאליזם טרנסדנטאלי"
 Moderne Weltanschauungבמאמר השני בסדרה, שכותרתו "הוולטאנשאונג המודרני והפילוסופיה של ניטשה" (

und Nietzsche’sche Philosophieאינו מפרט מי הוא בדיוק, ברור לו מעל  ), דן רופין במושג "על אדם", וגם אם
פי מבנה החשיבה של השיויון הנוצרי  –, עלכמו בעלי חיים אחרים בטבע –לכל ספק כי אדם כזה צריך להתפתח 

 gleich) מבחינת המבנה הפיסי (nur im Verbande mit Gleichenרק בקרב בני מינו הדומים לו ( – פרוטסטנטי
in Bezug auf körperliche Organisation) .( ל"על אדם" חשיבות עליונה למדינה, שכן הוא מציב דגם לדידו

אידיאלי לחיקוי, שאינו מנטלי בלבד, אלא פיזי וביולוגי. בדברי הסיכום למאמרו הדגיש שבמדינה האידיאלית 
ום האזרחים חייבים להיות מודעים להשפעה של הפעילות הסקסואלית שלהם על המדינה, ולהכפיף אותה לקיד

)Forderung ) ולעיצוב הנעלה (Höherbildung.של הגזע ( 
ה של ההיסטורי„ –, על סמך האינפורמציה שאותה הוא הביא שם 39איתן בלום כתב בסוף הסיכום של הדוקטורט שלו

ן ים בירופין מאירה את המגע התרבותי המשמעותי בין הציונות וגרמניה הנאצית ומדגימה את ההקשרים הקונצפטואלי
= ( נאציים והפולקיסטיים לבין הציונות הארצישראלית–), עם כל הרעיונות הפרוטוSonderwegך המיוחדת (הדר

ראה . היא מו עיצב כתיאוריה והנאצים ניכסו תיאוריה זו לגרעינו האידיאולוגי של הנאציזם, כפי שהוכחנו לעיל)אשמכס נורדו
 לשם החשובים ביותר מנהיגיהוולטאנשאונג של כמה מכיצד התפיסות של המנהיגים הציונים המרכזיים חפפו עם ה

ת הדוחה אשל חוקרים ציוניים, המפלגה הנאצית בשנים שקדמו למלחמת העולם השנייה.  בניגוד לנרטיב המקובל 
ו הקשרים האלה ומתאר אותם כ"אינסטרומנטאליים" או "פרגמטיים", המקרה של רופין מגלה כיצד קשרים אלו הי

 ל כמה הנחות משותפות שאי אפשר להתעלם מהם במחקר של הזהות התרבותית הישראלית.  עומובנים מבוססים 
ל מי שהפרקטי שלה, חושפים את שורשי האפליה הגזעני התיאוריה של רופין בנוגע ליהודי המזרח ובמיוחד היישום 

ל שהק את הנוכחות כבר בראשית שנות היישוב, ומדגימים באופן מוב הציוני על ידי הממסד "מזרחים"שהוגדרו כ
העברית המודרנית, עובדה רוטסטנטית פ –הנוצריתואת האנטישמיות של התרבות  ציונית –גזענות פנים יהודית

 המקשה על הגדרת האנטישמיות באופן מהותני כאילו היא מתקיימת רק בקרב הלא יהודים, כפי שנוטים להציג
  טיים.האירופי והאמריקאי הדומיננ ,בנרטיב הישראלי הציוניים
כיצד בשלב המכונן של הקבוצה הדומיננטית של הציונות  ,"אבי ההתיישבות הציונית" מגלה רופין לעהמחקר 

 –חוללה רפרטואר של דגמי תפיסה ופעולה שצימצמה את היהדות בעיקר לקטגוריות גזעיותהיא  ,הארצישראלית
וגם על ידי האנטישמים על ידי הציונים  מכשול שעליו יש להתגבר גםה –ופולקיסטיות. הגוף היהודי  אנטישמיות

נתפס בציונות הארצישראלית כליבה של המסורת העברית החדשה, כמינשא לעבר יהודי  – הלא ציוניים האנטישמיים
פרוטסטנטית,  –נוצרית יהודיתות תרבשל העם היהודי לכדי, ביולוגי מדומיין, ולטאנשאונג שהגביל את ההיסטוריה 

  “יתמימד –רב, פלורליסטית
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  עם היהודי באירופה ובארץה-אישיותו, פעולותיו ויוזמותיו בנושא רצח –חיים ויצמן 
  

ברית" ועדיין כיום  –של לשכת "בני –ארגון של "הבונים החופשים" ה-היה חבר בתת  הנשיא הראשון חיים ויצמן
  .)] 7.9.2017גפן" ( –גללציון " –[המקומון בראשוןקיימת האגודה "נשות לשכת הנשיא ויצמן ברחובות" 

...והזקנים „ – 41גזעני כתב על ירושלים –גוריון, ביחסו האנטישמי–בדיוק כמו בן ויצמן יים חראינו כבר לעיל ש
ודיות עושים רושם איום, יוצרים תמונה מבהילה. אלה הם שברי כלים, חלושים ועטופי עובש דורות. השכונות היה

 ת מידבקות. את העוני, הבערות המוחלטת והקנאות הקיצונית אין לתארשל ירושלים, אינן אלא זוהמה ומחלו
   “.במלים...בגיהנום הזה
, הוצ' [עורך: מאיר וייסגלונה ציון, המדינאי, איש המדע" ב –מעיד במאמר שכתב בספר "חיים ויצמן  המחזאי ס. נ. ברמן

תחה בהתקפה פרדיו הביא את החדשות: גרמניה . ה1941ליוני  22מישהו פתח את המקלט. „ – האוני' העברית, ירושלים]
ו שם, עמנ –על רוסיה. הגרמנים כבר חצו את הגבול. התבוננתי בויצמן. עיניו היו אפלות..."כן", אמר, "לבני

וזהו  –למיליונים מהם, צפוי גורל איום ומבעית", אבל לאחר רגע אורו עיניו, הוא גחן קדימה. "בסופו של דבר 
צמן שמר על מעמדו כנתין בריטי, עד שבוע אחד וי„ .“מלחמה זו להביא ברכה לאנגליה" הוסיףעתידה  –החשוב מכל 

“ אליתלפני שהחל למלא את תפקידו כנשיא ואז משלא יכול להוסיף ולהחזיק בנתינותו הבריטית, קיבל אזרחות ישר
ן את של הקמת מדינה דירב והיה זה חיים וויצמן, שלשם מטרה מדינית זראינו לעיל ש. ]9, הערה 29["כחש", עמ' 

פה , הכריז באסיהגרמנים להקיא את היהודים מתוכם וכחלק מדירבון הגרמנים ליצירת האנטישמיות נגד היהודים
אמר  כשהוא 1937לפני המלחמה, בשנת . כמוכן ציטטנו את ויצמן ציונית בברלין "לגרמניה יש יותר מדי יהודים"

שר נכד אחי ה. גרמניה" משיקולים כלכליים ומשום שהם היו מתבוללים תה אפשרות להציל את יהודיי"שעדיין הי
של הנשיא הראשון, חיים  הוא טען שאת עליית הנאצים יש לייחס בין השאר לפעילותו הפוליטית –משה מונטיפיורי 

  .)]113(לנגטון, קלוד מונטיפיורי, עמ'  253ויצמן [כהן מונטיפיורי, עמ' 
תשס"ז, מאחר שפג זמן חסיונם ומופיע בשהותרו לפירסום  15M-הביון הבריטי המסווגים של סוכנות  במסמכים

א באתר הסוכנות, מופיע מכתב של הנציב הבריטי הראשון בא"י ממוצא יהודי הרברט סמואל אל חיים ויצמן. הו
 עליהמבשר לויצמן שהוא מנע ממנו את העבודה המלוכלכת בשכנוע הבריטים לפירסום ה"ספר הלבן" בו צומצמה ה

  . סמואל מבשר לו שהוא שכנע את הבריטים בשם ויצמן לצמצום זה.1/19-לארץ ל
פי –לע. וייץ והסביר 24.00, בא' שבט תשע''ח בשעה ב'  –פרופ. יחיעם וייץ מאוניברסיטת חיפה רואיין ברשת 

בים חשב בעיני רד''ר ארלוזורוב נחשב למטאור בשמי הנהגת הישוב הציוני בארץ ונ 24התעוד הקיים, שכבר בגיל 
שמשכה  יון)צפועלי  –(בן גוריון היה מהפלג היריב "אחדות העבודה"למנהיגו. ארלוזורוב היה ראש הפלג במפא"י "הפועל הצעיר" 

של  לשורותיה אינטלקטואלים רבים והוא כמו חיים ויצמן לא גרס את הסוציאליזם הפועלי, שהיה הבסיס הרעיוני
  השמאל. 

 העולם השניה כנשיא ההסתדרות הציונית ולאחר מכן היה לנשיאה הראשון של–מלחמת שימש בזמן חיים וייצמן
ן מדינת ישראל. הוא תמך במעשי הנאצים וגרס שלא רק את החרדים יש להשמיד תחילה אלא גם את הזקנים, כיו

  . 42ם"בק אד"א- 87הגדרת נורדאושהם אינם יכולים לשמש כ"חומר גלם" לשם הקמת המדינה הציונית והוא הגדירם כ
חיים וייצמן תירץ בכך את מדיניות העתיד של הציונות, בהשתקת השואה בשנים הראשונות של ההשמדה. הוא 

, בטאונה הרשמי של ההסתדרות הציונית באנגליה New Judea–הסביר אז בקונגרס הציוני, כפי שהובאו דבריו ב
ליוני יהודי אירופה היא הגירה.  מם של ששת אמרתי לוועדה המלכותית הבריטית, כי תקוות„ –) 1937(אפריל 

ם הילכו.  [= הזקנים]ישראל ?" עניתי: "לא...הבאים בימים –נשאלתי: "התוכל להביא ששה מליוני יהודים לארץ
הם ישאו בעולם אכזרי...רק ענף ינצל...עליהם לקבל זאת... הינם אבק כלכלי ומוסריישאו את גורלם או לא ישאו. 

נה יכולה לקלוט את כל הארץ אי„ – 1938-חיים וייצמן אמר בנאומו ב. “דרכם באחרית הימים... ויסבלו, ימצאו את
רוצים  . אנוהגזענית הציונית]האנטישמית [= התפיסה יהודי אירופה. אנו רוצים שרק הטובים שביהודים יגיעו אלינו 

ת איאלצו להישאר במקומם ולקדם שרק בעלי ההשכלה יבואו לארץ, בכדי להעצים את התרבות. היהודים האחרים י
. יחו ברוחמליוני יהודים אלה אינם אלא אבק על גלגלי ההיסטוריה, שיש להפר. כבשני אושוויץ) (= פני הגורל הצפוי להם

  ).132(עמ'  31“רמה –אביב תהפוך לגטו נוסף של תת–אין אנו מעוניינים בהגעתם לארץ. אין אנו מעוניינים שתל
מענו "במשפט זה ש -וצמן והשמיעו את אותה עמדה, כפי שעו"ד תמיר מציין במשפט קסטנרהבריטם דרכם צייתו ל 

די כררם, לראשונה, שלורד מוין אמר : 'מה אעשה במליון יהודים ? (= של יהודי הונגריה, שהנאצים היו מוכנים לשח
ש כאלו את מוין, שהוא מרגי) וויצמן אמר כאשר כנופיית לח"י רצחה 153(עמ' 86שיעלו לא"י), היכן אשים אותם ? 

כן בנו שלו נרצח ושהרוצחים הם בוגדים. אבריאל ביקש מיואל ברנד שלא יכניס לספרו את אמירתו של מוין וית
  שהסיבה היתה, שאז דעת הקהל תשתנה ויבינו שהרצח היה מוצדק.

נת המוות שריחפה על , כאשר סכ1935ההסתדרות הציונית בהנהגת וייצמן ובני בריתו מן השמאל...אפילו בשנת „
יהדות גרמניה כבר היתה ברורה, וספינה של פליטים מגרמניה הגיעה לארץ, לא היסס וייצמן להצהיר באכזקוטיבה 

, כיוון שהוא "חשש ]42"הם אבק אדם, שילכו לגורלם" –כדבריו אז  [=הציונית שהוא אינו מתלהב, מהצלת יהודים כאלה 
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הוא גילה הודים במושג הגאולה", כלומר: הצלת נפש העם. כששקל בדעתו, שאנו מחליפים כיום את מושג הצלת הי
הוא הגיע למסקנה הנחרצת כי  "האם יכולים אנשים אלה להיכנס למסגרת החיים שאנו בונים כאן" ? לחבריו,

ולכן אין כנראה להתאמץ במיוחד כדי "לא...הציונות היא חיי עולם והצלת יהודים אינה אלא חיי שעה..." 
  .  26 “אם ארצהלהבי

נצטט להלן תיאור על אישיותו של חיים ויצמן, מתוך ראיון עם פרופ. מוטי גולני [מוסף "הארץ", ט"ו אלול תש"פ, 
למניינם], שיחד עם פרופ. יהודה ריינהרץ הוציאו לאור בשנה זו את הספר "האב המייסד" על חיים ויצמן  4,9,20

מתפקדת. אשתו, ורה, שעמה ניהל זוגיות -לב, חיכתה לו משפחתו הלא בלונדון, לשם חזר שבור„ –(הוצ' עם עובד) 
מתפרקת...ושני בניהם, בנג'י ומייקל, שלא זכו באבא חם ואוהב. וייצמן, חולני בגופו ודכאוני וחרד בנפשו...גילינו 

- בארץ אדם שיודע לריב...שטועה, שנכשל ושלא אומר אמת...ויש לנו שפע ביקורת עליו...ויצמן לא רצה לגור
ישראל...ראוי להתעכב על הסתירות שבחייו של ויצמן. קשה לא להרים גבה, נוכח הפער בין המאמצים האדירים 
שהשקיע ויצמן במפעל הציוני...שתכליתו הקמת מדינה בארץ ישראל ובין הסלידה שחש בעצמו נוכח החיים כאן 

ותו"...ויצמן, האליטיסט הבריטי. שחי חיי נוחות בארץ "ויצמן ביקש להוביל את מימוש החזון הציוני יותר מלחיות א
מרבית בלונדון, נוכח רתיעתו מהמושבה רחובות, שבה הקים את מכון המחקר שלו (מכון זיו, לימים "מכון ויצמן") 

של המאה שעברה. "ורה רצתה שהעניינים יתנהלו (ברחובות) כפי שהיו בלונדון, ורמת  30-ואת ביתו הפרטי בשנות ה
יכולתו או רצונו לחיות -ללית אינה מתאימה לניסיון כזה", סיכם ויצמן את הבעיה בשני משפטים...את איהתרבות הכ

בארץ, התמיד ויצמן לבטא בכתב. "מעמקי נפשי אני מזועזע קשות מן החוויות בארץ...אני מהלך כאן ולבי מתכווץ, 
מץ, הכוח ו...המסירות מאהבה המסייעת לאדם אני חי כאן לא מבחירה חופשית, כי אם מחובתי הציונית...חסר לי האו

. מעיון במסמכי הארכיון הסיקו גולני וריינהרץ, כי ויצמן ממש ספר את 1935-להתגבר על הקשיים", תיאר ויצמן ב
באפריל...עוד חודש בדיוק", סיכם כאסיר המונה את ימיו  27-הימים עד המועד שבו ייצא שוב ללונדון. "ב

ה אפשרי באותה תקופה רק לאדם בעל אמצעים כמוהו, לחיות על מזוודות ובתקופות שבהן בכלא...הפתרון שמצא הי
יאלץ לגור בארץ, להביא עמו את אירופה לכאן..."פורים היום, והארץ משתוללת משמחה. למה ? !" תהה. הוא היה 

רגשי נחיתות עזים כלפי מוצאו, שנאה עצמית עם גם סומטיות, שכללו -(= בעיות פסיכושרוי "בדכאון גופני ורוחני", העיד 
...בביוגרפיה יש עדויות רבות שהתבטאו בסלידה ויחסי בוז מופגנים, כלפי היהודים ממקום מוצאו, כפי שנראה מיד להלן)

ליחס מנוכר של ויצמן, לא רק לארץ עצמה אלא בעיקר לאנשים ששהו בה...מהעולים ממזרח אירופה (= "המנוונים" 
נטישמית" הציונית) סלד ויצמן. נקודה זו ראויה לבחינה מיוחדת, שכן הם היו בשר מבשרו. לפי "תיאוריית הגזע הא

בעיירה מוטול באימפריה הרוסית (היום באלרוס). הוא היה  נוצרי)-בבית יהודי מסורתי (= יהודו 1874-ויצמן נולד ב
ד כימיה בגרמניה ובשוויץ והשתמד. אחים. אביו היה סוחר. כשבגר עזב ויצמן את העיירה ויצא ללמו 15השלישי מבין 

מאז התנכר ליהודי מזרח אירופה, שאותה עזב. "הוא סובב להם את גבו והתעלם מהם, גם (= כשכביכול) נאבק 
למענם", אומר גולני. "הוא לא הצליח להסתיר את סלידתו ממי שלא היה כמוהו, ממי שהוא היה פעם כמותם", נכתב 

היה מעליב ומתנשא והגיע לכדי עוינות ובוז. "ברחובות הם היו קרובים מדי,  בביוגרפיה. היחס שהפגין כלפיהם
קרובים עד מחנק". נכתב בביוגרפיה. שער הברזל שאותו ביקש להציב בשערי מכון זיו, היה ביטוי סמלי לרתיעתו 

זלזול מוחצן מאד. מהם. גם על יריביו בתנועה הציונית וביישוב בארץ הוא דיבר בסרקזם לעגני. הוא התייחס אליהם ב
. "האגו שלו גילה לעיתים נטיות כמו אינפנטיליות", 26"ההמונים מגעילים אותי", כתב לארוסתו כבר בהיותו בן 

גוריון "מדינה בכל -(= בספרו על בןגוריון שנשקף מבעד לעמודי הביוגרפיה של תום שגב -נכתב בביוגרפיה. כמו בן
פיזית ונפשית. אם אפשר בכלל להפריד...בין נאום  –מצטייר כאדם חולני  , כך גם ויצמן של גולני וריינהרץמחיר")

, הסתתר ויצמן שנוטה למצבי (= כשאז הוא נמצא במצב חולני של מניה)חוצב להבות בקונגרס ציוני לפגישה בבית הלבן 
- ולה במחלת מניה הח ,(= האינפורמציה המוצגת בביוגרפיה מתארת את ויצמן כחולה נפשרוח קודרים, לדכדוך ולחרדה 

, גם בשעה שהלך זקוף קומה, קורן דיפרסיה, האופייני למי שכל חייו מיטלטל בין אופוריה למצבים קיצוניים של דיפרסיה)
מכריזמה ומלא בחוש הומור. "הוא נטה לתנודות תכופות במצב הרוח. בתוך שעה הוא יכל היה להיות מרומם ואז 

הארכיוני המרשים שקדם לכתיבת הביוגרפיה החדשה, מתעד בזה אחר זה לרחם על עצמו" אומר ריינהרץ. התחקיר 
התפרצות, התמוטטות, התעלפות, שיתוק, תשישות, עייפות כרונית, חוסר תפקוד ממושך וכאבים בשיניים, באוזניים, 

מקורות יום הלחוץ...ומעל כל אלה, כך עולה מה-בעיניים, באף, בקיבה ובמיתרי הקול לצד עצבים...היו חלק מהיום
דיפרסיה, שהעצימה את בעיית הבריאות -ההיסטוריים, עמדה נטייתו להיפוכונדריה, לפסיכוסומטיות ומניה

- (= "אשתו" של בןשלו..."שבור מנטלית ופיזית", הגדיר את עצמו...יש השקה למערכת היחסים המעורערת, שבין פולה 

- לדוד בן גוריון. ממש כמו פולה, שבשיא המשבר ביחסים עם בן )גוריון, כשלמעשה, הם רק היו רשומים כזוג אצל עו"ד בנויורק
, גם בזוגיות של (= כמובא בספרו של תום שגב על בן גוריון "מדינה בכל מחיר" בהוצ' "כתר")גוריון איימה להתאבד 

הויצמנים "היה חשש ממעשה ייאוש מצדה", כפי שמתואר בביוגרפיה. לצד הקרע ביחסיו עם אשתו, גם כאב היה 
ויצמן כושל (= כפי שהיו רבים מראשי עסקני הציונות). ילדיו, כך נטען בביוגרפיה, "הטרידו" אותו אף פחות 
מהזוגיות עם אשתו. לא היתה בו התעניינות של ממש בשלומם. בנג'י הבכור היטיב לנסח את גודל המשבר המשפחתי 

בעיה פסיכיאטרית תורשתית שירש  . "הייתי עסוק ובדכאון (=30, במלאת לו 1937-במכתב שכתב לאמו ב
מאביו)...רק להזהיר אותך שהגיע הזמן שהמשפחה הזאת תיקח את עצמה בידיים, שאם לא כן ליהודים אולי יהיה בית 
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לאומי, אבל לנו לא יהיה בית כלל". בני הזוג הפקירו את בנם בידיה של מטפלת קתולית קשוחה בעלת נטיות 
הזוג עולה כי הם התייחסו לבנם כאל עול. "לשם מה בא בנג'י, אני מקוה שהוא לא  אנטישמיות. מההתכתבויות בין בני

הציק לך", כתב פעם...בכורו של ויצמן מתואר בביוגרפיה כ"כצעיר במצוקה" המתאים להגדרה "טעון טיפוח"...מייקל 
רסק מעל הים ונהרג. מטוסו הת 1942-...שירת כטייס...אולם ב1916-(מיכאל), בנם הצעיר של הוויצמנים שנולד ב

"בנג'י ומיכאל כל אחד מהם כדרכו הם עדים לתבוסתי", כתב ויצמן לימים לאשתו...לא רק לאשתו ולבניו התנכר. גם 
כלפי אמו, אחיו ואחיותיו הפגין יחס אטום...מסופר בביוגרפיה, כי הם חשו שהאח חיים ויצמן, שדאג ל"עם היהודי", 

על קמצנותו או נכותו הרגשית ביחס למשפחתו ולבני אדם בכלל אפשר ללמוד  היה עסוק מדי ולא דאג להם כראוי.
. 35, בעודה בת 1925-מתגובתו למותה הפתאומי של אחותו הצעירה, מינה, מראשונות הרופאות בארץ ישראל, ב

ויצמן לא הפסיק את פעלתנותו המדיני שלו לאחר שהתבשר על האסון. הוא גם לא טרח להגיע לארץ בעקבות 
שורה...גם כלפי חבריו ומקורביו, האישיים והמקצועיים, נהג ויצמן בקשיחות. "מה שהיה נכון כלפי משפחתו היה הב

נכון, בקל וחומר, ביחס למעגל החברתי שלו", נכתב בביוגרפיה. "הוא היה להקה של אדם אחד. הוא לא היה שחקן 
צריכים גם להיות מעריצים שלו", אומר ריינהרץ. בקבוצה. לא היתה לו מפלגה, אלא קבוצה קטנה של יועצים, שהיו 

"ברגע שהוא לא מצא אותם מועילים יותר, הם הושלכו ממעגל החברים כמעט בן לילה...הוא היה תוקף ללא רחם את 
מי שעמד בדרכו, גם אם בעבר הם היו חברים קרובים. במקרה הטוב הוא רק ניתק את הקשר איתם. במקרה הרע הוא 

אחייניתו הנוצרית של הלורד בלפור, בלאנש דגדייל (=  –נה לכל החיים". דומה שזולת שתי נשים היה שומר להם טי
"לא היה איש מאנשי המעגלים  –הידועה בכינויה "באפי"), שהיתה מקורבת אליו מאד, ומזכירתו, הנוצרית דוריס מאי 

ייתכן שנקבל עוד מעט מדינה יהודית  הקרובים שלו שוויצמן לא פגע בו בשלב זה או אחר". "אם לא ננהג בזהירות,
בויצמן נהגה דוריס מאי „. “עם סילבר כנשיא ובן גוריון כראש ממשלה, ישמרנו האל", כתב לדוריס מאי מזכירתו

  ).93(עמ' 89 “גוריון פיתחה יחסי ידידות שחרגו מהאיפוק הבריטי המקובל-בכבוד ובדיסטנט ראוי, אך עם בן
פולני ופרופ. להיסטוריה)...שניהם היו האישים הפעילים במשרד ההנהלה  באפי ולואיס נמייר (= יהודי„

אחראיות -הציונית...ונאמנים על ויצמן. הם היו מודעים לחוסר המהימנות של ויצמן, להיסחפות שלו לאמירות לא
נו נהג אניולנטייתו להדליף את מה שאסור. נמייר כתב בזכרונותיו : "סבלתי קשות מחוסר שיקול הדעת שלו ובאפי ו

להסתיר מפניו אפילו עניינים חשובים, אם הסכנה שהם ייחשפו גברה על הסיכון הכרוך בהסתרתם" (שם, עמ' 
של  פגישה עם נורי סעיד, שהעידה כביכול על נכונותםבפה של ויצמן -)...בן גוריון לא היה מסוגל לסבול. פליטת92

 סלחניי. במקרים כאלה לא היה בן גוריון השותף הנוח וההציונים להפסיק את העלייה...חוללה סערה במחנה הציונ
 ביותר. הוא התפרץ בהתקפי זעם וחולל מהומות במשרד, עד שהגיע לגבול חוסר רציונליזם של ימי "גורי לך,

 הסוציאליסטית-בריטניה" (שם)...כאשר פגש במסדרונות הקונגרס הציוני את חיים גרינברג, ממנהיגי התנועה הציונית
מן לא )...ויצ96צעק (שם, עמ'  –וריון : "צריך להוציא אותך להורג "! ג-ממתנגדי החלוקה, התנפל עליו בן בארה"ב,

גוריון -ועידת בולטימור הגיע המתח בין שניהם לשיאו. בן גוריון. לאחר-היה מוכן להשפלה של קבלת הפיקוח של בן
מכתבים מלאי האשמות נוקבות והיחסים ביניהם די ויצמן. הם החליפו ביניהם י-החרים פגישות שאליהן הוזמן על

 ה בביתו של סטיבן (= סטפן) וייז, נשיא הקונגרס היהודיגוריון, פגיש-התקיימה, לדרישת בן 1942נותקו. בסוף יוני 
יו ם, שההאמריקאי ויושב ראש ועד החירום, בנוכחות מנהיגי הציונות האמריקאית. זו היתה חוויה קשה לכל המשתתפי

יג את מבוקשו, ויצמן סירב לשתף אותו במשא ומתן גוריון לא הש-מצות ההדדיות בין שני האנשים. בןערים להש
  .“)111המדיני (שם, עמ' 

, את בן גוריון  כ'רודן קטן'. 22,1,42 –ר. חיים וייצמן "תיאר במכתב מגוריון להיטל-הנשיא חיים וייצמן דימה את בן
ק גוריון לרודני אירופה בני זמנו, לא הותיר מקום לספ–כשהשווה את בןהוא לא הזכיר את אדולף היטלר בשמו, אך 

 ואין מסוכן...]6 –394, מתוך "מבחר אגרות וייצמן", עמ' 4 –93הישראלים והשואה", עמ'   –[תום שגב, "המליון השביעי למי כוונתו" 
של  ללחום בסוג חדש ומסוכן יותר מאדם קטן המטפח את רגשי המרירות שלו בסתר לבו...יהיה זה אסון אם ניאלץ

ו על יו והשפיעגוריון כל חי-. יתכן שויצמן מתכוון לאותם רגשי מרירות, שליוו את בן(שם)פשיזם בהנהגת בן גוריון" 
ן הלך עם החליפה על אף שעדיי רחוב והתפקר,-לדמצוה והפך לי-חייו, שבעטיים הוא גם נפלט מן ה"חיידר" בגיל בר

ה הוא היה נער רגיש, רגשן...אמו נפטר„ –ורגת ח-ה לפטירת אמו האהובה וחיים בצל אמא, הכוונ18הארוכה עד גיל 
ם היה ואביו נשא אשה שניה. דוד מעולם לא קרא לה "אמא" ולא הרגיש קרבה אליה. אובדן הא 11בלידה בהיותו בן 

קור של אהבה ומסירות עם : היא הצטיירה בדמיונו של הילד והנער ואף של האיש המבוגר, כמפ-כאב שלא נמוג אף
 למענו את היה חולני, ואמו נטשה –שכונה דובצ'ה  –וקרבה נפשית שאין לה תחליף ואין פיצוי על אובדנה. דוד הילד 

שכוח לילדיה הבוגרים יותר ונסעה עמו לכפר אחר כדי שיחלים..."מעין ושפע כזה של אהבה קשה לי לתאר וקשה לי 
קר מקורביו והוסיף במכתב אחר "דבר מה שאין כמוהו לאהבה, לנאמנות, נעיתמות ילדותי", כך הוא כתב לאחד מ

  .)18(עמ' 98 “באכזריות מהנפש, מהלב"...הוא נהג לציין גיל נמוך מגילו בעת מות אמו...כדי להבליט את אומללותו
שתתת על וריון קריאת תיגר על עבודתו במשך כרבע מאה, שהיתה מוג-ויצמן ראה בתפיסה הרבולוציונית של בן„

- ותד ארצהתפתחות אבולוציונית זהירה...ולא היה פתוח בכפיתיות לשינויים בדרכי הפעולה...עצם הרעיון של לחץ מצ
עשות הברית על הבריטים בשאלת א"י היה פסול בעיניו : בסופו של דבר, ויצמן היה אזרח בריטי נאמן ולא רצה ל

  ).109(עמ' 89 “הברית-ארצותדבר העלול לפגוע באינטרסים החיוניים של בריטניה ב
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ע אחד כדי למנו-טים תמיד טענו באמצעות הוכחות שויצמן וארלוזורוב והבריטים עשו ידהרוויזיוניס -אנשי הימין 
תר עליית יהודים חרדים וימניים ממזרח ומרכז אירופה לא"י. אברהם סטבסקי מהימין היה אחד מאלו שהפיץ ביו

ם ה עליו שהוא רצח את ארלוזורוב, אף שקירשנבוים ממפא"י העיד שהיה עהוכחות אלו ואולי לכן מפא"י העליל
ל סטבסקי בבית קפה בירושלים בזמן נסיון הרצח וגם על כך הסתמך הרב קוק, כאשר הוא נשבע, שסטבסקי חף מכ

פשע, מלבד העדות שהוא קיבל שמפא"י שלחה את ערבים לרוצחו, כפי שפורט והוכח לעיל בפרק "מי רצח את 
י י"ז חנה הגאון רב-זורוב". פירוט רחב יותר על עדותו של קירשנבוים, הובא ברשימותיו של רבה של פרדסארלו

הגרי"ז  דיסקין מצטט עדות אישית ששמע מעד „ – )20מועד סוכות, תשפ"א, עמ' ה- ("יתד נאמן", מוסף חולדיסקין 
ם בש(= מעבד פרוות) בשכנותי גר שכן פרוון  די גורמי מפא"י וגרורותיה וכך הוא כותב :י-ראייה, עדות שטויחה על

שבא כקירשנבוים. באחד הימים הוא סיפר לי, שהוא היה מחלוצי קרים הראשונים ובקרים עבד בעיבוד צמר קרקול. 
ם. לארץ נעשה פועל בנין ונכנס להסתדרות ולמפלגת מפא"י. באותו לילה שנהרג ארלוזורוב היה במקרה בירושלי

וחות, אם ויצמן וארלוזורוב הם פטריוטים או ידידי אנגליה. אחד הסועדים טען שהם במסעדה שאכל רעשו הר
ו פטריוטים לאומיים, מולו רתח וסער אחד הנוכחים. הוא שמע כיצד חבריו מנסים להרגיעו, כשהם קוראים בשמ

דה הוא "אברשה, עזוב את הפרעוש הזה". למחרת נודע עניין הרצח. בהמשך התברר לו ש"אברשה" הלה מהמסע
 ?אברהם (אברשה) סטבסקי, איך ייתכן שהיה בשפת הים בתל אביב שם ארע הרצח, בעוד שהוא פגש אותו במסעדה 

יו : הוא הבין שזו עלילה וטעות. כחבר ההסתדרות הוא הלך אל הועד הפועל וסיפר את עדותו. הם החלו לצעוק על
יד ן להענסע אל הרב קוק וסיפר לו את זה. הוא הוזמ "משוגע, אל תספר את זה לאיש, כי הנך חולם בהקיץ" ! ! הוא

ניין גום בבפני ועדת החקירה, עדותו לא הופיעה בשמו אלא "עד ראיה בעל כיפה לבנה"...כעבור זמן מה, בעמדו על פי
ברחוב שלמה המלך בת"א, נחת בראשו מהלומת מוט ברזל, תוך קריאה "זה בשבילך עבור סטבסקי !...שלשה 

 . הואב חולה ב"הדסה". הוא עזב את ההסתדרות והמפלגה. סיפרתי את הדבר לידידי מר יהודה אייגסחודשים הוא שכ
ית של . נראה שהתכנ“הלך בעצמו לשמוע זאת מקירשנבוים במיטת חוליו, הוא חזר ואמר לי  "ניכרים דברי אמת" ! !

שנבוים יפול מהפיגום הגבוה ויהרג, וריון היתה, שכתוצאה ממכת המחץ של מוט הברזל, קירג-חושך של בןה-מנגנוני
כך שהפציעה מהמוט תיוחס לנפילה ולא למוט הברזל, אך שוב קרתה "תקלה" במכונת הרצח וההשמדה של ראשי 

    הציונות וגרורותיהם והוא לא נפל אלא רק נפצע קשה.
או חתו, מכס נורדהרצל וכל משפ –ראינו כבר לעיל, שלא רק ויצמן היה חולה נפש, אלא גם שאר ראשי הציונות 

יטה שהיה סגנו ותלמידו שנורדאו היה מורו המובהק והקים את המחלקה לתיאוריית הגזענות האנטישמית באוניברס
וד ד –העברית, מחלקה שלא היה כמוה בשום אקדמיה בעולם ואפילו לא בגרמניה הנאצית. תלמידו הנאמן של רופין 

בסקי לו וגם על אמירותיו, כגון, מה שאמר על כך שהעלו את סטבן גוריון, הצבענו כבר לעיל על מעשי הטירוף ש
ה לאחר זיכויו בבית המשפט הבריטי לקריאה בספר התורה בבית הכנסת הגדול בת"א, שזה "חילול הקודש", או מ

ו ל יצחק רבין להפגיז באמצעותו את ספינת אלטלנה, שהיתה טעונה עם מאות קילגוריון פקד ע-שאמר על התותח שבן
נהיג זכר יחד עם מ-ומר נפץ ומליון כדורים, במטרה שהספינה תתפוצץ לרסיסים ולא ישאר ממנה ומאנשיה כלשל ח

ב, ת מוצהימין, מנחם בגין שהיה על סיפונה. לאחר מכן, כידוע, בן גוריון קרא לתותח "התותח הקדוש" שעתיד להיו
ביר אותו פרוטסטנטי הע-של השיויון הנוצרילפי "דעתו", לא פחות ולא יותר מאשר במקדש העתידי. מבנה החשיבה 

 על דעתו, עד שבמגלומניות האופיינית שלו ראה את עצמו כראש הסנהדרין והוציא "פסק רשמי" מטעם הסוכנות
דין פי ה היהודית לכל הורי חברי כנופיות האצ"ל והלח"י, למסור את ילדיהם לבריטים, כדי שידונו אותם למוות, על

  ומד בראש מלכות ישראל השלישית.עגוריון שהוא -). אחרי "מבצע קדש", הכריז בן392(עמ' 54ומורה -של בן סורר
ם לא היה שפוי, מלבד אכזריותו, כפי שהצבענו אבא קובנר ג -מנהיג "השומר הצעיר", מראשי מפ"ם (כיום מר"צ) 

 לתת לו עם קבוצתו על כך לעיל, כשמנע מיהודים לברוח מהגטו במנהרה "שלו", לאחר שניהל מו"מ עם הנאצים
להמלט מהגטו ולכן הם נרצחו וכן מנע ממשפחות רבות להסתפח לבסיס שהקים ביער ולכן הם נתפסו ונרצחו. 

ודי לעומתו, האחים לבית בלסקי, שלא התחנכו בחינוך הציוני ולכן פעמו בליבם היסודות הבסיסיים של העם היה
 זקנים,ווהבריחו משם משפחות שהיו בהם ילדים, חולים, נשים "רחמנים וגומלי חסדים". הם הסתכנו ונכנסו לגטאות 

, 18["ישראל השבוע", עמ' , שעבורם הם הקימו מחנה ביער הסבוך נאליבוקה ודאגו לכל צרכיהם 1200מתוך  840-כ
  העבר. -קובנר עיצב את "מוזיאון התפוצות" באוני' ת"א על בסיס המצאת. למניינם)] 27,11,20י"א כסלו תשפ"א (

שם", ר תום שגב, שהוציא ספרי מחקר רבים על נושא הציונות, מתייחס לספרה של פרופ. דינה פורת יו"ר "יד וד"
יה , שקובנר ה]12עמ'  7,2,20י"ב שבט תש"פ   ",הארץ"[ספרים, "לי נקם ושילם". הוא מעיר על כך במאמר ביקורת 

שנת שקובנר אמר שהוא נפגש עם חיים ויצמן בשקרן סדרתי ושפורת מאמינה לכל דבריו בשיטה עיוורת. למשל, מה 
וא ץ ושהתש"ה בא"י ושויצמן הורה לספק לו רעל, כדי להרעיל מליוני גרמנים, בו בזמן שויצמן לא היה אז כלל באר

  . עמהם נפגש עם בן גוריון, על אף שאין לכך זכר בארכיונו, כי בן גוריון הקפיד לציין את שמות אלו שהוא נפגש
- שבן גוריון שלל פעולה זו משום שגם תינוקות גרמניים ימותו. תינוקות אלו הם כזכור מהגזע ההינדושגב כתב שם, 

ממזרח ומרכז  –גרמני, שלפי תיאוריית הגזע האנטישמית הציונית הם חחייבים לחיות, אך תינוקות מהגזע השמי 
יון בספרו "יחוד ויעוד" ולכן הם צריכים גור-ובן 42וויצמן 87אירופה, ספרדים ותימנים, הם "אבק אדם" כדברי נורדאו
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לסיים את חייהם בתאי הגזים באושויץ ומדינת ישראל בהנחיית בן גוריון יכלה לבצע בהם ניסויים מזוויעים ולבסוף 
  לרוצחם, כפי שהוכחנו לעיל. 

ת חוזרבביוגרפיה על קובנר שפירסמה פורת...הציעה תזה עגומה אך מתקבלת על הדעת, שהיא „ –שגב כתב שם 
בני על פי מ (= מין סוג אליל שקובנר עיצב לעצמועליה בספרה החדש, על פיה, קובנר האמין שהוא פועל כשליחו של אלוהים 

, אך להעסיק אליל זה במפעל המעוות של אישיותו)האתאיסט רוטסטנטיים, שאיפשרו לקובנר פ-החשיבה של השיויון והדטרמניזם הנוצריים
-נו אי(= כי שהצגאו לא רק היא. האמונה שאלוהים בחר בו כשליחו קיננה בו מילדותו  לא השואה שיבשה את דעתו,

למרן  . רבה של ברלין רבי יחיאל וינברג סיפרשפיות זו לעיל לגבי הרצל והרה"ר קוק, שהאמינו שאלוקים בחר בהם כמשיח
ד עוהוא אחז בה ) ובי הפסיכיאטריםהגראי"ל שטיינמן, שלאחר מלחמת העולם הראשונה הגיע הרה"ר לברלין לדרוש שם בט

אות סוף ימיו, אולי האמין שאלוהים גם הכתיב לו את דפי הקרב הסטליניסטיים ששלח לחזית הדרום במלחמת העצמ
   .“ובהם דירבן את החיילים באמצעות הקריאה "נקם נקם נקם" וגם "לשחוט לשחוט לשחוט"

מש אבא קובנר המשורר המפורסם שי„ – 226אות בעמ' אדם רז מציין בספרו "ביזת הרכוש הערבי במלחמת העצמ
!  "מות לפולשים" –כקצין התרבות בחטיבת גבעתי (= שהיה הרבה פחות מחיה מתורבתת). הדפים הקרביים שחיבר 

, 21,10,48-היו חלק מהמזון הרוחני של הלוחמים. באחד מהם, "המפנה הגדול", מה –הייתה כותרתם הקבועה 
, כתב קובנר : "השלל ידי הלוחמים)-מתואר, איך העיר נבזזה עד תום על שבע (בחלק א'-רשנכתב לרגל כיבוש בא

י ש מרכז. אי(= שכיום היא חלק ממפלגת מר"צ)שנלקח מידי האויב את זיכרון גיבורינו ישא אל הקרב"...מפלגתו, מפ"ם 
יצב משך במר"צ, שלמקומות שהוא ע(= אך הוא המשיך להיות נערץ במפלגתו ובהבמפלגה כינה אותו "תועמלן פאשיסטי" 

ייתה ה –: "ולפתע  1948...הדף הקרבי הבא מיולי מפנים עד היום את חניכי "הקיבוץ הארצי" ללמוד ממורשתו המעוותת)
 ת היפה,גופות ! עשרות גופות תחת גלגליהם...דינם דם וככל שתטיבו לדרוס כלבי דמים, כן תעמיקו א –רכה האדמה 

ל שחל דמם נצעד. בנ(= הדם) לנו יהיו מחר לאמפיביות ! (כלי רכב העוברים גם בנהר), כי בנחל את הטוב...הג'יפים ש
הדפים  30-)...מקריאת קצת מעל ל670, הערה 227הפולשים...עד יטבעו עד הצוואר...דרוסו ! מוכנים". (שם, עמ' 

. דינה ל האייקון התנועתי...פרופ, קשה שלא להתחלחל מעולמו הרוחני ש1949למאי  1948הקרביים שחיבר בין יוני 
ן על פורת, מטפלת במפעלותיו הרוחנים בזמן מלחמת העצמאות...בכפפות משי וביראת כבוד (= זה הוא עוד אות קי

ים שקובנר חיבר חתרו ושם)...הטקסט-ד יו"ר ידאדם זה לתפקי-מצחם של המפלגות הציוניות, שהמליכו מעריצת חיית
 ייפה בז'רגון מיליטריסטי גזעני בצורתם הוולגרית, כפי שנכחהרי והם עמוסים לעהומניזציה של הלוחם המצ-לדה

.רצח בספרות האנטישמית המטומטמת ביותר...המלל הרב על נקמה/נקם שעל היהודים לנקום בחיילים המצרים בגלל..
דפיו בחיילים די היטלר והנאצים, אמור לפחות היום לעורר השתאות...הלאומן היהודי, הנוקם בי-המליונים על

יינו, כשם [= ה) 12,7,48המצרים על שואת יהודי אירופה, מבטיח "כי בזבל גופות פולשים עוד ילבלבו שדותינו !" (

  .“דות]גני לזיבול השרשהנאצים השתמשו בשומן המושמדים לסבון ובשערותיהם למילוי מזרונים, צה"ל צריך להפוך את המצרים לדשן או
 –" קאפו"האדם ששימש במחנות ההשמדה בתפקידי –, שמהם הגיע רוב כוחמאל ומהימיןמהש נזקק לציונייםהיטלר 

, כדברי נושא דגל פת גופותיהםיהיהודית, במיון חפצי המושמדים ובשר–באיוש מועצות היהודים שם, במשטרה
  .ראטביודנ החילונית, הסופר י. עפרויקין בספרו "קדושה וגבורה אצל יהודים", שאף חרדי לא היה קאפו או שוטר

ובמשטרה ה"קאפו" ה"זונדר קומנדו", ששימשו בתפקידי כאשר עלו לארץ מאות אנשים ציוניים ונשים 
נשפט וקיבל עונש מינימלי ומגוחך של עד שנתיים  הקטן םשהתעללו ללא צורך ביהודים, רק חלקהיהודית 

–העקורים מיד לאחר המלחמה, אפילו רק בשטחלעומת זאת במחנות , למי", הרצל רוזנבלום, ניסן תשי''ב] –["תליה  מאסר
סודרים, ששפטו מדין יהודיים -למניינם, בתי 1945מערב גרמניה, הוקמו מיד באוקטובר   –הכיבוש האמריקאי בדרום

[המשפטנית ד''ר רבקה המשטרה היהודית  –יהודים מאנשי הקאפו והיודנרט  50-תוך זמן קצר לתקופות מאסר ארוכות כ

      .כ''ז ניסן, תשע''ח],  309טת ת''א, בראיון רדיו ברשת ב', בשעה ברוד מאוניברסי
מובא לעיל, הציונים היו הזרוע המבצעת של הנאצים במבצע השמדת יהודי אירופה במחנות הריכוז וההשמדה ולא כ

של  , אלא גם באותה מידה מהימין הציוני הבית"רי)ומר"צ מפ"ם הצעיר של-(מפא"י, השומררק מהשמאל הציוני 
ז'בוטינסקי, כשהימין שמח לחסל בוגדים מהשמאל והשמאל שמח לחסל בוגדים מהימין, כנקמה, ללא כל משפט, כשגם 

- עולם על חיסולים אלו ללא משפט. עד כה הבאנו תעוד על פושעי-אותם מחסלים ועוזריהם היו צריכים לקבל מאסרי
האנושות. נביא כעת לדוגמה רק מגטו וילנה, תעוד מלחמה מהשמאל הציוני ומראשיו, שביצעו פשעים מחרידים נגד 

שנואי נפשם של קורבנות השואה,  –על הכמות החלקית של הרוויזיוניסטים של הימין, שהתגייסו למשטרה היהודית 
שהתנדבו לעזור לנאצים לרצוח מה שיותר יהודים שהתחבאו במחנות הריכוז כדי להינצל, כפי שתיעדה מירי יהלום 

לוטק זלצוואסר...שהיה פעיל מוכר בתנועת בית"ר בוורשה ערב המלחמה „ –מכון ז'בוטינסקי")  (ארכיונאית ב"
...הוא נשלח גטו וילנה...בגטו הוא התגייס  9,41-ולאחר הוצאתו להורג, הודר מספרי ההיסטוריה של הימין...ב

הודים למשטרה היהודית, שהיתה שנואה על יהודי הגטו והואשמה בסיוע לגרמנים ברדיפת הי
ורציחתם...רוויזיוניסטים התברגו לצמרת המשטרה שם ובראשם המפקד (= הידוע לשמצה) יעקב גנס וסגנו יוסף 
גלזמן...זלצוואסר נאלץ לקחת חלק בביצוע האקציות בגטו (= ריכוז היהודים לשם השמדתם) ולחשוף מקומות מסתור 

הולך עם שוטרים", העידה, בין היתר, ויטקה קמפנר, של יהודים..."אני מתרוצצת בגטו, ורואה את לוטק זלצוואסר 
פרטיזנית ואשתו של אבא קובנר. "הוא פותח 'מלינות' (מקומות מסתור) עם ילדים בוכים ואמהות צועקות וגורר 
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גברים...אני תופסת אותו ביד וצועקת : 'לוטק, מה אתה עושה למען השם, יצאת מדעתך !' והוא עוד היה חבר של אחי 
מחתרת ! ובגד בנו ועזב אותנו"...אחיה של ויטקה, ישראל קמפנר, היה חבר בית"ר וגם הוא שירת  פעם וחבר

במשטרה היהודית...קמפנר העידה : "אחרי שיצאנו ליער חזרתי ולקחתי אותו איתי, שיוציאו אותו להורג ואני גאה 
שהוא קיבל בתנועת בית"ר, שאת הגזע השמי המנוון, קרי,   אנטישמי- [= יש לציין, שלוטק פעל בדיוק לפי החינוך הגזענישעשיתי את זה" 

לרכז כל פעם יהודים כטרנספורט לצורך שליחתם  –מי שאינו ציוני יש להשמיד ולכן הוא מתגייס למשטרה היהודית שזוהי בדיוק מטרתה 

הבית"רים מהגזע העליון להחריג  להשמדה ולגלות אותם במקומות המסתור ולגרור אותם למקומות הריכוז האלו, כמובן גם לדאוג שאת

ממשלוחים אלו ואף לאמנם בנשק ואף לדאוג להברחת נשק עבורם לגטו, כדי שהם יוכלו להגן על עצמם וזה מה שהוא בדיוק מה שהוא עשה 

תירוץ הזה כפי שמעיד יחזקאל קרמרמן. לויטקה היה אח במשטרה זו וכן היו בה גם מהתנועה שלה, אלא שהיא שמחה לדאוג לחיסולו עם ה

 יוצאי תנועת ז'בוטינסקי העדיפו כמובן וכך היה גם להפך, שבית"רים חיסלו מתנועתה בתירוץ שהם שיתפו פעולה עם הנאציפ].
להסתיר והעדיפו לעסוק ב"גיבורים" כמו פרנקל, שהתפקיד שמילא בתנועה לפני במלחמה, אם בכלל, עדיין לא ברור 

ויזיוניסטית מוכחת, אך היו טענות כלפיהם שבגדו בעמם. גם אייזיק אוורבך לנו, על פני אלה שפעילותם בתנועה הרו
היה חבר בית"ר...נתפס בידי הגסטפו והפך ל"סוכן כפול"...הוא הלשין על פעילי מחתרת פולנים...גם על חברי 

המחתרת  ידי חוליה של-מחתרת יהודים, שלא מבית"ר...זמן קצר לפני שחרור וילנה הוא חוסל ברחובות העיר, על
הקומוניסטית בסיוע חברת "השומר הצעיר" זלדה טרגר. הם ידעו שאוורבך עומד להפגש עם אנשי הגסטפו וארבו לו. 
טרגר זיהתה אותו ואחרים ירו בו...בית"רי נוסף שחוסל בנסיבות דומות היה וולבק זלצשטיין...חברת בית"ר אסתר 

דין מוות...מירה גוניונדסקי, שמילאה תפקיד פקידותי -סקידי הפ.פ.או והוצא נגדה פ-יפה, הואשמה בבגידה  על
במשטרה היהודית...את חייה סיימה לאחר שנשלחה בידי מפקדת החטיבה הפרטיזנית ביערות נארוץ', במכוון, אל 

  למניינם].                       6,11,2020, 40["הארץ", מוסף עמ'  “משימה שממנה לא שבה
נות כבר ציין שבסוף, מנהיגי "דרור" ו"השומר הצעיר" ועוד שאר מנהיגי הציו גוטמןחוקר השואה פרופ. ישראל 

ירים כולל מנחם בגין, ברחו מוורשה כדי להציל את עורם, כשהם נוטלים עימם את כספי התנועה, בהפקירם את הצע
דות. תוך כדי התאבפי "תאוריית הגזע" החולנית שהם פיתחו, שיש להלחם אפילו -לנפשם, אף שהם תמיד חינכום על

כתבה לפני מותה ווידוי בספרה  ,וסגנית יו"ר הכנסת, מראשי "השומר הצעיר" חייקה גרוסמן מהנהגת מפ"ם
  .אה מורדים היום", "מכתבים מהקופסה האדומה"], ניצולי שו  – ה"["נשמ "בגדתי בחבריי"

ום ו' (יר עוזיאל במדורו במוסף "מעריב" וצרים הציונים, מסכם מאינ-את הסיכום העגום, על אלו שהנהיגו את היהודו

פרות ובמחקר ההיסטורי העבריים של השנים האחרונות, נראה שמי שבנו את פי המתואר בס-על„ –ה' חשון תשפ"א) 
  .“היו חבורת מטורפים, חולי רוח, משוגעים פתלוגיים, בלי מעצורים מוסריים את הישוב הציוני)(= הארץ  

 שופעים ראשי הציונות, "סופריה", "משורריה" ועסקניה, הטירוף חסר המעצוריםמעבר למחלות הנפש בה היו מ
ר ב"ספ המוסריים, בו הם היו שקועים והנהיגו את התנועה הציונות ושכל חברי הציונות תמכו בהתנהלות זו, מכונה

התופעה בתור וציאלית". "כיום מוכרת ס-ההבחנות של האגודה האמריקאית לפסיכיאטריה", כ"הפרעת אישיות אנטי
ה הוא בעל נטי שפוי מוסרית,-'פסיכופתיה' או 'סוציופתיה'. היתה הסכמה רחבה בקרב הפסיכיאטרים, שהאדם הלא

, לכן . הציוניים, כיון שהם ממוצא יהודילמניינם] 6,11,2020, 39["הארץ", מוסף עמ' חזקה להיות מעורב בפשיעה" 
, הם יורדים מטה מטה" והפשיעה הפסיכופתית שאליה הם דים"כשהם יור-התקיים ומתקיים בהם  מאמר חז"ל 

  גד האנושות.נ-התדרדרו וממשיכים להתדרדר, היתה והינה מהסוג החמור ביותר של פשעים
  די ג'נוסייד רוחני ופיזי בעם היהודי ? י-מתי מתחיל חיים ויצמן בביצוע "השבחת הגזע" (אויגניקה) על

יצמן עם הבריטים מגיע חיים ו ידי הבריטים,-ישראל על- ושה של ארץ, עם כיבת העולם הראשונהממיד לאחר מלח
 ארצה, כדי לממש את ההבטחות של הבריטים לחיים ויצמן למלא את כל מבוקשו בכל מה שקשור בארץ וביהודים.
ה ויצמן המציא עבור הבריטים את מה שהיה חסר להם כדי לנצח במלחמת העולם ומכח נאמנותו העיוורת לבריטני

גיע המצאתו, כל השערים היו פתוחים לפניו בבריטניה למלא את בקשותיו. הדבר הראשון שהוא עושה, הוא מומכח 
  למרכז הישוב.  -לירושלים 

לים כתוצאה ממלחמת העולם הראשונה, כל הארץ נהרסה ונתדלדלו מקורות הפרנסה. לפני המלחמה, רוב תושבי ירוש
נית, הרבה מאחוז האבטלה בארץ לפני עידן הקורונה. התעמולה הציולפני המלחמה עבדו ואחוז האבטלה היה נמוך ב

, על גם בנושא זה המציאה את העבר, שכאילו אנשי ירושלים חיו מחלוקה ובאים לארץ רק כדי למות בה, אך למעשה
  אף שכולם כמעט עבדו, התמורה לעבודתם היתה עלובה ולכן הם נזקקו לשם השלמת הכנסה מנדבות בחו"ל.

 גם אחוז האבטלה יותר גבוה וגם חיים מ"דמי חלוקה" הרבה יותר ממה שקיבלו אז תושבי ירושלים, כאן בארץ
מי ממשלת ארה"ב נותנת "דמי חלוקה" של עשרות מליארדים מדי שנה והתנועה האוונגליסטית נותנת מידי שנה "ד

 - ן חברה" של עשרות מליונים וכחלוקה"  של עשרות מליוני דולרים והמגבית המאוחדת נותנת כל שנה גם "דמי חלוק
מהשנור  נאמנים של כל מיני מוסדות לימוד גם נותנת "דמי חלוקה" של מאות מליוני דולרים. למשל, רק אוני' ת"א,

  מליון דולר "דמי חלוקה". 70של חבר הנאמנים שלה בחו"ל, כל שנה מקבלת מדמי הקבצנות שלה,  
ההכנסה נגמרו, כי התנועה הציונית רימתה את התורמים ופירסמה  אחרי מלחמת העולם הראשונה גם מקורות השלמת

שרק דרכה ניתן כיום להעביר כסף לתושבי ירושלים. ויצמן הגיע לארץ ואיים על ראשי המוסדות בירושלים,  שאם 
מרו פרוטסטנטיות,. הוא לא יתן להם אגורה ובני ירושלים א-הם לא יהפכו את מוסדות התורה למוסדות לימוד נוצריות
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לו, שהם מוכנים כתוצאה מגזרת השמד שלו למות מרעב ובלבד שלא לשמד את ילדיהם וכאשר הוא ראה שאינו יכול 
להכריחם להשתתף בג'נוסייד רוחני, הוא החליט לנסות לעבוד בשיטת "הסלמי" ולכן הוא דרש ממוסדות התורה ברוב 

יהודה, ומשלא הסכימו אף לכך, -טית של אליעזר בןפרוטסטנ-חוצפתו, שלפחות יתחילו ללמוד בשפה העברית הנוצרית
אף. ואכן רבים מיהודי ירושלים מסרו את עצמם ואת ילדיהם על קידוש ה' מול גזרת השמד -הוא עזב את הארץ בחרי

.  צ"ג ירושלים, תשל"ד]-[מ. מ. גרליץ, "מרא דארעא ישראל", ח"ב, עמ' פ"והציונית שהוביל ויצמן ורבים מהם מתו ברעב 
ת ויצמן, הקים השלטון הבריטי את  "הרבנות הראשית" מטעם, כאשר מוסד זה מוקם ע"י אנשים מ"הבונים בעצ

פרוטסטנטי ובפרט שהמוסד מבוסס על מבנה החשיבה הפרוטסטנטי של השיויון, למשל -החופשים" כמוסד נוצרי
אלא הוא מציב את הרב קוק, בפסילת המצווה בתורה שהבת אינה יורשת במקום שיש בן. ויצמן אינו מסתפק בכך, 

שכבר הוכיח את נאמנותו העיוורת לתעמולה הציונית ולראשיה. הוא מונע רשיונות עליה מהחרדים, אך נותן לקוק 
-רשיונות עלייה, שבהם יעלה רבנים לשרת כרבני ערים וקהילות, כדי שיהיו לכודים בסד בציוני ומטרותיה הנוצריות

סיפר „ –ידי הפיכתו לרבה של ת"א -הסביר זאת לקוק במשל, כשניסה לגייסו עלפרוטסטנטיות. מרן הגרי"ש כהנמן 
: כבודו בא מחו"ל (= להגרי"ש כהנמן) לי רבה של טבריה רבי רפאל קוק, שהיה נוכח באותה פגישה. הרב קוק אמר לו 

ה דווקא אני ? אמר בזמן הנכון, נפטר רבה של ת"א הרב אהרונסון וכבודו מתאים למלא מקומו. ענה לו מרן הרב, למ
. קמא (קיז:) "ארי עלה מבבל"]-[= על שם המובא במסכת בבאלו הרב "כבודו הוא ארי וארץ ישראל זקוקה לארי כמותו" 

השיב לו מרן הרב : "מה כוחו של הארי" ? הלא הוא בן משפחה עם החתול, אך החתול אין בכוחו לפעול מה שהארי 
פה אתם מכניסים כל רב לתוך כלוב...מה נותן ב אין לו יותר כוח מהחתול. יכול לעשות. אבל הארי שנמצא בתוך כלו

  ].18המועד תשפ"א, עמ' -["רשימות הגרי"ז דיסקין", רבה של פרדס חנה, "יתד נאמן", מוסף חול “סוגרבשהרב יהיה ארי אם הינו 

ל הצעה זו נפלה ע – יחסו של ויצמן וההנהגה הציונית להצעת ההנהגה הנאצית להציל מליון יהודי הונגריה
ההנהגה הציונית כחלום בלהות. עד להצעה זו הנאצים שיתפו פעולה עם השבחת הגזע האנטישמית שיצרו ראשי 

ץ. אושויהציונות בדבר השמדת הגזע השמי המנוון, היינו, השמדת יהודי מזרח ומרכז אירופה והפיכתם לחביות אפר ב
ה זו, י הציונות ולכן הם לא יכלו להפציר בהנהגה הנאצית לסגת מהצעשידי רא-מניעי התפנית הנאצית אומנם הובנו על

  אך הם לא יכלו להסכים לה.
 תמיד כדי לסכל חלום בלהות זה הם פנו לידידיהם האנטישמים הבריטים, כדי לסכל מימוש הצעה זו. הבריטים שמחו

 ימניםתספר הלבן" וחיסול מה שיותר לעזור להם למנוע עליית הגזע השמי המנוון מאירופה לארץ באמצעות גזרות "ה
  בעדן לפני קום המדינה, כפי שהוכחנו אינפורמטיבית בפרקים שדנו על העלייה התימנית. 

-ועל היטלר, הימלר, גרינג, גבלס –די מתכנני תכנית זו י- ההצעה שהציע הקולונל אייכמן היתה פקודה שנמסרה לו על
(עמ' 68ם אזרחיים מאחורי אייכמן בשעה שאייכמן הציע את ההצעה ידי רב המרצחים קולונל קורט בכר שעמד בבגדי

טון  ). ההצעה נמסרה לחבר ועד הצלה ההונגרי יואל ברנד. ההצעה היתה שההנהגה הציונית תעביר לנאצים אלף265
ת תה וקפה ועשרת אלפים משאיות, שאותם הם יקנו באמצעות המליונים שהם קיבלו מכבר מיהדות העולם לשם הצל

  ודים ותמורת זאת יקחו הציונים את מליון היהודים מהונגריה לארץ ישראל.היה
יו ת חושאסיכול התכנית החלה מייד. למחרת, ראשי הציונות שיתפו את הבריטים בסוד הסיכול. ראשי הציונות ירדימו 

 ההצעה. עלויצמן, שרת ובן גוריון ויציע להם את  –של ברנד באמצעות הבטחה שהוא יפגוש את ראשי הציונות 
ש יפגו המנהיג הציוני אהוד אבריאל הוטלה המשימה ללוות את ברנד לפגישה בסוריה, כאשר הוא צמוד אליו כדי שלא
 ש, עדבדרך אנשים שיזהירו אותו שהציונים מכינים לו מלכודת והם ידאגו שהבריטים יעצרו אותו למשך הזמן שידר

יש די ואק אז הם ישחררו אותו לנפשו. לכן, כאשר עלו לרכבת חרשכל יהודי הונגריה יהפכו לחביות אפר באושויץ ור
כודת הימין והזהירו את ברנד שלא יעז להמשיך ברכבת לכוון סוריה, כי ראשי הציונות עם הבריטים הכינו לו מל

אזהרתם, כי אבריאל שהיה צמוד אליו מיד הרדים את חושיו ואמר לו להוא לא שעה  ידי הבריטים,-ושהוא יעצר על
  זו סתם האשמת שווא.ש

 ההצעה והמזימה הציונית שהצליחה הוסתרה מעיני הציבור בישראל, עד שברנד סיפר על כך כעד במשפט קסטנר,
אל תמיר, סנגורו של גרינוולד, שנתבע על הוצאת דיבה על ידי קסטנר, מועמד ידי עו"ד שמו-כשהוזמן להעיד על

ימלר, בתצהיר המצוי ההמודיעין של -לנברג, ראש שירותיס.ס. וולטר ש-ל ה[הצהרת גנרמפלגת השלטון לכנסת, שכסוכן הס. ס. 

 דיורב יהבשטוקהולם, כי במשך המלחמה שימש קסטנר כסוכן הס.ס. בק "גרס היהודי העולמינהקו"כיום ברשותו של מר הלל שטורך, מסניף 

, בול הסמוך כדי להנצל מהשמדהאלף היהודים תושבי עירו מלברוח לג 20דאג למנוע את ] )206הונגריה (שם, עמ' 
הסגרת חנה סנש וחבריה לנאצים, הרדמת חושיהם של יהודי הונגריה שהנאצים אינם להשמידם, כדי שהם לא 

בדצמבר  5-בבנובמבר ו 28- ["וידויי אייכמן", כפי שפורסמו בכתב העת "לייף" ביתקוממו כפי שעשו היהודים בגטו ורשה 
מאות איש מראשי מועצות היהודים הציונייפ ומשפחותיהם ועוד עסקנים  ואחר כך לארגן רכבת של שש] 1960

ה הם ציוניים, שקסטנר הצליח לגייס אותם למבצע ההטעיה הגדול של יהודי הונגריה שהם לא יושמדו ואחרי המלחמ
יעידו לטובת פושעי המלחמה במקומותיהם, עד כמה הם היו הנאצים טובי לב כפי שהעיד קסטנר לטובת גדולי 

 לסכל הפושעים הנאצים בשליחות מנהיגי הסוכנות וראשי מפא"י. כמו כן, אם הוא לא יצרפם לרכת שלו, הם יכולים
  את תכנית ההטעיה כדי לארן התנגדות ו/או בריחה המונית.
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, רות יותרבהצהרות מאוח„ –ברנד העיד על כך, על אף האיומים שקיבל ממנגנוני החושך של בן גוריון שיחסלו אותו 
שרת וספר אשר כתב, הוא תיאר כיצד לחצו עליו פקידי ממשלה בכירים, לרבות עוזריהם הקרובים של בן גוריון וב

ית (אהוד אבריאל וטדי קולק), לסלף את עדותו ולהישבע לשקר וכיצד איימו עליו לאחר מכן במאסר ובחבישה בב
  ). 257(שם, עמ'  “משוגעים בכוח, אם גם ימשיך לכתוב את זכרונותיו

, אני מבקש לרשום, שנעשים מאמצים למנוע את עדותו של מר ברנד„ –עו"ד שמואל תמיר אומר במשפט קסטנר 
ים. אחרונלהרחיקו מהארץ. נשקפת לו סכנה פיזית. עוקבים אחריו. לפי מיטב ידיעתי גם נגנבו ממנו מסמכים בימים ה

  ). 254(שם, עמ'  “ופיע כעד סניגוריהאני מבקש את הגנת המשטרה עליו בין שיופיע כעד קטיגוריה ובין שי
שיא נשעה שבאירופה מגיע טבח היהודים לשיאו, כתב ביאוש לנשיא ויצמן (עדיין „ –ברנד מעיד במשפט קסטנר 

בו למכת ההסתדרות הציונות, עוד לא נשיא מדינת ישראל) והפציר בו לעזור ליהודי הונגריה שטרם נטבחו. הוא צירף
חו הוא הצביע על הדרך לקבל אותה ולקנות את אחרוני יהודי הונגריה בטרם הם יישלאת הצעת אייכמן במלואה. 

צמן למחנות המוות הגרמניים. תמיר מציג כראיה את תשובתו של נשיא ישראל לברנד...מכתב קשוח זה של חיים וי
  נקרא ונרשם בפרוטוקול :

    1944בדצמבר  29חובות, ר                                              מר יואל ברנד, תל אביב                                        
  

  מר ברנד היקר,
- ודרך אבקשך לסלוח לי על שהישהיתי את תשובתי למכתבך, כפי שבוודאי ראית בעתונות, הייתי נתון בנסיעות רבות

 ואשמח לראותך באחד הימים כלל לא היה לי רגע חפשי מאז הגעתי לכאן. קראתי גם את מכתבך וגם את תזכירך
ערך ל -(= כאשר אהיה בטוח שאחרוני יהודי הונגריה כבר אוחסנו בתוך חביות האפר באושויץ) בשבוע שלאחר השבוע הבא 

  בעשירי בינואר.
  תתקשר אתך לקביעת הפגישה. –מזכירתי  –גב' אתין 

  בברכה אדיבה, שלך בנאמנות רבה
  

  יים ויצמןח                                                                                                                            
  יום.-ברנד מעיד בבית המשפט, כי כאשר נכתב מכתב זה (= ויצמן יודע) שהיהודים בגיטו בודפשט נטבחים יום

  הפרוטוקול, אומרת :של  676הפיסקה האחרונה בעדותו של ברנד, כפי שהיא מופיעה בעמוד 
 . אין"בצדק או שלא בצדק קללתי מאז את המנהיגים היהודים. התקופה הזאת אינה עוזבת אותי, נשארת תמיד בראשי

                                                          ).                                                 264(שם, עמ'  “זה דבר שאדם יחיד יכול לשאתו" 
 

ד"ר רז'ו/רודולף/ישראל קסטנר מגיש תביעה נגד מלכיאל גרינוולד והופך  –משפט קסטנר 
  ממאשים לנאשם

  
", בו הוא מתאר בקצרה את מעלליו של מי שבעיירת הולדתו שמו ההונגרי היה 51מ. גרינוולד מפרסם "קונטרס  מס. 

בנאצים ומגיע אליהם לגרמניה כדי לקבל מהם את המינוי המפוקפק של סוכן .ס.ס. הוא מחליף  רז'ו, כשהוא מתאהב
את שמו לרודולף וכאשר הוא מסיים בהצטיינות את תפקידו האכזרי ועולה לארץ כדי לקבל את שכרו ממשלחיו, 

שלוש שנים אני מחכה  זה„ – בקונטרס שלוכותב גרינוולד . צמרת מפא"י וההסוכנות, הוא מחליף את שמו לישראל
לרגע זה כדי להביא לדין ולשפוך את בזיון הציבור על רודף קריירה זה, הנהנה ממעשי השוד והרצח של היטלר. על 
יסוד תחבולותיו הפליליות ובגלל שיתוף פעולתו עם הנאצים, אני רואה אותו כרוצח בעקיפין של אחי היקרים. מיהו 

? מי מלחך פנכא של מנהיגי מפא"י ? מי הקריין להונגרית ורומנית ב"קול כיום הדובר של משרד המסחר והתעשיה 
ציון לגולה" ? מי חטף לידו את הנהלת העתונים ההונגריים של מפא"י ? ובכן זה היה ד"ר קסטנר, הרפתקן פוליטי 

 1946בשנת  במלוא מובן המילה הנדחף על ידי שגעון גדלות חולני !...ד"ר קסטנר ! בגלל מי ועל חשבון מי נסעת
בסתר וכגנב בלילה לנירנברג, כדי להשתתף במשפט פושעי המלחמה הגדול ביותר בתולדות העולם והפעם כעד 
סניגוריה לטובת ס.ס. אוברשטורמבאנפירר קולונל קורט בכר, רוצח ושודד שניצל את אחינו בהונגריה ומצץ את דמם. 

המוות שהגיע לו ?...טסת לנירנברג -ע הצלת אותו מעונשאותו בכר שהיה קרוי "היועץ הכלכלי של הגיסטפו !" מדו
כדי להציל את חייו של פושע מלחמה רוצח המונים...מה חייב אותך לכך ? איזה הסכם ג'נטלמני (או יותר טוב : הסכם 
פושעים) היה לרוצח בכר עם האיש שאני מגדיר אותו מתוך הכרה עמוקה כמשתף פעולה עם הנאצים ? ואת קסטנר 

לה מפא"י בזרועות פתוחות ואף העמידה אותו ברשימת מועמדיה לכנסת ! שומו שמים ! אנו תובעים חקירה זה קיב
האשמה של התובע הכללי -(כתבציבורית בלתי מפלגתית ובלתי פוליטית ! קסטנר חייב להעלם מקרב החברה והפוליטיקה 

(יו"ר מועצת מרן רבי ראובן גורוזובסקי . )53(עמ' 86 “ם), בביהמ"ש המחוזי בירושלי124/24נגד מלכיאל גרינוולד, בתיק פלילי 
 כתב בחיבורו "בעיות הזמן", שכל ראשי הציונות בארה"ב אמרו לחרדים שהשתתפו עימםגדולי התורה בארה"ב) 

(= מנהיג נוסף של התנועה הציונית, יצחק גרינבוים ...ולכן התפרק ועד זה] את אותו נימוק לחרדיםב"ועד ההצלה" 
"פרה אחת בארץ ישראל, יותר חשובה מכל יהדות   –הכריז  ,שר הפנים בעבר)ד ההצלה של הסוכנות היהודית וראש וע
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תה אפשרות להציל יאמר חיים ויצמן, "שעדיין הי 1937. לפני המלחמה, בשנת (= כשלושה וחצי מליון יהודים)פולין" 
   “..את יהודי גרמניה" משיקולים כלכליים ומשום שהם היו מתבוללים..

הודים כששאלו אותי : הלא תוכלו לתת מכספי "קרן היסוד" להצלת י „ –הכריז בתל אביב בשנת תש"ג  גרינבוים
 עולותבארצות הגולה ? אמרתי : לא. ואני אומר עוד הפעם : לא. לדעתי צריך לעמוד בפני הגל הזה, הדוחה את הפ

  . “. פורסם בספרו "בימי חורבן ושואה")18,2,43-ב (מתוך נאומו בישיבת ההנהלה הציוניתהציוניות לשורה השניה 
כתבך מתמיר : אני קורא מתוך „ –) 80(עמ' 86דעו"ד שמואל תמיר חוקר את קסטנר במשפט בו תבע את גרינוולד 

צין קשר ביני לבין הימלר (= סגנו של היטלר)...הוא ס.ס. ושימש ק-: "קורט בכר היה בעבר קולונל ב 22מוצג 
כיבוש של בעלות הברית הודות להתערבותי האישית" (מוצג ת.פ. הידי שלטונות -נירנברג עלשוחרר ממאסרו ב

תהילתו של קסטנר על ספסל  הדין. משוררי-, בבית המשפט המחוזי בירושלים). דומיה ירדה על אולם בית124/53
  העתונות נעו במקומותיהם בעצבנות

זה האישית. קסטנר : כן. תמיר : ולפני רגע אמרת לי שתמיר : במכתב זה כתבת שבכר שוחרר הודות להתערבותך 
 –כן שקר גס שבכר שוחרר הודות להתערבותך האישית. קסטנר : כן. תמיר : בחר לך עכשיו אחת משתי התשובות. וב

ר קסטנ באיזו אתה  בוחר ? קסטנר : אני עומד על מה שאמרתי בבית המשפט. תמיר נפנה מעם העד, פניו הסמוקים של
יא ובה ניצחת כשלעצמם. השופט והעיתונאים נועצים עיניהם בעד. כיצד יכול אדם להכריז על הכרזה שההינם תש

י כשקר מזוהם, אחר כך להודות כי ההכרזה אמת היא ושוב לטעון שהיא שקר מזוהם ?  בנקל, אם אך מאמין הוא 
לעצמך לומר שזה שקר  קדושת השררה נעלה מן האמת ואף מצלילות הדעת... תמיר : אתה, קסטנר, הרשית

ת כששאלתיך אם בכר שוחרר בנירנברג תודות להתערבותך האישית. קסטנר : לי מותר להשיב לך ששקר הוא שתודו
ל מקוב להתערבותי האישית בכר שוחרר. התובע אמנון תל : אני מתנגד, הסניגור מענה את ד"ר קסטנר באכזריות. לא

ת, מר ראיו יני ראיות... השופט בנימין הלוי : ויש עוד כלל חשוב בדינישעורך דין ינהג כך בעדים. יש כלל חשוב בד
תל. חקירת שתי וערב היא אמנות, וכשמצליח פרקליט להביא את העד הנחקר למבוי סתום, אסור על הצד השני 

 כרלהפריע לו ללא סיבה. תמיר : האם תסכים אתי ד"ר קסטנר שהתערבות אישית לטובת קצין ס.ס. לרבות קורט ב
  .מהווה חטא לאומי ? ...קסטנר : תשובתי חיובית : מהווה חטא לאומי

פרשת בכר מכה גלים בישראל והארץ מתקדרת כאילו האל תולה בשמיה. תמיר מנצל את ההפסקה במשפט, שנדרשה 
ה להווכח אם האוכלוסיה הנסערת תצא מגדרה עד כדי סילוקה מן הממשלה ממתינ-על ידי הממשלה המזועזעת...כת

  טון. סכנת אפשרות זו דוחפת את צמרת השלטון להכניס למשחק את היועץ המשפטי לממשלה, חיים כהן.השל
 –לא בנטלו את רסן התביעה לידיו במישרין, שוב אין משימתה העיקרית של הממשלה לשלוח את גרינוולד למאסר, א

ל קרחת מבריקה וגינונים ומה, בעק-להציל את עורה של הממשלה. משימה אדירה...חיים כהן...הנו אדם רם
דיים, ראשי הקהילה החופשים היהו-(= ערש לשכות הבוניםתיאטרליים באולם בית המשפט, מוצאו מפרנקפורט שבגרמניה 

 החברה במדינת-מאשיות אחדזיקס עם אייכמן)...-(= במסגרת הסכם פרנז 30-משם עלה בשנות ה, שם השתייכו לכת זו)
 ינה קבע, כי גם אם הודה אדםחוקיה של המד-ד החוקים אשר ניסה להכניס לספרישראל...סייע לנסח את חוקיה, אח

  באשמתו באמצעות עינויים, תתקבל הודאתו כעדות...
-ר. תמיר : למדת  את קורות חייו של בכר ? קסטנר : כן...תמיר : בוערב של קסטנ-תמיר מחדש את חקירת השתי

 בפולין טנר : כן. תמיר : אתה יודע שאז החלה התעללות הגרמניםקצין בחיל הפרשים של הס.ס. בפולין ? קס – 1939
יבל ק 1942, 24,12-? קסטנר : כן...תמיר : ידוע לך שאז היתה השמדת היהודים באיזור זה ? קסטנר : כן...תמיר : ב

 1944-וברשטורמבנפירר ? קסטנר :כן. תמיר : בא- 1944סטנר : כן תמיר : בינואר צלב הזהב ? ק-אות הצטיינות 
חרר עבר להונגריה ? קסטנר : כן...תמיר : הוא שו 1944מנהל מחלקה במפקדת הס.ס. ? קסטנר : כן, תמיר במרץ 

ניה של עדותך אמרת : "בהיותי בנירנברג בפעם הראשונה והש 108? קסטנר : בערך, תמיר : בעמוד  1947בדצמבר 
, אומי"ד ממוסדותיו או משרתיו של בית הדין הבינללא נתתי כל עדות בקשר לבכר, לא בפני בית הדין ולא בפני אח

 של הפרטיכל של בית 241האם אמרת זאת ? קסטנר : איני זוכר (מסתכל בעדותו), כן, אמרתי. תמיר : בעמוד 
ת, , אמרהמשפט אמרת : "כל גרמני היה שודד איפה שהיה יכול, מבחינה זאת בודאי קורט בכר לא היה יוצא מן הכלל"

לל שאלתי אותך האם מנקודת השקפתך, התערבות אישית לטובת קצין ס.ס. כו 291, תמיר : בעמוד קסטנר : אמרתי
עכשיו  בכר, חוץ מעדות, מהווה חטא לאומי. השבת תשובה חיובית : מהוה חטא לאומי, נכון ? קסטנר : כן, תמיר :

חזיק במסמך שעה ארוכה. אדוני, זאת ההצהרה בשבועה שאתה נתת. קרא אותה (מגיש לו את המסמך). קסטנר מ
לך  היא מאושרת על ידי נוטריון. קשה –ך קשה לזהות ? קסטנר : אני בודק זאת.  תמיר : תראה מאחור כ-תמיר : כל

  להזכר ? השופט הלוי : ירשה לי לעבור על זאת. תמיר : ובכן, זאת היא ? קסטנר : עד כמה שאני זוכר.
בשבועה : "לא יכול להיות ספק שבכר נמנה עם אותם מנהיגי הס.ס.  תמיר : עכשיו, אקרא באזניך את סיום הצהרתך

הלב להתנגד לתכנית ההשמדה של היהודים ולהציל חיי אנוש... בהיותי במגע אישי עם -המועטים מאוד בעלי אומץ
 אני מבקש להדגיש על בסיס ידיעה אישית, שקורט בכר עשה את כל אשר לאל ידו 1945ועד אפריל  1944בכר מיוני 
אנוש חפים מפשע מהזעם העיוור של המנהיגים הנאציים...לפיכך אפילו הצורה והבסיס של המשא ומתן  -להציל בני

שלנו יכול להיות ראוי להתנגדות רבה, מעולם לא הטלתי ספק אף לרגע בכוונות הטובות של בכר... לדעתי, כאשר 
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הגרמניים, ראוי קורט בכר להתחשבות הרבה ידי שלטונות בעלות הברית או השלטונות -משפטו יובא לשיפוט על
  ביותר".

  "אני מוסר הצהרה זאת לא רק בשמי אלא גם בשם הסוכנות היהודית והקונגרס היהודי העולמי", 
  על החתום :

, נציג 1943-1945רודולף קסטנר, פקיד הסוכנות היהודית בג'נבה, לשעבר יו"ר ההסתדרות הציונית בהונגריה 
ה בפני מר בנו ה. סלקה, מהמדור האמריקאי לעדויות של הטריבונל בשבועה שניתנ-צהרההג'וינט בבודאפשט (ה

  )...1947אוגוסט ל 4-הצבאי הבינלאומי בנירנברג, ב
ר "ההצהרה בשבועה" היא הלם חדש, השופט הלוי עדיין מתקשה לתאר לעצמו יהודי שיצהיר הצהרה כזו ויעז לשק

  משפט רם בישראל.-אודותיה בבית
  הפנים :-וי שואל את קסטנר סמוקהשופט הל

ם סטנר : "דובקין וברלס ייפו את כוחי לדבר בשהיהודית ?" ק-"מי נתן לך רשות להצהיר הצהרה כזו בשם הסוכנות
נציגו  הסוכנות היהודית ומהקונגרס היהודי העולמי מר פרלצוויג מנהל המחלקה הפוליטית של הקונגרס ומר רינגר,

יני ם דובקין הוא אחד מראשי הסוכנות היהודית. תשובתו של קסטנר מהווה מטרד רצהאירופי של הקונגרס". (כיו
לפוליטיקאים של ישראל.). הלוי שואל עוד שאלה : "האם הם הרשו לך להשתמש באותן המלים שאתה השתמשת 

 יחותולא להסתפק במתן עובדות ? האם הרשו לך להשתמש במלים הללו ולתת המלצה כזו ?" קסטנר : "הבנתי מהש
  שהיו לי, כי אני רשאי, ובמסגרת זו מותר לי להצהיר את ההצהרה". 

תמיר : כאשר אמרת לבית המשפט הנכבד הזה, שלא נתת בנירנברג לא עדות ולא הצהרה בשבועה, לא בפני בית 
  המשפט הבינלאומי ולא בפני אחד ממשרתיו, אתה שיקרת ביודעין בבית הדין זה !"

  מה שאתה עושה זה פשע לאומי !" –זאת  קסטנר (צועק) : "אני דוחה
כל שוזו תהא שאלתי האחרונה אליך, ד"ר קסטנר, אתה הסכמת אתי  –תמיר (בקול שקט) : "אז נחזור לפשע לאומי 

שית יוזמה למתן עדות לטובת קצין ס.ס. בכיר, לרבות קורט בכר, היא פשע לאומי, תסכים אתי עכשיו, שהוכח שע
  קסטנר (בקול לוחש) : "זוהי גרסתך !"...זאת, שאתה פושע לאומי ?" 

ים בשבת מנהיגי ישראל פעולה עם נאצ-עתה הצביעה העתונות הישראלית בקדרות על כך, שכנראה יושב משתף
ומסתבר שממשלת ישראל מוציאה הון עתק בנסיון לטהר את שמו. למה ? מדוע ? המנסה היא לטהר אף את שמה 

-רולות בעתונות : מדוע אין ממשלת ישראל מניחה למלכיאל גרינוולד חסשלה ? קושיות חמורות אחרות צצות וע
ם ל חייהחשיבות, מדוע אין היא יוצאת בעקבותיו של עוזר הנאצים לפי הודאת עצמו, רודולף קסטנר ? מהו הכופה ע

לא  – ?לנפול  וריון, שרת ויתר הא.ח.מ.להוסיף וללחום את מלחמתו של הנבל מקלוז' ? מדוע לא יניחו לוג-כהן, על בן
ענה תאל עמוד התליה, אך לפחות אל כס המשפט. אכן שאלות פשוטות, הגיוניות הן אלו, שממשלת ישראל לעולם לא 

מך וד מסעליהן, אך אני אענה , בבוא העת, וכאשר כל העדויות והמסמכים יוצגו ויתוייקו. בשלב זה אני מציג רק ע
אלוף בצבא -ראפ., סגן ידי וולטר ה.-ה עלבשבועה החתןמ-הרההוא הצ בכר. מסמך זה-אחד הנוגע לפרשת קסטנר

ל שהאמריקאי, יועץ משפטי למחלקת המדינה וראש מדור העדויות בועדת פשעי המלחמה בנירנברג. הוא היה סגנו 
נר בריגדיר גנרל טלפורד טיילור, הקטגור האמריקאי הראשי במשפטי נירנברג. המסמך מתייחס לאחריותו של קסט

  ס.ס. בכר.-של קצין ה לשיחרורו
שים על ידי האמריקאים. בתיק נאמר : המלחמה המבוק-של פושעי 221259ס. ממלחמה, בתיק -בכר סווג כפושע

(רשימת ינויים ע-בודפשט ומחנה ההשמדה מאוטהאוזן. סוג הפשע  –ס.ס...מקום הפשע -אלוף משנה ב –"קורט בכר 
  שפטית של כוחות הכבוש האמריקאים).מלקה הם המבוקשים, הוצאה ע"י המחהמלחמה הגרמני-פושעי

דיר (קסטנר התפאר שבריג יהודיים בינלאומיים חשובים "קסטנר פנה אלי כנציג של מספר ארגוניםהדין ראפ : -אומר עורך

ה בגנבש מגנרל טיילור קראו אליו והציע לכסות את כל הוצאותיו, אם יאות לשמש לידו כמומחה להשמדת יהודים, כדי לחפות על כך שהשת

ס.ס. קורט -ידיעתי הגיע קסטנר לנירנברג כעד מתנדב לטובת אל"מ של ה למיטב . בכסף שניתרם לו כדי להציל יהודים)
  בכר...קבלתי רושם ברור שביקורו נועד אך ורק לסייע לבכר.

בת ר לטועד לבואו של קסטנר היה סיכוי רב ביותר שבכר יישפט על ידינו. כתוצאה מטענותיו וממאמציו של קסטנ
בכר, החלו רבים מאנשי הצוות שלי להתייחס אל בכר באהדה גוברת ואישית יצאו מגדרם לעזור לו בכל דרך 

, ה זוכך בלתי נאות-אפשרית...מנוגדת להוראות, במידה שהדבר נגע לאנשי ס.ס. כשחקרתי לסיבותיה של התנהגות כל
 סטנר)רה הראשון והיחיד שהוגשה לנו הוכחה (ע"י קהוסבר לי שמקרה זה חייב חריגה מהנוהל המקובל. היה זה המק

עשים שבכר סייע בהצלת חייהם של רבבות יהודים...תוך הסתכנות אישית גדולה, ותוך ביצוע מ –לגבי קצין בכיר 
  שהיתה בהם הקרבה, אם לא גבורה...

וכן של הצהרתו שחרורו הסופי של בכר...נגרם אך ורק כתוצאה מטענותיו והפצרותיו אלו של קסטנר ומן הת
ועה (הצהרה בשבבשבועה. תצהירו לטובת בכר היה הגורם העיקרי, אם לא היחיד, שקבע את החלטתנו לשחרר אותו" 

אש ריילור, טגנרל טלפורד -של וולטר ה. ראפ, מנהל מדור העדויות ליד ראש ועדת פשעי המלחמה בנירינברג, גרמניה ויועץ ראשי לבריגדיר

   ).1957בפברואר  6-הועדה. ניתנה בת"א ב
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את העד קסטנר לכך שיחזור בו  חוזרת. חייב הוא להביאה-לחקירה באולם בית המשפט השרוי בתדהמה, קם חיים כהן
כהן: "נחזור להצהרה זו, אילו צריך  מרצחים הנאצים.ה-שלטת למציליהם של רביה-מדבריו, ההופכים את אנשי הכת

לא  ותה או לא ? קסטנר : "כן, אבל בלי המשפט האחרון, כלומרהיית היום למסור את ההצהרה הזאת, היית מסר א
  הייתי מוסר הצהרה זו בשם הסוכנות...כל אדם הגון צריך היה לעשות כפי שאני עשיתי"...

חיים כהן הרואה את מעשהו של קסטנר בשם ממשלת ישראל בהצילו את אחד מקציני הס.ס. הקטלניים והנבלים 
צים הוא פעולה עם הנא-ן", הוא אותו חיים כהן אשר ניסח את החוק לפיו שיתוףביותר "כתפקיד של כל אדם הגו
-י השוד קטני)....מעש1951-מוות (חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י –הפשע היחיד שעונשו בישראל 

ה לפי הממדים, או על פרטי השוד גדל הממדים של ראש "המחלקה הכלכלית", קולונל הס.ס. קורט בכר, על העדות
חראי אקיבל בכר מזוודות שהכילו תכשיטים ומזומנים ששווים שני מליון דולר, או על עדות אחרת, לפיה היה בכר 

העשירה ביותר בהונגריה, עשירה כמעט כשבט משפחת קרופ  וייס, המשפחה-אישית לסחיטת רכושה של מנפרד
- הנדל- "קלנר אאוסן –ל. החברה של בכר ם מכירת חיטה לממשלת ישראג - בגרמניה...ביו העסקים שהוא מנהל  

 עושה עסקים טובים עם ממשלתה של ישראל...הנו אחד מאישיה החשובים של גרמניה המערבית, הוא –גזלשאפט" 
סחטנות ובעינויים ממליוני יהודים, בטרם הביזה שבזז ב-ר, הנו שללמליון דול 30-אחד מגדולי עשיריה ועושרו כ

  )...7,6,61-ו 1,2,61ת כבוד (השבועון "יעד" לעייפה באותו-חברות רבות ועמוסהובלו להורג. הוא נשיאן של 
דפשט במהלך המשפט, עתיד ד"ר קסטנר להודות כי אייכמן רצה למנוע את הישנות מרד גטו ורשה...הלקח נלמד, בבו

 את קיצם. יש לשמור על הסוד, שום רמז בל ירמז על אודות הציוד המדעי החדיש הממתין באושויץ...יש להחיש
  דבקים באשליות של עבודה נוחה הממתינה להם בחוות שונות במרכזי תעשיה. 

ה לפי כללי האסטרטגיה המלחמתית וכי הטעיית היהודים בדבר היהודים בוצע-במשפטו הודה אייכמן, כי השמדת
 1954דויו בשנת כוונותיהם האמיתיות של הגרמנים, הוותה גורם פסיכולוגי חשוב בהשמדה. אייכמן הודה בכך בוי

פני מ(בכתב העת "לייף") "בהונגריה היינו מודאגים במיוחד. יהודי הונגריה היו במשך המלחמה בחסינות יחסית 
תנגדות ה-הגבלות חמורות. אנו רצינו לסרוק את הונגריה ביסודיות קיצונית בטרם יתעוררו היהודים ויארגנו קבוצות

  פרטיזניות". 
בר בפגישתם הראשונה עם מנהיגי יהדות הונגריה. באותה כהאשליה שלהם -נסיבתס.ס., הפעילו את אופ-אנשי ה

גד רכוש נקצין קרומיי דיבר..."הרינו כאן. אמצעי בטחון יופעלו ויסליצני...ה-פגישה ישבו בראש הקצינים קרומיי ופון
הגרועים באמת לא יכר צהובים, אך אם תשתפו פעולה, הדברים ה-יהודי, נגד חופש יהודי, היהודים ישאו תווי

ני רוצה שהרבנים ירגיעו את תפילותיכם. א-יתרחשו...הכל ימשך כעד עתה. דבר לא יפריע לכם בעבודתכם ובטקסי
, שדיבר אליהם במטהו אשר במלון מז'סטיק המפואר, אמר אייכמן : לא ארשה אדולף אייכמןקהילותיהם...-אנשי

ל ניש את כל מי שיהיה מעורב בשערוריות כאלו. אני דוגלהתעלל ביהודים על שהם עונדים את ה"מגן דוד" ואע
היה  את מועצת היהודים למסור לי בכנות כל תלונה שבפיה, אף אני, מצדי, אהיה כן בתשובתי. לב ומבקש אני-בגילוי

שחק מך אין טעם לנסות להוליכני שולל. כל אשר אני מבקש הוא לשחק עם היהודים יהודים, לפיכ-לי נסיון רב בעניני
  הוגן. ("הספר השחור על ענות יהודי גרמניה" מאת לוואי).

רבית כל זה התרחש כאשר רק חודשיים נותרו להגלייתם והשמדתם של יהודי הונגריה. סם ההרדמה הגרמני פעל על מ
  היהודים, אך היו מאות שסרבו להאמין ב"חסדי" הגרמנים, הם שמו קץ לחייהם.

יכמן תב איכו הגרמנים בריכוז היהודים בזהירות. ב"וידויי אייכמן" ב"לייף" משסוממו המנהיגים היהודים כדבעי, החל
 הבטיחל: "עוד לפני כן נתתי הוראות להקדים ולכנס את העסקנים היהודים, כיוון שהתכוננתי לעבוד עימם, רציתי 

  ).תנועת מפא"י -אל היא של הקיצונים" (= אנשי ז'בוטינסקי וחרדים, בניגוד לציוני השמש-לבל ייפגעו בהיסטריה כל
ת אך הגרמנים חשו בפורענות המתרגשת ובאה. הגיעו אליהם שמועות על קבוצות יהודיות הנפגשות בחשאי, מנסו

לולה עלארגן התנגדות מזויינת. היו פקפקנים שחמקו אל מעבר הגבול, למקומות בהם ניתן ליהודי לחיות. הבריחה 
 תנועתמיותר מחיוכו של הגרמני, לכך היה צורך ביהודים ציוניים  היתה לגדול בממדיה. היה צורך בסם מרגיע חזק

ם ירגיעו את חששות היהודים ומילתם תאפשר לכפות את סמכא, שדבריה-מפא"י, חשובים ובעלי קשרים, יהודים ברי
  מליון הגברים הנשים והילדים ככפות חזיר לטבח ולארזם למשלוח לאושויץ.

ל שרודולף קסטנר, נציגה  –יו"ר ההסתדרות הציונית של הונגריה  –מנים כאן נכנס לתמונה המענה לבעיית הגר
  וריון.ג-הסוכנות היהודית לארץ ישראל, חבר מפלגתו של בן

עם זאת,  יודעים הם...כי הציונים הם מיעוט קטן...יודעים הם, כי רק מיעוט מבין הציונים נמנה על מפלגת מפא"י.
  ו.יעסק סטנר, אשר כמעט ואינו מייצג איש מבין יהודי הונגריה, כאדם עמווביודעם כל אלה, בוחרים הם ברודולף ק

ה הפוליטית הגרמנית. קסטנר מייצג את המפלגה החולשת שכיחות לעורמ-בחירתם בקסטנר היא אחת ההוכחות הבלתי
 יהודיםהשמים לייצג את (= על אף היותה גם בארץ מיעוט, שמאותה סיבה נבחרה גם על ידי הבריטים האנטיעל ארץ ישראל היהודית 

  ...את מפא"י – לאומניפ כחברי בית"ר) ו/אווצרים נ- , משום האינטרסים המשותפים, למנוע הגעת יהודים לארץ שאינם יהודובארץ
.קסטנר בכך שנהגו בקסטנר כאילו היה מנהיג יהודי דגול, הצליחו הנאצים ליצור רושם  זה בקרב יהודי הונגריה..

נהלה, בקושטא, בג'נבה, בירושלים, בלונדון קשרים בכל : יושבי ראש, אסיפות,  חברי ה –מפא"י שלו -ולכוחות
  ובניויורק.
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השואה הפוקדת  שתיקה על דבר-מבלי שיעלו ברע שבחלומותיהם, כי מפא"י וקשריה הציוניים עתידים לקיים קשר
  נים את מקומם לקסטנר.אותם (= ודירבון הנאצים לבצע שואה) מצטדדים מנהיגיהם של יהודי הונגריה ומפ

תדלן יהודי לזה של אישיות שלילה מזה של -כיצד הפך מעמדו של קסטנר בן המשפט, המגלה-הרי קטע ממהלך
כן וובים מסתורית. שני עדים, יואל ברנד ובונדי גרוס מעידים כי שליח סתר משוייץ ניסה להביא לקסטנר מכתבים חש

נאספו ממגביות למימון פעולות הצלה שלו. אנשי הגסטפו לכדו את שדולרים  59,000-פרנקים שויצרים ו 290,000
שכבר  [=השליח עם המכתבים והכסף והעבירום לידי קולונל אייכמן. אייכמן החזיר את הכסף בשלמותו לד"ר קסטנר 

ין של "ההגנה" להפוך את יחידת המודיע, םלבין הנאצי גוריון-בראשות בן "יזיקס בין מפא-פי הסכם פרנז-על הפך לסוכן הס.ס.
 ביודעו שהוא ישתמש בכסף לכל] מסמך ההסכם קיים באתר מסמכי משפט אייכמן המודיעין של הס.ס.מחיל (ש"י) לחלק 

ל שמטרה מלבד הצלת יהודים. בכספים אלו יכול ד"ר קסטנר לשכון במלון פאר, להחזיק מכונית, לשלם את שכרן 
בושים לצאתו ובואו כ"מציל". הוא אף יכול לספק מעט מזון ומלמזכירות, לממן שליחת בלדרים ולהוסיף הילת פאר 

  לפליטים...
ובים בקהילת קלוז', רובם ציונים בתוכם הוא "העלית", החש-קלוז' לבדה. הוא בוחר בבנייהודים מ 388-הוא בוחר ב

בר קלוז', ככולל את בני משפחתו לשולחם ברכבת לשויץ...בדברים אלה הודה בבית המשפט בירושלים, כי בבואו ל
ל תנופץ כ –ירו לאושויץ עומד להתחולל...אם יגלה קסטנר את האמת ולו אך ליהודי אחד בקלוז' ע-ידע שגירוש בני

, תכנית "הפתרון הסופי". עשרים אלף יהודי קלוז' שהגברים בה שירתו בצבא ההונגרי ומיומנים בשימוש בנשק
  לה מרוחק אך שלשה מילין.שומריהם המעטים וימלטו לרומניה, שגבו 20יתגברו על 

, ם הוארודולף קסטנר בא לקלוז', איזו קבלת פנים ! מזה שבועות מדברים תושבי קלוז' בקסטנר "שלהם", שהרי שלה
  בקלוז' נולד וביניהם גדל. אם אך יבוא ויגיד להם במה להאמין ובמה לא, לא יוכלו לישון טוב יותר.

ה ו, הנרודולף קסטנר לא שכח את אחיו. עם כל מעמדו הנישא ופרסומ התקווה ממלאת את לבבותיהם של יהודי קלוז'.
יות בא לעזור להם !...הוא יושב עם הרבנים הזקנים ועם תלמידיהם הצעירים. הוא משתתף בפגישות, מחדש היכרו

כך לשיע נושנות...בנם הגדול שוב בקרבם...ד"ר קסטנר, המהלך בין היהודים הצעירים בעלי השרירים של קלוז', מסי
  המדנים. -את ריגשת מעוררי

חותנו  כל ציוני קלוז' הוא ד"ר יוסף פישר,מהעדה והחשוב -ההסתדרות הציונית מסייעת לו. בקלוז' הציונים הם מנהיגי
מוח, רק -של רודולף קסטנר...רק לא התנגדות, אנו מנהיגיכם. אל לכם לחשוש. הכל כשורה. אל תטו אוזניכם לחמומי

  להציל את חייכם... אנו מנהיגיכם, נוכל
 –חרושת ללבנים. עתה מרגיע אותם קסטנר, מבודפשט ה-עשרים אלף יהודי קלוז' נדחסים עתה לתוך בנין בית

י פ. על בטלפון...זהו המגע האחרון שלו עם יהודי קלוז', בטרם ימצאו את מותם, עם "מצילם" מן הסוכנות היהודית
רים ו אמוו מוות, הוא אמור היה לקבל עונש מוות בתליה, אך איתו היהחוק של "עשיית דין בנאצים ועוזריהם" שעונש

ת ובראשם ויצמן ובן גוריון, אך לשם כך שולחת ממשלת ישראל את היועץ ראשי הציונו -להיתלות גם מפעיליו 
 פנילאותה, אך הסכיתו לדברי היועץ המשפטי של ישראל, חיים כהן, בסיכומו  –המשפטי לממשלה כדי להציל אותו 

  השופט הלוי, לאחר שכל העדויות נשמעו ונרשמו : 
עם פ"לא בא אף שמץ של ראיה לכך, מתי הפך קסטנר למשתף פעולה...לא יכול היה לבוא מפני שהכוונה הטובה אף 

ו להם בהסביר "טובה"(= להפוך את יהודי אירופה לחביות אפר באושויץ, שהרי כבר ויצמן היתה  לו כוונה לא עזבה אותו 
ד הסוף, לא רק שלא עזבה אותו עד ע -" וישכבו בנחת בחביות האפר לאחר שישרפום) 42שהם ילכו לגורלם אבק אדםשהם "

ון, הסוף, היא גם לא זועזעה כמלוא הנימה...הוכח למעלה מכל ספק המתקבל על הדעת שמן הרגע הראשון עד האחר
טוקול (פרו "השרות לעמו –בר אחד ויחיד והוא עד מתן ההצהרה לטובת בכר ועד בכלל, היה לנגד עיניו של קסטנר ד

  ). 124/53ת.פ.  
ופט האם אנשי סדום היו צדיקים לעומת ממשלת ישראל והיועמ"ש שלה, הוא קיבל פרס על שירותו והועלה לדרגת ש

 יאו מ הנאצים –עליון, אך השופט הלוי פסק שקסטנר היה שליח השטן, אך הוא לא פירט מי היה השטן בכבודו בעצמו 
  שעתידים להיות שרי ממשלת ישראל ובראשה דוד בן גוריון, או אולי הוא התכוון גם אליהם וגם לנאצים....

מיר שמע כי משטרת ישראל חקרה פעם את קסטנר על עבודת תהמשפט. עו"ד -ך במקרה לתיקאקלוז' נקלעה -בגידת
ה ל קסטנר. תמיר עורם שאלה על שאל"ההצלה" שלו בקלוז'. אין גישה לתיק המשטרה בנושא זה. אבל יש גישה א

  ומושך ומוציא חלק מן האמת מפי קסטנר, השם קלוז' מתחיל לגדול...
, הוא מוצא כעשרים עדים שהיו בין המעטים מיהודי קלוז' שהצליחו להתחמק מקסטנר ומחביות האפר של אושביץ

  העדים.-המספרים את סיפורם מעל דוכן
כבות הראשונות ל"קניירמז'ה", אליו הבטיחם קסטנר שהרכבות אמורות יעקב פרייפלד ומשפחתו יצאו באחת הר

ו להוביל אותם, כמקום הדומה לבית מלון, כשלמעשה הרכבות הובילום ישירות לאושויץ. פרייפלד נמלט. משפחת
  היתה לאפר. הוא מספר לשופט הלוי :

כוהני (אחד מקבוצת קסטנר) עלה על "לאחר שיצא הטרנספורט הראשון מהגטו, התאספו בחצר הקהילה תושבי הגטו ו
ארגז והקריא לפניהם מכתב שהקבוצה הראשונה הגיעה לקיינרמז'ה, שהמשפחות שם גרות ביחד, הזקנים שומרים על 
הילדים, הצעירים יוצאים לעבודה, יש מקומות לינה סדירים...על סמך זה יצאתי עם הקבוצה השלישית...והיו עוד 
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בסביבה והתייצבו מרצונם בגטו אחרי ששמעו שמעבירים את האנשים לקניירמז'ה".  אנשים שעבדו בפלוגות העבודה
הוא מספר עוד שהלל דנציג מהיודנראט, מקבוצת קסטנר שיכנע אותו להזדרז ולצאת לשם כדי שהוא ומשפחתו יוכלו 

ן למקום מבטחים להתמקם שם במקום הכי טוב. דנציג היה עסקן ציוני חשוב בקלוז/. הוא הועבר לבודפשט ולאחר מכ
  שקסטנר נטל אותם ברכבת.  388-ביחד עם ה

  וריון. ג-ו של בןהספרות בעתונ-בעת שפרייפלד מסר את עדותו, היה דנציג עתונאי חשוב בישראל, אחד מכוכבי
מרו א. תמיר : למה לא התנגדתם ? שמואלי : 1944במאי  23תמיר : מתי נלקחת לאושויץ ? שמואלי : בכ"ח סיון, 

ממשלת "שדה הלחם". מפקד הגטו, ד"ר באלאש אנדריי אמר : "אחים, תדעו ש –יאים אותנו לעיר קניירמז'ה לנו שמב
ד לם יחהונגריה החליטה להריק את העיר מכל אוכלוסייה וכל יהודי הונגריה יהיו מרוכזים שם עד סוף המלחמה, כו

 : כל מיר : איך ? כיצד והיכן למדו ? כץעם המשפחות"... תמיר : האם ידעו הגברים להשתמש בנשק ? כץ : כן, ת
פקח היה מאחד היה חייל בצבא ההונגרי...תמיר : בקרונות עצמם מי היה ממונה עליכם ? כץ : הם מינו יהודי אחד שי

לדים על כל קרון. תמיר : מה היה הדבר הראשון שראית כאשר הגעת לאושויץ ? כץ : ראינו למשל קבוצה אחת של י
ילו ם, אפינו נשים זקנות שעבדו משהו. אמרו לנו עוד בתוך הקרון, שהנה יש כאן מצב טוב ליהודיקטנים ששיחקו, רא

  נשים זקנות עובדות וחיות. תמיר : מה היו בפועל המחנות של הילדים והזקנות ? כץ : הטעייה.
ם, מליונים של ייטות. שם היו בגדים של מליוניח-תמיר : מה היתה עבודתך באושויץ ? כץ : לקחו אותי לעבודת

ונו מי כומושמדים. תמיר : הופצצתם באושויץ מהאויר ? כץ : את מפעלי החייטות שלנו הפציצו. תמיר: במי פגעו ? ל
ההפצצות ? למשרפות או למטרות צבאיות ? כץ : למטרות צבאיות. תמיר : אך ואתם התרשמתם שזה במכוון, 

  ם את מפעל החייטות הפציצו כי עליו היה משדר. שפוגעים במטרות צבאיות ולא במישרפות ? כץ : כן, ג
 תמיר : ואת המישרפות לא הפציצו ? כץ : לא. תמיר : של מי היו המפציצים ? כץ : הוגד לנו שהאנדלים הם

  בני משפחתך נשארו בחיים ? כץ : הושמדו. 65שהפציצו. תמיר : כל 
רת לקלוז' לאחר תמיר : כשחז :גוריון מעיד -ל בןרושת בקלוז' וכיום חבר מפא"י, מפלגתו שח-דוד רוזנר, בעל בית

לשם  המלחמה, מה היתה הדעה על קסטנר ? רוזנר : האטמוספירה ברחוב היתה גרועה מאד נגד קסטנר. אילו היה בא
  היו הורגים אותו ברחוב...מפני שהוא היה הגורם שפיתה את היהודים.

אושויץ. -דתו לראות את קהילתו, לראות את בני עמו שביכן, אין פלא שאחרי המלחמה אין הוא חוזר לעיר מול "על
זר לקלוז', מספר שכל בני העיר : חבאוקטובר  15-הוא אינו מעז לחזור. אין פלא גם, אדוני, שהעד יוסף קראוס, שב

 מוניסטים, יהודים מכל השכבות, כולם כאחד, אומרים שלוא היה קסטנר חוזר, היודמוקרטים, קו-ציונים, סוציאל
  .)189(עמ' 86ים אותו לגזרים...אין פלא שהם יושבים ומקיימים דיון ומכריזים עליו כעל פושע מלחמה" קורע

הנאצים או  –שהגיעו לקלוז' כביכול מהיהודים שהגיעו לקריינמז'ה מי תכנן ויצר את הגלויות המזויפות 
רכה ת. הוא מספר על מסיבה שנעהוא פועל וחבר במפלגה ציוני בלום בקלוז' ? מקבוצת קסטנר העסקנים הציוניים

ההלל  -ימת הרכבת של קסטנר". בלום נוכח במקום והאזין לדבריידי אנשי "רש-, על1948לקסטנר בת"א, בשנת 
  היהודים הגבור ד"ר קסטנר".-ל"מציל

תי בלום : זה כבר היה יותר מדי בשבילי, אז קפצתי על רגלי ואמרתי : "אתם בטעות גדולה כאן רבותי", ואמר
מנו מקשתי טנר : "אתה היהודי היחידי שהיית הידיד הכי טוב של אייכמן, ואתה היית קויזלינג ! אתה רוצח !" בילקס

כל כך עני שלא אוכל לעשות משפט. ועוד אמרתי לו : "אני יודע שאתה אשם  דיבה, כי אני-שיעשה לי משפט
י מטרה של הגרמנים", קסטנר לא ענה לשהיהודים מהונגריה הלכו לאושויץ. אתה ידעת לאן שולחים אותם ומה ה

יז' הו באולם צעק : "זה כוהני !" (= שבקלומז'ה ? " מיש-דבר. אני המשכתי ושאלתי : "למה שלחתם גלויות מקנייר
י את הפך ארגז עלה עליו והקריא את "המכתבים"). "כוהני גם כן היה באולם. אז הוא קם ואמר : "כן, אני קבלת

ין ד"זה לא הענין שלך, אני לא צריך לתת שאלתי : "מניין קבלתם ? " אז הוא ענה :  הגלויות האלה". אז אני
  השופט הלוי : זה היה בפומבי ?  בלום : כן, היו שם כמה מאות איש.  וחשבון".

ת אלכאורה, יכל כהני לשקר ולומר שהגלויה הגיעה בדואר ולמפרע התברר, שהנאצים הכריחו את היהודים לכתוב 
די כרצו שהם יכתבו, אך מכיון שהוא התחמק, לכאורה מוכח שהגלויות היו רעיון של קבוצת קסטנר,  מה שהנאצים

אף נה, שלהסיר כל ספק של הטעיה ויתכן, שכוהני החזיק בידו גלויה ריקה והתחזה כאילו הוא קורא, מתוך הנחה נכו
מאמצע  פט הלוי : שכל יום נסעו רכבות)...השו125אחד לא יעיז לפקפק באמינותו ויבקש לראות את הגלויה...(עמ' 

  זה ידעת ! רכבות סגורות שעברו את הגבול. קסטנר : כן ידעתי זאת מאמצע מאי כעובדה. –מאי 
  זאת הודאתו השניה של קסטנר המזעזעת את מדינת ישראל. קסטנר עצמו אומר כי ידע ! (ולא הזהיר איש !)

  : ופדי הציונים וקסטנר לידי הגסטי-ולדשטיין עלפרשת הסגרת הצנחנים חנה סנש, יואל פלגי ופרץ ג
המתיישבות רק למי שיודע לשם מה הוקמה הציונות וכיצד הציונות מימשה את  זו מעוררת תמיהות רבות שהרפ

ידי -מטרותיה האמיתיות ולא המטרות הדמיוניות, כפי שהן מוצגות בשופרות התעמולה, מיד לאחר תום המלחמה על
  העבר.-המצאת

פרשה : חנה סנש נולדה למשפחה מתבוללת נוצרית פרוטסטנטית אתאיסטית, להוריה בלה וקתרינה בשנת תיאור ה
תרפ"ד. בשנת תרצ"ט הפכה לציונית והיה נדמה לה שבכך היא הפכה ליהודיה , כפי שהיא כתבה, ובשנת ת"ש עלתה 
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הרדוד שהיא כתבה ושהולחנה לו  ידי שופרות התעמולה לחלק מהאתוס הציוני וכן השיר-ארצה. הסיפור שלה הפך על
  מנגינה נוגעת ללב.

מטרתם מחברי ההגנה כיצד לצנוח וש 17ראשי הסוכנות היהודית ו"ההגנה" הוגים רעיון. הם יבקשו מהאנגלים לאמן 
הציונים  תהיה לצנוח ביגוסלביה ולחדור להונגריה כדי להציל את מליון יהודי הונגריה לפני בואם של הנאצים לשם.

חברי "הגנה" המאומנים כצנחנים וכן אפקט תעמולתי שהם  14שולחים רק שלשה צנחנים והם מרויחים למעשה 
וכלו מנסים להציל יהודים, אך הם דואגים שהשלשה יצנחו כשהגרמנים כבר נמצאים בהונגריה וממילא הם כבר לא י

כו להגיע לקסטנר שישמש בפועל לעשות דבר למען היהודים שם, כשקסטנר כבר יטפל בחיסולם. השלושה הודר
נר. עבורם את "הבסיס" של "ההגנה" כדי לפעול משם. שנים מהשלושה שנבחרו לצנוח היו מקלוז', עיירתו של קסט

 סטנר,קסטנר היה מדריכם בתנועת הנוער הציוני שם וכך הם יוכלו לשכנע את סנש שצנחה עימם לתת אמון מוחלט בק
כם הם יישמעו להוראותיו של קסטנר תוך ציות עיוור, גם כשהוא יוליראש ההסתדרות הציונית בהונגריה, כדי ש

ציונים, כבר נגזר עליהם השימושיים של -למלכודת המוות, כך שכאשר הם עלו למטוס שאמור להצניחם כאידיוטים
  י. למות ואז ניתן להשתמש בצניחתם וחיסולם לצורכי התעמולה הציונית ובניית נדבך נוסף באתוס הציוני השקר

 גריה,לאחר צניחתם מבקשים פלגי וגולדשטיין מתוך זהירות לסייר בשטח ולהיות בטוחים שלא יתפסו בחדירתם להונ
ים רטיזנאך חנה סנש היתה קצרת רוח וקלת דעת. היא רוצה מיד לחצות את הגבול. פתאום מופיעים לנגד עיניה זוג פ

אך  מפגש עם שוטרים הונגרים שמיד עוצרים אותה,יהודים המוכנים להעביר אותה את הגבול והם מוליכים אותה ל
ית ? לא את הפרטיזנים. האם הם היו חברי "ההגנה" או שהם נשכרו ע"י "ההגנה" ? והכל תואם עם המשטרה ההונגר

גע כל ר על כך עד היום אין כל אינפורמציה. כמו כן תמוהה מטרת שליחות זו. מה יכלו לעזור שלשה אנשים העשויים
  לא יכלו יהודי הונגריה לעשות בעצמם לולא הוטעו על ידי קסטנר.להעצר, מה ש

יא ההצופן שדרכו -סנש מובאת לבודפשט ובמשך ימים רבים עברה עינויי תופת בכל חלקי גופה, כדי שתגלה את אות
היתה יכולה לתקשר עם חבריה דרך המשדר שאותה לא הצליחה להחביא כשתפסו אותה. אם היא היתה מגלה את 

בריה פיזית או ופן, זה היה מאד מקל על הסוכנות היהודית וקסטנר, כי הם לא היו צריכים לחסל את חהצ-אות
דאוג מיד ללהסגירם לגסטפו, כי הגסטפו היה לוכד אותם וקסטנר והסוכנות היהודית היו יוצאים צדיקים, כפי דרכם, ת

אימה להצופן. נתנו -היא תגלה את אותשמישהו אחר יעשה עבורם את העבודה המלוכלכת. קסטנר ציפה בדריכות ש
ימה למדה מכל אלו שהיא פנתה אליהם, שרק קסטנר יוכל אדין. קתרינה -לבקרה וחנה ביקשה ממנה למצוא לה עורך

 לעזור לה, עקב יכולת ההשפעה אצל הנאצים ומשום שהוא היחידי שרשאי להתראות עם אסירים יהודיים בכל עת
ם חר יומריהם נהגו "לשכוח" להביא להם אוכל במשך ימים רבים. היא ניסתה יום אולהביא להם חבילות מזון, כי שו

, אך להתראות עם קסטנר וביקשה עו"ד, והעברת חבילת מזון לבתה דרך מזכירתו, כדי שקסטנר יביא לה את החבילה
פשרות של קסטנר מתחמק ומחכה שחנה תודה הוא נתן הוראה שלא יגלו לקתרינה היכן שהוא גר כדי לסכל כל א

פט. פגישה עימו. חנה לא הודתה והוציאו אותה להורג. נביא להלן את סדרת שקריו של קסטנר בחקירתו בבית המש
  קסטנר הירשה לעצמו לשקר סדרתית, מתוך ההנחה שלא יאתרו את אימה שתזים את כל שקריו. 

ת סטנר : קיימנו על זה דיון בועדמשפט : תמיר : מה עשית כדי לעזור לחנה סנש ? קה-להלן שקריו בחקירתו בבית
שרת ההצלה. באיזה צעדים לנקוט. החלטנו על שורה שלמה של צעדים, לברר עם השלטונות ההונגריים אם קיימת אפ
ואם  לשחרור...לראות אם קיימת אפשרות להגיע למטרה זו בעזרת השלטונות הגרמניים, לראות אם יש לחנה סניגור

ר את י זוכה אחרת על מנת שיהיה לה סנגור...עורך דין הונגרי, איש צבא צעיר, איננאין לתת עזרה כספית או כל עזר
ת ? עניינשמו (= וכך לא יהיה ניתן לאתרו). תמיר : האם הוא ביקר אצל חנה ? קסטנר : אינני יודע. תמיר : לא הת

בך מועדת ההצלה, שהוא די אופני-קסטנר:  התעניינתי (= אם כבר הוציאו מפיה הודאה), נאמר לי, אני חושב על
קסטנר : אינני יודע. תמיר : האם  הכלא או לא ?-ל חנה סנש בביתהדין ביקר אצ-מתעניין בעניין.  תמיר : האם עורך

לא  :שאלת אם היה או לא היה לחנה מה לאכול ? קסטנר : לא שאלתי. תמיר : האם שאלת אם מענים אותה ? קסטנר 
לא נכון.  :קסטנר  . א דירבן לענות אותה יותר חזק כדי שתודה)וידע שמענים אתה, אולי ה(= הוא לא היה צריך לשאול כי הוא 

 ל חנה: אני אומר לך שאתה לא התעניינת בגורל חנה סנש. קסטנר : לא נכון. תמיר : אני אומר לך שאמרת לאמה ש
נה לא. תמיר : האם אמה של חין. תמיר : האם פגשת את אמה של חנה ? קסטנר : ד-באמצעות עוזריך, לא למנות עורך

חנה שביקשה פגישה אתך ? קסטנר : אמה אף פעם לא ביקשה פגישה אתי לפי מיטב ידיעתי. תמיר : האם נכון הדבר 
סנש היתה חיילת בריטית...מלבד היותה שליחת הסוכנות היהודית ? קסטנר : נכון. תמיר : ההודעת לצירות 

ר : מלחמה בריטית נמצאת בידי ההונגרים ? קסטנ ידה, ששבויית-וצגים עלהשוויצרית, שהאינטרסים הבריטיים היו מי
. רושלים)י. ביה"ד המחוזי, 124/53בחקירה נגדית, ת.פ. קסטנר (? קסטנר : היו לי שיקולים לא. תמיר : מדוע לא פנית 

בהסתערות זיעה מצפה עתה להסתערות מוחצת על שקריו בפרשת חנה סנש, אך לתמיר אין צורך ה-קסטנר מכוסה
ותה מ-מוחצת. יש לו עדה אשר תעיד, כיצד הפקירה הסוכנות היהודית בהונגריה ובא"י את חנה והניחה אותה לגורל

  עדים את אמה של חנה.ה-מבלי לנקוף אצבע למענה. תמיר קורא לדוכן
-צעות "הצעה שאי(= באמ"ניסו" לשכנע את גברת סנש לא להעיד גוריון) -(= מנגנוני החושך של בןגורמים ממשלתיים 

. הם איימו והזהירו אפשר לסרב לה", בשיטת המאפיה האיטלקית. קסטנר הסתמך בשקריו כנראה על הצלחת איומים אלו)
(= שפירושה יכל להיות שיעלימו אותה, שהיא עלולה לאבד את מקום עבודתה ולהיות בלתי אהודה על שליטי ישראל 



183  
 

 

אם תופיע כעדה. ובכל זאת  היא העיזה והעידה. לחיסולים של הש.ב.),  "ידי "המחלקה לשירותים מיוחדים-אותה לעד על
  היא נכנסה לאולם בית המשפט כשבנה הנאמן, גיורא, לצדה. היא מספרת את סיפורה בשקט ובגאון.

 ה שהיא חושבת שבקרוב יהיה משפט וחשוב שיהיהדין. היא אמר-סנש : חנה ביקשה ממני רק דבר אחד, לדאוג לעורך
היא וחנה  ב...אמרו לי לפנות לציונים כי להם יש קשרים...הגעתי לאדם בשם גרוסמן...אמרתי לו שהייתי אצלעו"ד טו

מחרתיים. -מבקשת עו"ד. הוא אמר לי : מדוע לך עו"ד ? אין צורך, אצלנו הכל בדרך. היא תהיה משוחררת אולי מחר
ום י-כך הלכתי יום-ביתה והיא לא היתה. אחראולי כבר היום. תלכי הביתה ואני חושב שהיא תהיה בבית. רצתי ה

ליו. נות אלגרוסמן...בינתים מכרים אמרו ל : מדוע גרוסמן ולא קסטנר ? קסטנר הוא האדם היכול לעזור לך ועליך לפ
מר אתמיר : ביקשת את גרוסמן להיפגש עם קסטנר ? סנש : כן, אמרתי לגרוסמן שאני רוצה לדבר עם קסטנר. הוא 

  הוא כל כך עסוק. הוא עכשיו לא בבית". תמיד הוא אמר משהו."זה לא אפשרי. 
 רתי :תמיר : מה הוא אמר על הצעה לקחת עו"ד עבור חנה ? סנש : הוא אמר "לא צריך עו"ד, הכל כבר מסודר", אמ
סטנר ק"בכל זאת אקח עו"ד, לפחות הוא יקח חבילות לחנה". אז הוא אמר : "בגלל זה את לוקחת עו"ד ? הנה לד"ר 

את  מדוע הוא לא הולך ? האם יכולים לדבר אתו ?" בקשתי –ש רשות להיכנס לכל בית סוהר". שאלתי : "אם כך י
ברת פרנקל (ידידה) : "יש כך אמרה לי ג-יכול לתת". אבל אחר אפשר, אני לא-הכתובת של קסטנר. הוא אמר : "זה אי

ית". י. לכי מוקדם בבוקר כדי שתמצאי אותו בבלי את הכתובת של קסטנר, אבל בתנאי שלא תספרי שקיבלת זאת ממנ
תי וצלצלתי. ראיתי אשה מסתכלת בחלון הקטן שבדלת. אמרתי לה : "יש פה בבוקר, עלי 8-למחרת הלכתי אליו ב

נר צנחנים מארץ ישראל וביניהם בתי". היא אמרה : "כן ידוע לי הדבר, אנו יודעים על המקרה ובאמת ד"ר קסט
ה ללכת...אתן לך את כתובת המשרד שלו, תפני אל ר. אני חושבת שבדיוק מחר הוא רוצהסוה-מתכוון לבקר בבית

רנד. נזי בהמזכירה שלו...והיא תסדר לך את הענין...", שנים לאחר מכן נודע לי מיואל פלגי שזו היתה הדירה של הא
אם הבילה מחר. תמיר : תמיר : האם הבאת את חבילת המזון למזכירתו ? סנש: כן, אבל היא אמרה לי לקחת את הח

תמיר :  ניסית שוב לפגוש את ד"ר קסטנר ? סנש : כן, הייתי שלוש או ארבע פעמים...אני לא מצאתי את ד"ר קסטנר.
 פגשת האם את החבילה קיבלו ממך ? סנש : לא. תמיד לקחתי אותה הביתה והבאתי אותה בחזרה...תמיר : אף פעם לא

  אותו ? סנש : לא, לא הצלחתי. 
וה התקו כחו כי העינויים לא יפתחו את פיה, העבירו השלטונות את חנה לתא הכללי. בחוץ, נואשה הגב' סנש מןכשנו

מצילים, מן הסוכנות ידי עוזריו ה-ן הידיעות המסולפות בשחצנות עלמיכול ונבוכה - לידי קסטנר הכ-להתקבל על
מה לאחר מכן -למד סניגוריה על חנה. זמןהיהודית. היא פנתה לבסוף בבקשת עזרה לעו"ד הונגרי, אשר ניאות ל

ן, ואף בוצע הדין כבר נית-נקראה הגב' סנש למשרד ממשלתי. קצין אנטישמי הודיע לה כי משפט בתה הסתיים. פסק
  לפני שעות מעטות.

די כצנחו קסטנר כעת נפנה כנציג ה"הגנה" והסוכנות היהודית לטפל בחיסול שני תלמידיו הנאמנים מעיירתו קלוז', ש
 לעזור לקסטנר בהצלת יהודי הונגריה, שהגיעו אליו בחשאי לבודפשט, פעולת הצניחה עד כה שירתה את מטרות

ם מפא"י והשמאל, כדי להאדיר את האתוס הציוני, אך מרגע שהגיעו אליו, הם הפכו לנטל בביצוע שליחותו מטע
ר. לאושויץ ושם יאוחסנו בחביות אפמפא"י להרדים את חושיהם של יהודי הונגריה, כדי שיעלו ככבשים לרכבות 

בלית ברירה, כיון שחנה סנש לא הסגירה אותם הוטל על קסטנר לחסל אותם, עם כל הסיכון בדבר שזה יתגלה 
  ליהודים, שמא תארע "תקלה" ואכן קרתה "תקלה", כפי שנראה בהמשך. 

ע את חנה והם לא יוכלו יותר לבצקסטנר כמורם הנערץ של השנים, הודיע להם שכעת ישנה בעיה, בגלל תפיסתה של 
ת אמשימתם. "קסטנר שידל את פלגי לצאת ממחבואו ולהתמסר לידי ראש הגסטפו, קלאנס. לאחר מכן הוא פיתה גם 

מורת תפרץ גולדשטיין לצאת ממחבואו ולהסגיר את עצמו לידי המשטרה ההונגרית. הוא שיכנע את שני הצעירים, כי 
תיו אמר להם כי השלטונות ההונגרים והגרמנים ירשו להם להצטרף אליו בפעולוהתמסרותם יזכו לחנינה. הוא אף 

ידי קציני -להצלת היהודים. הצנחנים הצעירים צייתו לקסטנר והסגירו את עצמם. מיד הושבו שניהם בסד ועונו על
  הס.ס. והמשטרה ההונגרית.

"). ת הגרמניים. (= וכאן קרתה "התקלהלאחר חודשים של עינויים נשלחו שניהם ברכבת חתומה לאחד ממחנות המוו
אה" בוסע והציל את חייו. פרץ גולדשטיין לא נראה עוד" ("רוח גדולה היהודי בו ה -הבקר-פלגי הצליח לקפוץ מקרון

-חייו של איש-ו את בטחונו ולא פגמו בנוחותדינם לא סיכנ-מאת יואל פלגי, הוצאת הקבוץ המאוחד). עינוייהם וגזר
  סודם, קסטנר.

סטנר חברם המהימן של הנאצים והשוטרים אויב, נשאר ק-אף שנתגלה כמי שמשמש 'בסיס' לפעולות מרגליעל 
   ). כי כל מעשיו היו מתואמים עם הנאצים.133(עמ' 86ההונגרים ואלה הוסיפו לעזור לו 'להציל יהודים' " 

ירגנו הסוכנות היהודית, "התקלה" של בריחת יואל פלגי ושלכן הוא יוכל לספר בעתיד את האמת האכזרית שא
להיות  ברה בקלות, כי הרי במקום היהודי שהיה ממונה בכל קרון שדהר לאושויץ יכלעלא  ה"הגנה" וקסטנר והנאצים

 גרמני שידאג אישית שהצנחנים לא יוכלו לברוח מהקרון. קסטנר זומן לבירור במטה ה"הגנה". תמיר שואל את
ים שמדובר בעניין סודי ביותר, שהוא צריך לשאול אותם אם הם מוכנקסטנר, על מה דובר שם, אך קסטנר עונה, 

  ו.לשהוא יעיד על כך. הפלא הוא שתמיר לא דרש שהשופט יזמן את אלו שתחקרו ב"הגנה" את קסטנר ומה הם אמרו 
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ה"מ "ב פרנקלין רוזוולט, רידי נשיא ארה-הרשמיים" של היהדות ועלידי נציגיה "-המצפון על-...אילו הושמעה מחאת
 ההגאזים. למעש-בריטניה וינסטון צ'רצ'יל ויוסף סטלין, כאשר אך החל הטבח, היו הגרמנים עשויים לכבות את כבשני

ירים. התועמלנים הנאצים האמינו ) צעדים זה30-היו הצעדים הראשונים של הנאצים נגד היהודים (בראשית שנות ה
מפולת של  יהודים תגרור-ן הקתוליות. הם חששו כי הריגתוצמה", אדירה אפילו מע-כי היהדות היא "גורם עולמי רב

ידי -דעת הקהל בעולם על ראש הגרמנים ובמשך שנים מספר השתדלו המנהיגים הגרמנים להיפטר מן היהודים על
  ישראל. -שילוחם למדגסקר ואפילו לארץ

מרכס,  נוצרים, כקרל-יהודו = ובכללם משומדים[טם של טובי המוחות ההוגים בגרמניה ע-מאות ספרים ומאמרים, פרי
הציקלון  "מחריביך ומהרסייך ממך יצאו". גם את גז – ה"משוררים" העבריים ודומיהםווני' מרבורג, ה"סופרים" אהרמן כהן מ

Bפריץ הבר, שחלק את חוויותיו על המשומד פרופ -הם ממציאו הגזים סיפק ל-, שבאמצעותו רצחו הגרמנים את היהודים בתאי .
דעות -גיניאצו והשמיצו את היהודים, ללא גינוי ראוי לשמו מצד הו)], 2,12("בשבע"  ויצמן לאחר המלחמהכך עם חיים 

דרגה ליהודים. בה של יתר העמים, אז החלו הגרמנים לפקפק  בעוצמתה של היהדות העולמית ובאהבת העולם
 ולדיםסומנהיגיהם הציוניים  אף  השתכנעו הגרמנים כי היהודים אינם אלא נדכאים עלובים, שאיש אינו מחבב אותם

ס.ס. החלו -נים להעמיד את תגליתם זאת במבחן. אנשי ההחלו הגרמ 30-מהם ואיש לא יגן עליהם. בסוף שנות ה
  ה ושם.אלו מאות , פ-להכות יהודים בחוצות ברלין, מינכן, פרנקפורט, קלן וערים אחרות, אחר ניסו להרוג אי

, לא ובברוטליות, לא גרר רעם מוסרי, ואפילו לא מחאה קולנית, לא בארה"ב הנחתם התאמתה, רצח יהודים, בגלוי
מית העול בבריטניה, לא בצרפת ולא ברוסיה. אפילו לא ביהדות העולם המתבולל והציוני. הסוכנות היהודית והציונות

  נשארו דוממות.

 אוני'דיקן הפקולטה למשפטים ב עדים רבים יעידו במשפט גרינוולד על דממה זו, ביניהם פרופסור בנימין אקצין,
  העברית בירושלים.

  אני מצטט מן הפרוטוקול :
 1944תמיר : תסכים אתי שהג'וינט והסוכנות היהודית השתיקו את הידיעות על השואה בארצות הברית עד שנת 

  ובמשך אותה שנה ?
  ם.יהודייקאית את דבר השמדת הפרופסור אקצין : הציונים, הסוכנות היהודית והג'וינט נמנעו מלפרסם בעתנות האמר

, הגיעה משלחת ניצולים יהודים מפולין לכנס השנתי של הקונגרס היהודי 1945בעוד המלחמה נמשכת, בשנת 
חום עיל, שנלהוכחנו = העולמי. הם באו ובפיהם האשמות, ומנהיגי הקונגרס היהודי האזינו בשיויון נפש לקובלנותיהם (

יאו את גרמניה ודירבן את הסטודנטים לאנטישמיות נגד היהודים כדי שיקברסיטאות י המלחמה באוני'גולדמן נשיא הקונגרס, סייר לפנ

ה את עמי העולם לידיע לא עוררושהנצולים האשימו את מנהיגי הציונות בכך . "הפתרון הראשוני" הנאצי) - היהודים מגרמניה
יהדות המשלחת האשימה את מנהיגי המץ עליון להשמידם). (= הם לא ידעו אז שהציונים עשו מאכי היהודים הולכים ונשמדים 

סבר, בהזנחת אפשרויות מעשיות לעזרה ולהצלה. המנהיגים ענו, כי הזנחות אלו היו תוצאה של החלטה מכוונת. כה
תן הגישו את "חוות הדעת השקולה של האקזקוטיבה, שהפעולות היו לא רצויות לאור יחסינו הדיפלומטיים עם או

ייס לחם, כדי שארה"ב רביי סטפן ו -[= זהו שקר גס, כי נשיא ההסתדרות של ציוני אמריקה העולם החופשי ממשלות של 
שו עד דרווועד ההצלה בארה"ב התפרק, כי הציונים בו .תקשיח את חוקי ההגירה, כדי שיהודים מאירופה לא יוכלו להמלט אליה

קמת מדינה ציונית (ראש ועד ההצלה הגאון רבי ראובן שירצחו כמה שיותר יהודים, כדי להגביר את אהדת העולם לה
רייך , בעוד ה1944-)...ב100(86("דבר", בדו"ח על ועידה של הקונגרס היהודי העולמי)... ], "בעיות הזמן")גורוזובסקי

ל ששלהם מתמוטט סביבם...מגיע לבודפשט הקומנדנט של אושויץ, הקולונל רודולף הס...ניצח אישית על השמדתם 
וך ים, תמשני מליוני יהודים...ביום בו עזב את אושויץ, הוא מספר, "שחזה בהמתתם בגז של אלף ומאתים יהוד יותר

יסר ם כתרדקות ספורות נפחו את נפשם, לא פרפרי גסיסה. הם צנחו מתים, כזבובים שהורעלו, אך, כרגיל, נותרו בחיי
הגז, נאלצו -ות בגדים. לאחר שנסגרו ברזיתינוקות. אמותיהם ללא בגדים הצליחו תמיד להסתירם תחת ערימ

הקומנדנט ומספר שומרים להישאר במקום ההריגה, ממתינים לבכי התינקות שיגלה את מחבואיהם ("הקומנדנט 
שעה היו כל התינוקות תוך מחצית ה ).1959יורק, -מאושויץ מעיד", האוטוביוגרפיה של רודולף הס, קליבלנד וניו

א היה צריך להפעיל עבורם את ברז הגז מחדש. כדור בעורף הסתירום אמותיהם. ל המחבוא בהם-מוצאים ממקומות
תוך למאקדח בעל קוטר קטן, חיסל אותם. פעמים בתורם אחר שעשועים, היו הזקיפים מטילים את הפעוטות המיבבים 

בחן את  . הימלר, סגנו של היטלר אישיתאש...נערמו גויותיהם בתוך הכבשנים החדשים ונשרפו לאפרה-כבשני
כיצד מכין קסטנר לקראת סיום  (= כעת נראה. השיטות החדשות לחיסול היהודים והביע את סיפוקו מהן"

, המלחמה את ראשי הציונות ליצירת האליבי לראשי הנאצים שעבדו עם ראשי הציונות, כדי להצילם מחבל התליה
המרצחים -סטנר מציג את "עדותו" של רבלמקרה שהם ייתפסו, כדי שהם לא יגלו את קשריהם עם ראשי הציונות. ק

 הביע את סיפוקו על חיסול המוני ואכזרי של היהודים)...בדו"ח שלו לסוכנותרוצח הימלר ש-קורט בכר על הארכי
?  היהודית, מצטט קסטנר את מה שאמר לו בכר אודות הימלר : "היודע אתה שהימלר מעולם לא גידף את היהודים

מוני יע את סיפוקו מרצח אכזרי וה(= אך הוא מגיע לאושביץ לוודא רצח זה ו"רק" מבהמונים -חכפו עליו, אך הוא אינו רוצ
  .)52, הערה 89עמ' (86יש לו לב רגיש. אין לך מושג כמה קשה לו לפגוע ביהודי, אפילו היום !"   זה).
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  פי "תיאוריית הגזע" הציונית, החרדים היו גם גזע נחות, שיש לסלקו מן העולם. –על
  ז'בוטינסקי אבמעת במחשבה הציונית של ולדימיר זיאוריית הגזע" ו"השבחת הגזע" מוט"ת

  
ון וכשאר גורי –אנושי כדוד בן-"ז'בוטינסקי לא היה טיפוס נאלח ותת – תלמידיו של ז'בוטינסקי מתפארים ואומרים

 וא,יח שזו התפארות שוניתן מיד להוכהפועלים המפלצתית שהשתלטה על התנועה הציונית והנהגתה". -אנשי תנועת
 –גזעניה ונייםהציגוריון ואנשיו התמזגו היטב בתוך דור מקימי המדינה -בןמו כי ז'בוטינסקי היה גזען אנטישמי בדיוק כ

ל מבחינה לפוע –ולא הוציא םה ,השלטון של התנועה הציונית –בהגה אחזולא  ותלמידיו כיון שהואמאלא אנטישמי, 
  תיקה.לכך גיבוי בש נונתאף ו יםפסיבי פיםשות והי אךה הציונית לעם היהודי, נועמעשית את הזוועות שעוללה הת

ת עם ת ברימוסוליני, שכר  – העריץ את ראש הפשיזם האיטלקי (מורו הבלעדי של מנחם בגין)ז'בוטינסקי  אבולדימיר ז
 ופייתכנ ץ נגד הבריטים אתבשנת תר" קיםשה[ )למניינם1962 –1897( א אחימאיר"ולאב ,העולם השניה –הנאצים במלחמת

עיתונו של היה טור קבוע ב רש"י ד"ה בריוני במס' גיטין (נו.)]  –היינו, "פוחזים וממהרים למלחמה" ", "ברית הבריונים
 הוציא מוניטין בעולם לרעיון,, 'בוטינסקי גם העריץ את היטלר, משום שהואז "מפנקסו של פשיסטן".  –וטינסקי ז'ב

אשי ראנטישמי ככל  –ל", היה גזען''ז'בוטינסקי שהקים את ארגון הטרור "אצ.  )207עמ' (31“של טרנספר המוני
, ערי .  בנו)60(עמ' 40 (= הדוגל בהעדר בחירה חפשית)הציונות ונוצרי פרוטסטנטי חילוני, ולכן גם היה דטרמניסט 

ני המויו מנם, כדי לסחוף לשורותאז'בוטינסקי סירב לומר קדיש בהלוויתו, משום שלדבריו אביו היה אתאיסט מוצהר. 
 – ("המודיע", ח' אדר ב' תשע"ט), הוא התחפש לחרדי, כפי שסיפר האדמו"ר מנאראל לח"כ ישראל אייכלר חרדים

י בעיר שנה, הגיע...ז'בוטינסקי, אל מעוז היהודיות החרדית והציבור החסיד 70 –זכורני, בצעירותי, לפני כ,,
 ? זאתה...ידוע לכם, כמה עלתה "הברכה" פניו מגש עם פירות והוא ברך בקולו ללמברג...הצמיד כיפה לראשו. הניח

  .“..במאות בחורים ואברכים, שיצאו מהשטיבלך ונסחפו אחרי רוחו הלאומית...כולם נחמצו ויצאו לתרבות רעה

דים שהחר ,קולמוס. ז'בוטינסקי כתב–ז'בוטינסקי משתמש בביטוי "תודה לאל" וכנראה זו פליטת ,כפי שנראה להלן
ה ות ההשמדב' ויצטרכו לחתוך להם את הזקנים, כפי שלבסוף עשו הנאצים בגיטאות ובמחנ –במדינת היהודים יהיו סוג

לים דתיים משתדלים קצינים בכירים בצה"ל להורות, שיש לחתוך באלימות זקנים של חיי וכפי שעדיין בשנת תשע"ו,[
 )29.7.16("מצב הרוח", כ"ג תמוז תשע"ו,  ו לפרסם ולדווח על כך ברדיוהגילוח ואת אלו שהעיז –ולהשליך לכלא את סרבני

קד פול, פוכן סיפר ראש המל"ל האלוף (מיל.) יעקב עמידרור, שבהיותו תחת פיקודו של מפקד חטיבת הצנחנים הרמטכ"ל איתן ר
בבית הלאומי ,, –כה היה חזונו ו ]עליו רפול לגלח את זקנו רק משום ש"יש יותר מידי זקנים בחטיבה (שם, כ"ה טבת תשע"ח)

גה נכריז על אותם יהודים שלא יסירו מעליהם את חלד הגלות ויסרבו לגלח את הזקן והפיאות כעל אזרחים ממדר
ט" שאין בעתון "ראזווי 1907ז'בוטינסקי כתב בשנת  .]22.10.1919תון "הארץ", י[ע “שניה, לא ניתן להם זכות בחירה
ציונות, ובכך הוא נאמן לאבות ה )127(עמ' 92להתנצר או שאנו עוזבים את את הגלות"  דרך אמצעית "או שאנו צריכים

  .)110(שם, עמ' "היו ימים שנורדאו אמר כמוני : 'מדינה או טמיעה גמורה' "  –כפי שהתבטא הרצל 
טב הימוטמעים  אלוגי של הנאציזם,י, אותם ניכס היטלר לגרעין האידהיסוד של "דם ואדמה"ותאוריית הגזע 

 .“ ...ואכזר ונדיב גאון \ גזע וביזע יוקם לנו ועפר בדםמשב ריקבון ...,, –בית''ר, אותו חיבר ז'בוטינסקי  בהימנון
בל טש''ו בשירו של ז'בוטינסקי "שמאל הירדן", הוא רואה בנהר הירדן מקום קדוש, כמו הנוצרים שקידשוהו, היות וי

ת מקדש את האיסלם, הנצרות והיהודיוגם הוא פרוטסטנטי,  –השויון הנוצריהחשיבה של  –מבנה ועל בסיסשם 
  .“ ...בן ערב, בן נצרת ובני...שם ירוה לו משפע ואושר, הירדן הקדוש הוא ירדן,,  –בשוה 

אברהם  [כמובא במסכת יומא (כח:), ש"קיים עוד לפני היותם לעםהמובהק ביותר של היהודים  אם סימן הזיהוי החיצוני

יותו ה, אם כן, כ"חלד הגלות" ז'בוטינסקי , הזקן והפיאות, נחשב אצלי תבשילין...", ובספר ה"זהר"]אבינו אפילו עירוב
ם מים עפשיסט, מעריץ של היטלר, גזען ואנטישמי שהמיר את יהודיותו בנצרות הפרוטסטנטית תוך ניהול יחסים מזוה

ת אם הוא עצמו ספוג כולו בנצרוו, בתו של ההיסטוריון שמעון דובנוב, כיצד ניתן היה לדעתו לכנות את עצמ
       ה!   "אולי" אישיות גלותית חלוד פרוטסטנטית ונאציזם של הגלות מגרמניה ולאומיות גלותית מפולין ואיטליה ?

ניהם מתעקשים על ש  –דברי ז'בוטינסקי, אביהם הרוחני של הרביזיוניסטים, מזכירים מאוד את אלה של רופין „
  ". באמצע שנות העשרים ז'בוטינסקי כתב: ניתוק היהודים מ"המזרח

Jews, thank God, have nothing in common with the East. We must put an end to any trace of the Oriental 
spirit in the [native] Jews of Palestine. (. 1926ז'בוטינסקי ו. זאב, "המזרח", (     

 זרחיתמשותף עם המזרח. אנחנו חייבים לשים סוף לכל זיקה של מנטליות מ ליהודים, תודה לאל, אין מכנה תרגום:
  אצל היהודים המקומיים של פלסטינה. 

שואי תערובת בין יהודים אירופאים ללא יהביע ז'בוטינסקי את התנגדותו לנ –"יהודי המזרח"   –במאמר אחר שלו 
רבה ההוא הדגיש את החשיבות  (ואולי בהשפעתו)ופין אירופאים, כיוון שחשש שהדבר עלול ליצור גזע ירוד. בדומה לר

, מצוטט 1919[ז'בוטינסקי ו. זאב, "יהודי המזרח", לכך שהיהודים האשכנזים יהיו הרוב בחברה היהודית בפלשתינה 
כך, רופין, "אבי ההתיישבות היהודית", וז'בוטינסקי, "אבי הבורגנות הרביזיוניסטית", היו  .]22.7.1983מ"הארץ", 

סודו ייית הגזע", מיפי "תיאור –), לגבי יישום "השבחת הגזע" על25(עמ'  43 “מי דעים בכל מה שנגע ל'מזרחים'תמי
  –בשני מרכזים שלה  20- הצצה אל תוך עולמה האינטלקטואלי של הציונות בראשית המאה ה„ .של מכס נורדאו
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הדגמת השוני בתפקודו של מושג הגזע מזמנת לנו שני מקרי חקר מאלפים ל  –אודסה הרוסית ופראג האוסטרית 
בתבניות אידיאולוגיות שונות של חשיבה לאומית, שעוצבו בידי שני הוגים ציונים בעלי רקע פרוסופוגרפי דומה 

בעשור  )...שניהם עברו "המרה" לציונות1968 –1884ברוד ( ) ומקס1940 –1880לכאורה : ולדימיר ז'בוטינסקי (
יהם עשו שימוש מובהק במונחים גזעיים במסגרת פיתוח תפיסותיהם הלאומיות, מתוך הראשון של המאה הקודמת...שנ

)...ולדימיר ז'בוטינסקי...פיתח משנה 202(עמ' 73קידומה של הבניית הזיקה הרעיונית בין המושגים "אומה" ו"גזע" 
בבירור, מאחד ממקורות על כך לאומית סדורה למדי ובמרכזה ה"גזע" כרכיב המכריע בעיצובן של אומות. אנו למדים 

  –: "חבל ארץ,לשון, דת, היסטוריה משותפת  1913ד לעיון בהגותו הלאומית, המסה שלו "גזע" שנכתבה בשנת היסו
דמותו,  –תאריה בלבד...עצמותו של לאום, המשגב הראשון והאחרון לייחוד כל אלה אינם עצמותה של האומה, אלא

הראשונות  –של הרכבו הגזעי...בעיני החוקר, המתעניין... בסבותהרי זו תכונתו הפיזית המיוחדת, המתכון 
האובייקטיביות, הרי בסופו של חשבון, משיוסרו כל מיני קליפות שמקורן בהיסטוריה, באקלים, בטבע שמסביב, 

 רי ז'בוטינסקי,, אומה וחברה, ירושלים : ע1913 ,(ז'בוטינסקי, תשי"ז, "גזע" "חוץ, תצטמצם האומה כדי גרעינה הגזעי –בהשפעות

 ..."אין בכלל גזעים עילאים ונחותים...כולם שוים בערכם בקירוב"לדידו כל גזע הוא אל נכון מעורב...)130 –129 עמ'
לא  –...ז'בוטינסקי לא למד בילדותו ובנעוריו במוסדות החינוך היהודיים הרבים שהיו באודסה )205(שם, עמ' 

  .)211(שם, עמ' “ אלא בגמנסיה הרוסית היוקרתית ע"ש רישליה  –לה ב"חיידר" ולא בבית ספר יהודי ברוח ההשכ
ר כתב בספרו "תקומה ושואה", שפעם אחת אמר לזאב ז'בוטינסקי, שאוסישקין הוא איש אמת, כאש משה סמילנסקי

כותב הוא בלבו, כן הוא בפיו. ז'בוטינסקי פרץ בצחוק ואמר "אתה עדיין תם הנך, לך נאה כך לומר, אתה איכר ו
  ).31(עמ' 92סיפורים יפים, אבל מדינאי שאינו יודע לשקר אינו ראוי למקומו. אמנות השקר היא יסוד המדינאות" 

חל ה, אך דוע, כמי שהיה תלמידו הנאמן ביותר של ז'בוטינסקי ובוודאי שסבר כמוהו בכל מה שהובא לעילי מנחם בגין
מה הפך בגין ל"מעריצם" של  –, משוםיינם)למנ 1959(בשנת תשי"ט בחיפה סליב" –מתקופת "מהומות ואדי

  מזרח.ה –פוליטי ואלקטורלי על חשבונם של עדות –במסגרת מפלגתו "חרות", לגרוף הון"המזרחיים", שאיפשר לו  
ל" ''ה"אצ שנאה עיוורת זו שז'בוטינסקי רחש למי שנשאר יהודי, מסבירה אולי כיצד יתכן שעד היום, מנהלי "מוזיאון

לאחר שהבטיח בתקיעת כף האן, –רצח פרופ. דהנטל על עצמו את האחריות לש אברהם תהומי מזכירים לשבח את
  .האצ"ל – היה ממקימי ארגון רצחני זהתהומי  29רוצח הצבי הוא -לא לגלות שבן רוצחצבי ה-לבן

...אחד הנחרצים שבהם היה זאב ולדימיר )(= הציונייםאומץ ע''י אנשי רוח  "דם ואדמה"רעיון „
וס בדם...הרגש של העצמיות הלאומית טבוע בדמו של האדם, בטיפ –קי..."התעמקתי בשאלה זו ועניתי לו... ז'בוטינס

, סטנרלישראל ק מפלגת הליכודהערצת גם מובנת  ,מהסיבה הזו). 84(עמ' 40 “הגזעי שלו, ורק בו בלבד" –הגופני
 ייד-עלם, באמצעות השמדתם , שדאג ל"השבחת הגזע" של היהודימבוססת על מורשת ז'בוטינסקיבהיותה 

(הנחשבים  ספר זעיר של יהודיםוהצלת מ ]1960בדצמבר  5-בנובמבר וב 28-["וידויי אייכמן", כפי שפורסמו בכתב העת "לייף" ב אייכמן

תי ס ממלכלכן יזם הליכוד בטק .ה ארתור רופין, כמוכח לעיל)אות ניסחהציונית, כפי ש גרמני לפי "תאוריית הגזע" –לגזע ההינדו
  .)]12.4.18( , כ''ז ניסן תשע''ח28["ישראל היום", עמ' ב"יום השואה", הענקת אות כבוד לקסטנר וקריאת שם רחוב על שמו  בכנסת

פועלים ה –תנועת ,המזרח היה מבוסס על "תיאוריית הגזע", אך מאידך –השיח של ז'בוטינסקי ותלמידיו ביחס לעדות
ל ד הציוני המשותף שהמס למרות, י גם כן לגזע השמי של 'המזרחים'השוותה את כנופיית האצ"ל של ז'בוטינסק

ון וריון כמוכח כאן בספרנו, כשם שארגג –לרצוח את חברי האצ"ל בפקודת בן ו"ההגנה" חתרה ,האצ"ל וההגנה
  .עשאמזוהה עם הזרם הסוני עליו נמנה דהטרור האיסלמי הסוני "דעעש" חתר לרצוח אנשים מהזרם הסוני שאינו 

ם וכ, כיון שכוחות הימין היו ציוניים, לא התייחסו ארגוני הטרור מהשמאל אליהם כ"אבק אדם", כפי שחינאמנם
הם זיהו שה חיים. אמנם, נרא –להתייחס לעולי ארצות ערב, אלא להתייחס אליהם כאל בעליוב.ג.  רופין נורדאו, א.

  .היהודיב"חוקי נירנברג", שהכלב נעלה יותר מדרגתו מכנופיות הימין, כשם שחוקקו הנאצים את הכלב כגבוה יותר ב
ישנה היה אחד מחברי האצ"ל שירדו מהפריגטה האמריקאית ה, אביו במלחמת תש"חג. ברקוביץ, ש יסיפר ל         

חד לפתע החלו כנופיית הפלמ"ח לירות עליהם כדי לרוצחם ורדפו אחריהם שכם אכש ,"אלטלנה" בחוף כפר ויתקין
כן, גם לישסעו אותם לגזרים. ו יריחו ויגלו את מקום מחבואם שמי שיצליח להסתתר, כלבי הטרףיחד עם כלבים, כדי 

 ייםח –שם עונת הצייד של בעלי –כונה המבצע של השמאל לרצוח את כנופיות הטרור הימניות בשם "סיזון", על
פלמ"ח לאצ"ל וה "אנטישמית של כנופיות הטרור "ההגנה –על ההתייחסות הגזענית .ציד–באמצעות כלבי

של אחד  הקולט, ניתן ללמוד מדבריו –על המבט המבדל של הסוכן,, – )42(עמ' 48ם מוכיח איתן בלו ,וללח"י
ר חשבה שזהו החומר הטוב ביות"הבאנו אותם במ  השליחים הכותב על קבוצת המעפילים הראשונה שהגיע ממרוקו:

וא ארץ הנועה ואנשים בעלי עתיד חיובי ופרודוקטיבי בכי נוכחנו כי אחוז חברי הת ,ה. אך עד מהרה התאכזבנולעלי
, אנשים טובים איש שהם בעלי מלאכה ופועלים 60 –איש, ועוד כ 25 –20 –קטן מאד. יש ביניהם חברי תנועות נוער כ

וק דעת שהתקיימו מש –הם אנשים קלי 300 –250 –ם ואפשר להפכם לחומר מועיל בארץ. כל השאר, כיפיובא
ן צור . (פרופ. ירו233/14, ארכיון תולדות ההגנה, 8.6.1947[דו"ח רפאל חמל,  ל""ועד לרצח, לגניבה ולאצשחור, חומר המי

2001 ,245[(.  
. כך, למשל, הזיהוי בין האצ"ל והלח"י, לבין ה'מזרחים', התקיים בשיח הישראלי כבר בסוף שנות הארבעים    

מטילים את האשמה על המרוקאים , רבמלחמת השחרומפקדים המתארים את ההתנהגות הלא מוסרית של חייליהם 
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: "החטיבה דווקא התנהגו נורא בכיבוש דווימה. אך שם רבים מהלח"י, צרפתים, מרוקנים, מועדים ועל האצ"ל
חזר על  "]ההגנה"הארצי של רמ"ט  מתפקיד יטר את גליליפ גוריון –בן[ישראל גלילי  ]137, 2000[מוריס " …להתנהגות חמורה

זו בישיבת הוועדה הפנימית של מפ"ם: "במערכות האחרונות אירעו חזיונות חמורים מאוד בקשר להתנהגות האבחנה ה
יצחק שדה הסתובב בעיר והחזיר לערבים שעונים שנגנבו. בחטיבה הזאת …חיילים כלפי שבויים, נשים וכיוצא בזה

  .])137, 2000) (מוריס, 1948נובמבר  11(ם תרשומת מהישיבה של הוועדה המדינית של מפ"[יש לח"י, מרוקנים וצרפתים" 
עשי מהתעלם מכך שבתיאור המפורט והלאקוני של  העבודה לאחר פרישת י. טבנקין] –מנהיג אחדות[ , שגליליבני מוריס כותב

 זה. כפר"הקיבוצים משתתפים בביהטבח שבוצעו ב"מבצע חירם", ושהושמעו בישיבה על ידי משה ארם, נאמר כך: 
  .]139 ,2000[מוריס  “התיאור כולל רצח, וזוועות נוספות גם בנשים וילדותאזניים".  [עם] ם נקרעים גםעגילי, גלעדי
שטח המלחמה נגד השוד...הייתי עד כיצד פרצו אנשי האצ"ל לחנות וכיצד הופסק ב,, –מחוז ירושלים כתב  מפקד

, שכותרתו "מגפת הביזה והשוד", 1948ביוני  2-...בדו"ח של מטה השירות המשפטי מה השוד על ידי התערבות
נכתב: "נגע זה פשט בכל היחידות ובכל דרגות הפיקוד. הוא החל בקטמון ועבר לכל שטחי הכיבוש. גם ידיה של 
המשטרה הצבאית אינן נקיות, כנראה, וזה שם לאל את האפשרות של מלחמה יעילה בצרה זו...בעיית המפקדים, בגלל 

וכן   לכלא. מאידך גיסא, טענו הטוראים ובצדק, שהם ראו את מפקדיהם צרכי הלחמה הדחופים קשה להטילם
עשו...בוודאי שאין ברצוני להזיק חלילה למערכה, אולם הגניבות והביזה לבשו ממדים מחרידים וחיילינו עוסקים 
י במלאכה זו במידה המסכנת את כשרם הקרבי והתמסרותם לתפקידיהם. ערכתי סיורים באזורי הכיבוש וראיתי כ

דוד (ורנר) סנטור, ממנהיגי "ברית .)...83(עמ' 90 “כמעט לא נשארה חנות אשר לא נפרצה או בית אשר לא נשדד
(= ששכנתו ברחוב מטודלה ברחביה סיפרה לי, שקומה שלום" ואיש האוני' העברית, כתב מכתב למפקד ירושלים, דוד שאלתיאל 

  רה שמפניה והיה מעיף את הבקבקים הריקים לעמק ויתכן שהשמפניה הגיעה אליו מהביזה)שהוא במשך כל הלחימה שתה לשוככמעליה שכנה מפקדתו, 

וציין כי...גם בשכונה היהודית תלפיות בוזזים...סנטור תיאר את רחובות ירושלים : "כשאתה עובר בימים  ולבן גוריון
מקטמון או משכונות אחרות עם  רחביה, הנך רואה על כל צעד ושעל זקנים, צעירים וילדים שחוזרים  אלה ברחובות

שקים מלאים דברים גנובים. השלל הוא רבגוני : מקררים, מטות, שעונים, ספרים, לבנים ובגדים...איזו חרפה וכלימה 
הביאו עלינו השודדים היהודים ואיזה הרס מוסרי גרמו לנו ! הרי הפקרות נוראה מתפשטת והולכת גם בין הנוער וגם 

היא מחלה מדבקת, אומרים שאוחזים באמצעים למניעת מעשים אלה. מצטער אני שאין בין המבוגרים, כי שוד 
ניסטר הפנים. הוא הסכים לדעתי, אבל ימרגישים בזאת...הבאתי את הדבר הזה לתשומת לבו של מר גרינבוים, מ

אני שאם אינם ...אולם משוכנע שצריך לקבוע את גובה העונשין גוריון-שהעניין נמצא בטיפולו של מר בןהודיע לי 
מפני שהאיש שצריך  ושלא תבא,אוחזים (הרשויות) באמצעים אלה מיד אלא מחכים להוראות שמאחרות לבוא 

, דוד סנטור לאלוף דוד שלתיאל, 85[שם, עמ' שקוע בעניינים חשובים...לא תמצא תרופה למחלה זו  (בן גוריון)לחתום 

...גם הכפר אבו גוש, ששמר על ניטרליות חון דוד בן גוריון). אב"ג](עם העתק ומכתב לוואי לראש הממשלה ושר הבט 3,6,48
במהלך המלחמה ותושביו גורשו (ובהמשך הורשו לחזור אליו), נבזז בצורה שיטתית על ידי חטיבת פלמ"ח. בדו"ח 

"ח כי "ההפקרות היא גדולה ממה שאפשר לתאר". חיילי הפלמ ובו תיאור של ביקור בכפר, נכתב 1948מראשית יוני 
חדרו למנזר הצרפתי שבכפר ו"לקחו מכל הבא ליד, שברו פסלים וצלבים, פתחו את כדי היין ורבות מבין הבחורות 
תלו על צווארן צלבים עם מחרוזות מה'שלל' שנפל במנזר". בתים וחנויות נפרצו ובאמצעות "החרמות" השתלטו 

ולה עד שכל מפקד פלוגה בפלמ"ח מחליט החיילים (= "מלח" הארץ) על בתים. "ההפקרות בשטח זה היא כה גד
מאיזה בית מוצא חן בעיניו"...."אחד המפקדים אמר שאין להשוות את מה שנשאר בבניין לחפצים שהוא 'לקח' (בזז) 

, מספר לוחם פלמ"ח לרעהו )173("באזור האויב המוכה", עמ' בחיבורו  זיכרון קצר של מנחם תלמי-בקטמון..."...בדבר
הלאה. בחרתי לי כבר וילה שם במרומי  –כמה כפרים ואחר כך יו העתידיים : "עוד בשחצנות על כיבוש

גוריון ענה חהם לאקונית : "אני מודה -..המוכתרים היהודים דרשו שיוסדר בנגב מנגנון שמירה על הרכוש, בן.ההרים"
כם נשלח למטה הנגב ידידים שסבלו שלא כדין על ידי הצבא. אני רואה שהעתק דברי-לכם על דבריכם הדבר ערבים

)...תושבי הוג' גורשו, 189ואני מקוה שהמטה ישים לב לדבריכם (= ואם לא ישים לב זה בעיה שלכם)" (שם, עמ' 
 2)...התברר שמפקד חטיבה 189(שם, עמ'  גוריון) להחזרתם ללא הצלחה-שלום שטרית פעל (= אצל בן-השר בכור

...רובם הגדול של התושבים הערבים כלל לא )200ים (שם, עמ' אפשר לקיבוצים "להוציא" (= לגנוב) רכוש מהכפר
כתב בן גוריון, שבני הארץ הערבים אינם מעוניינים להילחם ביהודים. ראו : דוד בן  1948לקחו חלק בלחימה [במרס 

, ארכיון ב"ג]. "את ארץ ישראל לא יכבשו, יגנבו אותה", אמר התובע 14,3,48גוריון למשה שרת וגולדה מאיר, 
(הערה  401הכללי הראשי, אברהם גורלי [מינה שמיר מצטטת את אברהם גורלי אצל : צבי ענבר, מאזניים וחרב, עמ' 

)]. הוא ידע מה הוא אומר : התלוננו עליו כי בספרייתו הפרטית ישנם ספרים שנבזזו מעורכי דין ערביים שנטשו 898
דין ערבים ביפו נדדו באורח פלא ישר לתוך -ידי עורכי-אנגלית) שננטשו עלחוק חשובים (בשפה ה-["...ידוע לי כי ספריאת ביתם ביפו 

משרדו הפרטי של עורך הדין אברהם גורלי בתל אביב...אינני יודע על זכותו של התובע הצבאי הראשי 'להחרים' רכוש נטוש להנאתו ושמושו 

אין במעשה כזה עבירה פלילית, אפילו כלפי אדם שאינו נושא  הפרטי... כל הספרים האלה בכריכות מהודרות ובחותמות של עו"ד ערבי. כלום

" ראובן נוחימובסקי לדוד בן גוריון, במשרה גבוהה כזו ועל אחת כמה וכמה לגבי אדם שהופקד על שמירת החוק בכל צבא ההגנה ? !

נים גבר יצר את ביזת הרכוש תיאר גורלי כ"נחשול". גם בטיפול בחלוקת הדירות והמב. ארכיון ב"ג]. 10,10,48
השוד...שר האוצר קפלן דיווח לכנסת, כי מרבית הנכסים שהגיעו לאחריות האפוטרופוס כבר נתפסו לא כחוק על ידי 
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, דיבר מפקד הכוח )...מפקד הפלמ"ח יגאל אלון,205(עמ' אח"כ]  22,11,49[פרוטוקול מליאת הכנסת. פולשים שונים 
כאשר נעשות דבר רגיל גד הביזה..."אין כל ספק שהתופעות האלה, בכינוס מפקדים לאחר כיבושן של רמלה ולוד כנ

(= ממתי החלו אנשי הציונות , עלולות להביא את היחידות למצב כזה שלא רק תחדלנה להיות חברה אנושית ומובן מאליו

ונית יסודית" ...". אלון חשב כי הפעלת מרות ומאסר אינם מספיקים ודרושה "עבודה רעיוראשיהן להיות בכלל אנושיים ?)
כבר חונכו על ליגאל אלון היתה בעיה רק אם "הדבר נעשה מובן מאליו", אך  .“)228-229(שם, עמ'  ודוגמה אישית

 ללולי משקים ולגנוב תרנגולותכל לילה שזה דבר מאוד אנושי להתפרץ , כדבר המובן מאליו כך חברי הפלמ"ח
   .]"חבורה שכזאת" ספרה, מחבר ישראל דיסלר (פוצ'ו) פלמחני"קה, ראיון עם 0021["הידברות", רשת ב', ג' שבט תשפ"א 

(עמ' 05"הדוגמה האישית" עליה דיבר אלון, הוא אכן מימש אותה יותר מאוחר בכיוון ההפוך בצורה הקשה ביותר. 
. יגאל אלון נכנס 50–באמצע שנות ה מסגן ראש הממשלה יגאל אלון ,(= גניבה)חטיפה דוגמת כניקח „ – )185

אמור [= שכממאגרי איסוף הילדים  הספרדים והתימנים החטופים של ויצ"ו שהחזיקה את הילדים במוסדותיהם  לאחד
"ו ה מויציגאל אלון גנב ילדה בת שנתיים ונסע אית. לעיל, ניתן להם השם הכללי "אמץ" עד לזמן מכירתם תמורת בצע כסף]

. לדים...אם הילדה חיפשה אותה במשך שנים רבותאת הילדה מסר יגאל אלון לשכנתו חשוכת הי לקיבוץ גינוסר.
ם עהפנים גם משתף פעולה –(= כשמשרדטירה ותעודת קבורה פ–הממסד אמר לאם שהילדה מתה ומסרו לידה תעודת

בנות מ. לילדה סיפרו שההורים לא יכלו לטפל בה ומסרו אותה לאימוץ. על אודות הילדה שמעתי מאחת מבצעי הפשע)
את את כל הפרטים על גברת ציונה סאלם היימן ו [= לעיתונאית יהודית יחזקאלי]ר שנתתי לה הקיבוץ גינוסר...לאח

את  אלון גנביגאל (= כי בתחילה היא לא האמינה שהתמונות, חזרה אלי יחזקאלי לאחר בירורים שעשתה בבושת פנים 
ירפה צהחטיפה ממני. בכתבתה, . היא כתבה את הסיפור בעיתון "ידיעות אחרונות" וציינה שהיא שמעה על התינוקת)

  יהודית יחזקאלי את התמונות שנתתי לה של הילדה ושל אימה. לנוכח התמונה שצירפנו, נמצאה האם.
ם גהוא נתן את התינוקת כדי ששכנתו תעניק  כך מידע, האם- יגאל אלון כאמור נתן את התינוקת לשכנתו, אך אין על

די של אלון, של מ"צווה הבאה בעבירה" חמורה, שחייבים עליה דצ–היא לאלון מחסדיה, או שמא היה כאן חסד חד
  מיתה ולכן זה גם אינו נחשב למצווה, אפילו אם הוא היה מתכוון לקיום מצווה אלוקית.

לון אבשנת תש"ן לערך, קיימו מספר חיילים "סיאנס" בבסיס חצרים של חיל האויר, כשלפתע עלתה רוחו של יגאל 
ת ב"כף שאלו אותו היכן הוא נמצא והוא ענה להם, שנגזרו עליו מספר מאות שנים להיווהם החלו לתקשר עימו. הם 

וד . אדם רז מתאר בעובדות בספרו, כיצד ניהל בן גוריון את הש“הקלע" וכל הזמן רודפים אחריו מלאכי חבלה
 צבא ולאנשיוהעברת המסר לוהביזה, כשהוא הופך להיות ראש כנופיית הגנבים של צה"ל, בפרט על ידי השתקה 

הרף על -(שר המיעוטים) יתריע ללא לאורך חודשי המלחמה שיטרית„ –הקיבוצים שמעשיהם מאד רצויים בעיניו 
 ן גוריון שהמשיך להתעלםיום", כתב לב-שוד הרכוש הערבי ועל היחס לערבים בכלל. "נמאס עליי לשנן את זה יום

ם, (ש טיםאותר אף מכתב תשובה של בן גוריון לשר המיעו ...בארכיון בן גוריון ובתיקי משרד המיעוטים לאממכתביו
ריכה צ)...גולדה מאיר סיפרה על מפגשה עם "נערה נפלאה, אחת הנערות שלנו...והיא אומרת לי : 'היית 244עמ' 

עקוב אחר )...קשה ל257לראות איך עברו אוטומובילים מלאי רהיטים (מקטמון)...היה זה נפלא לראות את זה' "(עמ' 
 על הרכוש 48י הממשלה בגלל ידה המצנזרת של המדינה על התיעוד ההיסטורי...האם דיוני הממשלה משנת דיונ

(= הסכנה היא שנה לאחר ההתרחשיות ?  70-הערבי מהווים סכנה לביטחון ישראל או למדיניות החוץ שלה למעלה מ

יק ון מצדהודי ערב ואם יתפרסמו דיוני הממשלה כשבן גורישמדינת ישראל רוצה לסחוט כסף ממדינות ערב על הרכוש הרב שננטש על ידי י

 שנשדד את הפיכת צה"ל לכנופיית פורעים ששדדה, גזלה והרסה את כל הרכוש הערבי כאן בארץ, יאמרו להם מדינות ערב, שהרכוש הערבי

ם האזרחיי עתק שצה"ל, הקיבוצים וונהרס כאן בארץ עולה עשרות מונים על הרכוש היהודי בארצות ערב ושיש לפצות ולהחזיר קודם סכומ

ם ליקויי"היום רק בחלק מהפרוטוקול שלה, דיבר בן גוריון על  , שניתן לעייןבישיבה אחרת...הציוניים גזלו מהערבים)
א רחש והו(= על אף ששר המיעוטים כל הזמן שולח לו לבן גוריון מכתבים מעוררי זועה על המתמוסריים כאלה שלא חשדתי בקיומן 

 ר..ציזלינג, שוהם פגם צבאי חמור". הוא ציין כי הוא יקדיש עצמו לטיפול באותם ליקויים פנימיים. פילו עונה לו)אינו א
ה ר את ז! אני רוצה לומ בן גוריון, אתה אחראי על זההחקלאות מטעם מפ"ם,  הגיב בחריפות לדברי בן גוריון : "

אך מתוך  ת) ללא שיקול משותף, ללא שיתוף, ללא שיויון,יחיד (וזוהי המציאו כאן. אתה ברצונך לקחת עליך אחריות
 חבריך שימוש בטרמין (במונח) של שיויון, שאין בו שיויון, במעשים שנעשו לפי קו (פוליטי) שלא בדקת אותו עם

ז א –..כאשר יהיה שופט ויהיה בירור (לממשלה)...אתה מביא בזה לכך שמתפרקים היסודות של אחריות משותפת.
ותר יאתה שופט, אבל כלפי אחרים...אתה רוצה  –אחד העומדים לבירור ולא אחד השופטים. כלפי עצמך אתה תהיה 

 ההתפרעויות של. ארכיון הכנסת)...לדעת שר החקלאות, 16,6,48כח למלחמה..." (פרוטוקול ישיבת הממשלה, 
 י נתן...מת אלא על פי הוראהאזרחים וחיילים "מוכיחות על פעולות, שלפי אופיין והיקפן, אינן יכולות להיעשו

(ובכך לייבש את ערבים ה הוראה לנתץ בתים ולכלות ישובים...לפרק (מכונות) דיזלים המכוני מים בפרדסי
הרי ראה.....בהזדמנויות שונות נשמעו מפי גורמים אחראיים 'הנחות' שהן נראות בעיני שומעים בבחינת הו.)הפרדסים

לגנוב ו להשחית וייס לאנוס,אזרחים וכל הצבא מגכש לסיכום : .)261-2עמ'  שם,(“ האחראיות נובעת ממקור ממשלתי
טטורה הנייד והנדל"ן של הערבים, כארגון של פשע מאורגן, במדינה המתנהלת בכל עניין ודבר כדיקאת כל הרכוש 

  ון.בראשותו של הדיקטטור דוד בן גוריון, לא יתכן שתתבצע ללא פקודה ישירה של הדיקטטור דוד בן גורי
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  הציונות–ומצאה על ידי ראשיהע''י הנאצים, אך אומצה  רק "האנטישמית אוריית הגזעי"ת
   של הנאציזם האידיאולוגי והופנמה לגרעינומהם היא 

  
ק הבית העליון ברשות המחוקקת הבריטית ועס –התקיים דיון מיוחד בבית הלורדים  למניינם) 2016(בשנת תשע"ו 

י, אם יש מישהו אנטישמ„ –אמר שנים להצהרת בלפור. אחד הדוברים  100גיגות בהתנצלות עבור בריטניה על ח
 –וזכה למחיאות כפיים סוערות של הברונית ושל נוכחים אחרים. דובר אחר הצהיר כי  “אלה הם היהודים עצמם

 זעמובשגרירות ישראל בלונדון  וזכה אף הוא לתשואות.  “היהודים אחראים לשואה והם הביאו אותה על עצמם„
 באנגליהויהודית, אלא הן תוצאה של פעילות חרדית בלונדון –עמדות אלו אינן נובעות מתוך גישה אנטי  על הדברים.

 הציונות ומוסתרת–המספקת את האינפורמציה המדוייקת על הגזענות האנטישמית שגובשה על ידי מייסדי ,כולה
כלפי הציבור החרדי בארץ. פעילות זו  ,ימינוהעבר של האתוס הציוני וממשיכה עד –בארצנו באמצעות המצאת

שקידמה את פני  ענק חרדית–בהפגנות של חרדים שכללו גם הפגנתראיונות בתחנות הטלויזיה וכן  ידי-עלמתבצעת 
וכלל לא  הפגנה שגם היא הועלמהשנה להצהרת בלפור,  100נתניהו בהגיעו לבריטניה לטקס של  נימיןרה"מ ב
  קשורת בארץ.כלל כלי הת ידי-עלסוקרה 

א גזענית וכן המדינה שהי נות היאשהציו ,ההחלטה היתה )למניינם 10.11.1975-מ(אחת מהחלטות האו"ם הידועות 
  .)למניינם 16.12.91-ב(, מה שהוביל לביטול ההחלטה הנ''ל בזעם רבבארץ ה. פירסום החלטה זו התקבל הקימ

  שם הציונות.–עלרבים שדרות ורחובות ככרות ולהחלו לקרוא  ,נגד-כתגובת
, כי המציאות עולה על כל אמורה להחשב עדיין כהחלטה מתונה ,ביחס לעובדותשל האו''ם החלטה זו  מאידך,
אלו  יוהו היהודי צ'זארה לומברוזהרופא ס נורדאו וכן מכמייסד הציונות, רופא השיניים  מכיון שסגנו שלדמיון, 

 (= היה זה„ –בפיתוח האידיאולוגיה החולנית הנאצית  , שהיתה הבסיס המרכזי"תיאוריית הגזע"פיתחו את ש
                     כדי לתאר מצב  19–לוג שטבע את המונח "מנוון" במאה הנויקרימורופא צ'זארה לומברוסו,  היהודי)

כדי  ועשו בו שימוש מפיצי האידיאולוגיה הנאצית אימצו בחום את המונח הטכני נורמלי...הנתפסת כהתפוררות.-א
 1892 –מ [= ביתר דיוק "להוציא את המנוונים"] בספרו "התנוונות"...כגון מוסיקה יהודית] [= להשחיר מוסיקה דחויה

ה קוד מבנב"ניוון" הזה כמו במקרה של וורלן [= ...ויה של למברוזיאורבתס נורדאו מכהסופר הציוני משתמש 
. סוןא-יה זו היו השלכות הרותי. לתאור19-וף המאה האליה הוא נחשף בס ל האופי]וצורת גולגולת והשפעתם כביכול ע

הקביעה של ערך מוסיקלי ואמנות באמצעות בחינת  תהדגשלקשר בגם פכה בידי הנאצים כנורמה לשימוש, היא ה
  .]הם יצרו את השמדת יהודי אירופה שעל בסיסה [= המקור הגזעי
ים לאמץ שאת עבודתם בחרו הנאצ ,ס נורדאורוסו ומכיוצאת מגדר הרגיל, שלומב ]ונלעגת עצובה עובדה [=זו אירוניה 

("מוסיקה  נוונת"מוסיקה מ –נאצים ידי ה-עלמאמר "מוחרמת , [ד"ר אלברכט דימלינג “ולנכס לעצמם, שניהם היו יהודים

  .])2011, קנדה, , הוצאת הקונסרבטוריון המלכותי8", עמ' בגלות
 ות, אלארק בכך שמי שאינו נוצרי פרוטסטנטי שייך לגזע הנחהיטלר אימץ את בסיס תיאוריית הגזע של נורדאו, לא 

תר , בכך שהוא תקף את המגמה באירופה, שלדעתו היא הופכת מגברית יו" של מ. נורדאויהדות השרירים"גם את 
  .זעהגממסורות שאינן פרוטסטנטיות, שהוא מושג בסיסי בתיאוריית שיש לנקות כוללת נקיון  נשית וש"הגיינה"ל

ם ואם לא "להוציא את המנוונים", באמצעות רציחת – En– tar– tung .Entartung[של "השבחת הגזע"   נות"תנוומושג ה"ה

 מצורעים –ם כעדתואם גם זה לא ניתן יש להרחיק סירוס או הפלות ידי-על, יש למנוע הולדת דור שני לרוצחם או לגרום לכך ניתן

 פני קוםכל זה התבצע החל מלמריכוזי אוכלוסיה.  או ניסויים רפואיים) או לפחות מהארץ (גניבת תינוקות ומכירתם בחו"ל לשם אימוץ

ן מופיע בספרו של היטלר "מייס נורדאו, כמ שפיתח ו"תאוריית הגזע" ]כפי שנראה להלן ,המדינה ובפרט לאחר הקמתה
   .ו בסביבות שנת תשפ"גדי הס. ס. וזכויות היוצרים על הספר המקורי יפקעי-יש לציין, שספר זה שוכתב על קאמפ".

 –ה הגזעניתהשפעתו של מכס נורדאו היתה מכרעת על משכילי זמנו ולכן הוא הצליח להחדיר את התיאוריי
. נורדאו היה כוח ושם בימים ההם„ – של מערב אירופהאנטישמית שלו לתוך כל המרחב הציבורי והאקדמי 

ובו בזמן סופרו סופר גרמני, רופא לפי מקצועו עשרה שנה גדול היה מהרצל והיה בן עירו בודאפסט... –אחת
 – ספריו "פארדוכסיס" ידי-עלהפריסאי של העיתון הברליני החשוב "פוסישא צייטונג", הגיע לפרסום רב 

ללשונות מרובות ונפוצו  שתורגמו תרבותית" ו"להוציא את המנוונים","השקרים המוסמכים של האנושות ה
תלוי בדעת אחרים, קנאי  –ובלתי דעות חפשי –הוא נחשב סופר והוגהם כולו. במהדורות גדולות ביותר בכל העול

כך עמדה דמותו לפני משכילי זמנו, אחד האישים הידועים ביותר של הימים  –תפלות -לאמת, הורס אמונות
 תת על עיצוב האידיאולוגיה הנאצימכרעשל נורדאו . לכן, ניתן להבין עד כמה היתה השפעתו )122עמ' (56“ ההם

 ההיקפים של הוצאת המנוונים התנועה הנאצית. –שחלקם היו נאצים, על היטלר וראשיהאקדמיה –על ראשיו
, שנורדאו מגבש במסגרת "תאוריית הגזע", מגיעים לכדי הטפה להשמדת העמים לשם דילול האוכלוסיות

, כפי שהוא כותב רים")("המושחהאדומים, הצהובים והשמיים, הכוללים את יהודי מזרח אירופה ויהודי המזרח 
ד''ר עופרי אילני  .ת''א, שנת תר''ץ]\דב שטוק (סדן), "כתבים נבחרים", הוצ' "מצפה", ירושלים תרגום:[עמ' שח,  סים"בספרו "פרדוכ

בין המצבות בבית העלמין טרומפלדור בת''א, מתבלט מאוזוליאום אחד, מאסיבי יותר מכל הקברים ,,  – כותב
הכוחני,  רירים"ש...מכירים אותו כהוגה חזון "יהדות ה1923שנת מכס נורדאו...שמת בשמסביבו. בתוכו קבור 
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  גרמני, ימצא שם תכנים מחרידים הרבה יותר. –אבל מי שמעיין בכתביו של הרופא והפובליציסט ההונגרי
א גיבש. ורדאו היה דרוויניסט חברתי, אוהד נלהב של הקולוניאליזם האירופאי וחסיד של תורת הגזע שהומכס נ

   .מההוגים בני התקופה השתמשו במושגים גזעיים, אבל דעותיו של נורדאו נוסחו באופן בוטה במיוחד אומנם רבים
, הבעיה העיקרית הנצבת לפיתחם של עמי אירופה, 1885-סים" מתחזיתו, שאותה פירסם בספרו "פרדוכלפי 

    ל מחוץ לארצותיהם. לדעתו, הם יצטרכו להתפשט א ,היא מחסור בטריטוריה. מסיבה זו
בין העמים האירופאיים. "מלחמות העמים הן עניין של העבר", כתב, נורדאו שלל את המלחמה הטריטוריאלית 

(בלשונו המליצית של דב לאירופאיים. ומה בנוגע לבני הגזעים האחרים ? הם נידונים  רקאבל אחוות עמים שמורה 

  תוכניתו זהה ממש לתכנית "הבונים" והאלומינטי. הגזע הלבן".י ביד ,"להתבער מן העולם סדן, המתרגם מגרמנית)
ארתור  –של נורדאו  ותלמיד , בהדרכתכפי שביצעו הנאצים בעם היהודי (=נורדאו מציג את השמדת העמים כנבואה לעתיד 

ודור "כל דור  – מהכחדתם של "הגזעים הנחותים". לשיטתואך הוא רחוק מלהזדעזע , כתהליך בלתי נמנע, רופין)
מביא לאירופה שפע של עודפי אוכלוסין, שההגירה הכרח הוא להם...הגזעים הנחותים עוד מעט ואינם...האדם 

ולפיכך, נוהגים בו כבחיות...כפי אוייב, הרוצה להכביד או לקפד את החיים השחור, הצהוב או האדום, אינו שוב אלא 
= הכוללים את (חותים שלגביי בני גזעם...הכושים ...סוג אנשים נשנוהגים בחולדות הגדולות באפריקי ובהודו

(= תלמידו של הגזען ההיסטוריון בן ציון נתניהו  ".ארתור רופין) –היהודים התימניים, כפי שכתב תלמידו של נרודאו 

.כתב חמשת אבות הציונות"..לנורדאו את אחד הפרקים בספרו "הקדיש  טישמי ז'בוטינסקי ואביו של רה''מ בנימין נתניהו)האנ
התפיסה המוסרית של נורדאו מתרוממת כאן לאותו שיא של אוניברסאליות, שאליו הגיעו כי " נתניהו, בן ציון

, כשמדובר באדם שהצדיק השמדת (= ובפרט מזעזעים כל נפש יהודית)דברים מתמיהים ". (= עפ''ל)נביאי ישראל 
להיעלם, להימחות  (= האדומים)אמריקה  –שדינם של עמי אפריקה, אסיה ודרוםעמים...אירופאים רבים סברו 

 –סיפקו לגיטימציה לניצול ולג'נוסייד באפריקה  חיבורים מסוג זה,האירופאיים...גלי ההגירה מן העולם תחת 
"האם נתגשמה  –ד''ר עופרי אילני ( “מעשי זוועה שנתפסו בעיני מבצעיהם כ"התפתחות טבעית" בלתי נמנעת

השאלה נוגעת רק ,, –ז'בוטינסקי גם כתב    .)26.8.15עים הנחותים" ? עיתון "הארץ", השמדת הגז נבואתו של נורדאו על
, כ''ז ניסן 82עמ' מוסף שיש שבת, , ישראל היום""[עיתון  “ (= היינו, סלקציה)לקליטת שליש הגזע היהודי...או רביע 

שרק הגזעים החזקים שורדים  סקי,נהתחנך על שיטת ז'בוטיש ,וכן אמר רה''מ בנימין נתניהו )12.4.18( תשע''ח
הציונות ובראשם  –ת על כל ראשיומקובל ענות האנטישמית והשבחת הגזע, היוהגז  ., כ''ח ניסן תשע''ח][שם

הכרוכה  השבחת פרצוף העם מבחינה גופנית ונפשיתרק ההתערבות הזאת בגזעים אחרים, עם „ – תיאודור הרצל
ון. ההרכבה של הגזעים המערביים עם גזע זה, המתקרא בשם בכך, תפתור את שאלת היהודים באופן משביע רצ

האיסור  – ...רק הלחץ של העולם החיצוןזהו הפתרון הגדול הרצוי –משותפת  מדינה –דת'מזרחי', על יסוד 
גרמו לו לרדת ממעמדו ולהיות מוכשרים לכל דבר ורק לא  הרכבה בגזעים אחרים, ידי-עללהשביח את גזעם 
ופעילה...אלמלא אותו הלחץ והמחץ העמום של הגיטו, שהוסיף לפעול עוד שנים ארוכות לאחר  לעבודת כפיים נאמנה

יים בצורה לא גופנית בהשקפותיהם שחומות הגיטו הממשיות נפלו מזמן...אלמלא אותו הגיטו שעדיין הוא מתק
הקרויה בשם   –ות מוגבלות של המוני העם ושל משכילים מסוימים...לא היתה אצבע הטבעת שעל ידה של האנושה

 , ת"א, תשכ"א)67עמ' בר", ("נגוהות מן העפרופ. יוסף נדבה כתב   .“יהדות מתפתחת או נאמר מתנוונת בדרך שנעשה הדבר
ראשית מחקרי הביאני לרוורנד ויליאם הכלר, ידידו ומעריצו הגדול של ד"ר הרצל. לפי חישובי הקץ של הכומר „ –

אין תימה  (!!!).  1897-, עתידה היתה שמש הגאולה לזרוח לעם ישראל ביאל)(בהתאם לרמזים בספר דנהנוצרי הזה 
  .“איפוא שהוא ראה בהופעתו של הרצל באופק היהודי כגילוי של 'מלך המשיח' 

שם שמכס נורדאו היה נוצרי כ ,הנצרות הנאצית השתייכה לאגף המסורתי הפרוטסטנטי –הנצרות הנאצית 
 וא נזףכך ראהו בתחילה היטלר והתנגד לאריזציה של יש"ו וה ,ראה ביש"ו יהודיפרוטסטנטי מסורתי. כשם שנורדאו 

הרי זה שטות. מה שאותו  ,אין אתם יכולים להפוך את יש"ו לארי„ –למניינם ברוזנברג ושטרייכר  1934בשנת 
 בעקבות המצאותיו של. אומנם )47יחות עם היטלר", עמ' ש –("ראוושינג “ דברי סכלות הם ,צ'מברליין כתב ב"יסודות" שלו

 גם היטלר שינה את דעתו ולכן הוא רצה ,רתור רופין, שהיהודים האשכנזים אינם ממוצא שמיא –תלמידו של נורדאו 
לבנות  ). היטלר רצה77(עמ' 57ולהופכה לנצרות ארית  "יהודיתהמימסדית, לה הוא קרא "נצרות  להשמיד את הנצרות

הוא  כשהוא מציב את עצמו כאל בכבודו בעצמו ולדידו "האדם ,חילונית" נצרות ללא כמרים וליצור "ממלכת כהנים
עצמו ובסוג  . היטלר האמין בבורא עולם שמתגלם בו)213ר", עמ' שיחות עם היטל –("ראוושינג האל במצב התהוות" 

 – נםלמניי 15.5.1936 –ההשגחה הדטרמניסטית של הנצרות הפרוטסטנטית, כפי שהוא אמר בנאום שנשא במינכן ב
ל ). הקרדינל פאול האבר, הארכיבישוף ש70(עמ' 57“ שכופה עלי ההשגחהבבטחון של סהרורי, הולך אני בדרך „

 למניינם, לאחר שנועד לשיחה עם היטלר במשך כשלש שעות, שהיטלר הוא אדם דתי 4.11.1936-פרייוינג כתב ב
   .“רבות המערבכמקימה של ת ,ר בנצרותקנצלר הרייך חי בלא ספק מתוך אמונה באל. הוא מכי„ –בעמקי נפשו 

אחר ל. גרינג, מראשי הנאצים )79(שם, עמ' מייזר, ראש הכנסיה הפרוטסטנטית בבוואריה קרא להתפלל למען היטלר 
בלילה לפני ההוצאה להורג, ביקש גרינג מן הכומר „ –שנידון למוות בתליה במשפטי נירנברג לאחר מלחמת העולם 

  .)254("יומן נירנברג", עמ' “ האחרונה" ואת ברכת הכנסיה הפרוטסטנטית לותרניתהצבאי את טקס "הסעודה 
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ל ספרו "מדע הגזע ש ר מפרייבורג אתטס גונהנאצי ד"ר האנ 1922, כתב בשנת ס נורדאוספרו של מכשם בהשראת 
יין "מהיטלר לאור בשנת תשע"ו את ספרו של  הוציאו ,מינכןב "המכון להסטוריה בת זמננו"חוקרי  העם הגרמני".

ר טגונהאנס רו של ספפי -על ,את תיאוריית הגזעץ מאישהיטלר  וגם הוכיחהם ו רה עם הערותבמהדוקאמפ" 
    על הגזענות האנטישמית.  ,נורדאו אף דאג לבסס את הציונות מתחילתה ס נורדאו.המבוסס על ספרו של מכ

שפעו . נורדאו וכל ראשי הציונות, הו)Muskuljudentum( הביטוי האנטישמי "יהדות השרירים"יצר את  רדאוונמכס 
שחלק משמו הוא גם "יוסף"   גוריון ובפרט-בתפיסה זו ממיכה יוסף ברדיצ'בסקי, שאף הוסיף לשמו את השם בן

"יוסיפון", המתאר את  גוריון, מחבר-ם יוסף בןש-גוריון"), על-(ובעקבותין שינה דוד גרין את שם משפחתו ל"בן
 נות)(הגיו ל הגליל בשלהי תקופת הבית השני וכך הוא מציין את שמו במאמר "סתירה ובנין"עצמו כגיבור המושל ע

, ]2002הקיבוץ המאוחד  , בעריכת אבנר הולצמן, הוצ'1896-9מאמרים  -ה', שינוי ערכים גוריון), כרך- ["כתבי מיכה יוסף ברדיצ'בסקי (בן
ו ביסס יות של הגוף השרירי. ברדיצ'בסקי ונורדאושם הוא מבטל אף את הצורך להתנהל באתיות ומקדש את האסתט

ים , שהיהודיהודיות–והקריקטורות האנטי מתוך הפנמת התעמולה, על בסיס אישיותם הנמוכה והמנוונת את תפיסתם
 ת המוזיקהאמו ולנא ונגרס הציוני הראשון, בהקדימוועל כך הוא נאם בק גופניתמנוון , נצלן ו(פרזיטי)טפילי הם עם 

יטלר ה ).122(עמ' 31 ריכרד וגנר – הקיצוני, מורהו המובהק של היטלר בפרט בתחום שנאת היהודיםשמי של האנטי
קע רחיקה את מכס נורדאו גם בהשמעת המוסיקה של וגנר בכנסים של הנאצים, כפי שנורדאו דרש להשמיע כמוסיקת 

כנסי  –יו של הרייך השלישי ככל יכולתו היטלר הכניס את וגנר לתוך חי„ –בקונגרס הציוני הראשון את מוסיקת וגנר 
המפלגה הנאצית נפתחו בצליליה של האופרה "ריינצי"...הוא בילה לילות שלמים בתכנון התפאורות ל"טבעת 

ן למעי הניבלונגים" של וגנר ובעיצוב כנסי המפלגה שהפכו באמצעות האורות והלפידים, הצבעים והמוסיקה של וגנר
רש גם בעבעקבותיו  השוואה שנקט נורדאו, שררה „ .]16.8.2001ינה פורת, עיתון "הארץ", [פרופ. ד “אופרה בפני עצמם

 –מערבסה של מנהיגים בתנועה הציונית בהלאומנות הנאצית. רוח הלאומנות ה"פולקיסטית" עמדה ביסוד התפי
רות ללא "דם סימלה את היעדר השורשים והמוסר של יש דמות היהודי""אירופה, אשר נורדאו היה להם לפה...

ים התעמלות היא בעלת חשיבות עליונה ליהודים...אנחנו חסרי כח שריר„ – נורדאו כתב .)80(עמ' 40“ ואדמה"
 לוגייתגטו איבדנו את כל הכשרים הגופניים...בנאומו...ציין בעיקר את פסיכו שך אלף שנות חייויכולת, שהרי במ

חתו" "תיאוריית הגזע והשבהאנטישמיות ו .)82(שם, עמ'  “תהנאצי ההגזעים...תיאוריה שתרמה לא מעט להלך המחשב
של  על רדידות ציונית זו בגרמניה.תורה) מדעת  (= הנבערים מדעתגי היהודים המתבוללים שרשות היטב בחוהיו מו

61הרצל, נורדאו ופרויד להפוך את היהודי ל"גברי", כתב בויארון 
                                                                                        .)1997, 11 ,123עמ' (

  
  39הפרק "רופין ויחסי הציונים עם הנאצים" מתוך עבודת הדוקטורט של איתן בלום

  
ה עבודתו הוגדרה כעבודה מצטיינת באוני' ת"א ובאקדמיה בגרמניה. מחקרו דן גם ביחסים ההדוקים בין התנוע

יצר העריכה מאד את התנועה הציונית בשל התבססותה על גזענות אנטישמית, תיאוריה שהציונית לתנועה הנאצית ש
מכס נורדאו שהיה סגנו של הרצל ואותה ניכסו הנאצים לגרעין האידיאולוגי שלהם. ראשית, נעיר על מספר 

גזע לכים לו השייבלום כתב שהציונים התיחסו לכל יהודי גרמניה, ככא הסתייגויות לגבי מסקנותיו של איתן בלום. א.
ניה גרמני העליון, אך בחיבורנו לעיל הובאו דבריו של אהוד אבריאל שניהל את המגעים להעברת יהודי גרמ –ההינדו

יה לארץ ישראל מול אדולף אייכמן, בספרו "פתחו שערים" ושם הוא כתב שאייכמן לחץ על אבריאל להוציא מגרמנ
ין עושים "סלקציה", פעולה שהנאצים ניכסו מהציונים בהמשך, באת כל היהודים, אך אבריאל אמר לו שהציונים 

פין בלום כתב שרו איתןהציונים רואים ככשרים להגיע לארץ.  את הצעירים הזקנים והחולים לבין הצעירים, שרק
גזע, היינו הציוניים, אך הוא דגל –שהם טהורי היהודיםאותם של רק  (היינו, נישואי תערובת) התנגד לאסמילציה

אך כפי שהראנו לעיל שהעמדה הרשמית של הציונות  סמילציה של שאר היהודים, כי בכך תרד האנטישמיות,בא
לנצרם, כדי שהם יהיו כשרים לארץ והגזע -טהוריהיתה,  שיש להתנגד למהלך זה רק בחו"ל ושראשית יש להביא את 

בת תערו ם וז'בוטינסקי התנגדו לנישואילנישואי תערובת ובכך ליצור את "הפתרון הסופי" של היהודים ושרק אחד הע
  רוטסטנטי.פ –וגרסו רק את ההתבוללות הפנימית של העם היהודי תוך הפיכתו לעם נוצרי

 –בדוקטורט, שהציונים לא רצו את שלושת מליוני היהודים הפולנים שיגיעו לארץ, מהנימוקים הגזעניים בלום כתב ג.
ועסקניה, אך מאידך הוא לא השתחרר מהמיתוס הציוני שטופח אנטישמיים עליהם היו אמונים ראשי הציונות 

באקדמיה הישראלית, שראשי הציונים רצו להציל דוקא את יהודי גרמניה מהשואה, כי היה להם הרבה כסף וידע 
תעשייתי שיכל לפתח עוד יותר את הארץ. בלום כתב את המיתוס הזה, מיתוס שנועד לחפות על תיאוריית הגזע 

ידי ראשי הציוניים, שגרסה שיהודי גרמניה, בניגוד ליהודי פולין מהגזע השמי הנחות -ותחה עלהאנטישמית שפ
גרמני ולכן יש להציל דוקא אותם. מיתוס זה אינו עומד במבחן העובדות, שהרי  –והמנוון, שייכים לגזע העליון ההינדו

נים וכסף לארץ, הם היו צריכים לעשות ידי הנאצים, אם אכן האינטרס הציוני היה הבאת תעשיי-כשפולין נכבשה על
בפרט בפולין הסכם עם הנאצים, שהרי בכל הערים התעשייתיות בפולין עיקר המפעלים היו בידי היהודיים שגם 
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העסיקו הרבה יהודים עם ידע תעשייתי רחב. לכן, כמות היהודים בעלי ידע תעשייתי ומיליונרים יהודיים מכלל 
יתה לפחות פי שלוש מיהודי גרמניה. אמנם, כיון שיהודי פולין נחשבו בעיני הציוניים שלושת מיליוני יהודי פולין ה

כמנוונים ונחותים, כפי שציטטנו לעיל את דברי הרצל שנורדאו אמר לו שיהודי המזרח, בגדיהם כל הזמן מזוהמים והם 
אלף היהודים  450ים את ). בשנת ת"ש השתוללה מגפת טיפוס בורשה, אך כשדחסו הנאצ92(עמ' 92שורצים כינים 

בגלל  40%-מייל ללא תרופות, כדי שהמגפה תתפשט וכמעט כולם ימותו, הטיפוס ירד שם ב 1.3לגטו על שטח של 
 Scince Advances  12,8,20כללי ההיגיינה שהיו נהוגים בקרב יהודי פולין ובידום מהאוכלוסיה הפולנית (

די פולין, כפי שכתב בלום ולכן לפי תיאוריית הגזע הציונית שפיתח למניינם, כ"ב אב תש"פ). הציוניים לא רצו ביהו
נורדאו ותלמידו רופין, אחת דתם היתה להיות מושמדים, כפי שציטטנו לעיל את דברי נורדאו בספרו "פרדוכסים", 

ורדאו שהגזע המנוון חייב להיות מושמד וכפי שציטטנו לעיל את דברי עופרי אילני בעיתון הארץ, שעמדתו זו של נ
, מעידה על כך, שהוא היה "מטורלל" כלשונו ולכן "הפתרון הסופי" (שהוטמעה במערכת החינוך הציוני בארץ ובעולם)

לשליחת כל יהודי פולין לתאי הגזים לצורך השמדה, לא היתה רק מסוכרנת עם יסוד היסודות של התנועה הציונית, 
  אלא אף נלמדה מהציוניים בעידודם.

תר באמצעות סםרו "כל ידי מרטין לו-נית מתחילה מיד עם המצאתה של הנצרות המודרנית עלהאנטישמיות המודר
מכס נורדאו,  –די סגנו של הרצל י-שקרי היהודים", אך הבאתה לכדי תיאוריה גזענית אנטישמית שהומצאה על

גם ידועות, אף שהתאפשרה, כאשר מתגבש האגף החילוני של הנצרות המודרנית עם כל הדעות הקדומות, השקריות ה
רצל, האגף הדתי של הנצרות המודרנית, היינו, הפרוטסטנטית, שהרצל השתייך אליה, כפי שהראנו לעיל בפרק על ה

...היה זה ,, –היה מוכן לאמץ הקצנה מטורפת זו ולכן הרצל הביא את נורדאו לתנועה הציונית והעמידו להיות סגנו 
טישמיות (ראה שם את המקורות כך) באוניברסיטה הטכנית של הרברט א. שטראוס שיסד את "המרכז לחקר האנ

...שטראוס הציג תפיסה הגורסת, כי העיסוק המדעי בנושאים של "יהדות" כיום, לאור  1982בנובמבר  9-ברלין ב
יו נושא הנסיון ההיסטורי האחרון, אינו אפשרי בלי להקים בה כעת גם "מדע על אודות האנטישמיות", שילך, מבחינת

רגמטית של מדעי החברה פי המסורת הפ-חינת המתודה, בעקבות חקר הדעות הקדומות וההתנהגות הקבוצתית עלומב
וס האמין כי שורשיה של "האנטישמיות המודרנית" בעולם המערבי נעוצים ב"דת העולם סקסיים. שטרא-האנגלו

 20-וה 19-והספרות במאות ההחילוני" : נקודת המוצא שממנה הגדיר את המשימה, הנה ההכרה כי ההיסטוריה 
, מדוע דיטר אידלמן[ “ילון על היהודים והיהדותח-רוויים כמעט לחלוטיןצבדעות קדומות נוצריות (פרוטסטנטיות) שעברו

ורכים מיכאל פ. , תרגמו מגרמנית :דנית דותן ונועם אורדן, "מדעי היהדות, ע1הפילולוגיה רלוונטית לדת : על טקסטואליות והומניזם (עמ' 
  ].3,2005מאך ויורם יעקובסון, תל אביב, אדר תשס"ה, 

  
 רופין ויחסי הציונים עם הנאצים

  
נים על היחסים בין הנאצים לציונים נכתבו מחקרים רבים שיצרו שיח שמצדו האחד מתאר את היחסים האלו כמתוכנ

יים, העומדים על האינטרסים נובעים מחישובים ציניים ואכזרכ –אופן ישיר או עקיף ב –במידה רבה ולעיתים קרובות 
כל מדוחה המשותפים והקווים האידיאולוגיים המקבילים בין שתי הקבוצות, ואילו בקצה השני עומד הנרטיב הציוני, ש

 ד כמהוכל את הקשר הרעיוני בין השנים, ומציג אותו כקשר שהיה ביסודו פרגמטי ואינסטרומנטאלי במטרה למזער ע
  ת אירופה מהשלטון הנאצי.שניתן את הסכנה שנשקפה ליהדו

בפרק זה אעקוב אחר יחסיו של רופין עם הנאצים באופן שעשוי להבהיר חלקית את טבעם של היחסים בין 
הציונים לנאצים. אחד המכשולים המרכזיים בעיסוק בנושא נוגע להכללה של המושג "נאצים". כל איזכור של מונח זה 

ריות אין קץ ורוע; תגובה רגשית המשבשת את היכולת לאבחנות מיד מוכתם בזיכרון של הרצח ההמוני, של אכז
מפורטות. אולם אין זה רק רגש סובייקטיבי העומד בדרכנו, אלא גם המשימה של הבנת הרכיבים הבסיסים בזיכרון 
הקולקטיבי היהודי והישראלי שלאחר השואה. זרטל כותבת ש"באמצעות תהליך דיאלקטי" של "היזכרות והשכחה, 

חסת לעצמה הן כיורשת של הקורבנות והן כמאשימתן, ישראלית מגדירה את עצמה ביחס לשואה: היא מתיהחברה ה
"השואה" כותב ברטוב, "היא גם שורש התחיה יוצאת הדופן של החיים  1מכפרת על חטאיהם וגואלת את מותם."

מחשבה והיצירתיות שלאחר היהודיים לאחר רצח העם וגם גורם לחרדה עמוקה ובלבול ומבוכה המאפיינת את רוב ה
במלים אחרות, השואה (בנרטיב הישראלי המקובל) היתה ועודנה טקסט מרכזי של ליגיטימציה:  2המלחמה."

שהפכה במהלך השנים, לנקודת ההתייחסות המרכזית של ישראל ביחס לעולם המוגדר פעם  –"באמצעות אושוויץ 

                                                           
1., 3Israel’s HolocaustZertal,    
2., 800Making VictimsBartov,    
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את עצמה לחסינה מפני ביקורת, ולאטומה לדיאלוג רציונלי ישראל הפכה מדינת  –אחר פעם כאנטישמי ולעולם עוין 
  3עם העולם הסובב אותה".

ניתן להמנע מכמה מהמתחים ההרים שתוארו לעיל באמצעות אבחנה בין "הנאצים שקדמו לרצח ההמוני" או 
ריים, טוב יותר "נאצים של הפתרון הראשוני" לבין "הנאצים של הפתרון הסופי". שני המושגים האלה הם היסטו

עמדה תרבותית ולאו דווקא פריודיזציה ספציפית. ההגדרה "נאצים של מציינים מרות שבדרך בה אשתמש בהן, הם ל
הפתרון הראשוני", מציינת בפשטות את סוג הנאציזם של אותם נאצים (כולל תומכיהם הבלתי תלוים, המכונים 

 fremdes Volk)ים במהותם לגרמניה ולגרמניות לעיתים צופים מהצד) שחשבו, האמינו או רק הרגישו שהיהודים זר
or Fremdkörper)  ושיש צורך לבדל אותם. למנוע מהם נישואי תערבות למשל, לאו דווקא בגלל הסיבות הדתיות

המסורתיות, אלא בעיקר כדי לשמור על הדם הייחודי לפולק הגרמני. כך, הפתרון האידיאלי ל"בעיה היהודית", כפי 
של הפתרון הראשוני, היתה הגליה של היהודים מגרמניה, עם העדפה מיחדת לפלשתינה, שלפי  שתפסו אותו הנאצים

ובתחילת המאה העשרים  19 –תפיסה זו התאימה לדם היהודי. אינטלקטואלים ופוליטיקאים אנטישמיים בסוף המאה ה
ובגלל מאמציה להביא בגרמניה אהדו את התנועה הציונית, בעיקר מפני שזו דחתה את "ההתבוללות היהודית", 

הלוגיקה הפולקיסטית שתארתי כבר בהרחבה, ייצרה את מה שהפך לסיסמא  4להגירה של היהודים לפלשתינה.
 Juden raus! Auf nach Palästina“,(5!”בהפגנות אנטישמיות ונאציות : "יהודים החוצה! לכו לפלשתינה!" (

היהודים מגרמניה לפלשתינה כפתרון היחיד לבעיה  במלים אחרות, "הפתרון הראשוני" הוא הרעיון להגלות את
היהודית לפני הפתרון הסופי. כך, הנאצים של הפתרון הראשוני תפסו את היהודים כניתנים לשינוי (בעיקר באמצעות 
הציונות) ואילו הנאצים של הפתרון הסופי תפסו את היהודי כבלתי ניתן לשינוי במהותו. עבור רופין, הפתרון 

ה היה כוולטאנשואנג הגיוני. הנאצים של הפתרון הראשוני יכלו, ואכן עשו זאת, ללעוג לעמדה הצבועה הראשוני נרא
  6של המערב כנגד הבידול הגזעי של גרמניה והפוגרומים בליל הבדולח.

רוב ההיסטוריונים מקבלים את ההשקפה שהרבה מהשאיפות הנאציות, ובכלל זה נסיונם להשמיד את כל 
גבשו לאחר תחילת מלחמת העולם השנייה. למרות זאת , אם נתייחס אל הפתרון הסופי כאל אחד יהודי אירופה, הת

מלפחות שני פתרונות נאצים, נוכל לראות שהפתרון הסופי כעמדה תרבותית (בניגוד לתכנית קונקרטית) התגבש 
, היטלר 1925 –1926הרבה לפני תחילת מלחמת העולם השנייה. כבר במיין קאמפף, שפורסם בשני חלקים בשנים 

ביטא במפורש עמדה של פתרון סופי. הוא פתח את דבריו בנוגע ליהודי בכך שטען שעמדתו הראשונה היתה 
הומניסטית: "ביהודי ראיתי רק אדם השונה מבחינה דתית, ולכן, על בסיס הסובלנות האנושית, התנגדתי לרעיון שיש 

רגשותיו כלפי היהודים הפכו ים ממזרח אירופה בוינה, ואולם, לאחר מפגשו עם מהגרים יהוד 7לתקוף אותו."
לנטיים: "פעם, כשעברתי בתוככי העיר, פגשתי בתופעה בכפתן ארוך ופאות שחורות. המחשבה הראשונה וולאמבי

? קניתי כמה חוברות אנטישמיות. אבל רוב הטענות שנכתבו בהן היו  ? האם זה גרמני שלי היתה: האם זה יהודי
היהודי הדתי הביך ובילבל את היטלר הצעיר, האם מה שאני רואה  8ת היו בלתי מדעיות לחלוטין."שטחיות וההוכחו

לא היתה מה שגיבש היא ? אבל התגובה הזו האופיינית לאחר כלשהו,  ? ואם הוא גרמני אז מה אני ? גרמני הוא כמוני
דווקא מפגשו עם הציונים: "קבוצה  את דעתו הסופית לגבי היהודים, מה שהוביל אותו לעמדת הפתרון הסופי היה

                                                           
3.4 ,Israel’s HolocaustZertal,    
4., 366Jewish FarmersNicosia,     
5For an analysis of the use of the “nach Palästina!” slogan in the Nazi press and   

culture, see: Brenner L., Age of Dictators. According to Zindel Grynszpan, who testifi ed 
in the trial of Eichmann, when the Jews of Hanover were taken in prisoners’ lorries to 

the railway station to be deported to Poland on 27 October 1938, the streets were full of 
people shouting: “Juden raus! Auf nach Palästina!” (in: Arendt, Eichmann in Jerusalem, 228). 

During the April 1, 1933, boycott of Jewish businesses, Nazi pickets handed out an 
imitation “one way ticket to Palestine” to Jewish– looking passers– by. The Nazis worked 

with the Zionists toward that end in the 1930s, and even maintained some contact during 
the war (see e.g.: Lively & Abrams, Pink Swastika, 135). 

6According to Koonz, one of the main public relation strategies of the Nazis was   
denouncing foreign critics’ hypocrisy. E.g., the editors of the SS newspaper Das Schwarze 
Korps (Black Corps) of November 1938 dismissed the accusations of German “barbarism” 

(following the Crystal Night) by mocking the French for their unwillingness to admit 
more Jewish– German refugees. In the same way Churchill and Roosevelt were linked to 

crimes against civilians in the USA and the British Empire, e.g., by pictures and descriptions 
of race riots, and segregation and lynching of the black community (Koonz, Nazi 

Conscience, 249). For ‘primary solution Nazis,’ the deeds of their party to the Jews was no 
different from what the Americans were doing to the Afro– Americans or the American–  

Indians. On that subject see also: Bartov, Making Victims, 800–801. 
7.60Mein Kampf (München), Hitler,    
8.Ibid   
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, אבל גם כאן יש רמאות נוספת. כשהציונים מנסים [fremdes Volk]מהגזע הזה הצהירה באופן גלוי שהם פולק זר 
החדשה של היהודים תסתפק  [völkische Selbstbesinnung]לגרום לשאר העולם להאמין שהתודעה הלאומית 

 dummen]ים מאמצים בכך עוד אמצעי לרמות את הגוים הטיפשים בהקמת מדינה יהודית בפלשתינה, היהוד
Gojim] אין להם אפילו שמץ כוונה להקים מדינה יהודית בפלשתינה כדי לחיות בה. מה שהם באמת מכוונים אליו .

 Organisationszentrale ihrer internationalen]הוא לייסד ארגון מרכזי עבור הונאת העולם הבינלאומית שלהם 
Weltbegaunerei]היא לא תוכל להיות מפוקחת על ידי אף אחת מהמדינות (= ריבונית) . כמדינה סוברינית ,

 eine Hochschule]האחרות. לכן היא תוכל לשמש כמקלט לנבלים מורשעים ואוניברסיטה לנוכלים מועדים 
]werdender Gauner.9  

ביהודי, ומדגיש בשפה הרמטית הטקסט של היטלר משקף את חוסר האמון הגרמני עתיק היומין 
, את חוסר האמון ביכולתו של היהודי להשתנות, אפילו במידה והוא יקבל את הפתרון (= תדמיתית) וסטראוטיפית

יסטי יחזור לאדמתו המקורית. עבור היטלר והנאצים קהציוני, כלומר, יכיר בכך שהוא זר בגרמניה ולפי ההגיון הפול
ם אינו יכול לשנות את טבעו "המתעתע", "מטעה", "פיקטיבי", "כוזב", אם להשתמש של הפתרון הסופי, היהודי לעול

היהודי הוא לחלוטין בלתי ניתן לתיקון או לשינוי,  –בכמה ממלות המפתח בהן מתאר היטלר את היהודי במיין קאמפף 
סופי; היא מעניקה את וכך תמיד יהווה איום מסוכן. עמדתו של היטלר במיין קאמפף היא ניסוח ברור של הפתרון ה

הצורך להרחקה מוחלטת של היהודי, לא רק מגרמניה אלא מהעולם כולו. הבלתי ניתנות שלו לשינוי מזיקה ומכאן 
חייבת להתחסל כדי שהעולם ישוב להיות בריא. להיטלר ודומיו, השמדת היהודים היתה תנאי יסודי ליצירה מחודשת 

ו  להרחקת ההשפעה היהודית מגרמניה כבר משנות העשרים המוקדמות, של הגרמנים כגזע העליון הארי. הקריאה של
אבל עמדת הפתרון  10תמיד היתה מלווה בטענה שיש לחסל את "היהדות" כדי לשמור על גרמניה מפני ניוון והכחדה.

ס הסופי של היטלר, שסביר להניח לא השתנתה עד סוף ימיו, היתה חייבת להיות מוסתרת בשלבים הראשונים בהם תפ
את השלטון כדי להבטיח את המשך שליטתו. כך, משלב מוקדם של שלטונם, היטלר והמעגל הקרוב אליו השתמשו 
בפתרון הראשוני כרטוריקה באמצעותה  יזכו בסימפטיה של רוב תומכיהם הגרמנים, שהתפיסה שלהם בנוגע לפתרון 

היטלר העיר הערות משפילות על הבעיה היהודית עוצבה באמצעות התעמולה של הפתרון הראשוני. למרות ש
היהודים, הוא לא חשף את הפרקטיקות באמצעותן יושג הטוהר הגזעי שעמד בלב תכניתו. הימנעותו לא נבעה רק 
מדאגתו בנוגע לביקורת שתופנה אליו מרחבי העולם אלא גם מחששו מדעת הקהל הגרמנית. אפילו האנטישמיים 

) עלולה להזיק למפלגה ושיש לרכוש את ליבם Judenkollerהיהודים ( הנלהבים במפלגתו סברו שהפניית הזעם כלפי
אם נזכור את הדומיננטיות של הפתרון הראשוני הן כתפיסה אידיאולוגית  11של הגרמנים המתונים בדרכים אחרות.

ים והן כעמדה של רטוריקה פוליטית של ליגיטימיזציה, אין זה מפתיע שבכתביו רופין מצטט בהתלהבות רבים הנחשב
בהיסטוריוגרפיה כ"מומחים הנאצים", "פרופסורים נאצים", "אינטלקטואלים נאצים" או "מדענים נאצים", ואפילו 
התכתב וניהל דיאלוג ידידותי עם כמה מהם, בעיקר מפני שרובם היו או הציגו את עצמם כנאצים של הפתרון הראשוני 

    12ם דומות לאלו של רופין.והולטאנשאונג שלהם והתיאוריות הבסיסיות שלהם היו במהות
אחת הדמויות החשובת ביותר בקרב המומחים הנאציים היה חוקר הגזע ד"ר האנס פרידריך קארל גונטר 

 13, הנחשב כאחד מהסוכנים המרכזיים של הוולטאנשאונג שלהם,1929), חבר במפלגה הנאצית משנת 1891 –1968(
לן. גונטר היה כותב פורה על מספר נושאים אנתרופולוגיים שאיתו ניהל רופין קשר במספר דרכים, כפי שיתואר לה

ופולקיסטיים, והוא מוזכר פעמים רבות בהיסטוריוגרפיה של השואה, מאחר שהקאריירה שלו משקפת את היחסים בין 
הממסד המדעי והנאצים. עיסוקו האובססיבי של גונטר בשנות העשרים והשלושים בתיאוריות גזעיות גרם לכך 

) או "אפיפיור הגזע"   Rassen güntherלאחר המלחמה הוצמד לו הכינוי "גונטר גזע" (שבגרמניה ש
                                                           

9.61–60Ibid., 356; see also:     
10., 782Making VictimsBartov,    
11., 12Nazi ConscienceKoonz,    
12example the way Steinweis summarized their basic theories as identifyingSee for    

“racial difference as a fundamental, if not always obvious, factor of historical causation. 
Because, as they [the Nazi scientists] maintained, all humans possess an instinctive sense 
of racial difference, anti– Semitism in Germany could be explained as the manifestation 

of a natural revulsion of Germans toward Jews. Similarly, they regarded the Jewish religion as an external 
manifestation of the Jewish racial essence rather than as a faith 

system that could and should be understood on its own terms” (Steinweis, Studying 
the Jew, 18). This description can equally be attributed to Ruppin, as already described 

at length. 
13acial questionGünther played an important role in identifying and promoting the r   

in the public domain. For a detailed presentation of Günther’s theory, see: Hoßfeld, 
Rasse– Günther; Schultze– Naumburgs; Hutton, Race and the Third Reich, 35–63; Steinweis, 

Studying the Jew, 25–41. 



195  
 

 

)Rassenpapst(14  ולעיתים קרובות הוא מוגדר כאידיאולוג המרכזי של התאוריה הגזעית הנאצית. ואולם הן הכינוי
לאו דווקא  –ואה שהוצמד לו והן הגדרתו כאידיאולוג עלולים להטעות. ראשית מפני שרבים בתקופה שקדמה לש

עסקו בתיאוריות גזע במה שנראה לנו כיום כעיסוק אובססיבי וגם הגדרתו כאידיאולוג בעייתית כיוון שעד  –בגרמניה 
שנות השישים של המאה העשרים, גונטר נחשב כמדען ולא כאידיאולוג. למרות שהיה חבר במפלגה הנאצית לא היה 

אפשרות לייחס לו ולעבודתו קשר פלילי ישיר לפשעי הנאצים. למרות  לו תפקיד מרכזי בבירוקראטיה הנאצית, ואין
  15שפעל בפרופיל נמוך, הוא המשיך במחקריו ופירסם את עבודותיו גם לאחר מלחמת העולם השנייה.

 16בעקבות ספר שעסק במיתולוגיה הפולקיסטית. 1920הקאריירה של גונטר ומגעיו עם הנאצים החלו בשנת 
), שר החקלאות העתידי של הרייך השלישי, והעניק Darréומת ליבו של ריכרד וולטר דארה (פרסום זה עורר את תש

מונה גונטר לפרופסור מן המניין לקתדרה  1930–לו כניסה למעגל החברתי של האינטלקטואלים הנאצים. ב
עד אז פילולוג  גונטר שהיה Lehrstuhl für Sozialanthropologie.(17לאנתרופולוגיה גזעית באוניברסיטת יינה (

שהיה חבר  18),1887–1946ופובליציסט חסר הסמכה אקדמית זכה במינוי עקב התערבותו של וילהלם פריק (
 –תורינגיה, שכפה את המינוי של גונטר על האוניברסיטה  במפלגה הנאצית וכיהן אז כשר הפנים והחינוך של מדינת

ירה המטאורית של גונטר בתקופה הנאצית נבעה במידה הקארי 19בניגוד להמלצת הרקטור והסנאט של האוניברסיטה.
רבה מיכולתו לספק ליגיטימציה מדעית כמו גם להציג לקהל הרחב את חשיבותו של נושא הגזע בהתאם לתפיסות 
הנאציות. ההגדרות שלו היו פשוטות ובהירות, והפרסומים שלו לוו בתצלומים ובדיאגרמות קלות להבנה. ההנחה 

שלכל גוף טיפוסי יש גם תכונות אופי טיפוסיות. לפי ההגדרה שלו "גזעים" הם קבוצות שיש להם הבסיסית שלו היתה 
אותם תכונות גוף ולכן יש להם גם אותן תכונות אופי. עבודתו המפורסמת ביותר היתה "מדע הגזע של העם הגרמני" 

)Rassenkunde des deutschen Volkes 15 –היא יצאה ב –ניכרת וזכתה לתפוצה  1922) והיא פורסמה בשנת 
שמו של גונטר הוזכר בכל לקסיקון בתקופה  1945.20, ונמכרה בכחצי מליון עותקים עד שנת 1933מהדורות לפני 

הוא המשיך ליצור חידושים בתחום עד שנות  21הנאצית כסמכות המדעית העליונה בנוגע לגזע וכמומחה לגזע הארי.
   1940.22 –נח "גנטיקה אנושית" בהארבעים המוקדמות ונודע כמי שטבע את המו

בספרו "מדע הגזע של העם הגרמני" ובספרים אחרים, גונטר שירטט את התאוריות שלו בנוגע לערכו של 
טוהר הגזע הנורדי ובסכנות של הגזע היהודי:"ההשפעה של הרוח היהודית, השפעה המושגת באמצעות יתרונם 

ים של העמים האירופאים והצפון אמריקאים גם יחד". למרות הכלכלי, מביאה איתה את הסכנה הגדולה ביותר לחי
זאת, הסגנון של גונטר לא היה קיצוני, מה ששיוה לו את אופיו המדעי, ומבחינות רבות היה זהה לסגנון הניתוח 
והביקורת של רופין על הגזע היהודי. כתביו של גונטר ותוכניות החינוך שלו הכשירו קצינים נאצים רבים שהגיעו 

גונטר  23מוד באוניברסיטת יינה, באחת מארבע הקתדראות שלה שעסקו בגזע (המספר הגבוה ביותר בגרמניה).לל
נערץ על ידי רבים ממנהיגי השלטון הנאצי ביניהם אלפרד רוזנברג, דארה, פריק והוא עמד בקשר חברי עם פאול 

הוא זכה לכבוד  1941ל. בשנת ), אידיאלוג האמנות הנאצי המוביSchultze– Naumburgנאומבורג ( –שולצה
רישמי כשרוזנברג העניק לו את מדליית גתה, ואמר באותו מעמד: "עבודתך היתה בעלת חשיבות עליונה לפיתוח 

ואולם, למרות שגונטר היה בקשר עם הרבה נאצים, ניתן לקבוע שהוא עצמו היה, לפחות  24הוולטאנשאונג הנאצי."

                                                           
14. , 44Naumburgs –Schultze382; Hoßfeld,  ,Horse Breeder’s PerspectiveSee: Krüger,   
15Günther did not revise his thinking, denying the Holocaust until his death. He   

continued to argue that sterilization should remain a legal option, and played down the 
mandatory sterilization used in Nazi Germany. In one of his last eugenics works (published 

in 1959) he argued that unintelligent people reproduce too numerously in Europe, 
for which the only solution is state– sponsored family planning. See: Günther (Winter), 

Begabungsschwund in Europa. 
16und Teufel: DerRitter, Tod    

heldische Gedanke (Knight, Death and the Devil: a heroic thought). 
17., 198Weaving NetworksHoßfeld, John & Stutz,    
18Frick was a prominent Nazi offi cial, serving as Minister of the Interior of the   

Third Reich from 1933 until 1945. He was executed for war crimes after the end of 
World War II. 

19., 202Crisis of German Ideology, 53. See also: Mosse G., Naumburgs –SchultzeHoßfeld,    
The most detailed description of that affair is in: Hoßfeld, Rasse– Günther, 47–103. 

20., 48Naumburgs –Schultze, 472; Hoßfeld, German Health, Race andWeindling,    
21.[popular lexicon], Leipzig, 1937Brockhaus  –Der VolksSee, e.g.,    
22., 404Thin Line between EugenicsWeingart,    
23WeavingOn the importance of Jena to the NSDAP, see: Hoßfeld, John & Stutz,    

Networks, 200–205. 
24[16 February 1941]. RosenbergVölkischer Beobachter Reported in the Nazi newspaper    

invited Günther to the International Anti– Jewish Congress in 1944, which was due to be 
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רון הראשוני. אחת האינדיקציות לכך היא שבניגוד לעמדה של היטלר בזמן שבא במגע עם רופין, נאצי של הפת
שתוארה לעיל, הוא תמיד ראה בציונות התפתחות חיובית ושיבח אותה בכך שהכירה שליהודים יש תודעה גזעית 

פולקיסטית" הוא כתב, מכירה בכך ש"תהליך העירוב  –יחודית ואמיתית. "קבוצת היהודים שחושבת בדרך היהודית
ביולוגי של היהודים,"  –ה"עתיד הגזעי  25בנגזעי" הוא "תהליך של התפרקות" שמאיים בעצמו על הפולק שלהם.ה

) [...] רק הפרדה ברורה Untergangהוא קבע, "יכול להתפצל לשני דרכים, או הדרך הציונית או זו של ההתנוונות (
   26תביא ל"פתרון מכובד של השאלה היהודית". יהודים מהיהודים," הוא סיכם, –יהודי ושל הלא –של היהודי מהלא

ומייד לאחר שקרא אותו וציטט אותו במחקרו, הוא התכתב  27עבור רופין עבודותיו של גונטר היו אוצר בלום
, חודשים ספורים לאחר עליית הנאצים  1933איתו ושלח לו עותק של ספרו על הסוציולוגיה של היהודים. באוגוסט 

יוצרים לגבי  –ה, כפי שכותב רופין ביומנו:"גינתר היה חביב מאוד. הוא טען שאין לו זכותלשלטון, הם נפגשו ביינ
רופין  28מושג האריות והסכים עמי שהיהודים אינם נחותים אך הם שונים, ושיש להסדיר את הבעייה בצורה הוגנת."

ונחים של הבנה והסכמה. מתאר את התכתבותם והפגישה ביניהם במ 29(כמו גונטר בשורות בהן איזכר את פגישתם)
הסכמתם המדעית מובנת מאליה: שניהם פירסמו, כמעט באותו הזמן, מחקרים באנתרופולוגיה גזעית שעסקו ביהודים, 

זאת ועוד, במחקרו רופין ציטט את גונטר וקיבל אותו כסמכות מדעית  30ולשניהם היתה מתודה דומה ומסקנות דומות.
   31סה לאשש את עמדתו.חשובה, ולא רק שלא סתר אותו אלא ני

תיאור הפגישה ביניהם מגלה שרופין מנסה לזכות בהכרתו המדעית של גונטר. רופין כותב בסיפוק, לאחר 
שהוא מציין שאין זה ראוי שגונטר יקבל את כל הקרדיט, שגונטר מקבל את עמדתו ושאכן אין לזה האחרון את כל 

ליהם הם מסכימים עוסקת בהיררכיה הגזעית, וגם כאן הם הזכויות על ההגדרה של הגזע הארי. הנקודה השנייה ע
מסכימים שהארים אינם טובים יותר מהיהודים אלא שונים מהם. הסכמה זו פרובלמטית כיוון שבהיסטוריוגרפיה של 
השואה מוצג גונטר כמי שדגל בהיררכיה גזעית ובעליונות של הגזע הנורדי והארי. היתכן שרופין קיבל את הסכמתו 

? אני מאמין שהתשובה לשאלה זו חיובית. ההיסטוריוגרפיה המציגה את גונטר כמי  טר ככנה באותו הזמןשל גונ
שהאמין בעליונות הגזע הארי אינה מבחינה בין נאצים של הפתרון הראשוני לאלה של הפתרון הסופי. מוסה למשל, 

והיצירתי ביותר, כמי שעומדים בראש מתאר את התיאוריה של גונטר ככזו המעמידה את הארים כפולק הטהור, היפה 
אולם ניסוחיו של  32הסולם הגזעי ואילו את היהודים הוא מציב בתחתית הסולם, עם תכונות הפוכות לאלה של הארים.

גונטר לא היו ברורים כפי שמנסח אותם מוסה. כך למשל, גונטר טען שהמעמד הגבוה בכל העמים הוא יותר ארי מזה 
ניסוח השונה מהניסוח החד של  33שהמעמד החברתי גבוה יותר כך זורם בו יותר דם ארי, של ההמונים, כלומר שככל

נאצים של הפתרון הסופי, מכיוון שהוא רומז על האפשרות שהמעמד הגבוה בקרב היהודים הוא בעל דם ארי או 
גרמאני. ברוח זו אם  –נורדי, עמדה הדומה לזו של רופין שכפי שראינו הניח שהאשכנזים הם בעלי זיקה לגזע האינדו

כן ניתן ליישב את הבעיתיות, בכך שגונטר כמו רופין, הניח שיש שני סוגי יהודים, סוג אחד הוא של הציונים המכירים 
  בהבדל העמוק שיש בין דמם לבין הדם הגרמני ופועלים לתקן זאת, לבין שאר היהודים שטרם הגיעו להכרה זו.

העליונות הארית, כפי שכותב מוסה, זכתה לביטוי מלא רק לאחר פרשנות אפשרית נוספת היא שהתפיסה על 
, כלומר שנתיים לאחר פגישתם של רופין וגונטר. בהקשר זה אנו חייבים לזכור שתיאוריות הגזע של 1935שנת 

                                                                                                                                                                                         
attended by Nazi top brass such as von Ribbentrop and Goebbels. Owing to the war 
situation, the Congress was cancelled at the last moment and Günther was unable to 

deliver his paper: The Invasion of the Jews into the Cultural Life of the Nations. 
25.41–39Studying the Jew, , 305; in: Steinweis, Rassenkunde des jüdischen VolkesGünther,    
26.Ibid., 345   
27., 422Ruppin, Briefe, Tagebücher, ErinnerungenKrolik,    
28,Ruppin, Briefe, Tagebücher, Erinnerungen[16 August 1933]; Krolik, Tagebücher Ruppin,   

422; Bein, Chapters of my Life, III, 223.  
29,Friedrich Korner, BerlinBrief [Letter] Hans F. K. Günther an [to] Herrn Dr.    

Jena [13 February 1934], CZA A 107, 180. The contents of the letter will be described 
in the following. 

30. In 1930, RuppinSoziologie der Juden; Ruppin, Rassenkunde des jüdischen VolkesGünther,    
wrote in his diary about Günther’s Rassenkunde des Jüdischen Volkes: “He [Günther] 

includes many ideas and photographs of ancient reliefs that I want to insert into my 
book” (Bein, Chapters of my Life [31 January 1930], III, 182). This was a few months 

before Ruppin published his monumental work Sociology of the Jews, yet he managed to 
incorporate into his text many of Günther’s ideas and theories, and to do exactly what 

he had planned in his diary. This intertextuality refl ects the academic status of Günther 
in the fi eld of racial anthropology as well as his special signifi cance for Ruppin. 

31See for example Ruppin’s presentation of Günther’s explanation for the question  
of Jewish blonde– haired people: Ruppin, Soziologie der Juden, 34.  

32., 209Crisis of German IdeologyMosse G.,    
33., 176Race and Civilizationrtz, In: He   
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גונטר ומדעני גזע נאצים נוספים היו שונים במהותם מהתעמולה הרדיקלית הנאצית בנוגע לעליונות הגזע הארי, אם כי 
ניתן היה להגיע בנקל למסקנה הזו מכתביהם, באותה האופן שבו ניתן להגיע למסקנה שהאשכנזים נעלים מהמזרחים 

    34מקריאת התיאוריות של רופין, אף על פי שהוא אינו משתמש במינוח בוטה כזה.
די נבע מהתביעה של "המשרד הפוליטי לענייני גזע" שנוהל על י 1935יתכן מאוד שהשינוי שחל בשנת 

וולטר גרוס שרצה שהאינטלקטואלים הנאצים יכתבו על התכונות היהודיות הגזעיות במונחים של נחיתות ולא 
גרוס רצה לקבל גיבוי מדעי לתעמולה שהפיץ משרדו ושהיתה מופנית  35במונחים של הבדל, כפי שהתנסח גונטר.

ית ולמעשה שיקפה את הסטראוטיפים האנטישמיות של גונטר היתה רכה יותר מזו של התעמולה הנאצ  36להמונים.
הגרמנים הרווחים בנוגע ליהודים (שרבים מהם היו מקובלים על ידי רוב מנהיגי הציונות). למרות שהנאצים השתמשו 
בטקסטים של גונטר לקדם את רעיונותיהם, הטקסטים שלו לא היו ישירים וקיצוניים אלא תיפקדו יותר כמסגרת 

ת, שהעניקה ליגיטימציה מדעית למערכת התעמולה הנאצית. כך, למשל, ספרו של כללית לתפיסה גזעית של התרבו
 12,000 –), שממנו כאמור הושפע רופין, הופץ רק ב1929גונטר על היהודים "מדע הגזע של הפולק היהודי" (

ספרו  בהשוואה לתעמולה הנאצית 37עותקים (בניגוד לתפוצה של כחצי מילון עותקים של ספרו על הפולק הגרמני).
של גונטר על היהודים היה כללי ולא פסקני, היהודים הוצגו בו כגזע אחד מבין הגזעים, הם הוצגו כשונים מהגזעים 
האחרים אך לא כנחותים בהכרח, ויתרה מכך נתפסו כברי שינוי באמצעות האופציה הציונית. גונטר הציג בספרו, 

דותו של הגזע היהודי. כמו רופין, הוא התנגד לדגם של בדומה לרופין, את הציונות  כדרך היחידה למניעת היכח
האמציפציה ולא האמין ביכולתם של היהודים להשתנות באמצעות חינוך בלבד אלא אך ורק באמצעות שינוי פיסי 
שלהם. ההסכמה בין רופין וגונטר היתה מבוססת אם כן על תפיסה מדעית משותפת בנוגע לפתרון השאלה היהודית. 

לי ההבנה שלהם נבעה מהאמונה המשותפת שלהם , כפי שניסח זאת גונטר, שלכל גזע יש מוסר ייחודי באופן פרדוקס
, זמן קצר לאחר פגישתו עם גונטר, 1934 –ב 38ונורמות תרבותיות משלו ולכן לא תיתכן ביניהם הבנה משותפת.

ון בדרכי שלום יהיה אפשרי אם רופין ביטא את התפיסה הזו בספרו "היהודים בעולם המודרני": "נסיון להגיע לפתר
[...] היהודים [...] יכירו בכך שמעמדם המיוחד בקרב הגרמנים יוביל מן ההכרח לקונפליקטים שמקורם בטבע האדם, 
ושאי אפשר להסיר אותם באמצעות טענות והגיון. אם שני הצדדים היו מכירים בכך שהמצב הקיים אינו נובע מחוסר 

ו ללא תלות ברצונם של אף אחד מהצדדים, יהיה זה בלתי הכרחי להגיע לפתרון רצון, אלא מהנסיבות שהתעורר
הבנה" הובילה להערתו המעשית  –ההכרה של רופין ב"הבנה באי 39 הבעיה היהודית באמצעות אורגיה של שינאה."

  40 והיא שיש צורך לנקוט במספר פתרונות כדי להשיג "מודוס ויונדי", בין היהודים לבין הנאצים.
שה בין רופין וגונטר היתה גם בעלת השלכות מעשיות ומבחינה זו יש לראות בה חלק מסדרת המפגשים הפגי

כמו גם עם מנהיגים יהודים וציונים, שבהם  41"הידידותיים" של רופין עם נציגים ממשרד החוץ ומשרד האוצר הנאצי
הסכם  42נה ארה"ב וארצות אחרות.הוא קידם את הסכם ההעברה, הסכם שכלל את הגירתם של יהודי גרמניה לפלשתי

                                                           
34Among those considered racial anthropologists or scientists there was no explicit   

suggestion that the Jews were an inferior race. At one extreme of the racial discourse 
was fundamentalist Nordicism, which argued for the absolute supremacy of the Nordic 

race. At the other was the view that the German Volk had benefi ted from its hybrid quality, 
as each race had had a specifi c contribution to make to the success of the whole 

(Hutton, Race and the Third Reich, 110, 114). There were even many who referred to the 
Jews as Aryans, see e.g.: Kelly, Descent of Darwin, 109. 

35., 47Studying the JewSteinweis,    
36.15–, 14Studying the JewOn Nazi propaganda in this context, see: Steinweis,    
37., 50Naumburgs –SchultzeHoßfeld,    
38., 180ce and CivilizationRaHertz,    
39.257–, 256Jews in the Modern WorldRuppin,    
40in this context was used bymodus vivendi Ibid. It is important to note that the term    

many ‘primary solution Nazis.’ For example, the most infl uential and notorious literary 
agents of legitimatization of the Nuremberg Laws, W. Stuckart and H. Globke (both 

were high– ranking functionaries in the Reich Ministry of the Interior), used the same 
term. The Nuremberg Laws, they argued, would bring about a “clear separation based 
on blood between Jewry and Germandom,” thereby providing a “modus vivendi” that 

would be “just” for both peoples (Stuckart & Globke, Kommentare zur deutschen Rassengesetzgebung, 
15, in: Steinweis, Studying the Jew, 45). 

41933) was that each German Jew whoThe agreement with these offi ces (16 August 1   
chose to come to Palestine “would be permitted to take with him 1000 pounds in foreign 

currency and 20,000 marks (and even more) in merchandise, through a trust fund” 
(Bein, Chapters of my Life, III, 222). Actually this was a kind of proto– model for the Transfer 

Agreement to be discussed in the following. 
42.223–III, 222Chapters of my Life, Bein,    
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בין התנועה הציונית לבין הנאצים ובמסגרתו עברו כחמישים וחמישה  1933ההעברה כאמור התגבש ונחתם במהלך 
אלף מהגרים לפלשתינה כמו גם הון רב שמשמעותו לציונות הארצישראלית כבר הודגשה לעיל. בהקשר הזה ההבנה 

מעות מדעית אלא גם בעלת משמעות פוליטית. ממכתבו של גונטר עולה שהוא בין רופין וגונטר לא היתה רק בעלת מש
) בנוגע לתוכן פגישתם, Reichsinnenministerדיווח על הפגישה לוילהלם פריק, שר הפנים של גרמניה הנאצית (

מכתבו גונטר סיכם את  43ושזה האחרון ראה את הדברים באופן חיובי. " מר. פריק מבין היטב את המחשבות האלה."
   44הקצר באופן ברור: "הנושא היה: יוזמה להסדר מנוהל היטב בנוגע ליחסים בין יהודים וגרמנים".

על בסיס הפרגמנטים ההיסטוריים בנוגע לפגישה בין גונטר ורופין, ניתן להניח שרופין רצה להעביר, באמצעות גונטר, 
תופסים הנאצים את הבעיה היהודית. רופין היה  מסר ישיר לראשי השלטון הנאציים בנוגע להבנתו העמוקה לדרך בה

הוא  45זה שיזם את הקשר בין הצדדים, אם כי, כהרגלו, ניסה לשמור על ריחוק רב ככל שניתן מהמשא ומתן עצמו.
ורק לאחר מותו, נאלץ להפוך לדמות המרכזית במשא  46מינה לתפקיד הנושא ונותן את חיים אורלוזורוב, בן חסותו,

), 1934זמן קצר לאחר הפגישה עם גונטר פרסם רופין את ספרו היהודים בעולם המודרני ( 47הנאצי.ומתן עם השלטון 
נכתב: "לא  Namier  ,(1888–1960)פולני, לואיס נאמייר  –בהקדמה לספר מאת ההיסטוריון האנגלי ממוצא יהודי

 48חי ומובנה הוא רע באנטישמיות."כל מי שמרגיש אי נוחות לגבינו חייב להיקרא אנטישמי, וגם אין דבר שבאופן הכר
למעשה, הנוסח המקורי היה קיצוני אף יותר. וייצמן שקרא את כתב היד הזהיר את נאמייר לא להיות גלוי מדי בביטוי 

היחס של רופין לנאצים שיקף את תגובתם של רבים בקרב ההנהגה הציונית. שישה  49הסובלנות שלו כלפי הנאציזם.
לשילטון וכחודשיים לפני שרופין החל במשא ומתן שלו עם הנאצים, התאחדות ציוני חודשים לאחר שהיטלר עלה 

גרמניה, הארגון הציוני הגדול ביותר בגרמניה, הגישה מזכר מפורט לנאצים שכלל דין וחשבון על יחסי היהודים 
יעו, חייב להיות הצעד הראשון, הם הצ 50והגרמנים והציע באופן רשמי את תמיכת הציונים בפתרון השאלה היהודית.

הכרה כנה בהבדלים הלאומיים היסודיים: "לציונות אין שום אשלייה בנוגע למצב היהודי, [...] ההכרה שלנו 
יידיֶשה "ה 51בלאומיות היהודית מאפשרת יחסים ברורים וכנים עם העם הגרמני והמציאות הלאומית והגזעית שלו."

ה הכריז על אותו מסר: "הציונות שואפת להשיג את העזרה של כל ביטאונה של התאחדות ציוני גרמני ",רּוְנְדַשאּו
 יהודים, מפני שלפי השקפתה, אנחנו עוסקים כאן בבעיה קונקרטית ולא סנטימנטלית –העמים, בין אם הם פרו או אנטי

תו הארגון הציוני העולמי ראה גם הוא את נצחונו של היטלר באו 52, שבפתרונה מעונינים כל העמים."(= רגשנית)
והליברליזם. זו  (= התבוללות) האופן, לא כתבוסה של כל היהודים, אלא כהוכחה לפשיטת הרגל של האסימילציה

היתה שעתם. היטלר היה המחבט ההיסטורי שיגרום לכל היהודים קשי העורף לחזור ולהתקבץ ביחד עם בני עמם 
    53במולדתם.

שלהם להצדקת חוקי נירנברג, הנאצים פירסמו גונטר, במסגרת מסע התעמולה  –כשנה לאחר פגישת רופין
 Warum Arierparagraph? Ein Beitrag zurחוברת שכותרתה: "מדוע החוק הארי ? תרומה לשאלה היהודית" (

                                                           
43,Brief [Letter] Hans F. K. Günther an [to] Herrn Dr. Friedrich Korner, Berlin   

Jena [13 February 1934], CZA A 107, 180. 
44.Ibid   
45According to Edwin Black, “Ruppin saw to it that most drafts of his speech deleted   

any reference to the Transfer Agreement. Dr. Ruppin apparently preferred history to believe 
he had never even mentioned the subject” (Black, Transfer Agreement, 306). On Ruppin’s presence in the 

negotiations with the Nazis in regard to the transfer agreement see also: 
Halamish, Dual Race Against Time, 254–259. 

46Ruppin believed that Arlosoroff should be his successor: “I saw Arlosoroff as my  
student and heir, Almost as my son” (Bein, Chapters of my Life [19 June 1933], II, 221).   

47.[19 June 1933], I, 221Chapters of my Life Bein,    
48., xiiiJews in the Modern WorldNamier, in: Ruppin,    
49On p. 6, the lines ‘but what has happened etc.’ marked in pencil seem to me“   

dangerous, although I agree with your conclusion. But it’s a book by Ruppin and a 
preface by you and it will be quoted in Germany and the louts will say, ‘the Jews themselves 

think that it will be all for the good, etc.’ I would omit it if possible.” (Weizmann 
to Lewis Namier [1 October 1933], in: Weisgal & Litvinoff, Letters and Papers of Chaim 

Weizmann, vol. 16, 54). 
50:155; see also–, 150A Holocaust ReaderMemo of [21 June 1933], in: Dawidowicz,    

Weber, Zionism and the Third Reich, 29–33. 
51., 30ird ReichZionism and the ThWeber,    
52,Order of the Death’s HeadJüdische Rundschau (Berlin) [13 June 1933], in: Höhne,    

376–377. 
53, 35. See also Haim Nahman Bialik’s observationLudwig before the JudgeSteinglass,    

that “Hitlerism has perhaps saved German Jewry, which was being assimilated into 
annihilation. At the same time, it has made the world so conscious of the Jewish problem, 

that they can no longer ignore it” (Bialik, Present Hour, 6). 
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Judenfrage עמודים שיועדה לתפוצה המונית,  54), שמסכמת את חוקי הגזע ומסבירה את יתרונותיהם. בחוברת בת
וקסלי והוא משקף את היחסים ש שכותבי החוברת עושים בטקסטים של רופין פרדהשימו 54צוטט רופין בהרחבה.

לנטיים בין האנטישמיות המודרנית והציונות. בתחילת החוברת נכתב: "באופן טבעי היהודי מתנגד לכל דיון ווהאמבי
ירופאית. בגזע, מאחר שההכחשה של כל הבדל משמעותי בין בני אדם היא הבסיס להסתננות שלו לחברה המערב א

למרות זאת, מספר עמודים לאחר מכן,  55היהודי מוצא כל איזכור של השאלה הגזעית כהתקפה ישירה על קיומו."
כשהם מסבירים את אופיים הגזעי של היהודים, הם מצטטים את רופין: "אין זה נכון, כפי שנטען לעיתים קרובות, 

קים של מגוון אומות; נהפוך הוא, המסחר מתאים שנכפה על היהודי באופן שיטתי לעסוק במסחר באמצעות החו
הכותבים מצטטים  56במיוחד לאופיו של היהודי. הרעיון הזה זכה לתמיכה של ד"ר רופין, מלומד שהיהודים מכבדים."

ומוסיפים לו הערות בסוגריים: "הודות לכישורים המסחריים  57בהרחבה את ספרו של רופין "היהודים בהווה"
שנה נדמה היה שהם  2000), היהודים נהנו במהרה מהצלחה גדולה במסחר ובתעשיה. משך המשמעותיים שלהם (!

נועדו לעבוד במסחר. יהיה זה כוזב לטעון, כפי שיש הטוענים, שהיהודים הפכו לסוחרים בעיקר בגלל שהנוצרים מנעו 
נכנסו למקצוע זה  מהם מקצועות אחרים במהלך ימי הביניים. היהודים לא הפכו לסוחרים באירופה, אלא שהם

ם ובבל (בגלל שהם לא אהבו עבודה והעדיפו שאחרים יעבדו לכים מאז גלות בבל, בסוריה, מצריבמספרים גדלים והו
הטקסט הזה של רופין סיפק לכותבי החוברת את ההוכחה שהגזע היהודי פיתח את "האינסטינקט  58עבורם! העורך.)"

 59ני שהחברה הנוצרית לכאורה כפתה עליהם להפוך למלווים בריבית.המסחרי" שלו לפני הגיעו לאירופה, כלומר, לפ
ההתערבות של העורך בטקסט משקפת כיצד נאצים של הפתרון הסופי עשו רדיקליזציה של הטיעונים של הפתרון 
הראשוני. מאידך, קשה להתעלם מכך שהטקסטים של רופין העניקו ליגיטימציה לטיעונים הנאציים. בסופו של דבר, 

התיאוריה שלו עולה שיש שני סוגי יהודים, הציונים שהם ברי שינוי והלא ציונים שאינם ברי שינוי ומכאן הדרך  מתוך
  קצרה לטענה שהם חסרי תקנה, מזיקים ובסופו של דבר מיותרים.

שיתוף הפעולה של הנאצים והציונים במסגרת תכנית ההעברה הצריך פיתוח עמדה שתהיה מקובלת על שני 
דה שרופין סיפק לה ליגיטימציה. יתרונותיה של תכנית ההעברה עבור הציונות הארצישראלית היו ידועים הצדדים, עמ

היטב לנאצים. מיזכר פנימי של משרד הפנים הגרמני מלמד על כך: "אין ספק שתכנית ההעברה תרמה באופן 
מקור הכסף הגדול  . ההסכם לא רק שסיפק את1933–משמעותי להתפתחות המואצת מאוד של פלשתינה החל מ

ביותר, אלא גם את הקבוצה האינטיליגנטית ביותר בקרב המהגרים, ומלבד זאת היא הביאה לארץ את המכונות ואת 
במסגרת תכנית ההעברה עברו כעשרה אחוז מיהודי גרמניה  60המוצרים התעשיתיים ההכרחיים להתפתחותה."

יסטוריונים רבים רואים בהסכם ההעברה גורם מכריע ה 61לפלשתינה והיוו בה כחמש עשרה אחוז מהיישוב היהודי.
ביצירת מדינת ישראל. עד כמה שהדבר סותר את הנרטיב ההיסטורי המקובל בישראל, העובדה היא שהרייך השלישי 
של היטלר עשה יותר מכל ממשלה אחרת במהלך שנות השלושים כדי לתמוך בהתפתחות הציונית בפלשתינה. כמו כן 

   62היטלר לשילטון הציונים שיגשגו בגרמניה.ברור, שמאז עליית 

                                                           
54?Why the Aryan LawSchulz & Frercks,    
55.Ibid., 3   
56. Ibid., 25  
57and Leipzig, 1911, p. 45 2nd edition, Cologne   
58Ibid. 25    
59This use was not an exception. According to Steinweis, Ruppin was quoted extensively   

by many Nazi scholars, both directly and indirectly (Steinweis, Studying the Jew, 
124, 126, 144). Actually, one can say without exaggeration that most of the so– called 

Nazi scholars used Ruppin’s works to legitimate their position. 
60Interior Ministry internal memo (signed by the State Secretary W. Stuckart)   

[17 December 1937], in: Weber, Zionism and the Third Reich, 36. 
61rtant to note that Ruppin believed that he would manage to get mostIt is impo   

German Jews out of Germany, as is evident from his diary entry of April 1938: “The 
problem of the Jews in Germany is solvable. I talked about it with the advisor of the 

British embassy [in Germany]. There are still in Germany about 360,000 Jews (together 
with Austria – 530,000) […] if 20,000 immigrate each year to the USA, South America 

and Palestine, after ten years only 230,000 Jews will remain in Germany and Austria, 
most of them elderly. The government should leave these Jews alone; because most of 

them – with the exception of a few tens of thousands – will die eventually within 20 
years” (Bein, Chapters of my Life, III, 299). This text indicates that Ruppin perceived the 

‘primary solution’ as realistic even on the verge of World War II 
62,Zionist work was in full swing” in Germany in those years (Encyclopedia Judaica“   

entry: Berlin, vol. 5, 648). Polkehn points to the “paradoxical fact” that of all papers, it 
was the Zionist press that for years retained a certain degree of freedom which was 

completely withheld from the Jewish as well as the non– Jewish press (Polkehn, Secret 
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וייצמן, רופין, דוויד וורנר,  –ראשי המשרד הגרמני, שהיו אחראים על תכנית ההעברה  1933בספטמבר 
 1000נפגשו במאראן שבשוויץ. בין יתר הנושאים, רופין הציע תכנית להעלאת  –סנאטור לאנדוור ורוזנבליט (רוזן) 

ית. אלה שלא זימון מחדש שיכשיר אותם לעבודה פיצו במחנות בגרמניה שבהן יעברו אצעירים חסרי אמצעים שיקוב
הצעתו של רופין זכתה  63יוכלו לעבוד ידחו; המתאימים ישלחו לפלשתינה להמשך הכשרתם כעובדים חקלאיים.

עירים זה היה פרויקט נוסף בו יישם רופין את תכניתו להגירה סלקטיבית של צ 64לאישור ואף יושמה בהצלחה.
ובארכיונים נוספים,  65) במוסקבה,Osobyi Arkhivבמסגרת הבילדונג הציוני. ניקוסיה מצא בארכיון אוסובוי (

שבמסגרת שיתוף הפעולה בין הציונים והנאצים הופעלו תכניות הכשרה שמטרתן היתה למגר את הנטיה להתבוללות 
מצא אינספור דוחות משטרתיים לפיהם פעל המשטר  בקרב יהודי גרמניה ולהביא להגירתם אל מחוץ לגרמניה. כמו כן
ס.ס. והגסטאפו התיחסו לתכנית שיזם רופין  –ה  66הנאצי למנוע את פעולתם של ארגונים שתמכו באסימילציה.

ממחקרים אלו עולה שהפתרון הראשוני היה גורם חשוב  67לאימון מחדש כמפתח לסילוקם של היהודים מגרמניה.
ים לפחות בשנים להם לתמרן בין ההנחות הסותרות של עצמם ובני בריתם בנוגע ליהודבמדיניות הנאצית, ואפשר 

 1937לטונם. רוזנברג, שהיה אחד האידיאולוגים המרכזיים של המפלגה הנאצית, כתב עוד בשנת שבהן ביססו את ש
או לפחות יעזבו  "יש לתמוך בציונות באופן נמרץ כך שמספר מסוים של יהודים גרמנים יועברו מדי שנה לפלשתינה

עד כדי כך שהיו גורמים במפלגה  ,גם הס.ס. בראשותו של הימלר תמך בהתלהבות רבה בציונות 68את גרמניה".
קרא לפעילות במגוון דרכים  1934ס.ס. משנת  –נייר עמדה פנימי של ה 69הנאצית שראו בו "רך" כלפי היהודים.

של בתי ספר, ליגות של קבוצות ספורט, ארגונים לפעילות  ית, במסגרתנלתנועה הציונית: יצירת מודעות עצמית גזע
ס.ס.  –שנה אחר כך, בוטאה בעיתון של ה 70תרבותית, בקיצור, כל מה שיכול לעודד את המודעות לזהות הציונית.

Das Schwarze Korps .בין ראשי  –הבנה  –הבנה באי –כל אלה נבעו מאותה הסכמה  71תמיכה גורפת בציונות
בראשות רופין לשלטון הנאצי, הסכמה שיצרה בסופו של דבר שני סוגים של יהודים: ציונים וכל תכנית ההעברה 

היתר. כך, למרות שלפי חוקי נירנברג אסור היה ליהודים להניף את הדגל הגרמני, ניתנה לציונים האפשרות להניף את 
היתרים לסממנים חיצוניים אלא גם אולם תמיכת הס.ס. לא היתה רק בפעילות תרבותית ובמתן  72הדגל של תנועתם. 

מכל אלה עולה ששיתוף  73בשיתוף פעולה עם ארגון ההגנה, ובאספקת נשק שייסייע להם בהתנגשויות עם הערבים.

                                                                                                                                                                                         
Contacts, 62). Ruppin himself notes in his diary that at the end of 1933 the number of 

subscribers to the Jüdische Rundschau rose from 7,000 to 30,000 (Bein, Chapters of my Life, 
III, 223). 

63,9098\The Summary of the meeting in Maran [19 September 1933], CZA S 25   
in: Gelber, Zionist Aliyah Policy, 251–252. 

64.III, 224Chapters of my Life, Bein,    
65scholars since the early 1990savailable to Western    
66, 367. The German Zionist movement had establishedJewish FarmersNicosia,    

several occupational retraining camps in Germany before 1933. A systematic network 
of these centers operated by the Zionist youth movement Hehaluts (der Pionier; the 

pioneer), which had the task of preparing its members (aged 17–35) for the realities of 
Palestine. Other Zionist– oriented organizations sponsored by various Zionist groups 

and relief agencies began operations within a year of Hitler’s appointment as chancellor. 
By March 1934, there were already 6,069 Jews in Zionist occupational retraining programs 

in Germany, almost 2,400 of whom were in agricultural retraining camps. By 
1936, Hehaluts had organized thirteen administrative districts in Germany with some 

12,000 members, and had established forty– fi ve occupational retraining centers throughout 
the Reich. In those years the Zionists claimed that their youth organizations included about three– quarters of all 

Jewish youth in Germany (Nicosia, Jewish Farmers, 368–369). 
67.Ibid., 371, 377   
68., 153Die Spur des JudenRosenberg,    
69,, Chapter 7, (electronic text without page numbers)Age of DictatorsBrenner L.,    

[http://www.marxists.de/middleast/brenner/ch07.htm]. 
70.181–, 178itzTwisted Road to AuschwSchleunes,    
71Third Reich and the PalestineDas Schwarze Korps [26 September 1935], in: Nicosia,    

Question, 56–57. 
72., 254A Holocaust ReaderDawidowicz,    
73long aThere is . 220–219, 105, 46–, 63Third Reich and the Palestine QuestionNicosia,    

list of Nazis who defi ned themselves – naturally in other words – as ‘primary solution 
Nazis.’ Alfred Rosenberg (1893–1946) claimed that the ‘primary solution’ for the Jews 
was his position during the whole period of Nazi rule. He claimed that in 1936 the Jews 

were offered, by a joint initiative of England, Germany and France, the possibility of 
leaving Europe for Alaska, Guinea, Madagascar and Uganda, but the Jews rejected this 

initiative (Goldensohn, Nuremberg 1946, 210). Julius Streicher (1885–1946), a prominent 
Nazi and the founder and publisher of the Der Stürmer newspaper, identifi ed himself as 
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רינהרט  1935 –הפעולה של הנאצים עם הציונים בתקופה שקדמה למלחמה היה בדגם של הפתרון הראשוני. כך ב
, ביטא עמדה ברורה בנוגע לבידול בקרב היהודים: במאמרו "האויב הבלתי היידריך, ראש מחלקת הביטחון של הס.ס.

נכתב: "אנחנו חייבים להפריד את היהודים לשתי קטגוריות, לציונים  Schwarze Korps –נראה", שפורסם ב
ת את ולתומכי האסימילציה. הציונים מצהירים בבירור על קונצפט גזעי, ובאמצעות הגירה לפלשתינה, הם עוזרים לבנו

   74המדינה היהודית שלהם...אנו מאחלים להם כל טוב ורצוננו הטוב הרשמי עומד איתם."
קשה לקבוע אם הימלר והיידריך, שהיו מקברניטי הפתרון הסופי שנים ספורות לאחר מכן, האמינו באמת 

התקיימה הן  בחלוקה זו, שבה ישנם יהודים טובים ורעים. על כל פנים ברור שבמהלך שנות השלושים חלוקה זו
מבחינת התפיסה והן מבחינת השלכותיה הפרקטיות. יתכן מאוד שהסיבה לעמדתם היתה הלחצים הפוליטיים 

לנטיות שלהם ביחס לאמריקה. ווהמרכזיים שפעלו עליהם היתה האמביהבינלאומיים בהם היו נתונים. אחד הלחצים 
המערבית. ואולם מבחינה פוליטית, היטלר ומשטרו מצד אחד הם ראו באמריקה את הגורם המרכזי לניוון של התרבות 

בדעת הקהל  75רצו להרחיק עד כמה שניתן את ארה"ב ממעורבות ביבשת אירופה ולהימנע מכל קונפליקט איתה.
הבינלאומית: גרמניה היתה תלויה בשוק העולמי והאנטישמיות הנאצית היוותה בעיה לכלכלה הגרמנית. היהודים היו 

מזרח אירופה וארה"ב. אנשי העסקים והיצואנים  –השווקים המרכזיים של הכלכלה הגרמנית גורם משמעותי בשני 
הגרמנים שהמשטר הנאצי היה זקוק לתמיכתם לא היו מוכנים לספוג הפסדים בגלל האנטישמיות הקיצונית של היטלר 

לשה הזו והוטרדו מאוד שהיתה עלולה להוביל לחרם על קניית מוצרים גרמנים. המומחים של המשטר הנאצי דנו בחו
חששם של הנאצים גבר בעקבות מספר  76מהאפשרות שההתנגדות הבינלאומית למשטר החדש תוביל לקריסתו.

נסיונות של יהודי אמריקה להכריז על חרם על סחר עם גרמניה, הבולט בנסיונות אלו היתה הפגנה הקוראת לחרם של 
   77ור גרדן .שמילאה את המדיסון סקו 1933מוצרים גרמניים במרץ 

אחד הגורמים המרכזיים לכך שתנועת החרם כנגד גרמניה לא צלחה בסופו של דבר היה שיתוף הפעולה של 
הנאצים עם הציונים. תכנית ההעברה ושיתוף הפעולה של הנאצים עם הציונים היתה תלויה בכשלונה של תנועת 

סוכלה בהוראה  1933 –) בThe London Boycott Conferenceהחרם. כך למשל, ועידת החרם של לונדון (
עצות עם הקונסול הגרמני שישב בירושלים, נכתב: "התפקיד ימתל אביב, במברק שנשלח לאחר התי המפורשת שהגיע

העיקרי שלנו הוא למנוע, מפלשתינה, את התאחדות יהודי העולם על בסיס עוין כנגד גרמניה [...] זה יכול להזיק לכוח 
החשיבות של מניעת החרם עבור הציונים היתה  78דים ולזרוע בשורותיהם מחלוקת."הפוליטי והכלכלי של היהו

עליונה כיוון שבמידה והיתה מצליחה תכנית ההעברה היתה מתחסלת. כפי שניתן ללמוד מהמברק הזה, מעורבותם של 
ורת על תכנית הציונים במניעת החרם היתה אקטיבית אף על פי שמוערבות זו הוכחשה נמרצות. רופין הדף את הביק

ההעברה עם הנאצים בטענה ש"הסכם ההעברה אינו מפריע לתנועת החרם מאחר שלא תהיה  זרימה של כסף חדש 
טענה זו היתה נכונה מבחינה טכנית, כפי שכותב באואר: "גרמניה הרוויחה מעט מאוד אם בכלל  79בעקבות ההסכם."

מההשלכות שהיו לתכנית. כפי שרופין עצמו ידע,  טענה זו נכונה במידה ואנו מתעלמים 80כסף מהסכם ההעברה."
רווחיה של גרמניה מההסכם לא היו אמורים מלכתחילה להיות רווחים כספיים אלא בעיקר רווחים סימליים 
ופוליטיים. לקשר בין הנאצים לבין הציונות היה תפקיד חשוב ביחסי החוץ של הנאצים ובעיקר לתדמית שלהם 

                                                                                                                                                                                         
a Zionist, claiming that his views were similar to those of Weizmann and other Zionists: 

“I supported the establishment of a Jewish state in Madagascar or somewhere in 
Palestine, but not their extermination. […] if you read all the issues of Der Stürmer you 

will not fi nd there even one word concerning the extermination of the Jews” (ibid., 
252–253). Baldur Benedikt von Schirach (1907–1974), the head of the Hitler– Jugend and 
Gauleiter and Reichsstatthalter (Reich Governor) of Vienna, spoke in the same way (ibid., 

265). Otto Olendorf (1908–1951), a member of the Nazi party since 1925 and a key 
commander of the SS (later sentenced to death by hanging), justifi ed the Nazi racial 

laws by saying that “this is the way the Zionists think too, the Jews must be separated 
from the Germans. Absolutely true” (ibid., 281). 

74., 333Order of the Death’s HeadIn: Höhne,    
75itical restraint it, 82. “The regime attempted to justify the initial polAmericaDiner,    

had shown the United States by arguing that President Roosevelt should not be given a 
reason to abandon the neutrality that Congress had adopted. The instructions of the 

Propaganda Ministry to the press in the 1930s had the effect of protecting the United 
States and its president” (ibid., 86). 

76. Ibid., 86  
77.Age of DictatorsOn the attempts at boycott see: Brenner L.,    
78., 132Third ReichIn: Yisraeli,    
79., 328Transfer AgreementIn: Black,    
80., 13Jews for SaleBauer,    
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ההעברה אולי לא הכניס כסף לגרמניה באופן ישיר אולם הוא מנע מהם הפסדים שהיו באמריקה. מבחינה זו, הסכם 
  נגרמים להם במידה ותנועת החרם היתה מצליחה. 

הציונות הארצישראלית זכתה בתמיכה משמעותית, מכרעת, משיתוף הפעולה שלה עם הנאצים, וקשה 
יעה קשה בתנועת החרם שהצלחתה היתה עשויה להימנע מהמסקנה שהשג זה בא על חשבונם של יהודים אחרים, ומפג

מורליזציה לתומכים  –לערער את השלטון הנאצי בראשית התבססותו. הסכם ההעברה סייע לנאצים בכך שגרם לדה
בתנועת החרם, ובכך שהוא הפיץ את האשלייה שיש אפשרות להגיע עם הנאצים להסכמה, למודוס ויונדי כפי שניסח 

דוס ויונדי היתה למעשה, בלשונו של מוסה "אי השתתפות שיטתית בחיים הציבוריים זאת רופין. עמדה זו של מו
היא דחתה באופן עקרוני, כל השתתפות במאבק של האירגונים היהודיים בגרמניה כנגד המשטר הנאצי.  81בגרמניה."

ה להגיע להסכמה יהודים ברחבי העולם, בכך שידעו שתנועה יהודית היתה מוכנ –מורליזציה ללא –היא גם עשתה דה
עם האויב. נחום גולדמן כותב באוטוביוגרפיה שלו על פגישה שהיתה לו עם ראש הממשלה הצ'כי, אדווארד בנש 

)Benes בנש האשים את הציונים בכך ששברו את החרם נגד היטלר בכך שחתמו על הסכם ההעברה, 1935), בשנת .
צים. גולדמן כתב באוטוביוגרפיה שלו: "השתתפתי בחיי והאשים את התנועה הציונית בסירובה לארגן התנגדות לנא

בהרבה פגישות כואבות, אבל לעולם לא הרגשתי אומלל ומבויש כמו שהרגשתי בשעתיים האלו. הרגשתי בכל חלק 
אכן, הסכם ההעברה הוציא את התנועה הציונית מהחזית של ההתנגדות לנאצים. התנועה  82של ישותי שבנש צודק."

דה להיטלר, אלא שיתפה עמו פעולה וכפי שניתן ללמוד מההצעות של ארלוזורוב ווייצמן להקמת הציונית לא התנג
 83בנק משותף, רק חוסר הרצון של הנאצים להעמיק את הקשר ביניהם מנעה התפתחות של שיתוף פעולה גדול יותר.

ת העולמית קטנה אחת הסיבות לכך היתה שהחשש של הנאצים מחרם פחת כשהם הכירו בכך שהעוצמה של היהדו
   84בהרבה ממה שדימיינו בתחילה.

ההסכם בין הנאצים לבין הציונים הושג מתוך סדרה של אינטרסים משותפים. ייתכן מאוד שחלק מאלה 
ות למשטר של היטלר חסרת סיכוי, ומתוך מניעים דשנטלו חלק בהסכם סברו שהסיכוי להצלחת החרם קטן ושההתנג

ל היישוב תמכו בהסכם; אף אחד מהם לא חזה באמצע שנות השלושים את רצח פרגמטיים וחרדה לגורל הכלכלי ש
העם שעתיד להתרחש במהלך המלחמה. על כל פנים, בכל מה שנוגע לסיפור האישי של רופין, נדמה שההבנות שלו 

ג משותף והרצון שלו להגיע למודוס ויונדי עם הנאצים לא נבעו רק משיקולים כלכליים ופרגמטיים, אלא מוולטאנשאונ
בנוגע לשאלת היהודים שאותו כיניתי "הפתרון הראשוני". התפיסות המשותפות לו ולפחות לחלק גדול מהנאצים 
בשנות השלושים היו שהיהודים חייבים להיות מודרים מהתרבות הגרמנית ולבסוף להיות מגורשים מגרמניה. אין 

ההשלכות הולטאנשאונג שלהם כפי שאנחנו מבינים  ספק, שרופין ורבים אחרים, ציונים ונאצים כאחד, לא תפסו את
הם  85יה הנאצית. מבצעי הרג היו רק השלב הקיצוני והסופי של ההדרה."פאותה כיום: "ההדרה עמדה במרכז האוטו

(=  לא תפסו שמדיניות הבידול וההדרה הנאצית תוביל בסופו של דבר להתפרצות של שנאה פתולוגית ולרצח וודאי 
שלא חזו את הפתרון הסופי והשואה. בהקשר זה חשוב לציין, כפי שהדגישו היסטוריונים רבים,  גם של הציוניים)

שהפתרון הסופי, הנסיון להשמיד את הגזע היהודי באירופה, התגבש רק לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה; סביר 
  ע. להניח שמחנות ההשמדה אפילו לא עלו בדימיונם של הנאצים בזמן שרופין בא איתם במג

: "שלשום שמעתי 1933רופין מתאר ביומנו את התרשמותו מאחד מנאומיו הראשונים של היטלר בשנת 
עשיר  –טלר ברייכסטאג, היה זה נאום הרבה יותר טוב מכל נאומי הבחירות שלו יברדיו את נאומו הפרוגרמטי של ה

, שבו אמר היטלר בין 1933במרץ  23 –רופין התייחס לנאומו של היטלר ברייכסטאג מה 86תוכן, מעניין, מרתק."
היתר את הדברים הבאים: "במקביל לטיהור הפוליטי של חיינו הציבוריים, ממשלת הרייך תנקוט בטיהור מוסרי של 

כל אלה    –הגופים המשותפים לכל האומה. כל מערכת החינוך, התיאטרון, הקולנוע, הספרות, העיתונות וגלי האתר 
טו בהתאם. כל אלה חייבים לשרת את התיחזוק של הערכים הניצחיים השוכנים ישמשו אמצעים למטרה זו וישפ

במהותו של האופי של הפולק שלנו. האמנות תשאר תמיד הביטוי והרפלקציה של הכמיהות והמציאות של זמננו. [...] 
ות האמנותיים זו היא המשימה של האמנות לבטא את הרוח נחושה זו של דורנו. דם וגזע יהפכו שוב למקור של המוסד

(= השבחת  עבור רופין, כמו אויגניקאים אחרים רבים שפינטזו על מדינה המשתמשת בפרקטיקות אויגניות 87שלנו."
, היטלר בראשית דרכו נראה היה כפוליטיקאי מרענן ומבטיח. הופעתו ציינה את האפשרות ליישם את האוטופיה הגזע)

ין שירטט במאמרו "הוולטאנשאונג המודררני והפילוסופיה של של ההיגיינה הגזעית. שלושים שנה לפני כן, רופ

                                                           
81., 32gang der deutschenNiederMosse W. E,    
82.260Memories, Goldman,    
83., 121Age of DictatorsBrenner L.,    
84. , 15Jews for SaleBauer,   
85., 17Origins of Nazi GenocideSee: Friedlander H.,    
86.III, 219Chapters of my Life, Bein,    
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רפואי הזה. סביר להניח שרופין תפס את היטלר כפוליטיקאי הראשון  –ת מה שנראה דומה מאוד לחזון הביוניטשה" א
   88העובד על פי התפיסה של האקל שהפוליטיקה היא ביולוגיה יישומית.

יה י ? מה היה התפקיד של הפתרון הראשוני במתן ליגיטימצמה היחס בין הפתרון הראשוני והפתרון הסופ
י, לתהליך שהוביל לשואה ? שאלות אלה דורשות חקירה נוספת. על כל פנים, ההבדל בין הפתרון הראשוני והסופ

 המשמעותית שמתקיימת ביניהןן להסיט אותנו מלראות את החפיפה מבחינת הכוונה או האחריות והאשמה, אל לה
ח מדת בבסיס של שניהן, זו הרואה באדם גוף בלבד ושוללת ממנו את הרוושל התרבות האנושית העוהיא התפיסה 

ותב . לוינס כ(= מבנה חשיבה מרכזי בנצרות הפרוטסטנטית והמדע המודרני הפרוטסטנטי) ויכולת הבחירה החופשית
ופן דעניקים לו עמדה יוצאת ליסטים מוניסטיים מהסוג של רופין: "הם ממקמים את הגוף בטבע, ואינם מיעל מטרי

ח. י הרוביקום. [...] הביולגי, עם התפיסה של הבלתי נמנעות המשוקעת בו, הופך להיות ליותר מאשר אוביקט של חי
בדים הוא הופך לליבו. הדחפים המיסתוריים של הדם, הפנייה לתורשה ולעבר שבו הגוף משמש כמינשא אניגמטי, מא

, ם זאתות לפתרון עצמי חופשי וסוברני ואת ההוד של נצחון הרוח על הגוף. במקואת האופי של היותם בעיות הכפופ
, אם היא הופכת לעבודה של זייפנים. חברה המבוססת על קרבת דם נמנעת מייד מהקונקרטיזציה הזו של הרוח. ואז

  הגזע אינו קיים, מישהו צריך להמציא אותו!" ואיתו את כל הפרקטיקות שתפיסה כזו מחוללת.

  
  כוםסי
  

מודרני והארצישראלי בעשורים  –הספר הזה מתאר ומנתח את עלייתו של הרפרטואר והשדה החברתי העברי
 הראשונים של המאה העשרים באירופה ובפלשתינה. באמצעות שימוש בארתור רופין כציר להבנת תהליך זה נחשף

אלית, והחשיבות של תעביר זה התעביר הרחב של דגמים מהתרבות הגרמנית לשדה החברתי של הציונות הארצישר
  להבנת ההיסטוריה ומבנה העל של התרבות הארצישראלית. 

בפרק הראשון תואר כיצד התגבשה זהותו התרבותית של רופין על ידי הרפרטואר הגרמני בסוף המאה 
התשע עשרה ותחילת המאה העשרים. בפרק זה נותחה העמדה של "המחוייבות הכפולה" בה היה נתון, התפיסה 

פנטאסטית של האאוטסיידר ויחסו לתרבות הגרמנית, ואת ההקשרים בעטיים פעל לממש את שאיפתו להתקבל ה
ילו לתרבות הגרמנית ולהרגיש אליה השתייכות. אביו החלש והלא אמין וקשריו הרופפים עם התרבות היהודית הוב

ה זשל התרבות הגרמנית. בתהליך אותו להפנים בתהליך רדיקלי של תיקוניות יתר את הדגמים הלאומניים ביותר 
זהותו התרבותית של רופין עוצבה בדרך דומה לדרך בה רוב הציונים המרכז אירופאים שהגיעו ליהדות דרך 
הלאומיות והציונות, שאליה הגיעו לאחר תהליך ארוך של ניסיונות היטמעות והתקבלות לתרבות הגרמנית 

סורת רכז אירופה לא תפסו את היהדות באמצעות קשר ישיר עם המהדומיננטית. כתוצאה מתהליך זה רוב הציונים ממ
יים. היהודית והשפות היהודיות ( או עברית), אלא הגיעו להבנת היהדות והיהודים דרך התרבות וההביטוס הגרמנ

נוי בקריאה זו של היהדות דרך הגרמניות הם אימצו בתחילת המאה העשרים לקסיקון ומשמעות חדשים כתוצאה מהשי
גוריות וההגדרות של היהודי בתרבות הגרמנית של מפנה המאה. ירידת קרנה של הדת, תהליך התיעוש בקט

 עה שלוהאורבניזציה המואץ, עליית הקולוניאליזם והדרויניזם החברתי היו בין הגורמים המרכזיים שהובילו להגז
  השיח המדעי והתרבותי.

 מהעמדה האסימילציונית הדומיננטית ולבקר אתעמדתו הציונית של רופין הובילה אותו להבדל בהדרגה 
ה הנאורות והאמנסיפציה ובתוך כך לאמץ וולטאנשאונג המבוסס על דרויניזם חברתי השואב השראתו מהמיתולוגי

 ניה של סוףבגרמ הפולקיסטית; מה שרבינבאך הגדיר כ"מאטריאליזם ְטַרְנְסֶצְנֶּדְנָטִלי". הולטאנשאונג והשיח הזה העלה
) שייצר דגמי ניהול חדשים במפעלים ויחסי עבודה Arbeitswissenschaftעשרה "מדע עבודה" ( המאה התשע

חדשים בין המעסיקים והעובדים. רפרטואר זה הציג דרכים חדשות לעיצוב מעמד הפועלים באמצעות מערכת של 
וקר רופין ועמדתו כחקודים שמטרתם היתה להעניק משמעות קיומית לחיי העבודה של הפועלים. הוולטאנשאונג של 

ת, חברתיהנוצרו מתוך זיווג זה בין אויגניקאים דרויניסטיים חברתיים, ששאפו ליישם את התיאוריות שלהם במציאות 
לבין בעלי ההון ששאפו לארגן את מפעליהם ביעילות כדי להגדיל את רווחיהם ולמנוע את עליית האיגודים 

שדה מקרים, נקודה אחרונה זו היתה בדיוק אחד מתפקידי המפתח בהסוציאליסטיים העצמאיים. כפי שהדגמתי בכמה 
לבין קבוצת מנהיגי פועלים שהיו  –הפרטי והלאומי  –העוצמה הציוני בפלשתינה, כלומר, לתווך בין הבעלי ההון 

  נאמנים לו ושפעלו לפי תכנון התרבות שלו.
היהודי, (= העם) ר של הפולק בשנים הראשונות של המאה העשרים החל רופין את הקאריירה שלו כחוק

במיוחד של הסטטיסטיקה שלו והרכבו הגזעי, ובמקביל החל את פעילותו בתנועה הציונית. תכניותיו החינוכיות 

                                                           
88.58–, 50Biological ScienceA quote used also by Nazi propagandists. See e.g.: Stein,    
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והאויגניות שכוונו מלכתחילה לתרבות הגרמנית בכללותה, הוחלו כעת על היהודים, שנתפסו עבורו באמצעות 
בסיס לכל הצדקה רציונלית להמשך קיומם של היהודים כפולק נפרד הם י, עד כדי כך שהאמין שהנוולטאנשאונג גזע

תכונותיהם הגזעיות הגבוהות. מתוך הולטאנשאונג הזה הוא יצר בהדרגה תכנית תרבות שמטרתה היתה לפתור את 
השאלה או הבעיה היהודית באמצעות תהליך ארוך ועמוק של שיפור ביולוגי, שיכלול סגרגציה של הפולק היהודי 

אדמתו המקורית", כמו גם בידול מחמיר ותיחזוק של רכיביו הגזעיים. ההנחה הבסיסית ו"פריצת הדרך" שלו היה ב"
 –גרמאניים ושבתוך הפולק היהודי יש ניוון של הרכיב השמי –הגילוי שרוב היהודים אינם שמיים אלא שייכים לאינדו

ם. תוך פיתוח הרעיון הזה הוא למעשה קיבל את אשכנזי –גרמניים –מזרחי ותחייה של האלמנטים האינדו –ספרדי
יהודית, אלא שהוא שייך אותם רק לקבוצות שוליות  –האנטישמיות הרווחות ואת הנחיתות השמית –הגזעניותההנחות 

  ומתנוונות בתוך ההרכב הגזעי של הפולק היהודי.
נון תרבות שמטרתו החל רופין במסגרת תפקידו כמנהל המשרד הארצישראלי בפעילות של תכ 1908בשנת 

ת אלית המתהווה. מהגרי העליה השנייה והשלישירחדש לתרבות הארציש (= תכנית פעולה) היתה להנחיל רפרטואר
 ל ידיהיו הצרכנים הראשונים של הדגמים ברפרטואר זה, והם נבחרו על ידי המשרד לאחר בדיקה וסלקציה שנוהלה ע

ל יבה שגבש קבוצה דומיננטית  של יהודים "טהורי גזע", קבוצת לרופאים ופקידי ההגירה של המשרד, במיוחד כדי ל
ות הפקידפועלים נאמנים, שהיתה מורכבת בעיקר ממנהיגי תנועת העבודה ופעיליהם.  כמעט כל המנהיגים הפוליטיים ו

הבירוקראטית הבכירה מהעליה השנייה תיארה את רופין כאישיות המרכזית שעיצבה את דורם ואת אישיותם. 
י סד את חוות ההכשרה החקלאית (כינרת) ואת הקבוצה הראשונה (דגניה) לא הגיעה מחוגיטות המכריעות ליההחל

י הפועלים אלא מהיוזמה של רופין וכל שלב בהתפתחותן היה חלק מתכניתו, עובדה המלמדת על כך שהשדה החברת
אמצעות תכנון התרבות של רופין ולא ורגנו מלמעלה בא –במיוחד תנועת הפועלים ו –העברי מודרני או הארצישראלי 

  מלמטה כפי שמקובל בנרטיב הציוני.
 חזונו והתערבותו של רופין שינתה בהדרגה את השקפת העולם של מנהיגי הפועלים ועיצבה אותה בהתאם
לרפרטואר החדש אותו הנחיל להם. הצעירים שבחרו להישאר בארץ לא עשו זאת כתוצאה מהתפתחות בתודעתם 

אל כתוצאה מתכנון התרבות של המשרד הארצישראלי ומהדגמים  –שהיתה מבולבלת ולא בשלה  –ת האידיאולוגי
מתיישבים הצעירים שהיו במידה רבה סוג של "אנשי אוויר"  –החדשים שרופין סיפק להם. הפועלים

)Luftmenschen יו למעשה עובדיו של המשרדה –הוגדרו זמן קצר לאחר מכן כחלוצים ש –) קולוניאליים 
ן הארצישראלי שיכול היה לשכור אותם, לפטר אותם ולעצב אותם. כפי שהדגמתי במספר מקרים, האופן שבו רופי

ותם אדם" ציוני, ושא –שיכפל והפיץ את הרפרטואר היה בעזרת מנהיגי הפועלים, אותם תפס ובנה כסוג של "על
  הגדיר כיהודים "טהורי גזע" או "טיפוס המכבי".

צב במידה רבה את הפרגמטיזם האידיאולוגי המאפיין את תנועת העבודה, לא רק המשרד הארצישראלי עי
בכך שהציע אידיאולוגיה חדשה, אלא בכך שייצר עבורם שדה חברתי שבמסגרתו הנחיל להם רפרטואר חדש 

לי) מוהס באמצעות בילדונג ציוני ייחודי. הגמישות האידיאולוגית והפרגמטיזם היתה חיונית לזרימת ההון ( החומרי
היתה משנית עבור רופין שראה בה מנשא לקודים  –מכל סוג  –למוסדות של הציונות הארצישראלית. אידיאולוגיה 

עלו בו, אויגניים. הדגמים שרופין הנחיל הפכו לצורך האימננטי של השדה ושל הסוכנים שפ –ופרקטיקות פולקסטים
ת של התרבות הקולקטבית והאינדיבידואלית. במלים אחרות, הן כוננו רפרטואר שאפשר את הזרימה והלכידו

אר באמצעות מספר מקרים והקשרים היסטוריים, תוארו בספר דגמים רבים של תפיסה ופעולה המרכיבים את הרפרטו
ותחושה של "מצב חירום" בכל מה שנוגע להשתלטות על המרחב הגאוגרפי ועל הגוף הפרטי  מימד המהירותהזה: 

ה הנחתו של רופין שהיהודים נתונים במשבר המאיים על עצם קיומם, הנחה שהצדיקוהקולקטיבי, תפיסה שנבעה מ
ל שהיתה חשובה ליכולת הארגון היעיל והמהיר, כמו גם לשקע את התפיסה ש תודעה סטטיסטיתהתערבות רדיקלית; 

פין שמטרתה היתה לגרום למהגרים לרפא את עצמם ממה שראה רו אנטי אינטלקטואליות"בני אדם כנתונים"; 
 אדמה;כרפלקטיביות יתר של היהודי, כמו גם כדי ליצור חקלאים שהאינטלקטואליזם רק יכול להסיט אותם מעבודת ה

היתר ואת הנשיות שלהם לכאורה;  –כדי להפחית את רחמנותמרטיריולוגיה ו סלקטיביות, "אכזריות בריאה"
בר ותרבות חיונית של תנועות נוער כדי לח הכשרה חקלאיתכדי לשרש את "האינסטנקט המסחרי" שלהם;  קולקטיביות

  אותם לאדמה ולטבע.
רפרטואר זה כלל קבוצה של דגמים שהיתה מיועדת בעיקר למשכפלים ולמפיצים של הרפרטואר, למשל, 

פער  קריאתו של רופין להסתיר אינפורמציה ולפעול בדרכים עקיפות ודיסקרטיות, דגם פעולה שיצר בסופו של דבר
ן רמת ההצהרה ורמת המעשה של הציונות הארצישראלית; אחת התוצאות של דגמים אלו היתה עקבי ומתואם בי

  הפרקטיקה של "קביעת עובדות בשטח".
בחלק האחרון של הספר בחנתי את עמדתו של רופין כלפי הערבים, שמשקפת פחות או יותר את העמדה של 

שקפת עדיין את השנים הראשונות של הג'טלג מ –"הנקודה העיוורת"  –הקבוצה הדומיננטית. עמדתו הראשונית 
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, כשהכיר עד כמה יסודי הקונפליקט בין הציונות לבין הערבים, 1913התרבותי שלו. על כל פנים לפחות החל משנת 
). משמעותו של דגם פעולה אסטרטגי זה Verschiebungstaktikהוא פיתח אסטרטגיה אותה כינה טקטיקת השהייה (

צהרה לרמת המעשה, היא שכל החלטה בנוגע לערבים צריכה להידחות לנקודה בעתיד שבה קשור לפער בין רמת הה
הציונים יהיו מספיק חזקים כדי להכתיב את חוקיהם; תהליך דמוקרטי לא בא בחשבון. הארסנל הכללי של ההתחמקות 

שה", "מה שאנחנו הישראלית "אין זה הזמן לדבר על שלום", "הטון הפייסני עשוי להתפרש על ידי הערבים כחול
יכולים לקבל מהערבים איננו צריכים, ומה שאנו צריכים איננו יכולים לקבל", "אין עם מי לדבר", כמו גם ההכרה 
הפטליסטית המרירה שהסכסוך יעלה בחיי אדם רבים: "נגזר עלינו לחיות במצב של מלחמה מתמדת עם הערבים, ואין 

ת האלה, הרדופות בפחד מתמיד שללא הסכם שלום "כל עבודתנו בנויה מנוס מקורבנות דמים", כל האידיומים והעמדו
  על חול", ניתן לאתר אותם בטקטיקת ההשהייה של רופין.

סכם הפרק האחרון של הספר בחן את היחסים בין הנאצים, הציונים ורופין, כמו גם את תפקידו המכריע בה
תרון תי עמדות נבדלות בקרב הנאצים: נאצים של הפההעברה. בניסיוני להגדיר את עמדתו של רופין אבחנתי בין ש

מות הראשוני ונאצים של הפתרון הסופי, והראיתי כיצד רופין והציונים שיתפו פעולה עם הראשונים, מתוך התעל
 כן מהזיקה שיש בין שני סוגי העמדות האלה. טענתי בחלק זה של הספר היא שהציונות הארצישראלית תיפקדה כסו

תרבות הראשוני, בעיקר בכך שהיא תמכה והפיצה את הרעיון שהיהודים חייבים להיות מורחקים מה של הפתרוןגרמני 
  ם.הגרמנית ולחזור לאדמתם המקורית בארץ ישראל, כמו גם בקידום העמדה שיש להגיע למודוס ויונדי עם הנאצי

י וולנטית תוך כדכפי שתיארתי בהקדמה, הנרטיב הציוני המקובל מציב את דמותו של רופין בעמדה אמבי
וריה שהוא מתעלם, מדחיק, מייצג באופן שגוי את תפקידו המכונן. חלק מהסיבות לכך היא שמבחינות רבות, ההיסט
עמדו שלו גורמת לסדקים בתמונת העבר ובסיפורי הכיסוי הלאומיים של הציונות הארצישראלית. הסיבה המרכזית למ

חושת ן עצמו, מזהותו התרבותית הכפולה, שמנעה ממנו מלהרגיש תהמעומעם בהיסטוריוגרפיה הציונית נובעת מרופי
 כמשקיף –ביטחון בנוגע להשתייכותו הן לתרבות הגרמנית והן לתרבות הציונית והשאירה אותו באופן קבוע בלימבו 

  יה של האאוטסיידר של להפוך לבלתי נראה.זכר שפעמים רבות התנהג בהתאם לפנטמרוחק ומנו
תו החמקמקה של רופין בהיסטוריוגרפיה כאחת ממידות המעלה שלו ובספרים רבים ניתן לפרש את נוכחו

ת ללקו הוא מיוצג כצנוע ועניו. תיאורים אלה נוטים לתאר התנהגות זו על רקע התנהגותם של עסקני הציונות שנטו
ת ו להנציח אשל מנהיגים ועסקנים רבים שביקש (= של שגעון גדלות) במה שתואר "מחלת הרחוב", כלומר, הנטיה

נטה  זכרונם או להעצים את הונם הסמלי בכך שיקראו רחוב על שמם עוד בחייהם. כפי שראינו במספר מקרים רופין
יותר להעניק קרדיט לרעיונותיו, מעשיו ויוזמותיו לאנשים אחרים. על כל פנים, כפי שנאמר: "קל להיות הטוב ב

עה גם אם נזכור חכמה זו, ניתן לשער שצניעותו של רופין נבשאתה הכי טוב".  כשכולם יודעיםובאותה העת צנוע, 
יה יסטורמהסיפוק האופייני למתכנן תרבות שמעדיף את הכרתם של מנהיגים פוליטיים ומלומדים, ואפילו יותר, של הה

  וק. עצמה, על פני ההערצה הזמנית והוולגארית של ההמון, וחש סיפוק עצמי וגמול רק בכך שהוא רואה אותם מרח
ולם מה שלא יהיו נטיותיו ותשוקותיו האישיות, הם היו תמיד קשורים לשדה החברתי. מבחינה זו עלינו א

לראות בעמדתו הייחודית של רופין כקצה של קרחון, ואותו כסוכן תרבותי הגולש על הגלים של התנאים והנסיבות 
טראלי, חסר פניות, יעצמו כני הפוליטיים. חשוב בהקשר זה להדגיש שהגלשן שלו היה היכולת שלו להציג את

אובייקטיבי, חיצוני, מומחה, מדען ומשפטן, הוא היה מסוגל בסגנון זליג, להיות חבר מכובד ומרכזי בכל כך הרבה 
קבוצות וחבורות חברתיות ובמוסדות בירוקרטיים. הוולטאנשאונג הפוסט אידיאולוגי והפוסט דתי איפשרה לו את 

לגות, מדינות ואישים שהיו נתונים במקרים רבים בקונפליקט. הוא היה החבר הבולט הפיכתו למתווך בין קבוצות, מפ
בחברת הכשרת היישוב שישבה בגרמניה ושל הקרן הקיימת שכללה בעיקר שמרנים ובורגנים שסלדו מסוציאליזם, 

ודגניה. הוא ובאותה שעה זכה באמונם של המהגרים הצעירים המרדניים המבולבלים הלכאורה סוציאליסטים בכינרת 
), הוא הגיע להסכם עם Rosenwaldמיליונרים הברון רוטשילד ויוליוס רוזנבלד ( –זכה באמון ותמיכה של המולטי

ציונים של יהדות אמריקה כמו לואיס. ב. מרשל ובמקביל תיווך בין הפלגים השונים של תנועת  –המנהיגים הלא
דיפלומטיים הגרמניים ולהתפס כבן ברית הראוי לאמון על ידי העבודה. הוא הצליח גם ליצור קשרים אישיים בחוגים ה

השלטון המנדטורי הבריטי, כמו גם על השלטון הנאצי בשנות השלושים.  הוא היה הדמות המובילה בשיתוף הפעולה 
ברנדייס, ובאותה העת חבר השופט העליון האמריקאי בין הציונות הארצישראלית והקבוצה האמריקאית בראשות 

יריבם חיים וייצמן. הוא היה המייסד של ברית שלום ובאותה העת שיתף פעולה עם יריביהם הפוליטיים.  קרוב של
, זאב זבוטינסקי, לו עזר רופין להשתחרר מהכלא ושכינה (= שד שטני) יתרה מכך, הוא נערץ על ידי יריבם הדמוני

בוצות הדומיננטיות של זמנו; לפי חנה, אשתו את רופין: "אדריכל הבניין". רופין למעשה, היה מקובל על ידי רוב הק
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הוא אפילו הוזמן לרוסיה הסובייטית ליעץ להם בנוגע לבניית קולחוזים אבל לאחר שביקר ברוסיה ובדק את 
  89תוכניותיהם והפרקטיקה שלהם באופן יסודי, הוא דחה את הבקשה.

ין גמה ליכולתו ליצור קשרים בהדרכים השונות בהם הציג רופין את הרעיון של הקמת הקבוצה מספקים דו
קבוצות שונות באמצעות הצגה לכל צד את מה שהוא רוצה לשמוע. בהרצאה שכותרתה "הסלקציה של החומר 

בהרצאתו  .( האנושי" שנשא בפני בורגנים יהודים בוינה הוא הציג את הקבוצה כמכניזם לשדרוג אויגני של האוסטיודן
 , הואשרת פועלים אמינים ופרודוקטיביים, וכשפנה למהגרי העליה השנייהלבעלי המטעים הוא הציג אותה ככלי להכ

  הציג אותה כצעד להתקדמות בסולם החברתי כמו גם כמסגרת לביטוי שאיפותיהם לחירות ועצמאות.
היכולת של רופין לתמרן ולתווך בין קבוצות שונות אלה מדגימה את הבנתו יוצאת הדופן בדינמיקה של 

ס מתאר את הדינמיקה הזו בדרך הבאה: "אם, במצב הזה של מתח קיצוני בין קבוצות המושכות תכנון תרבות. אליא
באותו חבל לכיוונים מנוגדים ויחד עם זה קשורות ביחד לחבל הזה, יש אדם שאינו שייך באופן מוחלט לאף אחת 

היות מופחת או לאפשר משתי הקבוצות המתחרות, אדם המסוגל להציב את כוחו כך שהוא יכול לאפשר למתח עצמו ל
התיאור של אליאס מסביר כמה  90לאחד הצדדים לזכות ביתרון ברור, אזי הוא האדם שלמעשה שולט בכל המתח."

  מהצלחותיו של רופין ומגדיר את אחד ממקורות כוחו.
ה כמו אומות רבות אחרות, המציאה מסורת שבאמצעות הציונית בקרב החוקרים מקובל כבר זמן רב שישראל

ם ם אינה הדומננטית איחדה את העם היהודי והקימה מדינה ואת מערכת החינוך שלה. על כל פנים, רוב החוקריהקבוצ
 ה היהמודעים לתפקיד המכריע של גרמניה, הציונות הגרמנית ושל רופין בעיצוב של הקבוצה הדומיננטית או עד כמ

עת לתנו בי וחומרי מגרמניה והציונים הגרמניםפורמטיבי ומכריע להתפתחותה, ושרידותה, התעביר של הון אינפורמטי
ידי  העבודה העוברית. אחת הסיבות לכך היא ש"בניו" של רופין, כלומר, מנהיגי הקבוצה הדומיננטית שעוצבו על

ם" פעילותו, ביססו את תביעתם להגמוניה ואת הלגיטימציה שלהם לשלוט, על בסיס ההון הסימבולי של "המייסדי
יב שהציג אותם כיצרנים של הרפרטואר ולא כמשכפלים שלו. הנרטיב שבנו היה שהתרבות ובהתאם לכך בנו נרט

ית העברית החדשה נוצרה כתוצאה של הפעילות האידיאולוגית, בייחוד של תנועת הפועלים, ושהתרבות הארצישראל
  "נבטה" מתוך עצמה, באופן סטיכי, ללא תכנון תרבות מחושב.

 ת של רופין העבירה מהתרבות הגרמנית לתרבות העברית המודרנית לאכפי שתואר בהרחבה, תכנית התרבו
י רק דגמים כלכליים, טכנולוגיים ואדמינסטרטיביים אלא גם דגמים של זהות תרבותית. ההשמטה של מגע תרבות

נה ביב שנמכונן זה מההיסטוריוגרפיה השלטת ומהזיכרון הציוני הישראלי נובעת גם מבניית הזיכרון של השואה. הנרט
 על ידי אותה קבוצה דומיננטית, נטה לפשט את המורכבות ההיסטורית של השואה ולהציג אותה בסכמה של שחור

ת כל ולבן של קורבנות ומקרבנים. סכמת שחור לבן זו היתה הכרחית לבניית הדימוי העצמי הישראלי ונבעה מהוצא
סוכנים רבים לדחות על הסף כל נרטיב  האלמנטים שעלולים לשבש אותה. הצורך האימננטי הזה של השדה היטה

  שעשוי לבעיית את הדימוי המקובל של השואה.
ההיסטוריה של רופין מאירה את המגע התרבותי המשמעותי בין הציונות וגרמניה הנאצית ומדגימה את 

ם ינאציים והפולקיסטי –), עם כל הרעיונות הפרוטוSonderwegההקשרים הקונצפטואליים בין הדרך המיוחדת (
ל ונג שלבין הציונות הארצישראלית. היא מראה כיצד התפיסות של המנהיגים הציונים המרכזיים חפפו עם הוולטאנשא

ים כמה ממנהיגי המפלגה הנאצית בשנים שקדמו למלחמת העולם השנייה.  בניגוד לנרטיב המקובל הדוחה את הקשר
ים של רופין מגלה כיצד קשרים אלו היו מבוססהאלה ומתאר אותם כ"אינסטרומנטאליים" או "פרגמטיים", המקרה 

  משותפות שאי אפשר להתעלם מהם במחקר של הזהות התרבותית הישראלית.  גזעניות על כמה הנחות 
ו הוגדרהתיאוריה של רופין בנוגע ליהודי המזרח ובמיוחד היישום הפרקטי שלה, חושפים את שורשי האפליה של מי ש

ודית ית שנות היישוב, ומדגימים באופן מובהק את הנוכחות של גזענות פנים יהכמזרחים על ידי הממסד כבר בראש
 של התרבות העברית המודרנית, עובדה המקשה על הגדרת האנטישמיות באופן מהותני הגזענית ואת האנטישמיות

  .טייםמיננכאילו היא מתקיימת רק בקרב הלא יהודים, כפי שנוטים להציג בנרטיב הישראלי האירופי והאמריקאי הדו
המחקר של "אבי ההתיישבות הציונית" מגלה כיצד בשלב המכונן של הקבוצה הדומיננטית של הציונות 

יות נהארצישראלית חוללה רפרטואר של דגמי תפיסה ופעולה שצימצמה את היהדות בעיקר לקטגוריות גזע
נתפס  –אנטישמיים גזענים ם על ידי ר גם על ידי הציונים וגמכשול שעליו יש להתגבה –ופולקיסטיות. הגוף היהודי 

ג בציונות הארצישראלית כליבה של המסורת העברית החדשה, כמינשא לעבר יהודי ביולוגי מדומיין, ולטאנשאונ
  מימדית. –שהגביל את ההיסטוריה והתרב[וי]ות היהודית הפלורליסטית והרב

  
  

                                                           
89., 32Sociology and IdeologyReuveni,    
90., vol. I, 174Civilizing ProcessElias,    
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גם היו זקוקים לה לשם  אך ,ם גם שנאו אותהה  –המורכב של הנאצים והיטלר לציונות  םיחס
  הוצאת תכניתם לפועל

  
. םישומואת י 'תיאוריית הגזע והשבחתו'הנאציזם שאב מאבות הציונות, מכס נורדאו וארתור רופין את הרעיונות של 

 לות עידיע כדי שתספקהן מחיסולו ו הוא נזקק לציוניים בזמן השואה, הן כדי שכנופיית "ההגנה" תשמור על היטלר
האדם –קק לציוניים, שמהם הגיע רוב כוחזהוא נ .זיקס)-מסמך הבנות פרנז( כדי להתגונן ממנו ,ם היהודיהמתרחש בעול

היהודית, במיון חפצי  –היהודים שם, במשטרהבאיוש מועצות  –" קאפו"שימש במחנות ההשמדה בתפקידי ש
  ."הודיםירו "קדושה וגבורה אצל , כדברי נושא דגל החילונית, הסופר י. עפרויקין בספפת גופותיהםיהמושמדים ובשר

ששימשו בתפקידי ה"קאפו" שהתעללו ללא צורך ביהודים, רק כאשר עלו לארץ מאות אנשים ציוניים ונשים 
לעומת , למי", הרצל רוזנבלום, ניסן תשי''ב] –["תליה  נשפט וקיבל עונש מינימלי ומגוחך של עד שנתיים מאסר הקטן םחלק

יד מב גרמניה, הוקמו מער –הכיבוש האמריקאי בדרום–חר המלחמה, אפילו רק בשטחזאת במחנות העקורים מיד לא
דים יהו 50-דין יהודיים מסודרים, ששפטו תוך זמן קצר לתקופות מאסר ארוכות כ-למניינם, בתי 1945 באוקטובר 

  .שע''ח]תכ''ז ניסן, ,  309שעה [המשפטנית ד''ר רבקה ברוד מאוניברסיטת ת''א, בראיון רדיו ברשת ב', במאנשי הקאפו והיודנרט 
 מסמכים)ומדור תמונות (39ארתור רופין סיפק לנאצים את מחקריו על גולגלות היהודים ומדידות ה"אף היהודי" שלהם 

עם  לצנצנות ןתקירקופן והכנס ,כיצד לקצור גולגלות יהודים ,המעשי-הנאצים תיגמלו את הציוניים בידע ומאידך
  ו הציונים בכך., המשיכאף "קוד נירנברג", שהתקבל ע"י האומות-על). 5-94 (עמ'57מחקר  ךצורל (חומר משמר) פורמלין
המשך, כאשר השתמשה בידע פרקטי זה במחנות העולים, כפי שנוכיח ב ,הבריאות-ישראל באמצעות משרד-ממשלת

 ןאות תיהם, קירקפוקצרו את גוגולו בתינוקות, ילדים ונשים,שביצעו רפואיים מזוויעים -הרופאים לאחר ניסויים
  ת".בשם "פסולת ביולוגי זאתהבשר הם זורקים לאשפה ומכנים בצנצנות עם פורמלין, כשאת שאריות  אותן ושימרו

 הם פיתחו שנאה ,שהנאצים נזקקו לעזרת הציונות וראשיה זה בציוניים ואולי דוקא משום אף צורך חיוני-על
ו ו שגרמו להחרדים לבין הציוניים. היטלר אף טען שהציונים הם אלבין   – חולנית לציוניים והפרידו ביחסם ליהודים

    . , כפי שנוכיח להלןהנאצים –משפטי נירנברג ראשיבחיסול מוחלט של היהודים, כשם שטענו כך להחליט על 
זר  במעמדו כעם חלק מבני גזע זה אכן מודה בגלוי„ – )93מף", עמ' א"מיין ק (אדולף היטלר, היטלר כתב על הציוניים

ם דבר גאם כי , ), כפי שנוכיח להלןכדי שיגרשום מגרמניה לא"י ,(= המאמץ של ראשי הציונות להוכיח לעם הגרמני שהיהודים הם עם זר
פוקן את סי שאיפותיה הלאומיות תמצאנהכאילו ש עמידה פנים בפני העולם,זה מלווה בשקרים. בו בזמן שהציונות מ

הם  איןם שוב מוליכים שולל את האומות המטופשות בצורה ערמומית ביותר. ביצירת מדינה פלשתינאית, הם היהודי
חושבים כלל לבנות בפלשתינה מדינה יהודית, כדי ליישב אותה ולחיות בה, אלא הם רק חותרים להקמת מרכז 

של מדינה אחרת ויאפשר לקיים את מעשי  ידיהעצמאית, שאיננו נתון בהישג  אירגוני, בעל סמכות מדינית
 וכן בית ספר גבוה לרמאים מתלמדים. יה הבינלאומיים. תהיה זו ארץ מקלט לנוכלים שאשמתם כבר הוכחההרמי

ת אטחונו של חלק מהם, המציג יאולם, אין זה רק סימן של אמון בכוחות עצמם ההולך ומתגבר, אלא גם תחושת ב
      .“היהודי בשקריותו, כגרמנים, צרפתים או אנגלים, כאשר חלק אחר מזדהה עם גזעו עצמו

 יד היתהתמ הדתית היא-"הציונותש  –הדתית -ציונים ביחסם לציונותידי ה-עלם שוכפל ייחס זה של הנאצים לציוני
 ]0021.בשעה  ,למניינם 11.11.17 –עילם, בראיון עמו ברשת ב', ב [היסטוריון הציונות פרופ. יגאל ריחיים על צווארה של הציונות"

ציוניים את יחסם של הלמניינם)  1938(י" בנאום בועידת המזרח''י בשנת תרצ''ז ''"מזרחנשיא תנועת ה וכך גם הגדיר
ה הגשמת מאוויילשם  36הדתית כדי שתשמש לה כ"עבד נרצע"- הציונות נזקקה לציונות ומאידך 36ל"ציונות הדתית"

יים דות המזרח, ניסושימודו של העם היהודי, "השבחת הגזע" באמצעות רצח חלק מע  –מוסריים והנפשעים -הבלתי
  י שנוכיח להלן. , כפוכו' רפואיים מזוויעים בהם וגזילת ילדיהם ומכירתם

         
  על מזבח הפולחן הנוצרי של הספורט ,אדם של "החברה הישראלית" –זביחת קורבנות

  
חווים  כושלת במשחק ספורטיבי מול נבחרת של הגויים, אנו גויים,גם שנכללים בה  כאשר נבחרת ישראל ,כיום

או  (דום לב, שבץ לב, אי ספיקה) לב-כיום, המחקרים מצביעים על קורבנות רבים המתים מאירועי .אבל –במדינה יום
פעילות , או מאמץ יתר , כתוצאה מפעילות ספורטיבית מרובהמה-שחייהם  נשארים מאירועים אלו תלויים על בלי

 בין אדם לבהמה החשיבה הדתית של השיויון–ל מבנההבהמי של הספורט המבוסס בעיקר ע פי הפולחן-על תנדרשה
פי הדת -עלנוצרים בארצנו, כי  –ילים את היהודומהנצרות הפרוטסטנטית, אך נתונים מבהילים אלו אינם מבה

 השפיות היחידץ הזו מלבד החרדים, המהוים את אי נתונים כל יושבי האר בה ,הפנאטית והפרימיטיבית של נצרות זו
תיות למען דת זו ושום עובדה והגיון אינם עוצרים יאדם בכפי –קריב קורבנותי אלא גם חובה לה, לא רק ראובא"י

כפי שבוני מגדל בבל לא  ,ושלה גם סוגדים אישי ציבור םרון ההקצנה החשוכה של דת זו שבה הם מצוייאותם במד
צריך להמשיך  מנם והאםהא .כאבנים אנשיםשימוש ב, גם על ידי מהם אדם שבניה זו גבתה –התחשבו בקורבנות

 –או להכיר בכך שמי שפורש מתורת ? להשתעבד לפולחן נוצרי זה באמצעות התירוץ של "נפש בריאה בגוף בריא"
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 גרוע מכך.הופך ל"נפש חולה בגוף חולה" ואף  עצמות –של חילוץ דקותייםב לדידה דיש החיים שהעניק לנו הבורא
    

    והאידיאולוגיה הנאצית,  בתחום שווה והשונה בין האידיאולוגיה הציונית ה
  גניקה)י(או "תיאוריית הגזע" ו"השבחת הגזע"

  
האידיאולוגיה הציונית קיבלה בשלמות את טיעוני רודפי היהודים והקריקטורות שלהם  –שיוויון האידיאולוגיות 

יבלו ואימצו בחום. שהנאצים ק והמציאה את "תיאוריית הגזע", וכפי שנראה להלן לגבי היהודים, כפי שהוכחנו לעיל
פי "תיאוריית הגזע" כדי ליצור את "הפתרון הסופי" -ת וראשיהם היו מאוחדים בדעה, שעלכן, כל הסיעות הציוניו-כמו

גרמני וליצור –יש לחסל את "מנווני" העם היהודי ואת הנשארים להרחיק מהיהודים מהגזע ההינדושל בעיית היהודים, 
תבוללות גורפת של העם היהודי, כדי לחסל את העם היהודי, אלא שהיו חילוקי תנועת הלהם "חינוך מחדש" ולעודד 

הרצל, נורדאו,  (כפי שהוכחנו לעיל)הזרמים המרכזיים בציונות ובראשם מה נקרא "התבוללות".  – ות ביניהםדע
הזז, גרסו שנישואי בן גוריון וחיים  –, וייצמן וכן ראשי תנועת הפועלים בתחילה יהודה, וולפסון, רופין –אליעזר בן

–תערובת, אינם מהווים "התבוללות" אלא "השבחת הגזע" היהודי הנחות ובמדינה שהם רצו להקים, גם כאשר בת
  :תקפיד על ציווייה של הנצרות האוונגליסטית ב כישראלית/יהודית ובמיוחד אםהזוג היא גויה היא תחש

על יסודות  בהיותה מושתתתהשפה העברית המודרנית, הקודש, אלא דוקא את –לא לדבר לשון .  ב.לגור במולדת א.
    על יסודות הנצרות הפרוטסטנטית.  יהיו מושתתתים שכל אורחות חייהאם היא תקפיד  ג.הנצרות האוונגליסטית. 

שיוויון,  –פי יסודות הנצרות הפרוטסטנטית  –מתקופת התנ"ך ועד ימינו, על היא תהיה מחויבת ל"המצאת העבר" ד.
 , האמונה שאין בחירה חופשית קיבוץ וכו')/(מדינה חילונית, שאיפה לקריירה, או חיים בקומונהומריות ארציות/ח

ולכן יש להסתפק (לותר) או שהוא מנותב מ"הגזרה הקדומה" (קלוין)  ממילא האדם תמיד בהכרח יחטא כביכולדטרמניזם, כי [
 ,פי התורה –לא על, תפיסת המציאות בזמן ומרחב ]צוותהדקדוק בכל המ , במקוםרק בפעולות סמליות מסויימותכהמלצות 

  אידיאולוגיות הכפופות לנצרות זו.פי יסודות הנצרות הרפורמית באקדמיה ולפי ה –אלא בכפוף לתפיסות הנלמדות על
שהמציאות כולה היא רק [את הקצנת היסוד הנוצרי של הארציות/חומריות לכדי מטריאליזם  הובילההפועלים  –תנועת
ולכן את "אותו האיש" יש  ]הפרוטסטנטי החילוני באמצעות האקדמיה (הנאורות) הקצנה שהושפעה מ"האילומינטי" חומר,

"איינשטיין", עמ'  (אליהו זערור,גוריון ואיינשטיין  –הרצל, בן[שלדעתם הוא קידם בעולם  רק על הדברים הארצייםלהעריץ 

ירו שהם האמינו בשיטה האלילית של העוצמות והאידיאות של ברוך הצה, )2000, הוצ' רקפת, באדיבות האוני' העברית, 30
, "מדות", ח"א, משפט כ"ח(, הדוגלת בסיבתיות דטרמניסטית קות" מנוסח כמין סוג אליל נוצרישפינוזה, כאשר מושג "האלו

גון הסופרים א. א. , כהרצל ועוד רבים מראשי הציונותלעומת , ]הכופרת בהשגחה אלוקיתבתרגומו של קלצקין, הוצ' מסדה), 
הרוחנית ובפרט העריצו את "אותו האיש" וחלקם גם –שהאמינו בנצרות הפרוטסטנטיותקבק, ש"י עגנון ושלום אש, 

  . וראה בסוף הספר על נסיונותיהם להסתיר זאת נהגו בפולחנים נוצריים, כשרבים מצאצאיהם התנצרו רשמית
יש", רוכז חומר תיעודי למכביר בספרו של פרופ. צבי סדן על חלק גדול מראשי ציונות אלו שהאמינו ב"אותו הא

ישראל, אשר –מטפל, לדוגמא, באישיותם הנוצרית של בן צבי סדן  .האיש מנצרת בהגות הציונית) –("בשר מבשרנו" 
חיים נחמן  –, משה הס, פרופ יוסף קלויזנר, יוסף חיים ברנר, המשורר הלאומי של השמאל (= "אחד העם")גינצבורג 

, המשורר הלאומי של )15.5.99מהתאריך  12כך גם בדבריה של פרופ. זיווה שמיר ב"מקור ראשון", עמ' –(ראה עלאליק בי
בספרה  פורת כתבה , פרופ. דינה"יד ושם" היסטוריונית .רי צבי גרינברג וכמובן הרצל ועודאו – הדתי והחילוני יןהימ

  (תום שגב, "הארץ", ספרים, י"ב שבט תש"פ). בנאצים קמים"חובר לקבוצת "הנו שאפילו יש"ו היה "לי נקם ושילם"
 )17.3.2017("ישראל השבוע" עיתון כתב מאמר "לעשות שלום עם הנצרות" ב ,פרופ. אמנון רובינשטיין החינוך–שר

און הלאומי הציוני "מוזיאון ישראל" על התערוכה שהוצגה שם תחת הכותרת הנוצרית יהמוזוהוא משבח את 
"זה האיש: ישו באמנות הישראלית" בה מציגים שורה ארוכה של אמנים שקיבלו את חינוכם הנוצרי הפרוטסטנטית 

של המדינה, את  במסגרת החינוך הממלכתי סיונרי)י(כמובן בלא להזכיר שמדובר בחינוך פרוטסטנטי מ הפרוטסטנטי
טרגית" שסבלה  אלא כדמות  – ת "את ישו לא כאויבהם מטיפים לאהוב את שיא הטומאה הנוצרי "יצירותיהם", דרכן

 .חות המוניות של יהודיםרית, שבאמצעותה הוציאו לפועל רציאנטישמית הנוצ –המסורת הגזעניתפי -מהיהודים, על
בתוכנית  (כמו גם את סיפור האיסלאם)"יש לכלול את סיפור הנצרות   – רובינשטיין מטיף ל"חברה הישראלית" וכותב

כוונתו אינה ללימוד יסודות הנצרות דתי". –לכתית ולהתאימה בסובלנות לממלכתיהלימודים של מערכת החינוך הממ
חשיבה של -הדתית מושתתת מאז ייסודה על מבני –הפרוטסטנטית, שהרי כל מערכת החינוך הממלכתית והממלכתית

, היינו המיסות )ורגית"כפי שהיא מופיעה "באמנות הרנסס ומוסיקה ליט(נצרות זו, אלא לעבור גם ללימוד פולחניה של הנצרות 
מגיל הגן ובכך יתגשם חזונו של הרצל לניצור העם הפולחניות הכנסייתיות. הוא מטיף לחיים משותפים עם נוצרים 

תערובת עד העלמותו הסופית של העם היהודי והפיכתם ל"ישראלים". לכן הוא מאד משבח "יוזמה  –היהודי ולנישואי
 משותפת ליהודים ונוצרים היא דוגמאצבאית ה-אחרונה על הקמת מכינה קדםמעניינת של בית יגאל אלון, שהכריז ל

תרבותיות שלנו -טובה להכרה שכזאת...יש לשדר ישירות מכנסיות נוצריות בישראל. אלה יהוו חלק מההכרה ברב
  עפ"ל.  – שתחילתה היא שלום עם ישוע היהודי"
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לים את פולחניה של הנצרות ויש שהגדילו לעשות ומתרג בתי ספר שונים קיבלו מזמן את המלצתו ומלמדים ,אכן
ספר  –מוסלמים ותירגולם באמצעות קלטות לומר "אני מאמין...", אך כאשר בבתי לותיפוהחלו לחנך את דקדוקי ת

לציון קיבלו בשנת תשע"ז מהעירייה את "ספר הקידוש והברכה" ושם נאמר שזה מצווה, התלוננו  –חילוניים בראשון
. בשנת תשע"ז התבקשו ילדי כיתה ו' בבית הספר הממלכתי היסודי בהרצליה "אילנות" הדתה"מספר הורים על "

הספר מסר לעיתונות, כי "המיצג הוכן במסגרת  –יית הרצליה, להכין עבודות הכוללות תכנים נוצריים. ביתעירבמימון 
  ".החינוך ללמד את זה –וכי זו דרישה של משרדהחינוך בהיסטוריה לכיתות ו'  –הלימודים של משרד תכנית

ד"ר ניתאי שנאן מזכיר לנו בקשר לנצרות הפרוטסטנטית בכתבה שכותרתה "הנצרות היא היא הדת של הדמוקרטיה" 
 יהודים ה אינו יכול להיות דמוקרטי מודרני ולכן הוא מציע "שהוגי הדעות דתי או חילוני, פרוטסטנטי ומי שלא נוצרי

, המתחבטים בשאלה איך לשלב בין יהדות הציונות הדתית) – רות הפרוטסטנטיתשל הנצממוצא יהודי  מהזרם הדתי(= 
 (= הרואה)לדמוקרטיה, יוכלו לצאת נשכרים מעיון במאמציהם של הוגי דעות קתולים ליברלים, למשל שפט קסטלר 

קודש, של חופש הפרשנות של כתבי ה פרוטסטנטי –את המהפכה הפרוטסטנטית לחיוב, משום קבלת העיקרון הנוצרי
  .)29.4.2014 "הארץ"עיתון (בניגוד לממסד הקתולי בימיו שהזהיר מפני אנרכיה שעשויה לבוא בשל אימוץ עקרון זה" 

פי "תיאוריית הגזע" -הנאצים על חינכו אתשהוזכרו לעיל,  כפי שהוכחנו לעיל, רוב רובם של ראשי הציונות
יטים, החיים על חשבון העמים מסביבם ושיש להתייחס והתעמולה האנטישמית, שהיהודים הינם עם מת, נצלנים, פרז

העולם הראשונה על התנועה הציונית.  –הפועלים השתלטה אחרי מלחמת–. תנועת87אדם יהם כחומר גולמי ואבקאל
היא דגלה ב"ציונות המדינית" של הרצל, אך גם דגלה בציונות מרכסיסטית ובשיטות פעולה בולשביקיות ובכך היא 

גם גרס את "המרכז רוחני"  איינשטייןת שיטת "המרכז הרוחני" של "אחד העם", יריבו של הרצל. דחקה לשוליים א
  ).2000ת, באדיבות האוני' העברית, , הוצ' רקפ46(אליהו זערור,"איינשטיין", עמ' קמת מדינה הוהתנגד ל של אחד העם

 –(ראה מאמרו של אחדלהקים מדינה  וסבר שאיןהציונית חלק על הרוב בתנועה  זרם שולי זה בהנהגת "אחד העם",
חיים . תלמידו המובהק של "אחד העם" היה תערובת נחשבים כבר כ"התבוללות" –ושנישואי העם "אלטנוילנד")

הוא העלה לארץ כשלוש מאות "סופרים", "משוררים" וציירים  הכספית, שבאמצעות –קרן שיצר נחמן ביאליק
תערובת, יש  –פרוטסטנטי וכדי לשמור אותו מנישואי –יהודי לעם נוצריש להפוך את העם הציוניים. זרם זה סבר שי

השבת יש לשמר רק את מניעת החלק  –, מתוך אינספור הלכות מצות שמירתלשמר מספר סמלים מצומצם. לדוגמא
הסיא וכן שימור הייחוס הקטן של חילול שבת בפרהסיא, כהדלקת אש ונסיעה בשבת וכן למנוע אכילת חזיר בפר

ליסודות  אך סמלים אלו צריכים להיות כפופיםהדין בנושא זה, –מתן תוקף חוקי לבתי ידי-עלי היהוד
[ראה על כך באריכות ב"בעיות הרוחניות של ושיש לשנותם, אם יסודות אלו מקצינים בחברה המערבית  הפרוטסטנטיים

נועת ה"חרות", נוצר ה"סטטוס קוו" ות בהשפעת זרם זה  .הציונות" של נשיא "המזרחי", הרב אביגדור עמיאל, תרצ"ז]
"אגודת ישראל" ותנועת "המזרחי". המפורסם במדינה שהוקמה בתש"ח ולא בהכרח משום השפעתה של תנועת

"מרכז רוחני" של "אחד העם". גרעינה של תנועה זו שהושפעה  –כידוע, ראשי התיבות של "המזרחי" הוא   
נצח ישראל" בישיבת וולוז'ין, שתקנותיה ואופייה הזכיר את המחתרתי " –כתבי "אחד העם", הורכב מחברי התאמ

  תקנות "הבונים החופשים" והובאו בחיבורו של פרופ. י. קלויזנר "נצח ישראל" בהוצ' "מוסד הרב קוק".
ץ לעיר, שם על "הר הכפה" מחו,, –היה מאלו שגיבשו קבוצה זו כמרד בישיבה  ,בהגיעו לישיבת וולוז'ין ביאליק,

ות התלהבבו יוצאים לטיול חברי האגודה הציונית "נצח ישראל", שנוסדה בישיבת וולוז'ין, היו משוחחים במקום  שהי
ם, אבל סמך ושניהם כאחד היו קרובים לליב –העם...שניהם כאחד היו בעיני בחורים אלו בני–על יעבץ...ועל אחד

ו של העם נרמז...במאמר –ו של אחדהעם...מהלך מחשבותי –ביאליק, שהיה ראש המדברים, היה נוטה יותר לאחד
ס מאמהות הקדמה, מהדו' שניה, הוצ' דביר, נדפ ("כל כתבי ח. נ. ביאליק", “ישראל–ביאליק, שהיה מעין כרוז האגודה נצח

 ראה שם בהקדמה, את התאור של אישיותו מחוסרת היציבות הנפשית והמלאת. קאופרטיב "הפועל הצעיר", תרצ"ט,ת"א)
   .ועל כך, שהוא לא יכל ללמוד בשום מסגרת לימודית ולכן הוא תמיד נשר מכל מסגרת כזו ניגודים של ביאליק

רחמים  "שמים בקשו –מתח ביקורת על עמדתו האמונית החצויה של ביאליק, שכותב ב"על השחיטה" ,, –ן ש"י עגנו
, ג' ת וספרות, "הארץ"(מנהל הארכיון והמחקר של בית ביאליק, שמואל אבנרי, תרבו “עלי" ואיננו מאמין בשמים

  טבת תשפ"א).
קטעים  )515 –513(עמ' בספרו "פרקים במחשבת ישראל" מכליל תלמידו של ר' א.י. קוק,  הרב שאול ישראלי,

  "על פרשת דרכים", להבנת מהותו של עם ישראל, כ"דברי אלוקים חיים".  –"אחד העם"  האתיאיסט מספרו של
ידך, לא עזרו ל"אחד העם" למנוע  ושמירת סמלים אלו מא מחדהעם  כידוע, "השבחת הגזע" על ידי התבוללות

    שהתנצרה רשמית ונישאה נישואים נוצריים.  ,תערובת אפילו לגבי בתו –נישואי
גם היא גרסה את התבוללותו של העם היהודי תוך  "תנועת בית"ר" בראשותו של ולדימיר (זאב) ז'בוטינסקי

 ולכן ולדימיר העריץ גם את תלמידו תערובת, כמו שגרס "אחד העם" –נישואישמירת מספר סמלים יהודיים  ומניעת 
 )מניינם, השמור ב"מכון ז'בוטינסקיל 19.3.1910(ולדימיר כתב לביאליק מכתב  .ח. נ. ביאליק –"אחד העם"   ומייצגו של

לו בכך, כי הוא אינו מתוך התבטלות מוחלטת כלפיו, כשהוא מבקשו להרשות לו לתרגם לרוסית חלק מכתביו ושיעזור 
בעמדות ראשי הציונות שהיו שמאלניים, חל נתק  אך כאשר ביאליק תמךמבין היטב עברית, כשאר ראשי הציונות, 

המשורר הלאומי של השמאל  ,ובית"ר זנחה את ביאליק למניינם] 25.1.2018"ישראל היום", ט' טבת תשע"ח, עיתון [ ביניהם
זנחו את משומדים אלו שפרשו מהעם היהודי של תות . שתי כמצאה את אצ"געד שוחיפשה משורר לאומי של הימין 
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על שם  ,"אחד העם"  –העניק לעצמו במודע שם ספרותי אף רג אשר גינצבו .דוד המלך –גדול משוררי העם היהודי 
רוש שכוונתו היתה בפיך ו, או שמשום שגעון גדלות הוא הכתיר את עצמו למלשל אבימלך אחד הנתינים הפלשתיים

שבלא מודע הוא העניק לעצמו שם ספרותי זה על ], או [רש''י, בראשית (כו, י) המושג "אחד העם" לאבימלך עצמו
 חלק ב', (מה:)] ["זהר",ישראל ממצרים  –בני שגורשו בצאת רב) –רך כלל, "עם" הכוונה היא לערב(כי בדשם אחד מהערב רב 

ם סגדו לעגל הזהב במדבר ושנשמותיהם ירדו לפני בוא המשיח מאז שה ,שגרמו לעם ישראל צרות צרורות עד ימינו
  וינהיגו את המשומדים בעם ישראל, כמובא בזהר" כפי שאמר הגר"א, כמובא ב"אבן שלמה".

 'הפנתרים השחורים'[ולכן הוא גם "בז לנציג ליחס הבוז ל"מזרחיים" נאמן גם , היה מנחם בגין  –תלמידו של ולדימיר 
, אך כאמור, בכפוף ליסודות הנוצריים. לדוגמא: הוא ])5008, 5,7,19ר. אברג'יל, נציגם בכנסת, רשת ב' (וזלזל בהם"  בכנסת

תה שביתה במסעדת ה"כנסת", הוא הלך עם עוזריו ישמר אף בביתו על כשרות סמלית, אך כראש ממשלה כאשר הי
 “לב יהודי חםהעיקר שליענקל'ה יש ,, –לאכול במסעדת פיגולים של יענקל'ה, חבר תנועת "החרות", כי בגין אמר 

יתכן שהוא חשש שמרן הרב ש"ך התכוון גם אליו, כששאל  ,. מהסיבה הזועקיבא איסרליס]  –[מעדותו של עד ראייה 
 “במה אתם יהודים, האם בכך שאתם אוכלים שפנים,,  –בכאב בעצרת ייסוד "דגל התורה" את בני תנועת הקיבוצים 

החינוך בירושלים, שלמחרת העצרת פקד עליו בגין לשאול את  –שהיה אז פקיד במשרד ו אפרים ש"ך,? סיפר לנו בנ
בנו של בני בגין, הצהיר בראיון לעיתונות שהוא כבר אינו מזהה  נכדו של מנחם בגין,  ביו אם הוא התכוון גם אליו.א

["שביעי", ח' אב, אבו גוש את עצמו כיהודי ואף לא כציוני. הוא הפך לבודהיסט ואחותו התאסלמה וחיה עם ערבי ב
 העריץ את היטלר ואת מוסוליני שיצר את התנועה הפשיסטית באיטליה ז'בוטינסקי, כמוכח לעיל, .)]12.8.16תשע''ו (

תנועת הנוער שהוא הקים, לחקות בסממנים  מונהגיו, כולל . ז'בוטינסקי אף פקד עלואת "מניפסט הגזע" האיטלקי
כאמור, ז'בוטינסקי התנגד   בלבישת מדים חומים. .S. A –ת הארגון הנאצי ההפשיסטים וכן לחקות אונים את ש

את התנועה הנוצרית  1932תערובת. הוא תקף בעיתונו "היינט" בשנת  –ל"השבחת הגזע" גם באמצעות נישואי
דבר אחד אני יודע בבירור, שכל התנועה ,, –"ריפארם אידנטום". הוא כתב  –ת הרפורמית בכתבה תחת הכותר

רפורמית, עם כל ענפיה, הגרמנית, האמריקאית והבריטית, מבחינה היסטורית היא ברכה לבטלה. אני שייך לדור ה
שעומד רחוק מאד מעיסוק בדת מבחינה רגשית ורציונלית...לכן הריפורמים היו אמורים למצוא אצלי סימפטיה...קשה 

[= באמצעות ניצורו פקיד בפיתוח העם היהודי להרגיש סימפטיה לדבר שאין לו זכות קיום וחיות. הוא לא משחק ת
. אם [= נישואי תערובת]ואינו יותר מ"הובי", כמו אסיפת בולים...הרעיון היחיד שלהם זו התבוללות  האוונגליסטי]

[= אלא עם והתבוללות  שלהרפורמים לא היו קושרים את הרעיונות שלהם עם הרעיון הנמוך והפחדני של התאבדות 

אז אולי היה נתפס הרעיון החדשני,  אוריית הגזע" של התבוללות פנימית באמצעות התנצרות לאומית אנוונגליסטית]רק באמצעות "תי
[= נישואי אבל שום תכונה לא יכולה להצדיק אותה או לעזור לה, כשהשורש והמהות שלה היא התבוללות, אסימילציה 

הגזע"  אומנם, ראינו שהוא דגל ב"תיאוריית .“ם. התמצית של הריפורמה היא להתערבב בין העמים הזריתערובת]
העולם בין חירות ומפא"י  השקפות„המצוות כגזע נחות, שאין לתת לו זכות בחירה. –ושיש לקבוע בחוק את שומרי

תמיד היו קרובות. אפשר שעמדותיה העקרוניות של מפלגת חירות של מנחם בגין היו לא פחות קיצוניות וייתכן שהן 
ופיצולה  (= הגזענות האנטישמית הציונית) כת מעמדותיה של מפא"י לגבי שתי השאלות...המבנה האתנייותר מרחיקות ל

של האוכלוסיה היהודית במדינת ישראל לשני מגזרים מחד ומקומה של הדת מאידך. אין אפילו סימן אחד שיכול לרמוז 
מוצא...ההצטרפות ל"חירות" ול"הליכוד" על רצון ב"חירות" על גלגוליה העתידיים...למניעת הפיצול האתני...לפי 

            .“)405(עמ' 79שימשה מקלט...בהעדר אלטרנטיבות אחרות 
  

  השוני בין האידיאולוגיה הציונית והאידיאולוגיה הנאצית
  

  עוד מידע בהמשך.  על השווה והשונה בין האידיאולוגית ולגבי השוני בין "הפתרון הראשוני" והפתרון הסופי" ראה 
שיש לגרום לרציחת רובם של יהודי אירופה,  – נה האנטישמית והגזעית של הציוניםצים כידוע, לא גרסו את התובהנא

טן ומובחר ניתן "להחיות" את היהודיות "המתה" שבגולה ואת היהודים שבה, באמצעות ניצור חלק ק אך מאידך
 (שם, יא)צעות טיהורם מיסודות הגזע השמי (עמ' ט') באמ39אירופה ואחר כך "להשביחו"  –דווקא מתוך יהודי מזרח

  צעות ניצורו של העם היהודי כולו.לא גרסו שניתן להשביחו באמגם שכן שהנאצים - תערובת וכל –נישואי ידי-על
ובמיוחד שהציונים בעצמם הציגו את היהודים כעם הנאצים סברו בפשטות, שעם שהינו מת, אינו ניתן להחייאה 

שלהם. הנאצים קבעו ב"חוקי נירנברג" המפורסמים לשימצה, שיש להכליל את כל היהודים הציוני  התחיה , באתוסמת
כגזע נחות שלא ניתן להחיותו והשמידו אפילו יהודים שהתנצרו כבר מלפני ארבעה דורות ואפילו נוצרים יהודיים מצד 

    האב ולא רק מצד האם, כפי שמופיע בתורה לגבי ההלכה "מיהו יהודי". 
"עולם  שרו בדבקות ובגרון ניחר אותם ציונייםאף ש-, עלשלא השתייכו למפא"י דו גם את הציונייםהנאצים השמי

ישן, עד יסוד נחריבה" ונשבעו לדבוק בעקרונות הנצרות הגרמנית הלאומית והמרכסיסטית ולא להשאיר שריד ופליט 
מתי  – לגבי הנושא ים נכתבומאות ספרים ומאמר מכל העבר המפואר בן אלפי שנים של אוצרות התורה והוגיה.

תה רק לגרשם יאו בתחילה הכוונה הי ,הוחלט סופית על "הפתרון הסופי" והאם מראש הוחלט לחסל את העם היהודי
מגרמניה ומהארצות שהנאצים כבשו במסגרת "השבחת הגזע הגרמני" ויש על כך תיאוריות שונות, שרוכזו במאמר 
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ובא בקובץ מחקרים על השואה של "יד ושם" מס' ל"ד, עמ' [כמאיאן קרשו  ידי-עלב הסופי", שנכת"תפקידו של היטלר בפתרון 

של התנועה הציונית ליהודים על ההתנכלויות  הציונות ידי-עלעל דירבונם של הנאצים  ספרים שונים נכתבו. ]34 –5
ם ראשי הציונות, אלו שבאו במגע אישי ע ידי-על לת יהודי אירופה ב"שואה" ולעיתיםבשואה, כדי למנוע את הצ

  ללו פעלו להצלת העם היהודי.כשכותבי הספרים ה
 31.1.38 –עסקו בהצלה, אם כי לא כמו החרדים, אך במסמך הנמצא במוזיאון ניל''י מהגם  הםשהימין מתפארים  חוגי

  הצלת יהודי אוסטריה.בממליץ בנציון נתניהו, שעדיף לעסוק במניעת סיפוחה של אוסטריה לגרמניה, מאשר 
את מניעת הצלת , את ספרו "מן המיצר" והוא מתאר שםכתב  (שפעל בכל כוחו בתחום ההצלה)י מיכאל וויסמנדל רב

ו של יעל ידי ראשי הציונות מתוך נסיונו האישי וכן מתוארים הדברים בספר ,יהודי הונגריה וסביבתה ומאתיים מליון
החושך" שלו ניסה  ניגוריון באמצעות "מנגנו –בן. הוא מתאר כיצד ו"השטן והנפש" יואל ברנד "בשליחות  למוות"

  הכט סיפר שרבים מראשי –בן למנוע ממנו להוציא לאור את ספרו, באמצעות שיגור שליחים אליו שאיימו על חייו. 
לאחר שהציונים סיכמו עם ( הציונות פנו אליו כדי שימזער את גילוי חלקם בהמרצת הנאצים להשמדת העם היהודי

כמובא בהקדמת ספרו "כחש", שהותר  ישמידו את חברי מפא"י באירופה ואת יהודי גרמניה הצעירים) הנאצים שהם לא
אוגנדית במבחן –צבי פירסם את ספרו "הציונות הפוסט–לפרסום בישראל רק לאחר החלפת שלטון זה בא"י. שבת בית

 ידי-עלרצח במחנות ההשמדה את השתקת ה פי אינספור נתונים,-למניינם, בו הוא מתאר, על 1977השואה" בשנת 
המעש וההתנכלויות של התנועה  –חוסרלבין "שלילת הגלות" באתוס הציוני  הקשר ביןראשי הציונות ועיתוניה ועל 

רה בשואה עיצוב המיתוסים ההירואיים של הגבו ידי-עלהציונית להצלת העם היהודי ועל השימוש ברצח זה, 
  המגבים את דבריו. ציוניים-הפוסט ריונים החדשים"פרי ה"היסטושאליו הצטרפו גם ס החינוך הציוני במערכת

  
  דוברי הציונות ידי-עלנאצים, אך הומצאה  –הניאו ידי-על"הכחשת השואה" רק אומצה 

  
ת כדי להגן באמצעות המצאת "הכחשת השואה" על הציונות בתקופת השואה שהחלה עוד בזמן משפט קסטנר, מינה א

"א בספריהן, ) ובפרט דינה פורת מאוני' ת42(עמ' 8ים וכן מינו את עצמן אניטה שפירא סגור מאוני' ירושל –עצמו הר
- עלקר ואף קיבלו כמובן את "פרס ישראל". הם עשו זאת בעי  של התנועה הציונית בתקופת השואה להיות הסנגוריות

ונות, כפי שכתבה התיעוד העשיר, על הדחיפה לשואה והעזרה לכך באמצעות הצי הכחשתנסיון של הכפשת ו ידי
, ללא , כתיעוד ש"איננו עומד במבחן הביקורת"צבי בספרו –על התיעוד המדוקדק של ש. בית )42(שם, עמ' שפירא 

 נאצים גישה זו, של העלמות חלקים היסטוריים ממה שקרה–כל הוכחה ממשית. גם במקרה זה אימצו בחום הניאו
י שת השואה", באמצעות הרחבה גדולה יותר של העלמה לגבבשואה והחלו לפתח תחום מחקרי בעקבותיהן, של "הכח

צינו מה שהתרחש בשואה, בדיוק כפי שהנאצים עצמם אימצו בחום את "תיאוריית הגזע" שהמציאו ראשי הציונות, הק
 ממש לפני הציונים לא שעו לאזהרת מרן ה"חפץ חיים"פיה את מכונת ההשמדה של העם היהודי. -אותה ויצרו על
י פ –ירת הגבולות בין ישראל לעמים, עליהם מובילים את העם היהודי לכך שאלוקים ימנע בכח את שבהשואה, שמעש

פורקי  אםאלוקים ייצב בכח את הגבולות בין ישראל לעמים, ש –מה שהאלוקים הבטיח "יצב גבולות עמים תחתינו" 
  ות.  ב''שבועות'' האלוקי ימשיכו למרוד הם ואםהתערות בגויים  ידי-עלכל עול מבין היהודים ינסו לפרוץ גבולות אלו 

ר, ז הסביהיה מראשי דובריה של הציונות, שעל "הגיגיו" נבחנו בבחינות הבגרות במוסדות הציוניים. הז חיים הזז,
ר מען הסשמפלגות הציונים הוציאו את עצמם מהכלל היהודי, חצו את הגבולות וחברו לדת ולעמים שאינם יהודיים ול

ה תרים זאין הציונות והיהדות דבר אחד אלא שני דברים השונים זה מזה, בוודאי שני דברים הסו„ספק הוא הבהיר ש
ישן עד [= "את ה...הציונות מתחילה ממקום הריסת היהדות כשאדם אינו יכול להיות יהודי הוא נעשה ציוניאת זה, 

ה, היא ונות לא המשך ולא רפואה למכהצי  – של העם. דבר אחד ברור [= החיובי], ממקום שתש כוחו היסוד נחריבה"]
עוקרת עקירה והריסה. אדרבא היא מסיחה את דעתה מן העם, מתנגדת לו, הולכת נגד רצונו ורוחו, חותרת תחתיו ו

ר: אחרת, למטרה רחוקה ומסוימת, היא וקומץ אנשים בראשה, גרעין של עם אח [= לדת]אותו ופורשת ממנו לדרך 
ועה טאו שהוא  הדתית] –[= היינו, הציונות, מי שאינו סבור כך מחודש אלא אחר בבקשה לשים לב !! לא חדש ולא

ים הושפע הזז כמו רב( .]למניינם 1943אלול תש"ג,  [חיים הזז, "שואה משמים", מוסף "הארץ",   “או שהוא מרמה את עצמו

חודש לכן, דווקא ב .הכנסיות)-בבתי ורה בארון, רק בעלי יהדות מופשטת השמלחדול מלהיות יהודי"תחייתנו,  - 88מברדיצ'בסקי, שכתב
 –ו העםבחודש יום אבל על השואה ואילו ב שראל שמח, הממסד הציוני קבע נגד העם דווקא –ניסן, בו עם –הגאולה 

  .  חגאת העצמאות–יום שמחה בו היהודי וקבע –היהודי אבל על מות תלמידי רבי עקיבא, ממסד זה שוב לחם בעם
לכן כינה אלוקים את היהודי שנמכר לעבד, ה ופה למושג הכי מבוז–ב בתורה שבכתב ושבעל"עברי", נחש המושג

["אור  , כדי לא להחיל את המושג הנעלה של "יהודי" על אדם בזוי זה"עבד עברי" – משום שהוא נתפס בגנבה
כדי לתאר את היהודים ]. בתנ"ך מוצג העם היהודי על ידי הגויים במושג "עברי" שמות (כא,ב)ה"כלי יקר", , החיים"
ולכן גם הוא  לא"י מעבר נהר מסופוטומיאעל כך שאברהם אבי האומה הגיע  ,במקום המושג המפאר "יהודי" ,כבזויים

וכך מכנים הרוסים את היהודים במושג  שם שהגיע ממקום מבוזה של עובדי אלילים–נקרא "אברהם העברי", על
ה שפריטי הציונות יכנו את עצמם בשם "עברי" ויתפארו בכך, כדי . נראה שההשגחה האלוקית דאגהמבוזה "אברייה"
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ולרי של הנצרות הפרוטסטנטית הם יכנו את עצמם "חילוניים" ילהבדילם ככת מהעם היהודי וכן שכחלק מהאגף הסק
  דים., כדברי ח. הזז לעיל, שחילוני ועברי אינם יהולעם היהודי ים, שאינם שייכים", נכרייםשפרושו בארמית הוא "זר

של קידוש  הפרימיטיבי פי מבנה החשיבה הפרוטסטנטי-שידרגו הציונים, עלכך פרוטסטנטיים, הנוצרים מו הכ
  ךתם וכלכדי כוח פיזי וטענו שיש לחקו הניסי שניתן בשמשון ויהודה המכבי ת, את הכוח האלוקיהארציות והחומרנו

העבר" הם אמרו שבכך הם מתנתקים מהגלות. הם גררו את תפיסתם הגלותית גם לארץ ישראל ובאמצעות "המצאת 
  .דאו)שקראו לה "יהדות הגורילות" של מ. נור (ויששל מכס נורדאו  פכת זו מתכתבת עם "יהדות השרירים"מהותפיסה 

  .מקעל כל פנים, הפיצול בין העברים והיהודים עדיין קיים בישראל בת זמננו, למרות שהוא מנוסח באופן חמק 
עברי "השימוש בהגדרה „ – היפוך יוצרות זה, )6, עמ' (כת"י בעברית שתורגם מאנגלית93קטורט שלו איתן בלום מתאר בדו

. 19–מודרני" מבוסס על התפישה והייצוג של הקבוצות הציוניות שפעלו הן באירופה והן בפלשתינה בסוף המאה ה
ים' ים" בניגוד גמור ל'יהודא"י הם תפסו את עצמם באופן מפורש כממשיכיהם של "העברים הקדמונ – בפלשתינה

ותר י. שרק חלק קטן מהם ניתן להחיותם) ,מתים(= ונחשבו לדידם כ שנראו להם כבעלי זיקה לתרבות הגלותית המנוונת
הם  ת הקדומה. מסיבה זווהם תפסו את עצמם כמחוללי "תחייה" של העברי ,את היהדות "מחדשים"ה ,מרפורמאטורים

ראו הקדומים, כפי שמשתקף מהשמות שבחרו למועדוני הספורט ואירגוניהם שנק "עברים"ניסו להחיות את גיבורי ה
ידו = לד( רים שהיוו דגמי מופת של הרפרטוארעל שם דמויות כשמשון, בר כוכבא, יהודה המכבי, שמעון בר גיורא ואח

 .מודרני העברי )", שםהחברתייםמגוון האפשרויות העומדות בפני הקבוצה כדי לנהל את חייה " –של בלום מושג זה פירושו הוא  
מיכה ח. הזז או כמו  ,ניתן למצוא את הבידול הזה בין "עברי" ל"יהודי" בקרב ההוגים הציונים הראשונים

(=  91ים האחרונים או העברים הראשונים"שליהודים יש אפשרות להיות "היהוד ,שכתב )1865 –1921(ברדיצ'בסקי 
אחד מאותם . הכנסיות)-הודי, רק בעלי יהדות מופשטת השמורה בארון בבתי"תחייתנו, לחדול מלהיות י - 88וכן כתב

, מבטא ביומניו רצון עז למחוק כל מאפיין הקשור ביהדות (= מכנופיית ניל"י) עברים ראשונים, אבשלום פיינברג
נחנו, ילדי וליצור במקום זאת את העברי החופשי, הספונטאני, האדם האמיתי. הוא כתב לסגולה בקמן: "א "הגלותית"

 ,(= כתוצאה מתפיסה זו, יצרו הציונים את "החברה הישראלית" שחורה –ארצנו, אנו איננו מן הגולה ומן הגטו, ולא חולי מרה

אוי …אנו כשמחים ביותר) , היינו החרדים, נחשבים בסקריםבעוד שהיהודים שרבים מפריטיה לוקים במרה שחורה וסוגי דכאון נוספים,
גם מנשים ש ,הציטוט הזה אופייני ל"עברים חדשים" רבים, וכפי שניתן ללמוד ממנו .92!"דיהאל תהיי יהועבריה! 

ביישוב,  הציונים דרור, בלקסיקון של בני הנוער–ציפו להיות "עבריות" בניגוד ל"יהודיות". למעשה, לפי אלבוים
וגם לישנסקי  ליהודיםקראו  אנטישמיםשה, [= הגזעני 'יהודי' היה כינוי של גנאי ולא אחת מופיע במכתביהם ויומניהם הביטוי

  . 93אריות וסובלנות כלפי יהודי הגולה"יהודונים". כמו כן מתגלים ביטויים של חוסר סוליד ]קרא לבתו עברייה
ההסתדרות חשוב לזכור, שהשדה החברתי בפלשתינה הציונית נבנה לא על ידי יהודים אלא בידי עברים. 

 ארגוני הפועלים קראו ל"עבודה עברית", ובאותה העת ארגון ישראל ושאר הכללית של העובדים העבריים בארץ
דבר עברית". היחידות  –והם היו מהראשונים שהפיצו את הסלוגאן "עברי  הסתדרות המורים העברייםהמורים נקרא 

 ,ה העברית"יס"הגמנהראשונות שהצטרפו לצבא הבריטי נקראו "הגדודים העבריים", הגמנסיה הראשונה היתה 
כונתה "העיר העברית  חרדים) (= שיסדוה אביב –האוניברסיטה הראשונה היתה "האוניברסיטה העברית", תל

בין העברי והיהודי עמדה בלב ליבו של עיצוב הזהות בקהילה הציונית  (= הקוטביות) הדיכוטומיה. הראשונה"
ד , זהות שהתפתחה בניגו"שראליתארצי"ישראלית או ה–בפלשתינה, ובמידה רבה עיצבה את הזהות התרבותית הפרה

תוך מ = שיצרו( םיציוניבידי אנטישמים והן בידי יהודים  כפי שיוצג בתרבות האירופאית, הן ,"גלותי"שנתפס כליהודי 

בה בני החשי(= על פי מ ות כדתידו, גם כתוצאה מהמתח שבין התפיסה של היהאת "תיאוריית הגזענות האנטישמית") חיקוי

   של היהדות כעם או כגזע. (= האגף החילוני של נצרות זו) מודרנית –והתפיסה החילונית )תונטית הפרוטסטהנוצריו
ההנגדה , ), ראה להלן בפרק על משפט אייכמן(= רק לאחר "משפט אייכמן" לאחר השואה והקמת מדינת ישראל

כרה בינלאומית, בלתי והמתח בין המושגים האלה הודחקו, בין היתר מפני שהנהגת המדינה החדשה שאפה להשיג ה
. בהדרגה הותכו זה בזה וכהכרה על כך על ידי העולים הספרדיים יהודי העולםכל ניתנת לספק, כנציגה הבלעדית של 

 של הספרדים יהודיזציה כתוצאה מההגירה המסיבית והמהירה –מושגים אלו, שעה שהמדינה עברה בהדרגה רה
. בשימוש ראה להלן)נעל ידי טומי לפיד ומפלגתו "שינוי" ובנו יאיר לפיד, כפי ש (= וחודד מחדש ומודחק ומעליית הציונות הדתית

                                                           
   93The Jewish Point, in: Almog, nging ValuesChaMicha Josef Berdyczewski, (Heb.) ,."הצבי", ה' כסלו תשנ"ח   91

  [מצוטט מאלבוים, על הנוער, עמ 123]92
93  Ibid. This term is still in use. In 2002, a member of the Israeli parliament, Zvi 
Hendel, called the American ambassador Dan Kerzer “Yehudon,” and when he apologized 
for it, he explained: “I meant a small person and mistakenly I said small Yehudon” 
(Shmueli, Storm in the Knesset). Avraham (Avrum) Burg (a former MP) referred to his early 
cultural identity: “In the prevailing terminology here [in Israel]: [I was] Yehudon” 
(Shavit A., Divorce Certifi cate). On the use of zhid (or yehudon) as designating “sickness” in 

Israeli culture, see e.g.: Oz, Land of Israel, 73. 
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היומיומי ובהיסטוריוגרפיה הפופולארית עימעמו את האבחנות ביניהן והן הפכו פחות או יותר למונחים נרדפים 
  . כ"עברית") הציונית יתטאוונגליס –הפרוטסטנטית (= כאשר היהודיות נתפסת ב"משקפיה" של הנצרות בזיכרון הציבורי

לבין תרבות –כתתשל היחסים של העברים המודרנים  חן בהקשרחייב להיב ,הניגוד שבין העברי והיהודי
כלומר, התרבות האירופית. השדה החברתי העברי בפלשתינה של  reference group)קבוצת ההתייחסות שלהם (

בחינות רבות, עיצב  את הרפרטואר הארצישראלי תחילת המאה העשרים עוצב מתוך דיאלוג מורכב עם אירופה, ומ
 –כתגובת נגד לתפיסה של היהודים בתרבות האירופית. מראשיתו, המייסדים והסוכנים המרכזיים במרחב העברי

: "אם רק הגוגולים 1912 –שלהם. יוסף טרומפלדור, כתב בהפיזית מודרני היו בעלי דחף להוכיח את היכולת 
יכלו לראות את הבחורים האמיצים […]  של רוסיה שמלפני המהפכה הסובייטית)אנטישמי   יהקלאססופר ה(=  והדוסטוייבסקים

פרנץ אופנהיימר   .94שלהם בדרך שונה." "היהודיות"והנועזים שלנו [החלוצים], הם היו מתארים את הדמויות 
  –גרום ליהודי המערב , האמין שמטרת הפעילות הציונית היא לשפר את תדמית היהודים בעולם ול)1864 –1943(

  .95גאים" ב"אחיהם העובדים" בפלשתינהשאין להם כל כוונה לעזוב את המערב, להיות "
בשדה הציוני  היו אידאלים שהתקבלו", פרודוקטיבי"או פועל חקלאי , אכן, להיות לוחם אקטיבי ואמיץ

עברית מודרנית והרפרטואר כשאנו בוחנים את היחסים בין הרפרטואר של הקהילה ה. ככאלה שיש לשאוף אליהם
האירופאי ניתן להבחין כבר במבט ראשון, שהתכונות שקודמו ולעיתים קודשו ברפרטואר העברי המודרני, היו 

כנגד : ליהודים ברפרטואר האירופאישונאי היהודים חסו ילמעשה היפוך סימטרי של כל התכונות השליליות שי
 –כנגד האי, שיתופית והאידיאליסטית–החומרניתגיה החמדנות וחומרנות הועמדה האידיאולההשמצה של 

ו"כיבוש המושבות" ממייסדיה החרדים של "הישוב  "כיבוש העבודה"פרודוקטיביות והטפילות קריאה נמרצת ל
כנגד , (= גם של הנשים) והנפש פולחן של גבריות ואקטיביות (= כדברי הרצל, ראה להלן) כנגד הנשיות של הגוף, החדש"

היתר  –כנגד אינטלקטואליות", מקוריות"נטיה לפעילות חדשנית עם החותמת הספציפית של  חומרנית, ותחוסר יצירתי
 כנגד הפרימיטיביות, מעמיקה ואינטלקטואליות , מפותחת,ורתיעה מהגות (= פרימיטיבית) דגש על חשיבה מעשית

שנתגלו כיום כחסרונות שהרסו את היקום  (= נית רהבלטת יתרונות הטכנולוגיה המוד) מתורבת–מודרני ולא–לא( החומרנית

(= על פי  )סירחון מובנה(כנגד הסטנדרטים הירודים של הגיינה , לציונות (= כחלק הפנימי) שנקבעו כאימננטים והאנושות)

, רהתכנית הגיינית אינטנסיבית של הפרט והחב שהיה הפוך מהמציאות) תיאוריית הגזענות האנטישמית שיצר נורדאו ועיצבה רופין,
כנגד הטענה בדבר , מיליטריזם ועידוד למעשי גבורה ,חוסר הכישורים הצבאיים וביכולת להיות חייליםכביכול כנגד 

מול  ,היהודו נוצרים – ומאפיינת כיום את "החברה הישראלית" (= השמצה ארסית, שחזרה כבומרנג חברתית ואנוכית –התנהגות אנטי

(= "רחמנים, ביישנים  היתר–כנגד רחמנות, סולידריות ונאמנות למדינה החרדי) –ודי היה החסד והאחריות ההדדית בתוך הציבור

(= גם  שיוחסה ליהודים הגזעית וכנגד השחוריות ,96"הציונות האכזרית"של יהודי  האנטיפותח הרעיון  סדים")וגומלי ח

חשוב לזכור שכל הניגודים  .97לבןהם אימצו דימוי לבן והתחילו להתייחס לעצמם כשייכים לגזע ה, יהודי מזרח אירופה)
האלה לא נתפסו רק כרעיונות מופשטים או סמליים אלא כאל כשלים פיזיים ונפשיים קונקרטיים שחייבים לתקן 

  הגרמני. הרדלר"שירת העברים" של יוהן ג.  היה זה חיקוי של. “באמצעות תקנות חדשות ופרקטיקות של התערבות
  
 Yosef Trumpeldor in his diary, in: Elon, The Israelis, 137.  

2Oppenheimer was a German sociologist and political economist. As a worldwide 
expert on colonization he became Herzl’s advisor and formulated the fi rst program 
for Zionist colonization, which he presented at the 6th Zionist Congress (Basel 1903). 
Merchavia (the fi rst cooperative settlement, 1910) was based from the outset on Oppenheimer’s 

cooperative schemes. 
3On this concept, which is a frequent trope in Palestinian– Zionist discourse, 

see: Sharon, Theory of Cruel Zionism. 
4Blacks were not considered by the PO as part of the Jewish Volk; the Ethiopian 

Jews were recognized as Jews by the State of Israel only in 1979.  

העולם השניה כנשיא ההסתדרות הציונית ולאחר מכן היה לנשיאה הראשון של –שימש בזמן מלחמת חיים וייצמן
תמך במעשי הנאצים וגרס שלא רק את החרדים יש להשמיד תחילה אלא גם את הזקנים, כיון מדינת ישראל. הוא 

  . 42כ"אבק אדם" 87בעקבות נורדאוהקמת המדינה הציונית והוא הגדירם לשהם אינם יכולים לשמש כ"חומר גלם" 
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ההשמדה. הוא חיים וייצמן תירץ בכך את מדיניות העתיד של הציונות, בהשתקת השואה בשנים הראשונות של 
, בטאונה הרשמי של ההסתדרות הציונית באנגליה New Judea–הסביר אז בקונגרס הציוני, כפי שהובאו דבריו ב

אמרתי לוועדה המלכותית הבריטית, כי תקוותם של ששת מליוני יהודי אירופה היא הגירה.  „ – )1937(אפריל 
ילכו. הם ישאו את  [= הזקנים]: "לא...הבאים בימים ?" עניתי "ינשאלתי: "התוכל להביא ששה מליוני יהודים לא

בעולם אכזרי...רק ענף ינצל...עליהם לקבל זאת...הם ישאו ויסבלו,  הינם אבק כלכלי ומוסריגורלם או לא ישאו. 
הארץ אינה יכולה לקלוט את כל יהודי „ – 1938-חיים וייצמן אמר בנאומו ב. “ימצאו את דרכם באחרית הימים...

. אנו רוצים שרק הגזענית הציונית]האנטישמית [= התפיסה אנו רוצים שרק הטובים שביהודים יגיעו אלינו אירופה. 
בעלי ההשכלה יבואו לארץ, בכדי להעצים את התרבות. היהודים האחרים ייאלצו להישאר במקומם ולקדם את פני 

על גלגלי ההיסטוריה, שיש להפריחו ברוח. אין מליוני יהודים אלה אינם אלא אבק . כבשני אושוויץ) (= הגורל הצפוי להם
  ).213(עמ'  31“רמה–אביב תהפוך לגטו נוסף של תת –אנו מעוניינים בהגעתם לארץ. אין אנו מעוניינים שתל

", "נצח ישראל[ עוד"יחוד ויי"י פרקהגזעניים על יהודי התפוצות ב גם כתב כאחד מגדולי האנטישמים גוריון –דוד בן

 ללא לשון, ללא חינוך, ללא, )87נורדאוו 42ו גם ויצמןכפי שאמר(=  רב ואבק אדם–אלא ערב„אינם  שהם ת"א, תשכ"ד]
 הבדולח שבו התחילה האלימות הפיזית כלפי יהודי גרמניה הוא אמר, שבשתי האפשרויות:–לאחר ליל. “שרשים

גיעו לארץ, הוא היה הצלת עשרת אלפים ילדים שיעברו לאנגליה או הצלת רק חמשת אלפים מהם בתנאי שהם י
תוך מהיה בוחר ג.  ב., לפי אותה משוואה.)211(עמ' 31) 38\23 (ארכיון תנועת העבודה, תיקמעדיף את האפשרות השניה 

ארץ למליון הילדים שנכחדו בשואה, במקום להציל את כולם ולהביאם למשל לארה"ב, להביא רק חצי מליון ילדים 
     .הגזים–מליון ילדים יחנקו בתאיושחצי 

. את יהודי מזרח אירופה ייםח-ולל גם שיויון בין האדם לבעליפרוטסטנטי הכ-היה אמון על השיויון הנוצרי גוריון-בן
כבשים  ויעוד" כ"אבק אדם" ואילו לגבי השאר הוא לא ראה כל הבדל בינם לביןיחוד והספרדים הוא הגדיר בספרו "

בדל הנוכחתי שאין „ – נהוג תמיד לפי פקודותיו. הוא אמרולכן הוא ראה את עצמו כמנהיג של כבשים שצריכים ל
אפילוג", ציטוט תחת כותרת  –גוריון -(אבי שילון, "בן “יים. חרוצים ועצלים, פקחים וטפשיםח-דם לבעליא-יסודי בין בני

ודים לכן היה זה טבעי מבחינתו להעדיף כבשים על יהו) 2013עובד, -בדיר", הוצ' עם כבשהשל תמונה "ב.ג מטפל ב
שעדיף לממן עוד כבשה . בנאומו על חוף ימה של ת"אבעת השואה,  שנחשבו אצלו לאבק, כפי שהוא התבטא

כפי שהוכחנו, ד"ר . ("שרופי הכבשנים מאשימים", תש"ך)בארץ ישראל, מאשר לממן בכסף זה הצלת עוד יהודים 
ונטר, ליינה להדריך את הנס גהשואה  לפני  ארתור רופין, שהוגדר כ"אבי ההתישבות הציונית בארץ ישראל" נסע 

גוריון -. בןכבסיס להבנת הטיפול בעם היהודי אנטישמיתה-שכתב את הספר "מדע הגזע הגרמני", בנושא הגזענות
ק בין ראה בארתור רופין את המורה שלו בנושא זה וציטט מכתביו רבות. לנוכח הדרכה זו מובן, מדוע הוכנס החו

גם את  לא הושיבושהכלב הוא בדרגה יותר גבוהה מהיהודי, אך מה שאינו מובן, מדוע ם, ישאר חוקי נירנברג הנאצי
לפי כ, כמי שביצעו פשעים נגד האנושות יחד עם ראשי המשטר הנאצי ראשי הציונות על ספסלי הנאשמים בנירנברג

  .באמצעות הנאצים העם היהודי וגרמו לחיסולו בתאי הגזים
גם כאשר הצליחו ניצולי השואה להגיע לארץ, חניכי הציוניזם בארצנו שפכו  ,אנטישמית זו-גזעניתבהתאם לגישה 

אף שלא היה  –עלכך שלדעתם הם הובלו לכבשנים "כצאן לטבח" ללא נסיון להתנגד,  –עליהם קיתונות של בוז, על
 ד למעשיועל כך גם הוצא לאור ספר בשם "כצאן לטבח", המסביר מדוע לא היה ניתן להתנג נצליניתן להתנגד ולה

כפי ההשמדה ובפרט כשאת השואה יצרה התנועה הציונית ושהתנועה הנאצית ביצעה עבורה את "העבודה השחורה", 
תה יהציונות אכזריות כלפי הניצולים, שסאת סבלם הי –. בהתנהגות זו גילו חניכישראינו לעיל ועוד נראה להלן

כפי שהם  ל"ציונות אכזרית", גזעני–מהחינוך האנטישמיבלתי נתפסת גם בלא התאכזרות זו. האשמה שקרית זו ניזונה 
לא היה להם  . מסיבה זו,מערכת החינוך הציוני ועד היום הניצולים נושאים צלקת נוספת זו בתוך נפשם ידי-עלחונכו 

בפני מי לפרוק את הלחצים הנפשיים בהם הם היו נתונים והם גם נאלצו להסתיר את העובדה שהם ניצולי שואה 
אונים, כשרבים –כיצד מאז קום המדינה, רבים מחניכי הציונות עומדים אין הראה ומראהון תיד. גולד, ע[פרופ. 

האתוס הציוני ). ח"ישראל היום", כ''ז ניסן תשע'( מהם נפצעים בגוף ובנפש ונהרגים מהערבים, גם ללא נשק ביד
מאשר להרויח עוד מספר ימים או  שעדיף למות עם נשק ביד ,בז לקדושת החיים, מתוך גישה פתלוגית הסוברת

המציאו ראשי  עות "המצאת העבר"אומנם, גם בהקשר זה אלוקים כפרנית. –חודשים של חיים, שהיא גישה
ורשה ושהוא היה יתה היחידה שיצרה את המרד בגטו י, שכאילו קבוצתו של מרדכי אנילביץ הההציונות את הבדות

שהתיר רק לאנשי "בונד", קומוניסטים ו"השומר  23בן  ציוני שמאלני משום שהוא היה אתאיסט מנהיג המרד,
ה להתאחד תשלא רצ ,שוליתאי"ל, אך   –גדולה  למעשה, הוא עמד בראש קבוצה. הצעיר" להשתייך לקבוצתו

, 15כמעט שלא נראה במפקדה הראשית ברחוב מילא  עם אצ"י הביתר"י ובפלגנותו גרם לאובדן חיים. הוא
תה חרדית וללא פסק דינו של הגאון רבי אברהם כהנא שפירא בגטו יישיצרה את המרד הית בעוד שהקבוצה המרכז

[יומני המרד לא היה יוצא כלל לפועל  לאחר שפנו אליו הקבוצה הגדולה של המורדים החרדיים, שיש להתמרד,

שא המרד בספרו "דגלים מעל , חקר את נושר החוץ והבטחון) (שהיהפרופ. משה ארנס  . ברק] –המורדים, "גנזך קידוש ה'", בני
שר ש, ]23.4.09, כ"ט ניסן תשס"יט, 20עמ' "בשבע", בשבועון [. הוא כתב וכן אמר בראיון (הוצ' ידיעות אחרונות", תשס"ט)הגטו" 

(כמובא על השטר של  לבן שהונף עם הדגל הפולני מעל חומות הגטו –הדגל תכלתש, שיקר החוץ ממפא"י משה שרת
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תה משמעות סמלית. הדגל ירק לדגל האדום הקומוניסטי הי לאנילביץמהשמאל דאג לכך, כי אנילביץ , שקלים) 20
מהימלר להוריד אותם  רל יורגן שטרופ, קיבל פקודהאצ"י והמפקד הישיר של פעולת השמדת הגטו, הגנ ידי-עלהונף 

, הוא שגוי ואבא מוסיף, שמושג "כצאן לטבח" שטבע אבא קובנר מ"השומר הצעיר" בגטו וילנא במהירות.ארנס
להמלט מהגטו שכללו קומוניסטים קובנר ניהל מו"מ עם הנאצים לא להתמרד, תמורת מתן אפשרות לו ולחבורתו 

 1942(, בשנת תש"ב 29[שברח לא"י מוורשה בהיותו בן ולמעשה כל ההנהגה של הקבוצות הציוניות בוורשא, כולל מנחם בגין 

נטשו את צאן מרעיתם לאנחות וברחו מיד כשנכנסו הנאצים , ייסד הלח"י אברהם שטרן]השנה שבה נרצח מ, )370עמ' (54 למניינם)
תה מאומנת יותר ומצוידת יותר בנשק מאי"ל ולכן גם מקצועית יותר. ילורשא והם יותר לא חזרו אליה. אצ"י הי

אי"ל של סיפר שבמקום ריכוזם של אצ"י ניטש קרב הרבה יותר קשה ממקום ריכוזם של אנשי הנאצי שטרופ 
  אנילביץ.

די עם היהוהקונגרס הציוני העולמי ומנהיג ציוני אמריקה, הראביי סטפן וייז, הסתיר כשלשה חודשים את רצח ה נשיא
לל קוק הלחם עם שאר מנהיגי הציונות באמריקה נגד איש האצ"ל הוא  ,לאחר מכן תקופה זו נרצחו מליון יהודים.וב

ון מוזיאם לת יהודי אירופה ועד היוילות היהודיות בארה"ב כדי להפעילם להצוחבורתו שעברו בין הקה ברגסון)(פיטר 
ואה" אף ש"מוזיאון הש –לדבוק ב"המצאת העבר", על וממשיך . המוזיאוןלהציג את מעשיו "יד ושם" אינו מוכן

דים יחיומעלים את העובדה שה 'להמציא את העבר'. "יד ושם" ממשיך של קוק בוושינגטון מציג בהרחבה את פועלו
תיהם פעלה נגד יוזמו אף שההנהגה הציונית–פה וסיפוק צרכיהם היו החרדים, עלשבפועל פעלו להצלת יהודי אירו

  דופן.–בהתפעלות יוצאת ,חקר באקדמיה ומחוצה לה מאששים פעילות זומאף שכל עבודות ה –ללא הרף ועל
אצ"ל, כולל ן ניסה למחוק את הזיכרון של הגוריו –איך בן אודי לבל, מתוארל בספר ש„ –משה ארנס מוסיף ואומר 

גם המשפחות השכולות שלא זכו לתמלוגים כספיים. זה היה מאמץ מכוון ומושכל לשכתב את ההיסטוריה, באופן ש
    .  “גוריון ידע שהיא אינה נכונה, אבל זה שירת את האידיאולוגיה שלו –בן

עמ'  היום", ("ישראלהוסיף עוד פרטים בעלי משמעות חמורה זאב בן יוסף, מנכ"ל חטיבת בוגרי בית"ר, כתב גם על כך ו

הרף  לאלטרחו   ,הסטוריונים וסוכניהם בתקשורת, בעלי נטייה פוליטית שמאלית...„ –) 29,4,19, כ"ד ניסן תשע"ט, 26
 30 –לשכתב, לעוות, לטשטש ולמחוק את תרומתם ומפעליהם ההיסטוריים של אצ"ל, לח"י ובית"ר החל משנות ה

 ימינו. פרשיות היסטוריות חשובות ומכוננות עדיין אינן נזכרות בספרי ההיסטוריה הרשמיים, בספרותועד 
   .רדיות.חוכל שכן שאין נלמדים, פרשות חשובות ומכוננות  ובמוזיאונים, למעט מוזיאוני האצ"ל ומכון ז'בוטינסקי

יזם שהמרד החרדי  את רעיון(= טש אחד הנסיונות הבולטים של השמאל לשכתב היסטוריה, השתקף במאמצים לטש
ה כאמור לעיל אשי שניהל ותיווך בין הקבוצות הי(= אך המשרד הרביתר"י, מפקד אצ"י פאבל פרנקל גם הו )גטו ורשהבנהיג וה

איש השומר   –ולאו דווקא מי שמוזכר בהבלטה בספרי ההיסטוריה ובמוזיאונים  קבוצת המורדים החרדית)המשרד של 
(= ביומנים של המרד שניהלו ויזמו החרדים מוזכר שאנילביץ בקושי הופיע במשרד הראשי ובשלב מסוים הוא לביץ הצעיר מרדכי אני

שחלקו בפועל היה משני, לפי עדותו של הגנרל שטרופ, המפקד הגרמני שפיקד על דיכוי מרד), הצטרף לאף שקל לא ל
פאבל ו )החרדיםשם לחמו (= מוראנובסקי,  המרד. שטרופ כתב ביומנו, שהקרב הקשה ביותר התנהל באזור רחוב

ובית"ר...בויכוח המפורסם בין מפקד ההגנה אליהו גולומב, למפקד לח"י נתן ילין מור, על  פרנקל וחבריו מאצ"י
מלחמת המחתרות, כשהגיע הדיון הלוהט למבוי סתום וילין מור אמר : "ההיסטוריה תשפוט בינינו", השיב גולומב : 

כפי שאמר אליהו גולומב למנחם בגין ו[ ר לך מה תספר ההיסטוריה, כי אנחנו אלה שכותבים אותה""אני כבר יכול לומ
 םהתעמולה ה נונימנגנ לא חשוב הדבר אם אנו נירה את הכדור הראשון במלחמת אחים.,, –בת''א  1944 –ל" ב"מפקד ה"אצ

, ""ארוכה הדרך לחירותב(מרידור,  “ת האחיםואנו נכוון את כותב ההיסטוריה, תמיד תהיו אתם המתחילים במלחמ בידינו
ל", ע''י טרוריסטים ''טים מה"אצסעל חטיפות ועינויים של טרורי 19 –12בעמ'  וראה שם 1950, אחיאסף, ירושלים, 14עמ' 

אכן, תנועת העבודה השלטת ביצעה שיכתוב היסטורי של המאבק לתקומת המדינה, הן של ההעפלה והן . מה"הגנה")]
: החלק של בית"ר והאצ"ל נמחק במוזיאון ההעפלה בחיפה. למשל, מסופר (= ובפרט של החרדים) טאותשל המרד בג

על מבצעי ההעפלה הבית"ריים  – לא יותר –, לעומת משפט קטן אחד 40 –רבות על מבצעי ההגנה בסוף שנות ה
שמאל פקדה על ה"הגנה" . פרשת ה"סזון" המזעזעת, כשהנהגת ה30 –פי" מתחילת שנות ה –על –החלוציים של "אף

כמעט אינה ניתנת לאיתור  –אצ"ל ולח"י  טרוריסטים, חברילחטוף, לכלוא, לענות, להסגיר לבריטים ואף לרצוח 
בספרות ה"רשמית". בספרות הזאת מוצגת פרשת אוניית הנשק "אלטלנה" כנסיון הפיכה של האצ"ל. נשמטה 

שבזכות מפקד האצ"ל מנחם בגין נמנעו מלחמות אחים העובדה, שהאצ"ל הודיע לממשלה על בואה של האוניה ו
אין כאן כל זכות, כי כנופיית האצ"ל גם רצחה יהודים, כפי שראינו לעיל, אף ש(= בתקופת הסזון וגם לאחר הטבעת אלטלנה 

לא  רשמי בשום ספרהאצ"ל). אלא השיקול היה שמנגנוני התעמולה של השמאל היו גורמים שכלל הציונים ירדפו על כך את 
תמצאו מילה על פלוגות הגיוס של בית"ר. כך נעלמה גם שערוריות קרבות משמר הירדן וכיבוש יפו, שבהם הפקירה 
ה"הגנה" את חיילי אצ"ל, שרבים מהם נהרגו. אורי לבל מעיד בספרו "הדרך אל הפנתיאון", שבן גוריון לא הכיר 

ע סיוע המדינה למשפחות החללים והנצחתם בספרי בחללי אצ"ל ולח"י, סירב לשלוח מכתבי תנחומים למשפחות, מנ
, היו נסיונות לתקן את האפליה. 1977 –הלימוד. רק לאחר פרישת בן גוריון ובעיקר לאחר שבגין עלה לשלטון ב

יוסף מתעלם –אמנם, בן .“עדיין, יש צורך בתיקון מלא ובמיוחד חובה לספר את הסיפור האמיתי של מרד גטו ורשה
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קד על מזכירו נבון, לא רק ליצור רשימות של כנופיות הטרור של הימין ולדאוג לא לקדם אותם פ מכך שבן גוריון
   החרדים.  –חמור ביותר התעלמותו ממה שעשה בן גוריון לעם היהודי  מפ"ם והפלמ"ח. בצבא, אלא כך לנהוג בחברי

של ש מפלגתו יר יערי, ראמא ידי-על" "המצאת העבר אנילביץ מ"השומר הצעיר" התבצעה בענינו של מרדכיגם 
אף שמלכתחילה הוא עצמו לא רצה להצטרף למרד ויערי צינזר את אלו –מפ"ם, שהבליט אותו על – אנילביץ

שהוא כמקבוצתו שגילו מנהיגות והנהיגו אותה לשם הצטרפות למרד. רק אחרי שאנילביץ התנתק מההנהגה הציונית, 
וא היטלר לא יעז להרוג את חצי המיליון של יהודי ורשה, הראה את התנשאותם וכיצד הם משלים את הצעירים ש

ת אועל כך הוקיע אבא קובנר  ,"שלמצובניק" כפי שכתב משה דומב בספרוהחל להנהיג את קבוצתו לקראת המרד, 
א אף שגם אב-על ,"מעבר לגשמי" כפי שכתבה פרופ. דינה פורת בספרהמאיר יערי בכנס המרכזי בקיבוץ העוגן, 

ודים רק עם קבוצתו וסירב להציל עוד יהודים וגם שם כשביקשו יה רודניקי ברוח מגטו וילנא ליערקובנר דאג ל
       הנאצים.  דיי-עלוהומתו כדי לשרוד, הוא השליך אותם מהמחנה שלו ביער והם נתפסו  למחנה שהקים ביערלהצטרף 

ונות מר הצעיר" ועוד שאר מנהיגי הציכבר ציין שבסוף, מנהיגי "דרור" ו"השו חוקר השואה פרופ. ישראל גוטמן
עירים כולל מנחם בגין, ברחו מוורשה כדי להציל את עורם, כשהם נוטלים עימם את כספי התנועה, בהפקירם את הצ

בדות. פי "תאוריית הגזע" החולנית שהם פיתחו, שיש להלחם אפילו תוך כדי התא-לנפשם, אף שהם תמיד חינכום על
  – ה"["נשמ כתבה לפני מותה ווידוי בספרה "בגדתי בחבריי" ,וסגנית יו"ר הכנסת חייקה גרוסמן מהנהגת מפ"ם

, ר תום שגב[ד""ד. פורת מעריצה את קובנר, אף כי זה שיקר גם להיסטוריה"  .ניצולי שואה מורדים היום", "מכתבים מהקופסה האדומה"]

. כאשר נראה היה שהגנרל הנאצי רומל שחתהגם בארצנו התרחשה אותה ה )].7,2,20ספרים, "הארץ", י"ב שבט תש"פ (
ון מחנה בהרי הכרמל ולבצרו כדי להלחם עד הכדור האחר הקיםץ ישראל, ראשי הציונות הורו לעומד לפלוש לאר

ל כאך לעצמם הכינו ראשי הציונות מטוס, כך שכאשר רומל יפלוש לארץ, הם ימלטו יחד עם תוך כדי התאבדות, 
ת הצבא הנאצי ספג אבדות כבדו . כאשרברק, תש"ך] –רופי הכבשנים מאשימים", בני[משה שנפלד, "ש כספי התנועה

ו יאשר לעל סטלינגרד ברוסיה ועמד לפני התמוטטות כללית, פנה המפקד העליון להיטלר כדי ש בנסיונו להטיל מצור
רייך יתאבד, כי השילחם עד החייל האחרון ולבסוף  אך היטלר שחונך על "תאוריית הגזע" הציונית אמר לולסגת, 

א אשר הו, לכן לא שייך שהוא יפסיד. כך גם נהג היטלר עצמו בבונקר שלו בברלין, כהלבן השלישי שייך לגזע הארי
  כרך ג'] [א. שיירר, "עלייתו ונפילתו של הרייך השלישי", סוףהברית, הוא התאבד ביריה -ראה שהוא הולך ליפול בשבי בעלות

ם רושם איום, והזקנים עושי...„ – 41גזעני כתב על ירושלים –ן, ביחסו האנטישמיגוריו –בדיוק כמו בן ויצמן .ח
אינן  יוצרים תמונה מבהילה. אלה הם שברי כלים, חלושים ועטופי עובש דורות. השכונות היהודיות של ירושלים,

   “.זה.בגיהנום האלא זוהמה ומחלות מידבקות. את העוני, הבערות המוחלטת והקנאות הקיצונית אין לתאר במלים..
[עורך: מאיר וייסגל, הוצ' בונה ציון, המדינאי, איש המדע"  –מעיד במאמר שכתב בספר "חיים ויצמן  המחזאי ס. נ. ברמן

. הרדיו הביא את החדשות: גרמניה פתחה בהתקפה 1941ליוני  22מישהו פתח את המקלט. „ – האוני' העברית, ירושלים]
עמנו שם,  –הגבול. התבוננתי בויצמן. עיניו היו אפלות..."כן", אמר, "לבניעל רוסיה. הגרמנים כבר חצו את 

וזהו  –למיליונים מהם, צפוי גורל איום ומבעית", אבל לאחר רגע אורו עיניו, הוא גחן קדימה. "בסופו של דבר 
עד שבוע אחד  ויצמן שמר על מעמדו כנתין בריטי,„ .“עתידה מלחמה זו להביא ברכה לאנגליה" הוסיף –החשוב מכל 

“ לפני שהחל למלא את תפקידו כנשיא ואז משלא יכול להוסיף ולהחזיק בנתינותו הבריטית, קיבל אזרחות ישראלית
לחם בתקופת השואה להקשחת  יו"ר ההסתדרות הציונות בארה"ב, הראביי סטפן וייז,. ]9, הערה 29["כחש", עמ' 

סו להציל את עצמם מציפורני הנאצים, בטענה שהגעתם מהווה חוקי ההגירה של ארה"ב, כדי למנוע הגעת יהודים שני
    . ["שרופי הכבשנים מאשימים", ב"ב, תש"ך ועוד]הברית בנאצים  –חבלה במאמצי המלחמה של בעלות

    לרבי ברוך 1.2.1940 –סגן יו"ר ההנהלה של "המגבית היהודית המאוחדת" הציונית, כתב מכתב מ הנרי מונטור,
אנטישמית של הציונות ולהתחיל בפעולות –שהפציר בו לסגת מהמדיניות הגזענית לנד בארה"בא. רבינוביץ ממרי

כוחה של ההסתדרות הציונית, מונטור הסביר לו את המדיניות  –כבא .להצלת היהודים מההשמדה של הנאצים
ישראל.  –רה לארץבקשר לבעיות ההגי ההיא גורם שאין להמנע ממנ ]= המיון["הסלקציה" ,, –הגזענית של הציונות 

, [= יצרניות]בחירתם של גברים ונשים צעירים אשר הוכשרו באירופה למטרות פרודקטיביות   –"סלקציה" פירושה 
     .]291"כחש", עמ' הכט, -בן[ “בין אם בחקלאות או בתעשיה...

ם היהודי ולהשאר כמו העעם קום המדינה, חל "שיפור" מסוים במעמדם של אלו שהחליטו לא לחבור לציונות 
נוצרים הציוניים בארץ, כבר לא  –האנטישמים, היהודו –החרדים.  מעמדם של היהודים בעיני הגזענים  – המקורי

כינים גדולות  –ותו מהמרחב, אלא כחומר מן החי "אבק" שיש לנקות א –נחשב כחומר מת גולמי מן הדומם 
 –של בארהשלום משפט  –אליגון, נשיא ביתט השופ ת תשנ"טנשיש לנקותם מן המרחב, כך הגדירם בש ומפלצתיות

עם ושיסוע העם תוך טיפוח  –שבע, עיר האבות. שופט זה לא רק שלא נזרק ככלב נתעב לכלא על הסתה להשמדת
ועמיתיו השופטים אף  ץ אהרן ברקלא ממערכת המשפט ובראשם נשיא הבג"גיבוי משנאה חולנית, אלא אף קיבל 

. כינוי העם היהודי כסוג של לאחר שהוא הצטיין כפרא אדם וגזען אנטישמי חולניעמלו קשות למנותו לשופט מחוזי 
לראשונה . 87אנטישמית הציונית כ"אבק אדם"–כך הגדיר היטלר את היהודים ולא כהגדרה המקורית הגזענית ,חרקים

 משפטית גורפתגושפנקא נאצים, ידי ה-עלבמדינת ישראל קיבלה "תיאוריית הגזע" עליה מושתתת הציונות שנוכסה 
השערות (תאורייה = הסבר של תופעה, הנשען על מערכת [בלא להזכיר חלילה וכמובן, שמדובר בתאורייה זו כדעה לגיטימית 
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הנאצים ושעל בסיס תאורייה זו תוכננו מחנות ההשמדה, שהשמידו  ידי-עלאף שתאורייה זו אומצה בחום –, על])בלבד
ים החדשים תחת להמדינה מחנות ההשמדה לעו ידי-עלכך עם קום המדינה  ולאחר מכן תוכננו כששה מליוני יהודים

היטלר הגדיר את יהודי פולין, בפני המנהיג הנאצי של הונגריה האדמירל  .שמות מוסווים "מחנות עולים" ו"מעברות"
עם  "חיידק שחפת התוקף גופים בריאים" וכעבור חודש, כששוחח,, – למניינם, כך 1943הורטי באמצע אפריל 

מחקר מתוך קובץ מחקרים של "יד ושם" מס' ל"ד [ “וטפילים" (= כגון כינים)גבלס, הישווה היטלר את היהודים לחרקים 
אליגון, כאשר לינור  הגזעןשוב היכה  בשנת תשע"ט ].32", עמ' "תפקידו של היטלר בפתרון הסופי  –של איאן קרשו 

סוי ראש וכך הינחתה את הדלקת המשואות הפרוטסטנטיות והחלה לחבוש כ אברג'יל החלה בתהליכים להתגיירות
לצפות בטקס הדלקת המשואות,  ניסיתי,, –אוונגליסטית. עודד אליגון כתב אז  –בחגאת יום "העצמאות" הנוצרית

אחרי דקה נמלטתי על נפשי. המגישה חובשת תרבוש רב קומות, כמצווה בימים אלה על נשים שומרות 
. אני מניח שביקש להגן על עצמו שהניף את דגל המדינה, עטה על ידיו כפפות צחורותמצוות...לשמחת לבי האיש 

 –, שום שופט לא הביע שאט נפש מהתבטאות גזעניתגם הפעם. “מפגע וצרה ...בדרך זו...על מה שקורה לדגל
מתנערת  אנטישמית זו. לעומת זאת, דווקא פקידי מערכת המשפט, כתבו שזו התבטאות מבישה ומערכת בתי המשפט

("ישראל כתב  הקפיד על אליגון בעיקר על חוסר התחשבותו בפרקליט נכה. הוא .  השמאלן יוסי בייליןממנה מכל וכל

לאחר שנכנסתי לתפקידי כשר המשפטים, נודע לי על תקרית שאירעה בבית ,, –למניינם)  12,5,19היום", ז' אייר תשע"ט, 
של אדם שיוצג על  ...ביקש ממנו להעביר את הדיון המשפטי בעניינומשפט השלום בב"ש. פרקליט נכה, בכסא גלגלים

ידו מן הקומה השנייה לקומה הראשונה...אליגון העניק לו תשובה : "אם אתה יודע שאין אצלנו מעלית, למה אתה 
כל לוקח על עצמך תיק כזה ?" וסירב להעתיק את הדיון...הסברתי בשעתו שהידע המשפטי שלו איננו מעניין אותי, 

הועלתה במליאת הכנסת (= ע"י החרדים) הצעה לסדר היום בעניינו של  2000עוד הוא מתנהג כפרא אדם...בינואר 
, הפעם בעקבות השתלחות חסרת רסן בציבור החרדי...חלפו חודשים אחדים ואליגון ביקש להתמנות לשופט אליגון

בע, התנגדתי נחרצות להשאירו בתפקידו...לא מחוזי, או לפחות להישאר בתפקידו כנשיא בית משפט השלום בבאר ש
של אליגון הציפו אותי (= השופטים) הייתי זקוק למאמץ מיוחד כדי להסיר מסדר היום את מועמדותו...מיודעיו 

(= בפרט שהוא הוכיח את עצמו בנאמנות עיוורת בביקורת ובדברי הערכה חמים על אשיותו המיוחדת של חברם 
כי מבחינתי...שופט  , מאידך, דיברתי על כך גם בכנסת וגם בפומבי ואמרתיאני. הציונית) לתיאוריית הגזע האנטישמית

חייב להיות קודם כל בן אדם ואם הוא איננו כזה, כל השאר איננו רלוונטי. אליגון, שמצא את עצמו ללא קידום...פרש 
וי הראש...המערכת אמנם לקול אנחת רווחתם של רבים במערכת...נתקלתי בהתבטאותו הפרועה על אודות כיס

השתחררה ממנו, אך הוא לא השתחחר מאופיו...חבל שההתייחסות אליו היא כאל שופט לשעבר...אני, לפחות, אינני 
  .“מוכן להתייחס אליו כאל שופט בדימוס

של אליגון ואהרן ברק ושאר השופטים שגיבו בחום ובהערצה את אישיותו החולנית  לנוכח דברים נחרצים אלו
העולם יחד עם הנאצים, שיתפו פעולה עם הציונות כדי  כל פלא בכך, שהבריטים וכל אומות , איןיגוןשל אל

אף ידיעתם של בריטניה, ארה''ב ובריה''מ על השמדת שניים וחצי מיליון  –[עללהשמיד כמעט את כל היהודים באירופה 
שנחשפו והובאו ב"זכויות האדם לאחר היטלר" של פרופ. רן פי מסמכים מארכיון האו''ם,  –(עללמניינם  1942 –מהעם היהודי כבר ב

  “ ,, –  ].למניינם) 18.4.17  –פלש וכן בראיון עמו ל"אינדיפנדט" הבריטי, ב
הגזים  –ותאי כידוע, רק לאחר שראשי הציונות שוכנעו שהנאצים מצליחים להשמיד את רובם של יהודי אירופה

בכמה פעולות "הצלה" סמליות, כהצנחת  ם אליבי למען ההיסטוריההם חיפשו ומצאו לעצמרק אז , הפסיקו לפעול
פי שהוכח ב"משפט קסטנר" וכן קסטנר היה חלק בכך כישראל יהודים באיטליה שרובם נרצחו, כאשר גם ל 27

, כשרק אז החלו הברית –"בריגדה יהודית" של סיוע, בעיקר בנושאי אפסנאות ואספקה לבעלותתארגנות ליצירת ה
עד ,, –ות לפעול במרץ להעביר את "הבריגדה" "המהוללת" ממצב של התארגנות למצב של פעולה  ראשי הציונ

שמעו רק את היריות במספר  5.000 –הגיעה המלחמה לסיומה: אנשיה כ  –שקמה "הבריגדה היהודית" בכל זאת 
במדינת ישראל בעיקר תה לקבוע את "יום השואה" יהידועה ביותר הי פעילותם הסימלית. )366(עמ' 54 “האחרונות

אוונגליסטית "חג העצמאות"  –עבור מורדי הגיטאות, שמסיבה זו קבעוה כאמור לעיל, בסמיכות לחגאה הנוצרית
מאיר סירבה להשתתף בתפילת  רה"מ גולדה .קם לתחיהוכביכול מת ששהוא חגאה אנטישמית גזענית, של עם 

למה )]. 3,5,19, כ"ח ניסן תשע"ט (51היום", עמ' בבהכ"נ הגדול בת"א לרגל חגאת העצמאות ["ישראל  הודיה
רק לחללי צה''ל ולא למאות האלפים שנטבחו במסעי הצלב למניינם)  1951בשנת תשי"א (נקבע 'יום הזכרון' 

(שהיה סגנו של  מכס נורדאו ידי-עלריית הגזע" האנטישמית שהומצאה כי לפי "תאו ובשנת ת''ח ת''ט ?
אך במטרה לממש את  הנאצים, ידי-עלתלמידו ארתור רופין ואומצה  ידי-על והתמסדה במיתוס הציוניהרצל) 

 ("מחנות העולים" וה"מעברות")ושרד את מחנות ההשמדה "אתוס התחיה" הציוני שלפיו רק מי שעלה לארץ 
כל מאות האלפים שנטבחו היו לפי 'האתוס הציוני' נחשב חי, לעומת מי שנמצא בגלות הנחשב למנוון ומת, ולכן 

לעומת חיילי כרון על הרצחם, יולכן לא יתכן שהם ימותו שנית כדי לייחד להם יום ז ,מילא מתים עוד בחייהםמ
לקיים האנטישמית הציונית,  –בכפוף לגזענותראוי  צה''ל שלפי אתוס זה, נחשבו כמי שקמו לתחיה בארץ ולכן

 –ון ציני, הדומה להתנהלות ארגון הפשע זיכר –ישנם רבים הרואים בכך קביעת יום    .כרון במותםיעבורם יום ז
"המאפיה" האיטלקית, שלאחר חיסול אחד מיריביהם, הם מניחים על קברו את זר התנחומים הגדול ביותר וכך לאחר 
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(שבמהלכו נשמעת צפירת  הם יצרו יום זיכרוןשראשי הציונות ועסקניהם סייעו בחיסולם של כמעט כל יהודי אירופה, 
 הכנסיה הנוצרית, שלעתים קראו להתכנסות בכנסיה לצורך הסתה וטבח ביהודים) –צולי פעמוניבצל שמקורהשל דקה, 
יש עיני העולם את הקמת המדינה.  "יד ושם" ובמיוחד שהם משתמשים בכך כתעמולה, כדי להצדיק ב  –ומוזיאון 

נית של המדינה הציונית, שהרי ושם", איננה נובעת מיוזמה עצמו –לציין, שיצירת 'יום השואה והגבורה' ב"מוזיאון יד
אישיות עצמית, המחקים בצורה עיוורת את הנוצרים  –יה הינם בעלי אישיות חלולה וחסריראשיה ועסקנ

הפרוטסטנטים. רק לאחר השואה, כאשר באירופה ובפרט בארה''ב נוכחו בעוצמת הזוועה הנאצית שבוצעה ביהודים, 
עם הקמת המדינה נאלצו ליצור את 'יום השואה'  ברירה, –לכן בלית ,ו לתקוף את הנאציזם על מעשיו אלוגם הם החל

זה, לאחר שהדחיקו את השואה וביזו את את ולהקים את "מוזיאון יד ושם", כפי שעשו בארצות המערב, אך גם 
היהודים על הליכתם "כצאן לטבח" והבליטו את "הגבורה" של ההתנגדות הפיזית בלבד ולא את הגבורה הנפשית. 

הבליטו את , אך ר ממארגני ההתנגדות בגטו וילנאאבא קובנ ידי-עלהומצא לראשונה "כצאן לטבח",  המושג
ספרו הקדמה ל"ח, מודה בחיים גורי, משורר הפלמ יזית בלבד ולא את הגבורה הנפשית."הגבורה" של ההתנגדות הפ

משפט זה, הוא וחבריו החלו שרק החל מ, "81  –ובסרט שהוא יצר "המכה ה על משפט אייכמן"מול תא הזכוכית" 
הוא  יהודי אירופה היו מנוונים שלא היו מסוגלים להתגונן מפני הנאצים.כביכול ש את מסע הפשע ההסברתי, להפנים

   גוריון.–בהנהגתו של דוד בן ,וחבריו שימשו עד אז כ"אידיוטיים השימושיים" של התעמולה המבזה
חשו מאוד , השניה העולם –אירופה מידי הנאצים במלחמתו בכיבוש חיילי הדוויזיות האמריקאיות שהשתתפ, בארה''ב

שחברת סבון חדשה בארה''ב החלה לייצר סבונים תחת  ,כשנחשפו לשלדים החיים במחנות ההשמדה, עד כדי כך רע
     ה מיד למכור מיליוני סבונים.". היא הצליחוגם מבפניםהמותג "קנה את הסבון שינקה אותך גם מבחוץ 

(= פעולה ם מכיוונים שונים תקפו את עסקני הציונות על שהיא עושה, לדבריהם, שימוש ציני ומניפולטיבי גורמים רבי
 –. לכן, עצם שיתוף"הרצחת וגם ירשת" מנושא השואה לצרכיהם הפוליטיים, בבחינתשולל)  –מפוקפקת, להולכת

 –דש ניסן אין להוסיף ימיהשואה ובפרט שהוא נגד ההלכה שבחו–פעולה כלשהו עם המיתוס הציוני של יום
אבל, מהווה פשע של  –אבל ובכלל זה דברי מרן החזו''א שאין בסמכות הדורות האחרונים להוסיף ולקבוע ימי

פעולה עם מעלליהם של ראשי הציונות ביצירת השואה והסתרת פשעיהם נגד האנושות, תוך שימוש  –שיתוף
  ד.הי'' ,השואה וריקוד על דם הנרצחים –ציני בקורבנות

 ואחרי השואה מגדולי התורה שהזהירו עוד לפני השואה, שהציונות מובילה לשואה ביקורת זו מופיעה, החל
, בלוחמי הגיטאות, אנשי מחקר וכלה במפלגות הימיןהם תקפו את הציונות על שימושה בשואה לצרכיה הפוליטיים 

[= המונחים "חומר אנושי" ו"חומר גלם" ,, בכך את הנהגת הציונות.  שהאשימו) 222 –199(31אקדמי וניצולי שואה 
גוריון. המונח  –, היה נפוץ מאוד באוצר המילים של הפעילים הציוניים באותם הימים, כולל בפי בןביחס ליהודים]

הקולקטיבי הזה שמוריד את האדם לדרגת חומר גלם, הוא מונח פוגע הן לפי הדת והן לפי ההומניזם החילוני, הרואה 
(= צורת שליטה המתיימרת ת מיוחדת במינה ולא בורג חסר שם במכונה הציונית. גישה כה פטרנליסטית בכל אדם אישיו

מאפיינת את התנועה הציונית מתחילתה, עוד בטרם עמדו בראשה יוצאי  לדעת מה טוב לנשלטים ושוללת בכך את עצמאותם)
להתעניינות באווגניקה, כלומר בהשבחת אנושי מביא באופן טבעי  –רוסיה. יחסם של הציונים ליהודים כאל חומר

בייים ולמזער את הונם הסימבולי, תארה יכדי להפוך את ה'מזרחים' לאאוטסיידרים אולטימט  ).60(עמ' 31“ הגזע
אותם הקבוצה הדומיננטית כחומר חסר צורה, "חומר אנושי" שזקוק ל"יד היוצר". הפילוסוף מרטין בובר אמר ביחס 

וההיסטוריון ב"צ  98בדברי ימיהם של הדורות האחרונים"ר צורה לחומר אנושי שאין דומה לו ל'מזרחים': "עלינו ליצו
(האיש שעיצב למעשה את מערכת החינוך מפא"י ושר החינוך בתחילת שנות החמישים,  –, חבר(דינור)דינבורג 

עולם הרוח ובעולם זה שקע גם  ,הם מוצלים מעולם ששקע –לה הבאים , קבע מפורשות כי "כל אהממלכתית)
  .)33(עמ' 43 “]144, 1996[צמרת שלהם...הם זקוקים לתרבות חדשה לגמרי בכל שטחי החיים" 
  

     הגרמנילקבע בעם  אנטישמית בגרמניה, כדי–תעמולה גזענית יהלונהציונות ראשי 
  אותם מתוכם כדי שהוא יוקיע ,דיםכלפי היהו שנאה עיוורת

  
 ידי-עלכבר נאמרו לפני כן  כולןכי ה אף אחת מהאשמות הללו מחודשות, תייש לשים לב, שללא יוצא מן הכלל, לא הי

יאלצו את היהודים בגרמניה לחבור  הגרמניםעל ידי זה וכדי להרבות אנטישמיות בגרמניה,  מנהיגים ציוניים בגרמניה,
עבור   היידלברג הרצאה בפני סטודנטים באוני'ניתנה  (= למניינם) 1920בשנת  .ולהגר לארץ ישראל לתנועה הציונית

העולם ושאת המהומות המהפכניות שהיו אחרי –ודים אשמים בתבוסת גרמניה במלחמתהגרמני, שהיההלאומי הנוער 
 היהמי גרמניה. רגל בענייניה של  –מהיהודים דריסתמוצדק, שהגרמנים ימנעו זה המלחמה יצרו היהודים ולכן יהיה 

 –יושבלשמאוחר יותר התמנה  מי ,נחום גולדמן  ?האלהאת השקרים הנתעבים  והאיש שאמר לסטודנטים אל
הכט מחבר "כחש" - בן אלהיה אחד מהמנהיגים הציוניים שעלה לרגל מאוחר יותר  ,נחום גולדמן[=  אמריקאיראש הקונגרס היהודי ה

                                                           
ר, תיקי פגישות]. [צמרת נמצא בארכיון בן גוריון, קריית  שדה בוק 27.3.49דויד בן גוריון בשיחה עם אנשי רוח, [פרוטוקול  השיחה מיום 98

1997 ,144[ 



219  
 

 

פעולות  ן בהשתקתהיהודים, הציהם למניעת ההצלה של מליוני בשואה ואת מאמ ההנהגה הציונית–ראשיחלקם המכריע של  אתהמתעד 

התחננו בפני בן הכט  הםתאנה. –כדי שישמשו אותם כעלה ,מאמצי ההצלה, מלבד פעולות הצלה סמליותההשמדה הנאצית והן בחבלה ב

, שבני גזעו נטלו חלק בראש . גולדמן גם אמר שם בהיידלברגשיצנזר וימעט בסיפור חלקם בהשמדת העם היהודי באירופה, (שם במבוא)

...האידיאולוג של הנאצים, )25(מ. ח. אפרים בלאך, "מי נתן למשסה יעקב וישראל", עמ'  המולדת ותרבותם גרמה למפלההמרידות נגד 

 מעטשיעקב קלצקין,  ,גם המנהיג הציוני האחר ])124אלפרד רוזנברג, הביא שוב ושוב את עדותו של נחום גולדמן" (שם, עמ' 
  שאר כך". יאנו רוצים לה ,זר בקרבכם , אמר..."אנו היהודים עם1921אחרי זה, בשנת 

פה ציונית בברלין "לגרמניה יש יותר יכמה שנים לפני כן, היה זה חיים וויצמן, שלשם מטרה מדינית זו, הכריז באס
מדי יהודים"...היה זה תיאודור הרצל שאמר "חיוני הוא הסבל של היהודי, יהיה יותר גרוע...זה יעזור להקמת מדינה 

  נו...".ידוד לאנטישמים להחרים רכוש יהודי...זה יעזור ברדיפת היהודים, האנטישמים יהיו ידידיהודית, אתן עי
העיד  –כרכים  23–ב –נמצאות בספרייתי יהם עדויותם בכירים, שכל ינאצימלחמה –במשפטי נירנברג לפושעי

ם על דבריהנאצים הודרכו בהראשי, שהוצא אחר כך להורג, אלפרד רוזנברג, כי האידיאולוגים ההנאצי האידיאולוג 
ותר מאשר לזרז, את מה שאמרו "לא עשיתי י  –ליוס שטרייכר העיד הציונות המדינית. יו –ידי נאומיהם של מנהיגי
עות שיממנו באמצ ,כאשר רבי מיכאל וויסמנדל פנה במכתב לנציגי הציונות בשוויץ ובטורקיה הציונים הראשיים".

הצורר  לפי פנייתו ש –יון היהודים בהונגריה וסביבתה עלמל 1.2הצלתם של  כמה מליוני דולרים שהיו ברשותם את
ר מיו" לפני שהוא יורה לשלחם לשם, הוא קיבל בחזרה מכתב נזעם ,הצלה זו מתאי הגזים–אדולף אייכמן לבצע עיסקת

ות וחוצפה. זו עז" –היה מופקד כסף זה. מאייר כתב לו שבידיו  ,משפחת רוטשילד מאייר סאליהציונות בשוויץ 
 הגזים והכבשנים, כך–ל יותר מספר היהודים הנספים בתאיבזיון הוא למלא בקשה כזו, מאחר שכמה שיהיה גדו

, יגדלו הסיכויים לקבל מדינה בארץ ישראל. אתה צריך לזכור ולשים נגד עיניך, שהדבר העיקרי שאנו צריכים
 אם אין אנו מביאים מספיק קורבנות, לא תהיהוהוא להפנות את מאמצינו, כדי שנקבל את הארץ בסוף המלחמה 

  . "לבקש...רק בדם תהיה לנו הארץמצח לנו סיבה לדרוש ארץ עצמאית. לכן, זו טעות, חוצפה ועזות 
חיבורו כתב ב(יו"ר מועצת גדולי התורה בארה"ב) מרן רבי ראובן גורוזובסקי  –זו היתה תפיסה ציונית חוצת יבשות [

 יםאת אותו נימוק לחרדב"ועד ההצלה"  הציונות בארה"ב אמרו לחרדים שהשתתפו עימם"בעיות הזמן", שכל ראשי 
פרה אחת "  – הכריז ,עבר)ב(= שר הפנים מנהיג נוסף של התנועה הציונית, יצחק גרינבוים ...ולכן התפרק ועד זה]

חיים  אמר 1937בשנת  ,ה. לפני המלחממליון יהודים) (= כשלושה וחצי "ותר חשובה מכל יהדות פוליןי ,בארץ ישראל
   “.תה אפשרות להציל את יהודי גרמניה" משיקולים כלכליים ומשום שהם היו מתבוללים...יויצמן, "שעדיין הי

 –ועידוד לעריכת פוגרומים ורצחהאנטישמית  יצירת "תאוריית הגזע" ,וכפי שנראה להלן יצירת האנטישמיות
יהודים להצטרף רבנת המדכדי לגרום לכך, שזו תהיה הסיבה  גםרה נוצראשי הציונות ועסקניה,  ידי-עליהודים עם ב

 הזכירמאד מ ,תרמית זוועתית זו כנעו" בצורך להקמת מדינה ליהודים. לתנועה הציונית וכדי שאומות העולם "ישו
 , היוחברות אלו וירוס עבור משתמשי האינטרנט.-על חברות שפיתחו תוכנות של אנטי ,את מה שהתגלה בזמננו

 מידע של–שגרם לקריסה של אתרים וקבצי מהרנט, יצרו וירוסים שונים והחדירו אותם לרשתות האינטאלו שגם 
מליוני כדי ש ,וירוס –שגרמה כמובן נזקים כבדים ואז הם פירסמו שהם פיתחו תוכנות של אנטי משתמשים פרטיים,

" שהוחדרו לרשתות ואז הם "בישרוצרכנים יקנו מהם תוכנות אלו. מאוחר יותר הם יצרו עוד וירוסים חדשים 
  תיהם.וירוס חדשות כדי שעוד פעם יקנו מליוני צרכנים את תוכנו –לצרכני האינטרנט שהם פיתחו תוכנות אנטי
שמיות פי המידע שהתגלה בעשרות השנים האחרונות. הם יצרו אנטי –על ,כך פעלו בדיוק ראשי הציונות ועסקניה

עות הקמת הודיעו לעם היהודי שיש להם פתרון בלעדי להגנת העם היהודי באמצעם ואז ברוב "נדיבותם", הם  –ורצח
דינה שהמוכשהם הקימוה, מפעם לפעם הם מייצרים מלחמות נגד היהודים במדינה, כדי שלא ישכחו  "יהודית"מדינה 

 ןה לא למרוד בגויים,שבשבועות שהשביע אלוקים את עם ישראל  ת ותועמלניהוהמרידה של ראשי הציונו
העולם  –הקמת המדינה החלה שוב אחרי מלחמתמ כתוצאה. טחון הפיזי של היהודיםית הב"הפתרונות" לבעיו

נת התכנסות היהודים למדי שרק ,הציונות ותועמלניה מוכיחים" ראשילהיווצר אנטישמיות ברחבי העולם ושוב "
ת ות לא הצליחו למכור להם אשעד עתה עדיין ראשי הציונ אותם מליוני היהודים בעולםל ,א הפתרוןיישראל ה

ם, דמות רבים מבין הציונים...אימצו והטמיעו בעולם המושגים שלה„  וירוס" שלהם. –"פתרונות" תוכנות "האנטי
נואמים היה אופנתי בחוגי ה„. )123(עמ' 40 “טישמים למיניהםניהודי מסכן וחיוור של תחום המושב שייחסו להם הא

  .)112הערה  ,250עמ' (31 “"די להיות ציוני טוב, אדם חייב להיות מעט מן האנטישמיכהציוניים להצהיר מעל כל במה ש"
(= בעקבות השפעת  תם או תרבותם איבדו מכוחםדמכיון שהטיעונים להמשך בידולם ורדיפתם של היהודים בגלל „

שדגלה רניות הפרוטסטנטית האנושי, בניגוד ללות –המין הנצרות הפרוטס' של הדגשת היחיד והשויון בינו לבין שאר כל בני
 נורדאו) (= בעקבות "תאוריית הגזע, של מכס, ממילא עלה ערכו של הטיעון הביולוגי עם, לאום, קמונה וכו') –בקבוצתיות 

           גזע" שונה ומיוחד, תכונותיהם המיוחדות טבועות במהותם הביולוגית."ם בני ינכצידוק לרדיפתם: היהודים ה
של  70–בשנות ה מקור המונח "אנטישמיות". טישמיותנודים לשנאת הגזע השמי, לאהיה – כך הפכה שנאת

של הפובליציסט וילהלם מאר והוא נשען בפירוש...על הבסיס החומרי של האבולוציה  פרי המצאתו, 19–המאה ה
(= ם שהיה אחד הראשונים מקרב היהודי )1812  –1875(של המינים ועל השונות בין בני אותו מין...משה הס 

ליהודים כגזע  )1862(עצמם שקראו להתחדשות לאומית בארץ ישראל, התייחס בספרו "רומא וירושלים"  המתבוללים)



220  
 

 

...הציונות אימצה בטאון המתנחלים "נקודה", תשמ''ב)]ראה ב( פיו ר' א. י. קוק ביסס את ספרו "אורות מאופל"–[= הספר שעל
 –כפי שזה קנה לו אחיזה במרכז אירופה של המאה ה ,דם ואדמה""שעוצבה ב ,אומת גזע – Volk לפיכך את המושג

 (=ביטוי בוטה יותר מכך לרעיון הייחוד הגזעי של היהודים שהיה טבוע בהלך המחשבה של „. )18 –19(עמ' 40“ 19
' א. = המשורר הלאומי של השמאל, שאותו כה העריצו ר[ ביאליקדבריו של חיים נחמן ם בני התקופה, ה נוצרים)–היהודו

במסיבת  ]"המשיח" הנוצרי ומשיח השקר שבתאי צבי את שורר שהעריץמ ,(שמחה רז, "מלאכים כבני אדם") י. קוק ובנו
: "גם אני, כמו היטלר, מאמין בכוחו של רעיון הדם"...נקודת 1934עיתונאים באוניברסיטה העברית, בראשית שנת 

ניוון  "התכונות היהודיות" המושמצות הן אותות של, יתה שאכןיהמקובלת של הציונים ה האנטישמית) (=המוצא 
...לזו של "יהודי חדש" בדמותו של אזרח הניווןשהחיים בגולה נתנו בהם ושתפקידם לחלץ את היהודים ממסלול 

, שחלק מהם ניתן אירופה –י זה, רואה ביאליק ביהודים ממזרחניוון יהוד  .(שם) “במדינה מערבית מודרנית "נורמלי"
אירופה  –במזרחק אינו שייך לגזע השמי, אך השאר פי "תיאוריית הגזע" שפיתח נורדאו, אותו חל-כי על להחיות,

שייכים לגזע השמי ולכן לא ניתן להחיותם. לכן, ביאליק שנא את הספרדים, כי לדידו הם ערבים מהגזע השמי שגם 
הוא שונא את הערבים, מפני שהם 'ותו ומכאן נגזרת אמירתו המפורסמת, שאין כמעט ספרדי שניתן להחי אותם

כשנשאל על האמירה הוא הותקף על עוד התבטאויות נגד הספרדים ו .)p. 43(.46ם'מזכירים לו את היהודים הספרדי
הוא טען שאת  –), נכד אחי השר משה מונטיפיורי 1858  –1938קלוד גולדשמיד מונטיפיורי ( .הנ"ל הוא הכחיש

 253[כהן מונטיפיורי, עמ' לפעילותו הפוליטית של הנשיא הראשון, חיים ויצמן  עליית הנאצים יש לייחס בין השאר

  .)]113(לנגטון, קלוד מונטיפיורי, עמ' 

 
  בארץאו שאפילו את יהודי גרמניה הוא לא רצה  ,לארץיעלו יהודים שצמן רצה יהאם חיים וי

  
ד בתחילה התנג כראש "הסוכנות" גוריון –ן[= וכן ביה הרביעית, וייצמן לעל„ –ישראל אלדר מספק על כך את המידע 

ה התנגד. הוא "מודה" בספר "מס ]ראש מחנה הימין, כפי שנוכיח בהמשך לכך ונסוג מכך בעקבות לחצו של ז'בוטינסקי
לוש אחרי ש –ם לזכור: שנתייםיה זו, שלא הגיש לה עזרה כספית. יש גידו עוולה לעל –שנעשתה עלייתכן ומעש", ש

דוע לכל ת הפעולות הראשונות של ההנהלה הציונית, בראשותו של חיים וייצמן, הייתה החוזר היבלפור, אח –הצהרת
כל  כן נכשלו[= נראה שזו הסיבה, שלהסניפים הציוניים בעולם: "אל תעלו, אל תעלו, אל תעלו כי אין פרנסה בארץ..." 

הצהרה הכשהממסד הבריטי התנכר אל  מאמציואף כל  –על ,בלפור –רוטשילד לממש בעזרת בנו את הצהרתמאמציו של הברון 
ר את יו, כדי לתא"עם ישראל איכה", שיצאה מפ  – מרבים להשתמש בקריאתו של וייצמן, כפי שראינו לעיל]. לחלוטין

שלון הקמפיין של "קרן יעל האכזבה מכ יה התריע, כי אם. פשוט זיוף, לא על העדר עליהאכזבתו מהעדר על
ה ליעתדרות הציונית בהתנגדותו לכל ההס זע יבוא ויעיד עד היכן הגיע וייצמן, נשיא" בארה"ב. מסמך מזעהיסוד

ליני לגשש מה מבקש מוסו ,בשליחות המודיעין האנגלי ,(ללא ספק 1934–רבתי. אחרי פגישתו הרביעית עם מוסוליני ב
בית ביהודית ומסתפקת  –צמן, למה הציונות לא דורשת מדינהפגישה בה מוסוליני שואל את ויי – התיכון)–במזרח

"ח סר דומגיע וייצמן לבית השגריר הבריטי ברומא, מו ,אחרי מפגש זה וא אף מציע את תיווכו עם הערבים.לאומי וה
 ג מאדוזו לשון השגריר: "וייצמן הסביר לי, שהוא מודא ,כמובן ואומר לא פחות ולא יותר מאשר את הדברים האלה

 רואה ין. אין הם מהווים אלמנט מועיל ויהיה קשה לקלוט אותם...אין הואמהנהירה הרבה של יהודי גרמניה לפלשת
ש בגדר כך, ממ –איך ניתן להתיר להם לבוא לפלשתין בכמויות גדולות שכאלה". כיון, שזה מסמך מזעזע ומחפיר כל

 , הוצאת207"הציונות", כרך ב', עמוד  –לא יאומן, לומר זאת, שנה לאחר עליית היטלר לשלטון, נציין את המקור 
האם יש עוד לתמוה מאין שאבו  .אוניברסיטת ת"א והקיבוץ המאוחד, תשל"א, במחקרו של פרופ. דניאל קארפי

 ?ת הבושה לפרסם "ספרים לבנים" הסוגרים את הארץ בפני עליית הצלה יהודי –טחון ואת חוסריהבריטים את הב
ושל  גבם, שלו י, מעיר משה שרת, שמאחור1939ון, ואולי בהמשך לכך, אפיזודה נוספת: בוועידת סנט גי'מס בלונד

י, ה. שרת כותב: "אותו לילה הרגשתעיניים עם מקדונלד לצימצום העלי–גוריון, הסכים וייצמן בשיחת ארבע–בן
בתשס"ז,  שהותרו לפירסום 15M-מסווגים של סוכנות הביון הבריטי ה במסמכים  .“ שהלבינו שערות ראשי..."

רט הרבממוצא יהודי  בא"י ומופיע באתר הסוכנות, מופיע מכתב של הנציב הבריטי הראשון מאחר שפג זמן חסיונם
"ספר אל חיים ויצמן. הוא מבשר לויצמן שהוא מנע ממנו את העבודה המלוכלכת בשכנוע הבריטים לפירסום ה סמואל

  .זה םון לצמצסמואל מבשר לו שהוא שכנע את הבריטים בשם ויצמ .1/19-הלבן" בו צומצמה העליה לארץ ל
זאירופה לארץ ישראל לאחר עליית  זיהודים הגיעו מארצות מרכ  90.000„ – נוצרים מגרמניה-עליית יהודו

על אוסטריה וצ'כיה בסוף שנות השלושים.  ואחרי השתלטות גרמניה הנאצית 1933הנאצים לשלטון בגרמניה בשנת 
כבר  1936כללה בעיקר עולים מארצות אחרות. בסוף  יוצאי מרכז אירופה היו רכיב חשוב בעלייה החמישית, אך זו

נפש. בבסיס יחסו של הממסד הציוני לעולים  400.000-גדלה האוכלוסייה היהודית באופן דרמטי ומנתה יותר מ
...לאינטרס יהודי לאומי עליון וראה בכל נסיון לשמור על פםהחדשים עמד עקרון "כור ההיתוך", שדרש להכפי

בקרב כלל יהדות מרכז אירופה, אלא גם בקרב  ה בעיקר...הציונים הוותיקים היו מיעוט, לא רקמסורת...איום וכפיר
אלו שביקשו כעת להגר ארצה. משום כך נתפסו בני עלייה זו כמי שעלולים לעורר קושי מיוחד ובשל כך רבים 

..התהוותה מדיניות של העלאה .מוותיקי היישוב הציוני התייחסו אליהם בחשדנות ואף היו גילויים של זלזול ועוינות
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(= שאמור היה להיות המשרד כך התבטא ורנר סנטור במכתב ל"משרד הארץ ישראלי" ...)15(עמ' 85(= סלקציה) בררנית 

: "מצאנו לנכון 1933בברלין באוקטובר  מפא"י)- המייצג את ההסתדרות העולמית הציונית ובפועל השתלטה עליו המפלגה השמאלנית
(= אשרת עלייה) פן מיוחד ולבקשכם לדאוג לכך, שלפחות העולים שיקבלו סרטיפיקטים לפנות אליכם באו

הפוליטית של המועמדים  באמצעותכם יהיו כשרים בהחלט במובן הפוליטי...ותעבירו ביקורת חמורה בנוגע לכשרות
 190כוונה לשחרר ספרו "על פי תהום" מצטט החוקר דניאל פרנקל התבטאות של שליחת "החלוץ" בעניין הלעלייה...

על ידי הענקת סרטיפיקטים להגירת יהודים לא"י...חלק גדול מהם  1937אסירים יהודים ממחנה הריכוז דכאו בשנת 
(= אהרן -...מכתבו של השליח יצחק בןבוודאי אינו אלמנט מתאים לנו...החלק הפוליטי עלול להיות מסוכן לנו בארץ

למרכז מפא"י, המבטאת דאגה מפני נסיונם של קומוניסטים יהודים מגרמניה ) באחה"עובתשי"ט  בעתיד מזכ"ל ההסתדרות של מפא"י
כתב על מהגרים חניכי השמאל הגרמני, שהעמידו פני  שמואל דותן...)16(שם, עמ'  לעלות לארץ במסווה של ציונים

ית. לטענת דותן בשנות ציונם, אף שעדיין נשאו טינה כלפי הלאומיות "היהודית" וראו בתנועה הציונית תנועה פשיסט
השלושים ציפו מהגרים שמאלניים אלה לשיבה קרובה למולדתם ומשום כך לא טרחו להשתלב בשורות המפלגה 

...חוקרי הגלות הגרמנית )20(שם, עמ' הקומוניסטית המקומית. השתלבותם במפלגה החלה עם פרוץ "מבצע ברברוסה" 
אין הם כוללים בקבוצה זו אף אחד מהעיתונים האחרים בגרמנית שהתפרסמו  מאידך(רואים ב"אוריינט" את אחד מעיתוני הגלות 

שני ...)23שם, עמ' גרמנים (-בגולים "חבורה יהודית" ו"מיוחדת" של לאראתה ..גרמניה הנאצית בארץ במקביל ל"אוריינט")
נתקל  מלכתחילה)...29ם, עמ' (ש יהודיה ואב קתולי מבלגיה)ל(בן פנג יורגראו עורכים היו חתומים על השבועון : ד"ר וול

את ההנהגה הציונית  העיתון תקף. “)43(שם, עמ' השבועון בעוינות חריגה ואף באלימות...מחוגי הרוויזיוניסטים 
       ). 132-3(שם, עמ' בית הדפוס פוצץ  לבסוף המשליטה בארץ שלטון נאצי וכינה את חוגיהם "כנופיות טרור נאציסטיות"

  
  גוריון לטובת היטלר –התעמולה שניהל בן

  
 חלקל והפכוהו ''ההגנה''גוריון ומפקד "ההגנה" אליהו גולומב שידרגו את "שירות ידיעות" של –ראינו לעיל, שבן

א ששום לשמור על אדולף היטלר כ"אתרוג" ולווד – ממטרותיו החשובות תכשאח ,מחלקת המודיעין של הגסטפומ
ין, ר רופגוריון, ארתו–משיך לרצוח את יהודי אירופה, שלדידו של בן, כדי לאפשר לו להויהודי לא יצליח להתנקש ב

ק בה ם "אבק אדם" שיש לנקות את כדור הארץ מהם, מלאכה שהיה עסוינמכס נורדאו וחיים וויצמן יהודי אירופה ה
 ]1987רושלים, , בפרק "הקרקע הבוער", י68[עמ' גוריון, שבתי טבת כתב בספרו "קנאת דוד"  –הביוגרף של דוד בן  היטלר.

, בו הוא [= "מלחמתי", ספרו של היטלרגוריון היה היחיד בין ראשי תנועת העבודה שקרא את "מיין קאמף" –בן,,  –
, 1933באוגוסט מתאר כיצד יש לחסל את העם היהודי מהגזע הנחות השמי, כפי שקרא בספרו של מכס נורדאו "התנוונות"] 

, כי שלטונו של 1934. בהשפעת הקריאה בספר הוא קבע כבר בינואר בעת שהיה בדרכו לקונגרס הציוני בפראג
בין ונינו עומדות בי (אם לא פחות)היטלר מעמיד בסכנה את העם היהודי כולו..."מי יודע, אולי רק ארבע או חמש שנים 

ר המשטהמתכננים של דירבון –לטשטש את העובדה, שהוא היה מראשיתה האמירה שנועדה יהירק זו  . “היום ההוא"
   .87כדברי חיים ויצמן ומכס נורדאו אדם–, שלדעתו היו אבקהנאצי לבצע את חיסול יהודי אירופה
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  מדינת ישראל  –' חלק ג
  

תוצאותיה של פרשת "עסק הביש" היוותה את סיומו של השלטון הטוטליטארי של מפא"י 
ישראל והובילה לחיסולה של הגמוניית השמאל, ששיאו התבטא ב"מהפך" של שלטון במדינת 

  הימין במדינה      
  

(שאמורה לנהל את המדינה),  מפא"י –שרה השנים הראשונות מאז הקמתה של המדינה, בתוך מפלגת השלטון ע–בחמש
ח י צמרת המדינה, כדי לנסות להדידי-התגוששו שני פלגים, כמו שתי כנופיות, באמצעות תככים וזיופי מסמכים על

) 5(עמ' 74ם פיזי ע–מצמרת המדינה את מי שאינו שייך לכנופייתו. התגוששות זו התרחשה בשיאו של ביצוע רצח
האנטישמית הציונית, שביצעה ממשלת ישראל לעולים הספרדיים, בהובלתו של –ורוחני לפי מיטב מסורת הגזענות

–נמרץ של כל מפלגות השמאל, אז התרחשה פרשת "עסק הביש", כשבןה הממשלה דוד בן גוריון ובסיועם–ראש
 – מפא"י, אך השתייך לפלג המתחרה במפא"י –גוריון נלחם להדיח את שר הבטחון פנחס לבון שהשתייך למפלגתו 

גוריון קיבל את מלוא הגיבוי של –גוריון מוכן לרסק אף את מפלגתו במחיר הדחת לבון. בן–"הפועל הצעיר", כשבן
תם מפלגתו בריסוק מסגרת הציבור החרדי ומסגרות העולים הספרדיים, שרובם המכריע היה חרדי, גם במחיר רציח

אף שהמדינה -וביצוע ניסויים רפואיים מזויעים בהם יותר מהגרועים שבאומות. מדינת ישראל ביצעה זוועות אלו, על
לו, יים אבבני אדם, את "קוד נירנברג" שאסר ניסו קיבלה על עצמה לאחר זוועות הניסויים הרפואיים שביצעו הנאצים

 ם אתגגוריון לרסק -אך מפלגות השמאל המשיכו זוועה זו. לכך הסכימו מפלגות השמאל לתת לו גיבוי, אך כשהחל בן
ר מפלגתו, קמה נגדו מפלגתו ובמשפט בראשות שר המשפטים שמשון שפירא, הודח בן גוריון ממפלגת מפא"י, כאש

כיו בן גוריון ותומכיו בפסק הדין המפלגתי "ניאו פשיסט ומוג לב". התכתשויות עימו ועם תומ שפירא כותב על
ים ממשיכים, כשהם מדברים על מושגים של "מוסר" ועשיית "צדק" תוך כדי ביצוע פשעים נגד האנושות נגד החרד

). גם לאחר מכן, 187עמ' (66" וריון המשיך להתנגח עם יריבו לוי אשכול מ"הפועל הצעירג–. בן]5עמ' (74והעולים 
א נגד אשכול. ידי הסתת הצב-גוריון כבר לא נשא שום תפקיד ציבורי, הוא היה מוכן לבצע מעשה בגידה על–כשבן

ן בהציע ראש הממשלה לוי אשכול לקיים את המצעד הצבאי ביום העצמאות בחיפה ולא בירושלים.  1966בפברואר „
פיעה סים שקיבל למצעד, בצירוף מכתב לחברי הממשלה...ב"הפועל הצעיר" הוגוריון התנגד...החזיר את זוג הכרטי

(עמ' 66וריון גובל עם הסתת חיילי צה"ל נגד החלטת ממשלתם..." ג–תגובה למכתבו...נאמר בה "תוכנו של מכתב בן
(= בהם היה " –וריון, כתב ב"מבט חדש" בח' אייר תשכ"ו ג–)...הרמטכ"ל הראשון יעקב דורי, נאמנו של בן147

 –משום פגיעה חמורה באשיות צה"ל, שעליהם היה הוא האיש שהשתית את מהותו ודמותו של צבא בדברי ב. ג.) 
  ).149(שם, עמ'  “העם" 

ינוי בן כלמניינם, הועמדו העורך והמו"ל של עיתון "קול העם" של מפלגת מק"י לדין בעוון  1950יש לציין, שבשנת 
  המושך את עגלת אדוניו האמריקניים". גוריון בעיתון כ"בוגד העם, אחד

טי. פרשה זו נוצרה כתוצאה ממבצע שיצא לפועל, אחרי שהמצריים ניהלו שיחות על פינוי תעלת סואץ מהצבא הברי
תחבל הממשלה הציונית ראתה במהלך, איום על ביטחונה של המדינה והחליטה להפעיל קבוצת יהודים מצריים, כדי ש

 23,7,1954 –ים באופן שייראה כעבודה של מחתרת מצרית. חוליית ריגול זו נתפסה בבמתקנים בריטיים ואמריקאי
  כות.ושמואל עזר הוצאו להורג ועוד שישה נידונו לתקופות מאסר ממוש ד"ר משה מרזוק –למניינם. שניים מהם 

ה ן ממם ביותר, הדליה כרמל, מי שהיתה אז מזכירתו של ראש אמ"ן בנימין גיבלי ולכן היא ידעה על מבצעים סודיי
 מישהו הפריז בהערכת„ – 67שהיא שמעה והן מהמסמכים שהיא היתה צריכה להדפיס. כרמל מספרת בראיון עימה

  .“י שהעריך שגהמכך דרמטיים. -היה לחשוב שהיא מסוגלת להתמודד עם מצבים כל יכולתה של אותה קבוצה, אסור
הממשלה הראשון של מדינת ישראל דוד בן גוריון בעקבות אותה פרשה שהסתבכה ל"פרשת לבון", התפטר ראש 

["הפועל והוקמה ממשלה בראשותו של לוי אשכול. על משמעותה של אותה התפטרות נכתב בבטאון מפלגת מפא"י 
גוריון והקמת ממשלת –הכל השתנה לאחר התפטרותו של בן„ –]  )1,2,66( , י"א שבט תשכ"ו19, גליון 59הצעיר", שנה 

על  גוריון התמרמר–בן. “וריון את חידוש החקירה בשאלה מי נתן את ההוראהג–וחזר ותבע בןאשכול. הפעם תבע 
, אלא לא חזרתי לתביעה זו...„ – )]15,2,66(קביעה זו וכתב ב"מכתב למערכת" ["הפועל הצעיר", כ"ח שבט תשכ"ו 

דורי, מיד לאחר –עדת אולשןקביעה זו החליטה ו (=שלא ניתן להחליט  שקבעה, “התנגדתי לוועדת (= השרים) השבעה
החליטה נחרצות, כפי שנראה בהמשך, שלבון לא נתן את  תפיסת המרגלים, אך ועדת שבעת השרים שהתמנתה לאחר מכן

שית את האם פנחס לבון נתן את ההוראה או ראש אמ"ן (= אגף המודיעין של צה"ל) בנימין גיבלי. נתאר ראההוראה) 
  :לבון", שעסקה בשאלה, האם גיבלי נתן את ההוראה להפעלת הרשת או לבוןפרטי פרשת "עסק הביש" ואת "פרשת 

 ידי-על 1954ר ובאלכסנדריה בחודש יולי כינוי שניתן לכמה מעשי הצתה שנעשו בקהי„ – פרשת "עסק הביש"
בר צעירים יהודים ציונים שהיו חברי רשת ישראלית. הפעולות נכשלו וכל חברי הרשת נאסרו. הם הועמדו לדין בדצמ

: שנים נידונו למוות...והיתר לשנות מאסר ארוכות (הם שוחררו מכלאם ועלו 1955ופסק הדין ניתן בינואר  1954
-שלישי") נמלט ממצרים והוחשד אחר). המפקד הישראלי של הרשת, אברי אלעד ("האדם ה1968ארצה בפברואר 

בגלל חשד לעברות על בטחון  1957ר בארץ בבגידה ובהפעלת הרשת לפי הוראות המצריים. הוא נעצר בדצמבכך 
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והוא נידון למאסר. בעקבות הגילויים במהלך  21,8,1960–. פסק דינו ניתן ב1959המדינה ומשפטו החל ביולי 
  ).136(עמ' 66 “נכתבו כמה ספרים מנקודות מבט שונות  המשפט החלה "פרשת לבון". על "עסק ביש"

סק וגם בשנים הבאות, נעוצים ב"ע 1960–1 המדינה בשנים שורשיה של הפרשה, שהסעירה את„ – "פרשת לבון"
ם התקוטטו הנתגלע קרע בין פנחס לבון, שהיה שר הבטחון, לבין בנימין גיבלי, ראש אמ"ן.  1954 –5 הביש" : בשני

דורי) שתעסוק בשאלה "מי נתן את –והוחלט למנות ועדת חקירה (ועדת אולשן “בשאלת האחריות ל"עסק הביש
ו , הגיעה לתוצאת תיקו. בעקבות זאת התפטר לבון מתפקיד1955עדה שהגישה את מסקנותיה בינואר ההוראה". הו

 –וראש אמ"ן הועבר מתפקידו בראשית שנה זו. שאלת האחריות ל"עסק הביש" התעוררה שוב ב 1955בפברואר 
  בעקבות הגילויים במשפטו של מפקד הרשת אברי גלעד.  1960

, נפגעו "אחדות העבודה") שהתייצבו משני עברי המתרס –גוריון  (= "פועלי ציון"–לבון (= "הפועל הצעיר") ובן
גוריון התפטר סופית מראשות –ובן 1961מתוצאות הפרשה. לבון הודח מתפקידו כמזכ"ל ההסתדרות בפברואר 

לגת ממפגוריון –דין מפלגתי, הודח בן–ולבסוף בעקבות הקמת בית 1965 –והתפלג ממפא"י ב 1963הממשלה ביוני 
נחס לבון פ:  9). הערה 1518 –1471זוהר, כרך ג', עמ'  –מפא"י בספטמבר באותה שנה (על "פרשת לבון" ראה : בר

שר  1950 –2 היה מזכ"ל ההסתדרות, בשנים 1949 –50 . בשנים1929–), עלה ארצה ב1976 –1904(לוביאנקר 
חר יותר מהממשלה בעקבות "עסק הביש" הוא התפטר מאו. 1953–5החקלאות ושר הבטחון בממשלת שרת בשנים 

 . בעקבות הסערה הפוליטית והציבורית לרגל "עסק הביש" הודח מתפקיד1956–וחזר לתפקיד מזכ"ל ההסתדרות ב
 פרש ממפא"י והקים את קבוצת "מן היסוד". ספרו "יסודות" נערך ע"י עורך "הפועל 1964–. ב1961–המזכ"ל ב

   .“הצעיר" ישראל כהן
יוון כ. גיבלי לבון זעק עד יום מותו לחפותו תבו של ראש אמ"ן בנימין גיבלי לרמטכ"ל משה דיין :פרשת זיוף מכ

, פחות משבוע לפני תפיסת החוליה, 19,7,54–לעברו את חיציו והסתמך בין היתר על מכתב שהוא עצמו שלח ב
לה של לבון הכנסנו לפעופי הוראתו  –"עללרמטכ"ל משה דיין, ששהה בביקור בארה"ב. באחת הפסקאות נכתב : 

-ר עלפיסקה זו לא היתה מודפסת במכתבו המקורי של גיבלי לדיין ושובצה כזיוף מאוחר יות ".131את החבריה של 
תן מי שנידי דליה כרמל, מזכירתו של גיבלי והשאלה היתה, מי נתן את ההוראה לזייף את המכתב שיפליל את לבון, כ

ת של אגף המודיעין, שמטרתה הייתה ביצוע פעולו 131יחידת הסמך  קדסא"ל מרדכי בנצור, מפ  –את ההוראה 
  וריון, שלבון היה שנוא נפשם ?ג–בארצות האויב, שביקש מכרמל לזייף את המכתב, בנימין גיבלי, או בן

ל חמש שנים לאחר מכן, הודתה בכך דליה כרמל, אך הודאתה לא סיימה את הויכוח ועל כך הצנזורה הטילה איפו
  ם היא כונתה "המזכירה" והיא היגרה לארה"ב. ובמסמכי
אירוע שינה את חיי, זרקו אותי אל מתחת לגלגלי האוטובוס, אף אחד ה„ – 76, היא מספרת בראיון עימה83–בשנתה ה

י שתתפתהלא קיבל עליו אחריות. בהמון מקרים אמרו "לא נתתי הוראה" ואני דליה, הצעירה, אמרתי "כן עשיתי". לא 
ן את ל כשהייתי מדפיסה, זה לא היה בצורה עיוורת, הבנתי מה הולך...כשאמרו לי שלבון מכחיש שנתבישיבות, אב

  ההוראה וצריך לבצע "שינוי" במכתב כדי "להוכיח" שהוא כן נתן את ההוראה, הייתי מוכנה לעשות את הכל. 
 כתבים. אלו היו ההוראות : מההעתקים של המכתב היו מתוייקים האגף המודיעין. המכתב עצמו שנשלח לדיין הושמד

נצור בעם חומר סודי המשוגרים עם חומר סודי לחו"ל נגרסים אחרי הקריאה. גיבלי לא אמר לי דבר בנושא, מוטקה 
מאיפה הוא שביקש...הוא רק בא והודיע "את עושה הכל בשביל גיבלי ולא בשבילי...הייתי חכמה גדולה בזיופים...

ר ת בהישאלה היא, אם נייר הקופי חדש וטרי או משומש. מה שיצא ממשומש היה פחומגיעים העתקים ? מנייר קופי. ה
. וברור. בדקתי היטב איזה העתק זה, וכשהדפסתי את הדף מחדש, דאגתי לראות שהקופי יהיה דומה לדף הראשון

  המשטרה לא הצליחה להוכיח שהיה זיוף...
יבלי דרגת אלוף. בדיוק נסעתי עם טדי קולק, כן להעניק לגגוריון לא מו–שבןלמניינם)  1960(= בשנת אשכול הסביר  

= (ם" שהיה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, לסיור במכון ויצמן. שאלתי : מה הסיבה וטדי השיב "הוא חושד שהיו זיופי
ה ירצ לאולכן סביר ש גוריון חשש שהזיוף יחזק את מתנגדיו, שיאמרו, שהוא נתן את ההוראה לזייף, כדי להדיח את לבון–בן

באותה תקופה בנצור היה . )ך שהוא עזר לו להכתים את לבוןכ-להראות שהוא תומך בגיבלי ומעלה אותו בדרגה כהוקרה על
?".  שאלתי אותו : "הרעיון לזייף היה שלך או של גיבלי ?". הוא שאל "את רוצה ללכת למשטרהבא לבקר אותי...

  ה...אמרתי שלא אבל אני רוצה לדעת את האמת. הוא לא ענ
 40אחרי שיצאתי לארה"ב, אשכול בא לבקר אותי. אז הוא ביקש ממני להינשא לו, אבל היה בינינו הבדל של 
שתי שנה...אשכול ניסה לדרבן אותי לדבר על הזיוף אבל לא הסכמתי. לא ידעתי לאן מובילה החקירה בארץ...הרג

  שאני חייבת להיות נאמנה לבנצור וגיבלי.
גוריון לפתוח שוב את הפרשה...בתחילת דצמבר המריא היועץ –אש הממשלה דוד בןהחליט ר 1960באוקטובר 

המשפטי לממשלה גדעון האוזנר, לשמוע את גרסתי (להאוזנר סיפרה כרמל את גירסתה לזיוף) חששתי שברגע 
יכרון שאומר את האמת אפגע באנשים היקרים לי, אבל הבנתי, שאני צריכה גם לחיות עם עצמי. כשמשקרים חייבים ז

דין של גיבלי קרא לי –יוצא מן הכלל, כי בשקר אתה מוכרח לדעת את כל הפרטים, אחרת אתה נופל בפח...העורך
בשמות גנאי, העליב אותי, הוא לא רצה שאספר את האמת. (גיבלי שלח לכרמל מכתבים, המופיעים בספרו של שבתי 

ין עדותך בקשר לאותו מכתב ומכאן, ילדתי, אל לך הבעיה המרכזית היא עני" –טבת "קלב"ן", שלא תדבק בגירסתה) 
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-ידי לרמטכ"ל, הינו הגורם המכריע להוכחת מתן ההוראה על-להגיד מילה ולמסור דבר בעניין זה. המכתב שנשלח על
צריך שיהיו ברורים" הוא לא איים עלי, לא פחדתי, להפך, זה רק הרגיז אותי. אם   –ידי לבון ובעניין הזה, הדברים 

  .“קבל מכתבים שמנסים להדיח אותך לשקר, היית שמח ? היית מ
"מ ועדת שבעת השרים זיכתה בזמנו את לבון, בין היתר בגלל הודאתה של כרמל שהיא זייפה את המסמך, אבל רה„

גוריון ואשכול היו –...היחסים בין בןמ"הפועל הצעיר" "הזקן" היה ממתנגדיו של לבוןדחה את מסקנותיה. 
גוריון בימיו במשרד הבטחון, את כרמל לביתו –הביא שאול אביגור, ששימש סגנו של בן 1966 מתוחים. באוקטובר

  ).12(עמ'  67של רה"מ לשעבר, כדי שתציג בעצמה את גירסתה
ן לתפקיד כמה פעמים לפני כן. פעם אחת ראיין אותי יצחק נבו גוריון –פגשתי את בן„ –דליה כרמל מספרת (שם) 

דוע גוריון היה י –(= בןד אמר "שבי, את יותר מדי גבוהה" כשדוד נכנס לחדר קמתי והוא מיגוריון. –מזכירתו של בן

קומה, –. כשהתפרסמה תמונתו המגוחכת, לצידו של נשיא ארה"ב אייזנהאור שהיה מאד גבהבתחושות הנחיתות שלו ביחס לגובהו הגמדי

"לא לזלזל,   –הגיב כאילו הוא גבה הקומה ואייזנהאור הוא הנמוך  וריון כיצד הוא חש לצידו של אייזנהאור גבה הקומה, הואג–נשאל בן

תי וד כל הזמן בישיבה ונפרדנו. הפעם אביגור חיפש אואמרתי לנבון שאני לא מתכוונת לעב. )כך נמוך"-אייזנהאור לא כל
שלא  העמדתי תנאי,וריון. אמרתי שמבחינת השכל הישר אין טעם, אבל אלך עם הרגש. ג–וביקש שאפגש עם בן

א לגוריון לבד, משום שהוא כותב רשימות. אם אגיד שעשיתי את הזיוף והוא יכתוב שלא עשיתי,  –אשב עם בן
 ביםהמכתומי גוריון היה "שקרן סדרתי", כי יש לו את כל ציל–שנוכח שבן ,(= עורך בטאון "הציונות" של אוני' ת"א אמר לי אוכל לתקן

מה ו...נתתי לו הסבר מדויק, איך זייפתי הוא שינה את הדברים שצוטטו במכתבים) דותמיגוריון –המקוריים ששלח או קיבל בן
 עשיתי והוא אמר : "אבל המשטרה לא הוכיחה" (= נראה שגם הוא ניסה להדיח אותה לעדות שקר). אמרתי לו :

  ל זה במודיעין לימדו אותנו לעשות עבודה טובה...יצאתי מן החדר ושאול אביגור והוא החלו לצעוק זה ע
 –גוריון לא העסיקו המחדלים שנעשו ב"עסק הביש", אלא אותו העסיק רק המינוי של חברי הממשלה כועדת–את בן

, לפיו לא היה זה לבון שנתן 20,12,1960–דין נחרץ ב–פסק לממשלההגישה הוועדה ש„ –חקירה, "ועדת השבעה" 
) וכך 137(עמ' 66 “1961תפטרותו בסוף ינואר וריון את הג–את ההוראה לפעולה במצרים...ובעקבות זאת הגיש בן

על "העסק הביש" לא אכתוב, כי הוא מעסיק אותי פחות מכל. „ – )136(שם, עמ'  1,1,65–ן במכתבו  בגוריו–כתב בן
ה ועדת חקיררק גוריון דרש להקים  –בן. “שבעת חברי הממשלה ע"י 1960מעסיק אותי עוות הדין שנעשה בשנת 

גוריון שרק –ברם, טענתו של בן .)137(שם,  שתעסוק בשאלה "מי נתן את ההוראה" שרים,ולא ועדה של  משפטית
גה שופטים יוכלו להסיק אובייקטיבית, מי נתן את ההוראה ולכן הוא טען שרק מסיבה זו הוא התפטר והקים מפל

ם פיזי ע–צחחדשה, אינה עומדת במבחן המציאות, שהרי כאשר בהנהגתו באותו הזמן, ממשלתו המשיכה לבצע ר
פי -לעורוחני ללמעלה ממליון עולים ספרדים ואחרים ובלחץ בינלאומי הוקמה ועדת חקירה, השתתפו בה  ) 5(עמ' 74

 צבי ועוד וכן "ועדת החקירה עציוני", שחקרה את מהומות העולים נגד–הוראתו עסקנים פוליטיים כחברו יצחק בן
ו של שרק ראש הועדה היה שופט. על צביעות), 28ימים" החל מעמוד  7במוסף " 23.2.2018("ידיעות אחרונות", הממשלה 

 גוריון, בענין טענתו שזוהי שחיתות של מפלגתו, שהיא אינה מוכנה להקים ועדת חקירה של משפטנים לברר אם–בן
 ולדהג, העירה מפא"י –לבון לא נתן את ההוראה להפעיל את הרשת במצרים ושלכן הוא היה מוכן לפלג את מפלגתו 

 עם העורכים השתתפה גם מזכירת מפא"י, בפגישה„ –על כך בביקור בדפוס המפלגה  (ראשת הממשלה בעתיד)מאיר 
גוריון לארבעת הסעיפים שהוא מציע –גולדה מאיר ובתשובה לשאלה אמרה, כי יש "להתפלא", מדוע לא צירף ד. בן

חקירה בעניין –הקמת ועדת –לוג מפא"י פלגתית, גם את הסעיף, שבעטיו גרם לפימ–בתוכנית להקמת רשימה בלתי
גוריון על אמת, צדק ומוסר" ? –. "האם לצורך הקמת רשימה עם מפלגות אחרות מוותר בןמסקנות  "ועדת השבעה"

גוריון מכנה אותן, יסכימו לארבעת –שאלה גולדה מאיר. "אם צמרת מפא"י והממשלה הזו, על כל הכינויים שבן
ל ש= מפלגתו (עניין ? האמת היא כי זוהי רק דרך נוספת. לאחר כל הנסיונות של רפ"י זה יסדיר את ה –הסעיפים האלה 

לא והדיבורים על צמרת מושחתת ולאחר ש רשימת פועלים ישראלית")"  –מפא"י שבאמצעותה הוא יצר את הפילוג בגוריון –בן
מתגונן  יוןבן גור)]. 31,1,1967שכ"ז (, כ' שבט ת19["הפועל הצעיר", גליון  “מנסים עוד דרך חדשה –הצליחו עד עכשיו 

 ("אני רואה את מפא"י כמפלגהעל מה שכתב שמפלגת מפא"י היא מפלגה מושחתת  ועליה הוא חוזר במכתב דלהלן 
על וכותב במכתבו לעיתון "הפושהמטרה העליונה שלה היא שליטה ומטרה זו מקדשת את כל האמצעים ויש הכרח בהפיכה") 

י חבר שבועות אחדים לפני ועידת מפא"י האחרונה, בעודנ זוכרני שנאמר לי„ – )]14,2,67הצעיר" [ד' אדר א' (
וד ת המפלגה...אבל איני מתפלא עזאת לא עזב א-"...והאומר בכלשל המאה הי"ט...מפא"י : "מפא"י היא 'טמני הול'

פלגה הול, הוא כינוי למ[= טמני שהאומר דברים אלה על מפא"י שהיא 'טמני הול' הוא עכשיו, מזכירתה של מפא"י 
ככים. הפכה לכוח מכריע בעזרת המנגנון שלה ואמצעי שוחד ותנ"י והברית, שהשתלטה על הנהלת עיריית –הדמוקרטית בארצות

וריון גנעשתה שם נרדף לשלטון מושחת של "בוסים" מפלגתיים המעניקים משרות ושלמונים לאנשי שלומם. הדברים נאמרו לבן 
  ).173(עמ' 66 ]“28,9,1964גוריון בתאריך –ובעתיד ראש הממשלה מטעם מפא"י ונרשמו ביומנו של בן מזכירת מפא"יידי -על

משפגה תחושת החירום שליוותה את שנות המדינה הראשונות, נראתה „ – )172(עמ' 89כתבה  שפירא אניטהפרופ. 
גוריון, -הגיב פעם על שאלת בן גוריון שלא במקומה. פריץ נפתלי, מהמנומסים שבהנהגת מפא"י,-הסמכותנות של בן

גוריון, התנועה בצורה הכי דמוקרטית מקבלת כל -אם התנהלות המפלגה היא דמוקרטית או שמא אוטוריטרית : "בן
. כמה שנים היתה יכולה שיטה זו )890/73-89, א"צ 30,9,71(גולדה מאיר, בישיבת מזכירות חגיגית, מה שאתה מציע" 
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גוריון -יון לא הצליח לגרום למפלגתו לחדש את פניה. מפא"י היתה למפלגת מנגנון ובןגור-להחזיק מעמד ? שנית, בן
  .“"המוסרי" לא נלחם בהסתאבות זו, ניחא היה לו בכך שהעסקנים דואגים לבחירות, להבאת המצביעים לקלפי

לפרק  עד כדי נסיון וריון להלחם נגד זיכויו של פנחס לבון,ג–יש לכן לברר, מה היו השיקולים הזרים שהניעו את בן
את מפלגת מפא"י שהוא עמד בראשה, תוך השמצות קשות נגד מפלגתו. לשם כך, יש לברר האם לבון השתייך 

  וריון או לקבוצה היריבה ?ג–לקבוצת המקור האידיאולוגית של בן
.ברל בן גוריון..„ –) 113(עמ' 66י מה שכתב עורך "הפועל הצעיר" ישראל כהן פ-בירור זה ניתן לברר על

העבודה" וההסתדרות...מנהיגי  –כצנלסון...ששניהם נחשבים לראשי מנהיגיהן (= בשנת תרפ"ג) של "אחדות
גוריון היה תוקף את מפלגת –צבי, רמז, ב. כצנלסון, אליהו גולומב, שרת...בן–גוריון, בן–העבודה" בן–"אחדות

סחור אידיאולוגי, שחריפותו –אותם בסחור "הפועל הצעיר" וראשיה בזעם ובמילים קשות וברל כצנלסון היה תוקף
י , אולם לידגוריון–לא נעלמו ממני שגיונותיו וחסרונותיו האישיים והציבוריים של בןהיתה קשה שבעתיים...

ור ...והיא נתקבלה כקו המדיני הבר1942הזדהות מלאה עמו הגעתי לאחר שהוא עיצב את "תכנית בילטמור" בשנת 
 מפלגה, כלומר, הקמת מדינה יהודית...כמה מראשי "הפועל הצעיר" לשעבר...כגוןשל רוב התנועה הציונית וה

ית , ליבם לא היה שלם עם "תכנופנחס לבוןשפרינצק, אליעזר קפלן, לופבן  (= עורך "הפועל הצעיר" הראשון) 
ן עזר קפלבילטמור"...הם היססו באפשרות התגשמותה של תכנית זו בשעה זו...שפרינצק נבחר ליו"ר הכנסת, אלי

 –תקוה ב–(נוסדה בפתח"אחדות העבודה" גוריון).  –(= לא בממשלתו של בן  חוןהאוצר ופנחס לבון לשר הבט–נעשה שר
תקוה –(נוסדה בפתחצעיר" הו"הפועל גוריון, עם "הבלתי מפלגתיים")  –ציון, שאליה השתייך בן –איחוד פועליידי -על 1919

 –אך במלחמת תש"ח, כאשר בן, “בשנת תר"ץ ואז הוקמה מפלגת מפא"יהתאחדו ע"י עולי העליה השניה)  1905–ב
העבודה, מתפקידו כראש המטה הארצי של "ההגנה", עזבה  –גוריון פיטר את ישראל גלילי מראשי הפלג של אחדות

בראשות יצחק טבנקין, כשישראל   1948 –1954ועלי ציון את מפא"י וחברה למפלגת מפ"ם בשנים פ–אחדות העבודה
העבודה ממפ"ם והפכה –, אך בעקבות חילוקי דעות, פרשה אחדותהעבודה–לי מבסס את מעמדה של אחדותגלי

  ). 174(שם, עמ' למפלגה עצמאית 
נות ות שועורך "הפועל הצעיר", כמצוטט לעיל, מבחין אצל בן גוריון בהתנהלויות והתנהגויות שהם שגעון ואכן בדיח

 ת : בןשהם הגיעו מראשי "הפועל הצעיר" בממשלה. נביא לדוגמא בדיחה אחבכיוון זה נפוצו על בן גוריון וכנראה 
י ו "אנלגוריון החליט לבקר בבית משוגעים ושם הוא הבחין באחד שכותב ספרים. הוא שאל אותו "מי אתה" והוא ענה 

שלה, דוד הממ ן, ראשסופר" ואז הוא שאל את בן גוריון "ומי אתה", ענה לו בן גוריון "מה פירוש מי אני, אני בן גוריו
 ה לבןמלך ישראל". ענה לו ה"סופר", "נו, טוב גם אצלי זה התחיל כך ובסוף אישפזו אותי". בדיחה זו די מתאימ
פרים סגוריון בהבדל אחד, את בן גוריון לא אישפזו אלא הוא אישפז את עצמו בסוף בישוב שדה בוקר והחל לכתוב 

 וריון,גהעובדות. מרן הרב מבריסק הגרי"ז סולובייצ'יק כבר אמר על בן הזויים, כשהוא משנה בעקביות בספריו את 
  על פי התנהלותו שבסוף הוא ישתגע.

לג פגוריון. פנחס לבון היה שייך לפלג של "הפועל הצעיר", –מכל מה שהובא לעיל ניתן להבין, מה באמת הפריע לבן
גוריון כחלק מ"אחדות –זעם על פלג זה. בןשהיה שנוא נפשו, כפי שראינו לעיל, עד כמה הוא דיבר בשנאה וב

 ב'חזון סוציאליסטי"לא דגל (= "הפועל הצעיר") העבודה", היה מוכן בשנת תר"ץ להתאחד איתם, "אם כי הוא 
גוריון סתר את עצמו, מאוחר יותר במכתבו בי' כסלו –מאידך בן)]. 181 (עמ'66גוריון במכתבו מאדר א' תשכ"ז  –[כדברי בן
ם "הציוני"הציונום" ומרוחק יותר מתפיסת גם הוא היה ששם הוא כתב, שמאז בואו לארץ ), 186' (שם, עמתשכ"ט 

לוני בן גוריון, כמשומד פרוטסטנטי, השתייך לאגף האלילי החיוקרוב יותר "לתפיסת נביאינו".  הסוציאליסטים"
רוץ ון ביילי, עראיין : קלינט אפילוג",  – בן גוריון"[של נצרות זו, לכן הוא הגדיר את הנביא כ"אדם בעל מחשבה עמוקה" 

  מנת להעבירם לעם ישראל.–ולא כמי שקיבל מאלוקים ברוח קודשו, דברי אלוקים חיים, עללמניינם]  16,8,1968, 8
 יך את, כחלק מתכניתו, להשתלט על כל תנועות הפועלים. הוכחנו לעיל, שבן גוריון השלאיחוד זה שירת את מטרתו

בון, בו הוא ראה את הגוף שדרכו הוא יוכל להשתלט על כל הגופים והמפלגות במדינה. פנחס ליהבו על הצבא שרק 
ר הבטחון ) ולכן, כשמונה פנחס לבון, שנוא נפשו לש8(עמ' 67כמו חיים ארלוזורוב בזמנו, "סומן בזמנו לגדולות"  

ויה גוריון לפנחס לבון על הקליטה הרא[על המחלוקת בין בן וריון מכה קשה ביותר ג–הממונה על הצבא, היה זה עבור בן
  ].1996של העולים, ראה צבי צמרת, "בן גוריון ולבון: שתי עמדות כלפי הקליטה הראויה של העולים בעליה הגדולה", 

בזמנו, כאשר מונה חיים ארלוזורוב, ראש ה"פועל הצעיר" לראש המחלקה המדינית של הסוכנות, אדם שהיה מוכשר 
ודובר אז, שהוא יהפוך לראש "הסוכנות היהודית" ושינהיג את כל תנועות הפועלים ובכך הוא משכיל ומבריק ביותר 

גוריון לחסלו, אך כראש הממשלה ובפרט לאחר שהתפטר, כאשר הפלג –גוריון, אז יכל בן–איים על מנהיגותו של בן
ית בתוך מפא"י שבאמצעותה העבודה ופועלי ציון התפלגו ממפלגת מפא"י, לא היה לו קבוצה אידיאולוג–שלו אחדות

הוא יכל לבצע מעשה כזה פעם שניה ולכן הוא התפטר, כי הוא חשב ששרי הממשלה יבהלו ויתחננו אליו שהוא יחזור 
בו, כפי שקרה בקום המדינה, כשהוקמה ועדת שרים לבחון את החלטתו לפטר את גלילי שהיה ראש מטה "ההגנה" 

הממשלה מייד נסוגה בה מהחלטתה. ראינו לעיל, שב"ג תקף את "המטרה  וועדה זו פסקה נגדו והוא איים להתפטר ו
מקדשת את האמצעים" של מפא"י, אך הוא עצמו פעל לכל חייו בכלל אכזרי זה אותו הוא העריץ, כפי שהוא כתב 

המרד", שם הוא כתב בשנות העשרים של המאה הקודמת   –בספר זכרונותיו בפרק "גדולים ואדירים מאויי המרד 
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ניינם בהערצה עיוורת על הרודן העריץ ולדימיר איליץ' לנין שייסד את אמפריית הרשע הסובייטית, שגרמה חורבן למ
איש השלם את נפשו, הבז לכל (= המהפכה),  הנה האיש כליל הרבולוציה„ –פיזי ורוחני למאות מליוני בני אדם 

המצולה למען –יות, היודע לזחול על בטנו בתוך יוןאשר לא ידע ויתורים והנחות, קיצוני הקיצונ נאמן המטרהמעצור, 
, איש רצון הברזל, אשר לא יחוס על חיי אדם ועל דם עוללים ונקיים לשם המהפכה וגאון התכסיס למטרההגע 

למען אסוף כוחות להסתערות חדשה, אשר לא יפחד לשלול היום מה שחייב   –המושלם היודע לסגת את המערכה 
שלל היום, אשר לא יתן לקורי הפראזה לאחז את מחשבתו ולא יילכד ברשת הנוסחה ולא אתמול ולחייב מחר מה ש

יפול בפח הדוגמה כי המציאות הערומה, האמת האכזרית ויחסי הכוחות הממשיים נגד עיניו החדות והבהירות...לפני 
פכה העוקרת את מטרת המהפכה הגדולה, המה  –עיניו יוקדת באש אדומה המטרה האחת, היחידה, הבלתי משתנה 

  .“עד היסוד, עד אבני התשתית של החברה הנרקבה והצלחה המציאות בקיימת משרשה ומערערת
ל גרין לו ברראינו לעיל, שבן גוריון והנהגת מפלגות הפועלים יישמו את שיטותיו של לנין נגד החרדים והספרדים ואפי

שישבת,  ["ישראל היום",נגד המשטר שהנהיג אחיו  הקיוסקאי מתל אביב, אחיו של דוד בן גוריון הפגין  בשנת תש"ט
   .)]28,6,19, כ"ה סיון תשע"ט (14עמ' 

ת אמנם כאמור לעיל, במקרה דנן השתנו כבר התנאים, אומנם כאשר בן גוריון התפטר בשנת תש"ך, ירדה כל צמר
מפלגה נפרדת בשנת וריון הקים ג–וקר, אך הממשלה לא שינתה את עמדתה. בןב–הממשלה לכבודו למושב שלו בשדה

ים תשכ"ה, אך גם מכך ראשי מפא"י לא נבהלו, כיון שמנגנוני המפלגה היו בידיהם והם אנסו באיומים את העול
איות הספרדיים להצביע עבור מפא"י, באיום שיפוטרו ממפעלי ההסתדרות אם לא יצביעו למפא"י וכך הם הוסעו במש

גוריון קיבלה רק עשר מנדטים. –מנדטים ורשימת בן 45ה מפא"י ישירות מהמפעלים לקלפי ובבחירות בשנה זו קיבל
העבודה" התאחדו עם מפא"י, במסגרת "מפלגת העבודה –, כאשר רשימתו (רפ"י) ו"אחדות1968גם בינואר 

גוריון ושרידי תומכיו התנגדו לאיחוד והקימו את "הרשימה הממלכתית". פרשות אלו עירערו –הישראלית", בן
ונות שה של מפא"י כמפלגה עם עקרונות כלשהם ונפוצו אז "בדיחות אשכול", היינו, התיחסויות לחלוטין את תדמית

שלו למפלגתו כמפלגה מושחתת עם כלכלה קורסת, שרק ארה"ב באמצעות מענקים מצליחה לדאוג שהמדינה לא 
ה שמור על המדינתתמוטט. "מלחמת ששת הימים" שיצרה את התדמית, שלפחות מבחינה בטחונית, רק השמאל יכול ל

 ולקצור הישגים צבאיים ולכן עדיין ניתן היה לתנועת העבודה על מה להשען, כדי לשמר את הגמוניית השמאל
הכיפורים, כשהתברר המחדל הגדול, של תנועת העבודה שהובילה את המדינה –במדינה, אמנם אחרי מלחמת יום

ו של על המדינה הופרך ומפלגת הליכוד הימנית בראשכמעט אל האבדון, גם ההסתמכות על יכולתה הבטחונית לשמור 
נו מנחם בגין עלתה לשלטון. ההתכתשיות, התככים והמזימות הפנימיות ממשיכות ללוות את מפלגת מפא"י עד ימי

ן והחלפת השמות של המפלגה מפעם לפעם, אינה פוטרת את הבעיה שהמפלגה מסוכסכת עם עצמה, גם בגלגול האחרו
 "המחנה הציוני" ולאחר מכן "העבודה, גשר, מרצ", כאשר כל ראש מפלגה, עם היבחרותו, של המפלגה תחת השם

אופי, על ידי חברי המפלגה ומזימות שנועדו להדיחו. יו"ר –לאחור של הדחתו, באמצעות רצח–מתחילה הספירה
ככים להימנע מת עלינו„ –הוועדה לביקורת המדינה מטעם "המחנה הציוני" שלי יחימוביץ התוודתה בראיון עימה 

 דבריםוממזימות פנימיים, שזו רעה חולה שלנו שהיתה תמיד. לא היה יו"ר מפלגה שהדבר הזה נחסך ממנו. זהאחד ה
רדיו בוהשר כבל מטעמה, איתן כבל אמר בראיון  למניינם)] 21,10,18["ישראל היום", י"ב חשון תשע"ט ( “שפוגעים בנו

ספרו בוריון בסופו של דבר הודח ממפלגת מפא"י, כפי שמתאר ישראל כהן בן געל מפלגתו "שירד כבר עליה המסך". 
ראשותו של שר המשפטים, איש "הפועל הצעיר" שמשון שפירא, שהגדיר את בן דין מפלגתי ב-הנ"ל, באמצעות בית
 ק"יי לב, אך כאמור לעיל, כאשר עיתון "קול העם" הקומוניסטי של מפלגת מפשישטים ומוג-גוריון ותומכיו כניאו

עם המושך את עגלת אדוניו האמריקנים", הועמדו העורך והמו"ל לדין על "בוגד ה 1950-הגדיר את בן גוריון ב
  למניינם)].  17,1,20הוצאת דיבה ["ישראל היום", מדורו של דויד סלע, כ' טבת תש"פ (

יש", המופיעות בפרשת "עסק הב גוריון-התנהגותו הדיקטטורית והאובססיבית של בןהתגובות הציבוריות ל
גוריון הודיע על התפטרותו, בגלל "הפגם המוסרי" שנפל -בן„ –) 180(עמ' 89בספרה של פרופ. אניטה שפירא 

בממשלה, שאישרה החלטות משפטיות באופיין שהתקבלו בוועדת שרים פוליטית. מכאן ואילך יצאו האירועים מכלל 
סחיטה שנועד לכפות את עמדתו על חבריו הממאנים לסור  גוריון התקבלה בציבור כנסיון-שליטה : התפטרותו של בן

גוריון, הלוחם על צדקתו כנגד -למשמעתו. לבון, שזוכה בידי ועדת השבעה, הוצג בציבור כקדוש מעונה הנרדף בידי בן
(= שלא היה לו אפילו תואר השלטון והצבא. מיטב הפרופסורים באוניברסיטה העברית בירושלים, כמרטין בובר 

(= אותם הוא תמיד תדרך לבצע עבודות גוריון בשנים עברו -, נתן רוטנשטרייך ויעקב טלמון, בני שיחו של בןראשון)
הממשלה, שנתפס -, התארגנו ויצאו בכרוזים כנגד ראש), כפי שהוכחנו לעיל"מחקר" שיתאימו לגחמותיו האידיאולוגיים

רצונו. ההתפטרות הוצגה כנשק לא הוגן במאבק  כבעל נטיות דיקטטוריות וכמי שאונס את חבריו לממשלה למלא את
להשתמש  גוריון-לשווא כתב עיתונאי שזכותו של בן, גוריון נגד חבריו מ"הפועל הצעיר" במפא"י)-(= של בוהפוליטי 

בנשק זה ושזכותם של חבריו לממשלה, אם אינם מרוצים ממנו, לקבל את התפטרותו, עמדה זו נדחתה בטענה שהיא 
גוריון מצידו -גוריון...הוא אמור לקבל בענווה את דעת מתנגדיו, הסביר בובר. בן-המיוחד של בןמתעלמת ממעמדו 

השיב שדברי שבח או השמצות אינם משפיעים עליו. בראיון עם המחברת בשנות השבעים אמרה גודה מאיר שהוא 
מן ההתקפה העזה עליו ועל  נתן לחבריו את ההרגשה שהוא אינו זקוק לאיש מהם, אך האמת היתה שהוא נפגע עמוקות
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מן הכרוזים והמכתבים של אנשי האקדמיה, שהיתה להם השפעה רבה על דעת הקהל.  מקורביו בעתונות, ועוד יותר
הוא נהג לגזור את המאמרים נגדו ואם המחברים היו קרובים אל ללבו, היה טורח לענות להם. מהשמצותיו של 

ל מרטין בובר, א. אלימלך אורבך וחבריהם נגעה לשורשי הדימוי הזה הוא התעלם, אך עמדתם ש-השבועון העולם
העצמי שלו. נעלב ופגוע הוא הודיע לבובר על התפטרותו מן הוועדה לספרי מופת. תגובה פתטית (= מעוררת רחמים) 
...חברי מפלגתו, ממשלתו, תומכיו החלו להריץ אליו מכתבי תחינה, שירד מסוס ההתפטרות ויניח לפרשה לשקוע 

גוריון לא היה מסוגל (כפייתית) לכך. אפילו הדחתו של לבון, ביוזמת אשכול, מתפקידו -נבכי הזכרון הלאומי, אך בןב
בהסתדרות, שעוררה סערת רוחות במפלגה ובחברה בישראל בכלל והגדילה את האיבה למנהיג, לא הרגיעה אותו : 

, אך 42-מנדטים ל 47-תו האחרונה. מפא"י ירדה מגוריון את ממשל-הרכיב בן 11,61-המדינה הלכה שוב לבחירות וב
הוא דבק בדרישתו להקים ועדת חקירה משפטית ובטענותיו...שהממשלה עשתה מעשה שלא יעשה, בכך שפלשה 

  לתחומה של הרשות השופטת [= על אף שהוא עצמו קבעשכך אכן צריך לנהוג].
תחשב בצורכי המפלגה גוריון שלא ה-סו על בןההצבעה במרכז מפא"י על הדחתו של לבון מראשות ההסתדרות...כע

מתו לקדם את "הצעירים"...על חשבון גוריון על מג-ו שזעמו על בןפי פילוג והי-והיה מוכן להביאה אל עברי
ול יה יכההאידיאולוגים והאידיאליסטים של ימים עברו...לבן גוריון הנושא היה לאובססיה (= כפייתיות), שהוא לא 

לא היה אשם, כי הוא היה חולה נפש, עובדה שהיא נכונה  גוריון, שהוא-. שפירא מנסה לגונן על בן[= א להשתחרר ממנה
ת כשלעצמה, אך מניעיו היו מתוך השחתה חסרת מעצורים שהגיעה לכלל טרוף, שמי שנראה לו כמפריע לדיקטטורה המוחלט

ו ה על קהוא צוטט ע"י שפירא עצמה בספרה "ההליכשלו יש להלחם בו, אפילו במחיר של הרס וחרבן כל הישוב והמדינה, כפי ש
כל בית"רניק וכל סופרסקי וכל יהודי  –גוריון אמר אז  –בן,,  .האופק", שהובא לעיל, במלחמתו כנגד התאגדות פועלים לאומיים

דיות בלע= (, כי את הישוב הזה אפשר להרוס אם ניתן להרוס את ההסתדרות נהרוס את הישוביידע, שבעד הריסת ההסתדרות 

. שמירה על ההסתדרות )י""ם של כל היישוב היהודי באע –ו שנחסל ונבצע רצח"או אני בראש, א  – ריכוזית על הכלכלה והמשק, כלומר
 ויראו הם ידעואם ההסתדרות צריכה להיהרס על ידיהם... ייהרס הישובקודמת לכל דבר אחר. זה קודם לעליה ולכל דבר אחר. 

לחמת כך היה במלחמתו נגד ויצמן, שנאלץ בסוף להתפטר מיד לאחר מ, )28.3.1933קול הוועד הפועל, פרוטו( “את האגרוף שלנו
ו כמם] . העולם השניה מתפקידו כנשיא ההתסתדרות הציונית וכן נגד "הפועל הצעיר במפא"י, שלבון היה אחד מנציגיו הבכירי

יה ה: כשם שסילוק וויצמן בעת המלחמה, לא  אך מאבקו היה הרסני...“בוויצמן בימי מלחמת העולם השניה מאבקו
לו שיכול שלא לקומם עליו את כל חבריו...תביעתו האובססיבית לכינון ועדת חקירה משפטית העמיקה את הבידוד 

תו במפלגתו ובממשלתו ופגעה קשות ביוקרתו בקרב חוגים רחבים בעם...הוא גרר את עצמו, את מפלגתו, את ממשל
 ביות.רת עוועים, בלא ריסון וכלא מעצור...כל התכונות...הועצמו שוב עתה לכדי אובססיואת העם בישראל לסחרחו

אל הנחישות, העקשנות, יכולת הפולמוס, הזיהוי הטוטלי של האינטרס האישי שלו עם האינטרס הלאומי. לעם ישר
חו לו אלפי מכתבי ם, ששלע-וריון...נעשה לפתע אטום לקולות שעלו מהשח, לבקשות נכבדים ופשוטיג-נמאס...בן

תחנונים שימשוך ידו מפרשה זו, אשר נקעה נפשו של הציבור ממנה...כתב לו הפרופ. לפילוסופיה ש. הוגו 
ושלים' ". קמצא חרבה יר-'על קמצא ובר –ואני עושה זאת בלב כבד מדאגה !  –ברגמן..."הרשה נא לי להזכיר לך 

נה שהקים...כמו מיכאל קולהאס, גיבורו של היינריך פון וריון לא יהרוס את המדיג- הרבי מסדיגורא התפלל שבן
- רוב של חסידי לבון ושל אחדותגוריון...הקי-קלייסט, שיצא להשיג "צדק" ובדרך הרס מדינה שלמה, כך גם בן

(= וריון ג-מהלך בלימה כנגד "הצעירים" במפא"י, יקירי בןכ, התפרש גם גוריון)-(= מפלגת המקור של בןהעבודה 
 "ל, משום שהיה היחיד מבין אלופי המטכ"ל שהיה חברגוריון לרמטכ-ידי בן-, עבדו הנאמן ומשה דיין שמונה עלשמעון פרס

מערכה חדשה. לא עזרה פניית אחד גוריון יצא ל-. בן)12משפחה הראשונה" בערוץ ה-אורי אבנרי, בסדרת "דיין – מפא"י
כהן  , שופט ביהמ"ש העליון חיים כהן, שאותו העריך.עליון)ופט ביה"מ הגוריון לש-(= שלכן מינהו בןמחסידיו המובהקים 

..שתציל כתב לו : "מבקש אני את רחמיך על המדינה הזאת ועל ממשלתה...ואני מתחנן לפניך ...תנהג במידת הרחמים.
, איש אמונו, (= סגנו במשרד הבטחון) ר, אחד הוותיקיםאף בקשתו של שאול אביגו...פחת"-את המדינה מעברי פי

שו. התנגשות חזיתית עם יורלגוריון נכנס -פסיק לנגח את אשכול וממשלתו במאמריו והתבטאויותיו, לא הועילה. בןשי
("במעריב",  וריון, זקן ממורמר, שאינו משלים עם פרישתו. קריקטורה של דושג-רוב העם תמך באשכול וראה בבן

, ביטאה את השחיקה ששחק האיש בהערכת ועצמ-וריון מקעקע את הפסל שלוג-, ששירטט את בןשופרו של לבון)
 אך לדעת כותב, “והר, מלחמת ששת הימים סימנה את קץ עידן בן גוריוןז-..לדעת הביוגרף שלו ברהציבור כלפיו.

"מפא"י" באנציקלופדיה העברית, העידן החדש במפא"י, כבר החל מספר שנים לפני כן, כשהמפלגה הפכה  הערך
דיאולוגית למפלגה שמטרתה היחידה היא לנכס קהלים ולשנות את מצע המפלגה בראשותו של אשכול, ממפלגה אי

  ן בעיני קהלים אלו, התנהלות שהמשיכה עד לפירוקה המוחלט של מפלגה זו.ח-בהתאם למציאת
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     טבועות ,באמצעות פשעים נגד האנושות (אאוגניקה) "עהגז –השבחת"שיטות 
  בגרעינה האידיאולוגי של הציונות

  
 –' בןוניאכתבה דוקטורט בהנחיית פרופ. שפרה שוורץ, ראש המחלקה לניהול מערכות בריאות בליס  –סטולרשחלב 
כתב בספרו כפי ש, ו"תיאוריית הגזע" היה בעצמו גזען אנטישמי ואוהד גדול של "השבחת הגזע"גוריון  –. בןגוריון

של  שהדוקטורט שהיא כתבה על "ההיסטוריה אך טבעי היה ,ולכן להלן עוד כפי שנוכיחו) 98ויעוד", עמ'  יחוד("
 עוזריהם ,ראשי הציונות שיצרו "השבחת הגזע"על  העלה ממצאים חמוריםובשנות החמישים"  שירותי הבריאות

נתי של . לכן, גם אך טבעי היה שממצאים אלו הוצגו גם בכנס השגוריון –נכתב במוסד על שמו של בן ומונהגיהם
נת הוקם בשגוריון ו –ששם התגורר בן[ בוקר–גוריון בשדה–התקיים במדרשת בןגיה שהאגודה הישראלית לאנתרופולו

    . מגרעונות כבדים]ישוב זה מדינה ובכל זאת סובל ידי ה-עלמליון ש"ח בשנה  12 –תשל"ג וממומן ב
 – םלמניינ 10.06.2004 –תמרה טרואבמן ב ידי-עלתון "הארץ" ינביא להלן חלק מממצאיה, כפי שהובאו במאמר בע

 100ל לגה שיגוריון הכריז על מ –[בן , עידוד הילודה במשפחות "הנמנות על האינטליגנציה"סירוס של חולי נפש„
יים חוהגבלתה "במשפחות העניות יוצאות המזרח", מניעת "התהוותם של  משפחות אלו]מ ילדים 10לירות, על מי שתלד 

 ידי-עלי, אלא הועלו הי של הרייך השלישי הנאצהצעות אלה אינן לקוחות רק מתכנית כלש  –חסרי תועלת" 
הדה , מתברר, זכתה כאן לאאאוגניקה)= (אישים מרכזיים בממסד הציוני של ארץ ישראל המנדטורית. השבחת הגזע 

ק את השורשים . תמיכה זו, שהושתקה במשך השנים, נחשפת במחקר הבודכל חוגי הציונות] ידי-על[=  לא מבוטלת
  הבסיס להקמת מערכת הבריאות בישראל. האידיאולוגיים שהיו

שים ביישוב העברי פעלו בשנות השלושים "תחנות עצה", שהוקמו לפי מודל וינאי של מרכזי ייעוץ לזוגות המבק
"מתן בארץ נועדו התחנות ללהינשא ולהורים. באוסטריה הן שימשו, עם עליית הנאצים לשלטון, לטיפול בכפייה. 

גזע" (= רק עם קום המדינה החלו ב"השבחת ההריון במקרים מסוימים"  ניעתבעניין מעצות בשאלות נישואין בעיקר 
מניעה בחינם –. חילקו שם אמצעיבכפייה על העולים מהמזרח, כפי שהיה נהוג בגרמניה הנאצית, כפי שנראה להלן)

ביפו,  'מירים: עגהעצה במרכזי אוכלוסיות של מהג –אביב, נפתחו תחנות –וסרי יכולת ובמחירים מוזלים. בתללמח
  –ת המושג היה הבריטי פרנסיס גלטון. הוא טבע לראשונה א ,אוגניקהאבי תיאוריית הא  התקוה ונוה שאנן. –שכונת

הגזע  תה להשביח אתי. מטרת התנועה האאוגנית הי19 –בסוף המאה ה  – "שמשמעותו המילולית היא "נולד היטב
רצחני ה –תה המופעיקרב "האנשים הטובים ביותר"...גרמניה אכן היהאנושי. גלטון הציע תוכניות לעידוד ילודה ב

ישראל בתה תנועה שסחפה אחריה רבים...מעניין שגם בגרמניה הנאצית וגם יביותר של האאוגניקה, אך בפועל זו הי
  נעשה חיבור בין אאוגניקה, בריאות ולאומיות.

הורים יישוב העברי, כאשר חיפשה ספרי הדרכה ללראשונה בטקסטים האאוגניים של רופאים מה ליס נתקלה –סטולר
במסגרת המחקר לתואר השני. "הצגתי טקסט בסמינר תזה ואז אמר לי מנחה הסדנה, 'אבל למה את לא אומרת 

  ' עניתי: 'לא, לא, הטקסט לא מתורגם'. 'בישראל', הוא ענה, 'אין דברים כאלה' ".?שהטקסט מתורגם 
ישי רופאים ואשל  ,פה ושם ולא מייצגות [= מלשון אנקדוטה]ות אנקדוטליות אם מדובר בעדויה היא החליטה לבדוק

עולם רווחת ומצאה פרסומים רבים שתמכו באאוגניקה. תומכי –שתמכו באאוגניקה, או שמא בתפישת ציבור
 הלו, האנשים שניבממסד הרפואי המתהווה בפלשתינה מגרמניה ואוסטריה]יהודים [= התיאורייה היו דמויות מפתח 

  הבריאות הישראלית. –וייצרו את מערכת
אחד הבולטים בקרב האאוגנים בתקופת המנדט היה הד"ר יוסף מאיר שקנה את השכלתו בווינה, כיהן במשך 

בא. ס –ועל שמו קרוי כיום בית החולים "מאיר" בכפר [= של מפלגת מפא"י]כשלושים שנה כראש קופת חולים כללית 
ני בארץ ישראל של אמצע שנות השלושים הוא הביא לאמהות הצעירות את "מעמדתו בלב הממסד הרפואי הציו

 גזע"תיאוריית ה"השבחת הגזע" ו, שם סיפרו של מנסח Entartung[= מפני התנוונות בשורת האאוגניקה, הזהיר אותן 
ט", מושג " נקרא "דגנרהמושג המדעי של "מנוון. מכס נורדאו, סגנו של הרצל – (שפירושו "להוציא את המנוונים")  "האנטישמית

טום בספרו למניינם, מתאר פרופ. ויצ 19 –ה המאה שהציונים השתמשו בו רבות, כלפי יהודי מזרח אירופה והספרדים. במחצית
אור "פרקים בהתפתחות הפסיכאטריה", שיצא לאור בתשע"ח, שתיאוריית הדגנרציה החלה להבשיל על ידי בופון ואחרים, כת

ם אד–יש המעתיקים תאור זה לבני ,דורות ומגיע לדמנסיה רק בצמחים ובע"ח. לאחר מכן 5במשך ניוון תורשתי המתדרדר 
של  הדגנרציה הפכה מאז לזרם המרכזי ברפואה באירופה ובמקביל מתפתחות הבנות, כך שטליהיובפרט צ'זארה לומברוסו בא

בשת המגוהאנטישמית צר את תיאוריית הגזע תורשה גזענית מנוונת הקשורה לדמו של האדם. נורדאו משדרג תפיסות אלו ויו
ן יר להוהעב ]אותה הוא מיישם בפרט נגד עמו ואותה ניכסה התנועה הנאצית לגרעינה האידיאולוגי ,ביותר והמפורסמת ביותר

  ליס. –את המסר על חובתן ואחריותן לדאוג ללידת ילדים בריאים בלבד", אומרת סטולר
(ספרו  רטלשכנע את הנס גוניינה, כדי לאז שארתור רופין נסע , כעלייתו לשלטון של היטלרכשנה לאחר = [ 1934כך, למשל, בשנת 

(עמ' 31 )רופין, שהיתה לו השפעה על העיצוב התפיסה הגזענית של גונטר"מדע הגזע הגרמני", נכתב בהשראתם של מכס נורדאו וארתור 
דו הראשון של "האם והילד", מדריך להורים שערך פירסם הד"ר מאיר בעמו] לשכלל באמצעות הקצנה את האאוגניקה) 61

בחיפושי תשובה נכונה על השאלה הזאת עוסקת   ?להוליד בנים בהוצאת קופת חולים, את הטקסט הזה: "מי רשאי
האאוגניקה, המדע לשיפור הגזע ולשמירה עליו מהתנוונות. צעיר עדיין מדע זה, אך תוצאותיו החיוביות כבר גדולות 
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אינם כלל מעטים  בכל האומות ובפרט  ת"ס)  –רשתיות (הכוונה לנישואין של בעלי מחלות תוים אלה וחשובות...מקר
אבות. בתוך העם העברי אשר חי חיי גלות במשך שמונה עשרה מאות שנה. והנה שב עמנו לתחיה, לחיי טבע בארץ ה

ש ל'אויגניקה' בכלל, ולשמירה בשבילנו י  – ?לו בנים בריאים ושלמים בגוף ונפש  והאין חובתנו לדאוג שיהי
...הרופאים, אנשי הספורט והעסקנים הלאומיים ערך עוד יותר גדול מליתר העמים מהעברת מחלות תורשתיות בפרט,

  .צריכים לעשות תעמולה רחבה לרעיון: אל תולידו ילדים אם אינכם בטוחים שיהיו בריאים בגוף ובנפש"
ו [= של מפלגת מפא"י, מפלגת הבריאות" של העיתון "דבר" "משמר רסתו המלאה של המאמר, שהתפרסמה במדוריבג

ום קעם  , בין השארתה לסרס בכפייהי[= הכוונה הי לסרס חולי נפשהציע הדוקטור מאיר , גוריון] –של רה"מ ד. בן
כפי שנראה  ,יכופטיםשהיו יוצאי גרמניה, כפס כל הפסיכיאטרים ידי-על, שהוגדרו רוקאיתמאת כל הזכרים מהעדה ה ,המדינה

 גוריון –בן סם.לגוררם למכלאות ולסר ,העדהזכרי הרפואה לתקוף את  –הבטחון לחיל –באמצעות פקודה של רה"מ ושר ,להלן
מזרח ה –מעדותהבריאים "ילדי הגזזת"  100.000 אתלגנוב  הרפואה חילפקד כשר הבטחון על כבר השתמש בחיל הרפואה, כש

 האאוגניקה גוריון היה חסיד מושבע של –. בןכפי שנוכיח להלן ,רדיואקטיבי –חומר לשם ניסוי הקרין לשורשי שערותיהםלו
ן קב טלמופרופ. יע . וכשבנו התחיל לחיות עם נוצריה, הוא מאד שמח וטען שזה ישביח  את הגזע רופין וציטט רבות את ארתור

 –קות ניושאב לתוך פרקטיי, כשהחל לה50 –גוריון בשנות ה –ופרופ. גרשום שולם, דאגו וחששו מההשפעות שסבבו סביב בן
 1935 –ו 1934 –ליס מצאה עוד דוגמאות רבות בספרי "האם והילד" שהתפרסמו ב –סטולר  .]אייג' ניהליסטיות

  , שערך הד"ר מאיר."איתנים"ובכתבי עת דוגמת 
 מסבירהות אלה הושתקה במשך השנים", ברעיונ הד"ר מאיר ואחרים מבכירי מערכת הבריאות"התמיכה של 

אמרים של מהחמישים קובצו  –בתולדות הישוב העברי. באמצע שנותאיש אינו מדבר כיום על פרק זה ו, ליס –סטולר
ורכי ליס מצאה כרטסת עם רשימות ששירבטו ע –לספר שיצא לזכרו. המאמר הנ"ל לא נכלל בו. סטולר הד"ר מאיר

וכן האאוגניקה הנאצית" כתב אחד העורכים, "מס הספר. הם הגדירו את המאמר "פרובלמטי ומסוכן". "כעת, לאחר
ם הדוקטוריאדם, לא רק את הפרופסורים וה –חיות אלפיו ן שאז יצטרכו לשפוט את כל מאות[= כיולפרסם מאמר זה" 

ג המפד"ל מנהי, שר העליה והבריאותכולל את  ממייסדי המדינה, את זה, החל שדירבן החושך –מנגנוןהמפלצתיים, אלא את כל 
, ור השמשעולם בלתי קצוב ושלא יראו יותר את א –המשפט וכו' למאסר–גנוניואת מנ שגיבה והשתיק פעילות זו שפירא .חמ. 

  וכחלק מניסויים אלו רצחו אותם בדם קר]. ,בפרט לנוכח הניסויים שערכו בבני אדם
החלו  ת אלוסר דיוק, זוועו[= זהו חו ליס, כאשר התבררו זוועות הנאצים –השלושים המאוחרות, מוסיפה סטולר–בשנות

 וקים עם, אך הפסיכיאטרים בארצנו ידעו על כך, כי הם קיימו קשרים הדנודעו לציבור רק לאחר המלחמהאך  ,בשנות הארבעים
ציוני עם קום הממסד ה ידי-עליושמה  הגדול [= שבחלקה שהאאוגניקה בצורתה הקיצונית ]עמיתיהם בגרמניה הנאצית

מסד ך המ[= אלנאצים מסוגלת לגרום, הפסיקו להשתמש במלה זו, ששויכה  י שנראה להלן]מזרח, כפ –המדינה בעדות
      . פי תפיסות נאציות אלו ואף ביתר שאת, כפי שנראה בהמשך] –ועוזריו המשיכו לפעול על

ר, ך ד"ר מאיעת ואגודות אאוגניים את שמם והשתדלו להתנער מכל סממן של תיאורייה זו, א –לילה שינו כתבי –ןיב
ות של "אין להדריך את השכבות העני  – בכל שנות פעילותו, המשיך לדגול באדיקות ברעיונות האאוגניים...וכתב

  האוכלוסייה לריבוי לידות אלא לקיצובן".
  –מסוימת  . "הציונות צמחה בזמן מסוים, באטמוספירה אידיאולוגיתליס –", אומרת סטולראני לא עושה דיון ערכי"

יוני חינוך הצלכל אלו שנחשפו ו הציוני–, כל ראשי הממסד[= היינויונות באוויר והיו גם ציונים אאוגנים היו כל מיני רע
 מנגנון זהאו להיות חלק מ שהם היו חייבים לרצוחבטענה שהנאצים שהתגוננו  ,הברית במשפטי נירנברג הבינו –. בעלותבארץ

ש הממסד ושולחיהם ברא הרפואה הציונית –אנשיש מוות, כל שכן פוטרת אותם מעונה זו אינה סיבה, משום שהם קיבלו פקודה
הגויים יותר מ נוראירדים, יורדים מטה מטה", בשפל "ישראל כשהם יו מעונשים כבדים על פשעיהם, אך אינם פטורים הציוני,

הם היו ש ,תה כזויהי דיאולוגיה וכל האטמוספרה בגרמניהשהאי שלא העלו בדעתם לתרץ את עצמם בכך, עצמםהנאצים 
  ]..ולחסל את העם היהודי בהמה –אדם ותת –חייבים להיות תת

[= בגרמניה ובאותה עת לימדו בבתי הרפואה  [= שם חונכו גם כל הפסיכיאטרים]חלק מהרופאים חונכו באירופה 
העם  לגביהציונות והמריצו את הנאצים לקבלה וליישמה  –את "תיאוריית הגזע" שהמציאו ראשיובאוסטריה הנאציים, בהשר

  ".אלא גם את התיאורייה האאוגנית ,לא רק רפואה] במחקרים האקדמאיים היהודי, כפי שהוכח
, שפסיכיאטרים )15.5.09"הארץ" עיתון (יותם פלדמן מוכיח במאמרו "בראשיתה של הפסיכיאטריה בישראל" 

זע כמו לבצע את השבחת הג עת בגלוי ובמפורש –ורופאים רבים בארץ בתקופת השואה, טיפלו, הירצו וכתבו בכתבי
של  לפי מחקרים שערך הפרופ. רפאל פאלק, גנטיקאי והיסטוריון שעשו הנאצים או מעט פחות ממה שהנאצים עשו.

רכט ופ. אלב[= וכן פרופ. יעקב רבקין מאוני' טורונטו, איתן בלום מאוני' ת"א, פרהמדע והרפואה מהאוניברסיטה העברית 

שותפו של  נורדאו, הד"ר מכס בהם  –אחרים  הוגים ציוניים מרכזייםהוכח, ש ,נו לעיל]דימלינג ועוד, כפי שכבר הוכח
ציגו ה  –הישראלי של הארגון הציוני העולמי  –הרצל, רופא ופובליציסט והד"ר ארתור רופין, ראש המשרד הארץ

  כאחת ממטרותיה של תנועת ההתחדשות הלאומית היהודית וישוב הארץ. ,את הרעיון האאוגני

הגוף "[=  "The Chosen Bodyפרופ. מאירה וייס, אנתרופולוגית של הרפואה מהאוני' העברית, מתארת בספרה "ה
כיצד נתפשו יישוב הארץ ועבודת האדמה בעיני הוגים ציוניים אלה כ"תרופה שתשיב את בריאותו של הגוף  ],"הנבחר
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[= במערב את "היהודי של בית הקפה"  ,ים"תחליף "יהדות השריר ,בגלות. במונחיו של נורדאו התנווןהיהודי ש
ודים ות של האאוגניקה, היהודי הגלותי, החיוור והרזה. "בעת שבאירופה רבים הקוראים למדיניההיואת  אירופה]

מעולם לא נטלו חלק ב"ניקוי" הגזע שלהם, אלא הרשו לכל ילד, ויהי זה החולה ביותר, לגדול ולהתחתן וללדת ילדים 
גרים, העיוורים והחירשים הורשו להתחתן", כתב רופין בספרו "הסוציולוגיה של היהודים". "כדי כמותו. אפילו המפ

  חייבים להמנע מללדת ילדים". , ת"ס)  –(עם סימני ניוון לשמור על טוהר הגזע שלנו, יהודים כאלה 
 –רץת החינוך האבמערכ ה[= לאחר שתיאוריית הגזע והשבחתו, הוטמע"ציונים רבים עסקו באאוגניקה כעניין תיאורטי 

י עיים של העם היהוד, אפילו הקימו מועדון ע"ש נורדאו, במטרה לחקור את ההיבטים הגזארתור רופין]ידי-עלישראלי 
ים היו מאוגדו, כמעט כל הרופאים בארץ, כי הם [= היינ והדרכים לשיפורו. מה שהיה מיוחד בד"ר מאיר ובקבוצתו

ם את תה ענין מאד פרקטי". הללו ביקשו ליישי..שבעבורם האאוגניקה הי.בראשו]ב"קופת החולים הכללית" שהוא עמד 
הכריח לאו  בכפיה עדיין לא היה ניתן לבצע הפלות[= כי העיקרי היה "תחנות העצה"  המוסד  למעשה. האאוגניקה הלכה

בבית  1931 –ונה נפתחה בהתחנה הראשבארץ שלטו אז האנגלים].  קום המדינה, כי , כפי שהיה עםלא להביא ילדים לעולם
"כאן בא הקישור  תה לפעול בדרכי נועם, בדרך שכנוע ובחירה.יאביב. המגמה הי–שטראוס ברחוב בלפור בתל

יין אבין שהלידה שלי תפגע באינטרס הלאומי, בבנ [= "האידיוט השימושי" של הציונות]לאינטרס הלאומי. אם אני 
שה אליתר בטחון, מאיר אמר לרופאים, כי במקרה שמגיעה אליהם  הארץ, ב'יהודי החדש', אני אמנע מללדת. אבל

  עליהם לוודא, שהיא תבצע הפלה מלאכותית". [= בכפיה אלימה]תינוק חולה, חובה  'שיש סכנה' שתלד
הרבתה לכתוב בנושא האאוגניקה. בכתבות להורים תחת הכותרות כמו  ,הנשים מרים אהרונובה –"גם רופאת

הגיל החל מ – להורים [= כפי שנהגו הנאצים]אאוגניות  הנחיותן', היא נותנת רשימה של 'ההיגיינה של הנישואי
שימת ועד לר (שסיבותיו "השבחת הגזע"), דרך ההפרש המומלץ בגילים בין האב לאם )25 –ל 20(בין "המומלץ" ללידה 

 "הזיבה, את היא מונההמחלות העשויות להדביק את בן הזוג או להימסר בירושה לצאצאיהם אחריהם". במחלות 
ז , היה א[= כיון שכיום רוב הנוער הציוני מכור לסמים ואלכהוליזם לסמים) התמכרות(השחפת, האלכוהוליזם, והנרקומניה 

 מנקודת...[= נוירוזיות] והעצבים [= פסיכוטיות] ומחלת הרוח מומלץ לפריטי הציונות לא להוליד יותר, כי הם "מנוונים"]
. הד"ר שטיבל כתב "על הבאים בברית הנישואין ליטול מחולי רוח את כושר ההולדה"מבט היגיינית נכון 

  הם להוליד בנים" רשאים וראוייםאם  ]אנטישמית [= שהיו כולם נגועים בגזענותלהתייעץ קודם עם הרופאים 
 –ולר", טוענת שחלב סטבישראל "החשיבה האאוגנית קיימת ושרירה גם היום  – גזעאת  "משביחים"גם היום 

ם חריגים (של עוברילידתיות וסינון גנטי  –ליס. "היא באה לידי ביטוי בעיקר בשעור הגבוה מאד של בדיקות טרום
לפני  שלל בדיקות גנטיות המאבחנות את העובר ,לעתיד –החולים מוצעות כיום להורים –בבתי .מבחינה גנטית)

              לידתו".
  בלא הזכרת השם אאוגניקה ," ממשיכה גם בימינוהשבחת הגזע"                       

  
חפה על כל ני הרפואה. היא מרצחנית זו כשאר מדע –ליס והמנחה שלה גם נגועות בתיאוריה שטנית –נראה, שסטולר

יצפה כאשר נשהיא מסתירה את העובדה המצמררת, שגם כיום הרפואי העוסק בתחום ההריון והילודה, בכך  –המערך
הרפואי לשם פיתוי ולחץ על האשה לבצע רצח אכזרי של העובר  –מיד מתגייס המערך ם כלשהו בעובר,פג

    הכנסת מיקסר מיוחד למעיה כדי לרסק את העובר.  באמצעות,
או משום ההריון אינו מתוכנן,  חמור הרבה יותר, הוא הלחץ המופעל על האשה לתת לרצוח את עוברה, כאשר

י של פרוטסטנט –פי מבנה החשיבה הנוצרי –עלטל כלכלי על הוריו, וי ליצור נה"נימוק" שלידת ילד נוסף עש
ה ן שהאשאין צורך לשכנע, כיו שמימושו הוא מעבר לכל שיקול אחר. במקרים שונים, כבר ,הארציות והחומריות

הוא  גם אם ,והיא עצמה מבקשת לרצוח את עוברה צנובארש הדוגמטי החינוך הנוצרי –כבר מוסתת באמצעות מערכת
  המוני זה גובה כל שנה עשרות אלפי קורבנות. –רצח. גיל של ארבעה חודשיםמעל 

 –םנוצריה זה המבוצע ע"י הוקם גוף יהודי בשם "אפרת" המנסה בדרכים שונות להלחם ברצח ,לשם כך
הבריאות  מסתירה את העובדה, שכיום משרד ליס –סטולרכן  –כמו בדרכים שונות. של הממסד הציוני יםפרוטסטנטי

ל שפעולה שהיא הפרה בוטה  ,את דגימת הד.נ.א של התינוק שלהם מיד לאחר לידתו בעל כורחם של ההורים נוטל
 –ימושת זדוניות של המדינה לגבי השתוך הסתרה, מעלה חשד סביר על כוונו פירטיות זו. הפרט –חסיון וצנעתה

  העתידי במידע זה.
היחס לנכים כ"מנוונים" שאין כלל צורך בהמשך  –ביטוי נוסף להמשך "תיאוריית הגזע והשבחתו" עד ימינו 

בעובדה  בגלגולו החדש)"המחנה הציוני" מפלגת = ( של מםלגת מפא"י העבודה–, התבטא במשך כל ימי שלטון תנועתקיומם
שהמדינה "הסוציאליסטית" נתנה לנכים סכום סמלי לקיומם, שכתוצאה מכך רבים מהם מתו, כי לפי "השבחת הגזע" 

י אנושי" שאינו פרודוקטיבי ולכן לפ חומר" כלכלי, בהיותם –מהוים נטלהם להם כלל מקום בחברה ו אין הציוני
מה שיותר מהם. גם כאשר התחלף השלטון והפך לימני לא השתנה דבר, כיון שכבר כ מדיניות זו יש לגרום להמתת

ש"השבחת  ,)ז'בוטינסקי אבולדימיר זמעת במחשבה הציונית של "תיאוריית הגזע" ו"השבחת הגזע" מוט (בפרק הוכח לעיל
 –ענק של הנכים באמצעות חסימת עורקי –אחרי הפגנות , רקהגזע" היה מקובל על הימין הציוני. בשנת תשע"ז
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נאלץ השלטון להקצות רק עבור חלק מהנכים סכום מסוים, שגם הוא אינו מאפשר להם ממש  בארץ, תחבורה מרכזיים
                                              טחה. ילהתקיים בב

  החיפוי האקדמי על פשעי הציונות נגד האנושות ומשמעותו
  

ביצוע ב תליס בבואה לחפות על הנפשות הפועלו –"אני לא עושה דיון ערכי", כך ראינו לעיל את דבריה של סטולר
ם מנסה לגנות את עצ אינהפילו ועל עצם המעשים הנפשעים שלהם, בעוד שהיא א ]5עמ' (74 נושותהאהפשעים נגד 

כלפי  פרוטסטנטי –לימוד הסנגוריה על הפשעים נגד האנושות של הממסד הציוני הנוצרי ,מעשיהם כפשעים. למעשה
ה בהיסטוריבאקדמיה העם היהודי, אינו שמור רק לה, אלא מדובר על תופעה רוחבית המאפיינת את כל העוסקים 

 המתאר של פרופ. אניטה שפיראבספר "ההליכה על קו האופק" גם הצטדקות זו מופיעה . הציונית בארץ ובחו"ל
יר [שפקד להפק בספרה "חרב היונה" על יגאל אלון ציוני כלפי תנועת הימין בארץ וכןבעיקר את פשעי הממסד ה

 דירבון על פרופ. דינה פורתמופיעה גם בפירסומיה של  זו הצטדקות .)]31(עמ' 67יהודים שיירצחו ע"י הערבים  150
תון יות, למשל גם בעתונימופיעה גם בע זו הצטדקות התנועה הציונית. ידי-עלצים לבצע את השמדת העם היהודי הנא

לדי י"ישראל היום", שפירסם חלקית את הניסויים המזויעים הרפואיים שבוצעו על ידי הממסד הציוני כמעט בכל 
  עדות המזרח, כפי שנוכיח להלן.

צל ד"ר או א 1948איפה הייתם מעדיפים לקבל טיפול: בישראל של „ – סיון תשע"ז)(כ"ו תון זה יכתב בע דוד ברון
ת של זה, לפחות, מה שעולה מהתגובו אזרחים, שמבחינתם אין הרבה הבדל.מתברר שיש לא מעט  ?מנגלה באושוויץ 

שראל י די רופאיבי [= שבוצעו]רבים לחשיפה בשבוע שעבר ב"ישראל היום" על אודות הטיפולים הניסיוניים שניתנו 
סיון להשמיד [= אנו נוכיח בהמשך, שברון לוקה בחוסר ידע כרוני, כי מדובר לא רק בניסויים אלא בנ 1949 –לילדי תימן ב

 האפשר להישאר אדישים ליחס שעול –יאכל עולי עדות המזרח].  ממשית של כמעט רוחנית השמדה פיזית ולאחר מכן 
ך בדר ,ים וניתנו ללא הסכמת ההורים. לכן, החשיפה מוסיפה נדבך חשובהטיפולים פגעו בילדמהעדויות, בעוד 

זים ה מתימן. בה בעת, היה מצמרר לקרוא תגובות ברשת ומחוצה לה שהתנקזו לנוסחה: אשכנלעשיית צדק עם העלי
 זכורלגוריון=היטלר, הרופאים בארץ=ד"ר מנגלה, שהרי עם כל הכאב ולמול החרפה, צריך  –ציוניים=נאצים, בן

  .“בכוונות, בתוצאות, בהקשר, בהיקפים – א פחות מהדמיון וההבדלים ברוריםשההבדלים חשובים ל
ישיותם המזרח באמצעות סירוס א –של עדות עםה –השמדתגם לגבי תוצאות היקפי  הבדלאנו נוכיח, שלא היה כל 

 בפועל של פיזיתהדה השמתכנון הב של הממסד הציונילפועל  –ההוצאה המשךהשמדה שייתרה , ונפשם היהודית
הגז  וריסוסי עדות המזרח באמצעות המזרח –של עדות (באמצעות המשך ביצוע הקרנות רדיואקטיביותושל החרדים  עדות המזרח

 ר בלתיוהניסויים הרפאיים שהשמידו מספ ,כפי שנוכיח בהמשך שבוצע כשלב ראשון בתימנים הרעיל די. די. טי. הנועד להשמדת טיקנים

פרוטסטנטי  –קיטון הבולשביכתוצאה מהסרת האיום של החלפת השל סירוס, ידי-עלאו ) האחריםשל נים וידוע של התימ
 רץ ששהאין כל הבדל בין השמדה רוחנית ופיזית של מליון או ששה מליון, כי אם היו בא .בשלטון יהודי בארצנו,

ל ידינו, פי המידע שהוצג ע –ט, שעלגורלם היה דומה ובפרוהימין מליון שהיו מתנגדים לאידיאולוגיה של מפא"י 
  .הפועלים היא זו שיצרה גם את שואת אירופה –תנועת

 –קימימדור שבדרך ו –שביצע דור המדינה ]5עמ' (74 של ביצוע פשעים נגד האנושות יצירת מסגרת מכילה וסובלנית
המל"ג והמערך  – אלישר פרוטסטנטית במדינת –ריתמוסד החיקוק העליון של הדת הנוצ ידי-על, הציוניים המדינה

י ישיר ומתמשך על העם היהודי איום פיז ההינ, "של "החברה הישראלית האקדמי והטמעתה במערכת החינוך
יקוק זה חמוסד  . [בראשית (כ,יא)] "...והרגוני הזה אין יראת אלוקים במקוםרק "כי אמרתי  – , המגולם בפסוקצנובאר

דייה ששעים נגד האנושות באמצעות יצירת "אטמוספרה ואידיאולוגיה", ממשיך לחנך ולקבע את הנורמה של ביצוע פ
יין שמות , עדולכן עדיין, גם אחרי הגילויים המזוויעים לעיל ולהלןעם  –פלילי ובכללו רצחכדי להצדיק כל פשע 

 םאינם מוסריששמותיהם וכו' הנושאים את שמם של אותם פושעים  חולים –, בתירחובות, ישובים שדות תעופה
את ופי תפיסה זו ניתן גם להבין את דעעש  –עלולהפך, עדיין מתווספים שמות הפושעים על מקומות נוספים. 

  ."שאנשיהם מונעים מ"אטמוספרה ואידיאולוגיה הנאצים
  

    פושעים ה 28ה להורג רק את אייכמן ולא את הוציאחטפה ומדוע מדינת ישראל 
  ? אמריקה –בדרום גלוילא הסוואה ובשהתגוררו ב ,הבכירים הנאצים

  
, בניגוד לשאר הרי הוא ?מבין כל הפושעים הנאצים  את אדולף אייכמןרק מדוע תלו  ,מובן ן זהפי תפיסה זו אי –על

והתיר להם להשאיר את בתקופת השואה  תרם לתנועה הציונית, בכך שהוא לא סגר את משרדיהם בגרמניה הנאצים
לארגונים אחרים שהוא כן סגר את משרדיהם ובפרט שהוא  , בניגודלבן כשהוא מתנוסס מעל משרדיהם –הכחול םדגל

דוקא הציונות התנגדה וגם לא  , שלכךהונגריה ואת סביבתם יהודישל מליון  1.2את רצה להציל תמורת תשלום 
של הכלה וסובלנות, הרי בכל עיר היה צריך להיות לפחות רחוב הרי לפי תפיסה שתה מוכנה לממן את הצלתם, יהי

מדוע מובן, ן זה לכן לכאורה אי. לא קראו על שמואחת מטה י, כשלמעשה אפילו סשל אייכמן על שמוהנקרא אחד 
, האם משום שהוא בגד נגדו וה יחידורא–וקא אייכמן כאובייקט לעריכת משפטמכל ראשי הנאצים נבחר ד
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(כפי שהעידו ת ראשי הציונות בהסכם בין התנועה הנאצית לתנועה הציונית, שהנאצים יחסלו את יהודי אירופה כבקש
שיש  ,87"אבק אדם" שקראו ליהודים אלו הנאצית במשפטי נירנברג נגד ראשי הנאצים) הראשי התנוענאשמים ממספר 

  ? לנקות אותו מהמרחב ובכך להשביח את הגזע
 לפועל, מםכננו להוציא תמיד את זמיגוריון ת –סביר מאד ומובנת הסיבה לכך. ראשי הציונות ובראשם בן ,לכאורה

 נושותכננו את הפשעים נגד האית למעשההיו אלה ששהם יצאו תמיד "צדיקים", בלא שיתגלה קלונם שהם  באופן כזה
  . םידיהאז היו כל שופרות התעמולה בש הסתרה זו התאפשרה, משום , כי]5עמ' (74

דיין עמועט זה לא התפרסם, כי  (למעט חלק קטן מהמידע שהחרדים ידעו, אך אפילו מידעעד משפט קסטנר, אף אחד כמעט 
ה לא ידע שהתנועה הציונות היא זאת שתיכננה את השואה של חיסול יהודי אירופה להם עיתונות מסודרת) תלא הי

ארתור  דיי-עלית והדרכת הנאצים מ" האנטישוהשבחתו היינו, יצירת "תיאוריית הגזע , מהמסד,באמצעות הנאצים
ת בר הפיכההסכם הסודי בד כגון, ועד הטפחות, בין הצדקת חיסול יהודי אירופהרופין, כיצד לקשר בין התיאורייה ל
 "הגסטפו" הנאצי,הבטחון ו –משטרת, לחלק מההגנה"" – כנופיית מפא"י יחידת "שירות ידיעות" (ש"י) של

 כשתפקידם העיקרי לשמור על היטלר כ"אתרוג", כדי שאף יהודי לא יתנקש בחייו ובכך ישבש את התוכנית של
ח יסונהיה ראוי לשנות את  אך ,קיים חוק של "עשיית דין בנאצים ועוזריהם"  .הציונות לחסל את יהודי אירופה

  .עוזריהם הנאצים"ב"עשיית דין בפושעים הציוניים ו  – כותרת החוק
  

    פרוטסטנטית במדינת ישראל  –חיפוי הרשות השופטת הנוצרית
  על פושעים בעלי "הצוארון הלבן"

  
, כאשר מובאים בפניה פושעים מקרב שרי הממשלה, תבצע ברוחביות עד ימינו, גם ברשות השופטתחיפוי זה מ

לא חבריהם של אותם פושעים, שמהמשפט מאפשרים הבאת עדי אופי,  –הבכירים בצה"ל. בתיקצינים מהמהכנסת ו
לא , אלך מי אתה"הידוע "אמור לי מי הם חבריך ואומר הכלל פי  –עלרק שאינם מתביישים שאלו הם חבריהם, 

 משום שבתפקידים הקרייריסטים של את הדין, שאין למצות איתם המשפט, כדי "להוכיח" –שהם נזעקים לבתי
 ,יהםאת הכלל ואף לעיתים סיכנו את חיגם מילוי צרכיהם החומריים של כסף וכבוד, הם שירתו שם ל פושעים אלו

 כשלמעשה מתברר, שכל ל "שמור לי ואשמור לך".פי הכלל ש –עלם הם גם עזרו לחבריהם ידיהתפק ובמסגרת 
צידם לושבבוא היום אם וכאשר הם ייתפסו, יעמדו  שהם יוכלו לבצע את פשעיהםכדי תה גם לשם כך יהצטיינותם הי

 באמצעותןמלו אותם בעדויות אופי, שכדי שהם יתג לב, –כה עזרו להם והתנהגו כלפיהם בטובכל אותם חברים, שהם 
 את האשמות או לפחות להפחית מעונשם. נראה שהשופטים מאפשרים הליך זה, כדי שגם אם הםהם ינסו להפריך 

דות על כפי שהראנו, גם יבואו לעזרתם חבריהם וינסו להפריך חש נתפסיםנתפסו וייתפסו בפשעיהם ורבים מהם אכן 
טנטית פרוטס –הנוצרית של הליך זה נסמך על הדת הבסיס המשפטי  או להפחית מעונשם. ,סמך התנהגויותיהם בעבר

בכך  חיים, –עליהאדם שווה לבש החשיבה של השיויון והדטרמניזם, –טת במדינת ישראל, היינו, על מבניהשול
 היוצא –ועל. הפיםביתוצאה של דחפיהם האינסטינקטי רק ןינה חופשית ובחירותיהם –שלשניהם אין בחירה

וב דחפיו רלפעול, לכן אם יביאו עדויות שכמעט  מניע אותושהוא שכל אדם הוא צדיק, כי הדחף הינו, ות אלו אמדוגמ
ו אלפיו , יש להתחשב בכך, כי בסך הכל הוא יכול להחשב בעל "דחפים צדיקים" ואין נשקפת סכנה מדחאינם פליליים

צרות דוקטור, מההתנחלות קרני שומרון המשתייכת לאגף הדתי של הנ –כל פלא בכך ש"רב"גם עתיד. לכן, אין ב
  .)773ליון "שבתון", כ' אייר תשע''ו, ג נםביטאוב(והוא נשאר מסופק  "?כתב כתבה שכותרתה "האם היטלר היה רשע  הנ"ל,

לוקית ישראל, מלמדת אותנו התורה הקדושה הא –הערכאות הנוצריות של מדינת נסמכותלעומת דת חשוכה זו עליה 
כרשעים  עלי דינין עומדים לפניך, יהיו בעיניךוכשיהיו ב„ –התובע  לא רק כלפי הנתבע אלא גם כלפי ,את ההפך

   .[מס' אבות (א,ח)] “וכשנפטרים מלפניך יהיו בעינך כזכאין כשקיבלו עליהם את הדין
  

  על ההנהגה הציונית ומונהגיה השפעת אופיוגוריון ו –י של דוד בןהרצחנאופיו 
  

 שלא לגלות זאת בגלל ביקש רבינו כמה שנים„ – בפולין גוריון בשנת תרצ"ג –התנהלותו הרצחנית של בןא. 
גוריון, היתה רווחת  –. בתקופת שלטונו של בןגוריון ויורשיו –נוני החושך של בןמנג ידי-על[= כדי לא להירצח פיקוח נפש 

, אבל בשנים המאוחרות סיפר זאת ]ה"מיכפי שהיה בזמן שלטונו של סטלין בבר, “תיזהר שלא יעלימו אותך„ –האמירה 
גוריון בפולין בשנת תרצ"ג  –[= בביקורו של בןהשניה  העולם –קש שלא יגלו וכה היו דבריו: "לפני מלחמתרבינו ולא בי

, התנועה הציונית שלחה את שלוחיה לכל מיני מקומות בעולם ובתוכם הגיעו גם לפולין והשליטו את למניינם)] 1933(
כל האנשים שיש להם פועלים יעסיקו ש ית',של 'עבודה עבר "החלטה"עצמם ודעתם על אנשי המקום והודיעו על ה

היה שם עשיר בעל בית חרושת גדול שהעסיק הרבה פועלים ולא שת את ליבו רק פועלים יהודים ולא פולנים. 
פנו אליו מאנשי התנועה ושאלו אותו, מדוע אינך מציית  והוא המשיך להעסיק פועלים פולנים.שהם קבעו  "החלטה"ל
היות והפועלים היהודיים עולים , שאלתי את הרב שלי והוא אמר לי ,ים. הוא השיב להםלהעסיק רק יהוד "החלטה"ל

'דע לך שאם לא תשמע לנו, רע  ,ים איני מחויב בכך. הם איימו עליו ואמרו לויהרבה יותר ביוקר מהפועלים הפולנ
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כדי שהסלון ות על הקירות, ידים ובסלון ביתו היו מראות גדול –לעשיר הזה היה בית גדול ורחב  ומר יהיה גורלך'.
אמירת הקידוש של שבת, פילחה ירייה מאקדח  קודש, כאשר עמד העשיר באמצע –הנה בליל שבת. יותר יראה גדול

[= שהיורה חשבו בטעות לגוף דרך החלון לעבר המראה היישר מעל ראש דיוקנו של בעל הבית שנשקפה במראה 
 –גוריון, בן –היה דוד בן ומפקדיורה או יסודית וכשהתברר שה . מיד הגיעה המשטרה והחלה בחקירההעשיר עצמו]

   .ברק] –, (שפ"ד), תשע"ה, בני623["אגן הסהר", על הגאון האדיר רבי אברהם גניחובסקי, עמ'  “גוריון מיד ברח לארץ ישראל" 
של ות התארגנהגוריון וחבר מרעיו בההנהגה הציונית, נגד סטאבסקי ונגד נסיון  –התנהלותו הרצחנית של בןב. 

של השמאלנית פרופ. אניטה שפירא, כלת פרס ישראל להסטוריה  28, מתוך סיפרהתהסתדרות פועלים עצמאי
איות, רמחוסר  הבריטי הדין העליון –משזוכה סטאבסקי מטעם בית„ – , שהובא גם בהמשך)7 –106(עמ'  ציונית

ת י שמחה כאלה ברחובוים ותומכיהם. גילויחה של הרויזיוניסטמעמדה שוב על הפרק שאלת התגובה לגילויי הש
זמן ה, המחייבת תגובה תקיפה. לדעה זו הצטרפו רבים...וחשבו שהגיע "התעללות"כ הוגדרו בפי מזכ"ל ההסתדרות

יעת לנהל פעולת הסברה נרחבת...סוכם שכל פעולה אלימה שתיעשה תהיה מאורגנת בידי "פלוגות הפועל" ולשם קב
צין טורקי לשעבר ק[=  הוז , דבגוריון, אליהו גולומב –ברל כצנלסון, דוד בו –חברים  5בת  ת הפעולה נבחרה ועדהתכני

, 34.7.02פרוטוקול מרכז מפא"י, [וז. אהרונוביץ  שנהרג מאוחר יותר עם כל משפחתו מלבד תמר בתו, בתאונת דרכים]), 252(עמ' 59

והו בועדה, [= ולכן שיתפשברל לא יעלב  – אלים ועם זה להבטיח, שהפעולה תהיה בעלת אופי . הרכב זה נועד]23/24 ב"ב,

 משה,שהשתתפותו של ברל בוועדה לא התמ ,ולם מסתברא .כי ממילא הוא יהיה תמיד בדעת המיעוט, שאין צורך להתחשב בה]
א שהוא לישיבה , שההחלטה עליה נתקבלה בישיבת הוועדה, מאחורי גבו של ברל, שכן למחרת היום נערכה פעולה

  ולכן לא שותף בה. עליה ידע
ה בקריאות אביב תגרה חמורה בין פועלים לבית"רים, תגרה שהחל –הכנסת הגדול בתל –אירעה בבית ,תוניםילפי הע

תונות יבעלומות, בניפוץ כסאות ושולחנות וכונתה הבוז של פלוגת פועלים מאורגנת באולם ביהכ"נ, הם המשיכו במ
 היה ידוע בר נאלצה המשטרה להתערב, וסטאבסקי עלה לתורה בחסותה.פו של דבשם "פוגרום". בסודאז הכללית 

"אין  – וזגוריון ניסח את הפקודה ליצור את הפוגרום, בצורה  –בן הכ"נ הגדול בת"א. ילתורה בבשסטאבסקי יעלה 
  להרשות 'חילול קודש כזה' שיתנו שם כבוד לרוצח ויש להפריע לכך"

ם של סוערים ביותר והוא נסתיים, כקודמיו, במפלתרעות אלה, היה מן ההדיון שהתנהל במרכז מפא"י בעקבות מאו
, בנו דוד, ההגנה"מפקד כנופיית הטרור "למניינם),  1945 –1893([= ברל ובילינסון. לאחר חילופי דברים מרים בין א. גולומב 

גן על עמדת שוללי בהתרגשות את הישיבה. בילינסון ורובשוב נשארו להשעזב לברל,  ]כלכלן וח"כ מטעם מפא"י
  דבריו של בילינסון היו בבחינת סיכום ההתפתחויות במשך השנתיים האחרונות בשאלה זו:  האלימות.

ור יזי בת"פני תנועתנו הולכים ומסתלפים. הסילוף העיקרי הוא בזה, שבשנתיים האחרונות רואים את השימוש בכוח פ
הי ינו זווכל מי שאינו מוצא חן בעינ להשלים עם הנבלה', דוע...'אי אפשרהאמצעי העיקרי של מלחמתנו. יש נוסח י

 ידי- עלהתנגדות הוכשמבצעים את  הקודש" "חילול כגון, צוח מתנגדים אידיאולוגיים,גוריון, כדי לאפשר לר –[= השיטה שהנהיג בן 'נבלה'

פך התותח, ש דיי- עלאלטלנה בפרט  עי האוניהנוס לרצוח את כמו פקודתו, "קדוש"רצח או פציעות קשות או שניהם גם יחד, זה הופך בפיו ל

  התרחב..."... שטח הדברים המוגדרים בתור "מעשי נבלה"שולא עוד אלא  ,בפיו ל"תותח הקדוש"]
הוא ראה [= לא משום ש"פיצוץ" אספות אלים  כגוןהתנגד למעשים  [= מראשי "אחדות העבודה"]אמנם טבנקין ) 112(עמ' 

אשים את השכן לא ראה בהם גילויי כוח, אלא חולשה דוקא, אך גם הוא גוף ורצח, אלא]  –תנזקי ממון וחבלובכך פשעים של 
  המרכז, שלא יזם מלחמה עקבית נגד הרויזיוניזם...

 בטענה, שעקרון חופש –היה פיצוץ אספות...מעשה לגיטימי ...מרכז מפא"י]של [=  משתתפים רבים בישיבהלאך 
ציון  –. כמו בןםיהרויזיוניסטה[= שנחשב הוגה הרעיונות המדיני של וייזל  –שים כמו פוןהדיבור וההתכנסות אינו תופש לגבי אנ

 בצנחנים 202דוד פלוגה בג –מפקדשכ ,אמר לי וייזל –ערן פוןנכדו,  הוא ירד מהארץ, כי הוא לא קיבל תפקיד בכיר בתנועתו. גם נתניהו, 

תים, שקרנים ומושח כולם וההנהגה הציונית ת הפיקוד מהרמטכ"ל ומטהלבנון הראשונה, כשהוא נוכח, שכל שדר –הוא התפכח במלחמת

  .חיים ומאז הוא חזר בתשובה והחל לעסוק בתורה כ"אברך כולל"] – מבעלי כפחותים המפקירים את הלוחמים ומתייחסים אליהם
[=  בנימוקים של אסטרטגיה פוליטית ומשמעת מפלגתיתרק המתנגדים למעשה השתדלו לנמק את התנגדותם 

נושית א –תה תתי[= משום שאישיותם של חברי מחנה הפועלים היצבי, א. קפלן וברל כצנלסון]  –(שרת), יצחק בןמשה שרתוק 

הצורך  נוע אתולכן רק סיבות טכניות היה בכוחן למ ללא כל עכבות אנושיות ,והונחתה על בסיס "תיאוריית הגזע והשבחתו" הקיצונית ביותר

די מצעד סקילת צועו מכות רצח (= של...לא האמנתי שדברים כאלה )21.10.34, (שםדה מאיר...הגיבה ...גול]ברצח או בגרימתו

תה יי...ה)113עמ' (...יכולים להיות מאורגנים אצלנו הימין באבנים על מנת לרצוח ומצעד השירה לאחריה על הצלחת "המבצע")
ת אם הולכת ומתגשמת...אליהו גלומב מסביר הרגשה...שחזותו הקשה של ברל בדבר השטן הפשיסטי המשתלט מבפני

גשות גוריון אחרי המאבק, אחרי התגוששות הכוחות, לרבות התנ –נמשך בןהמעשה ובעקיפין מלמד עליו זכות...
–ךהלו גוריון –את בן משכו )114 (עמ'...שיתף פעולה עם הזרמים המיליטנטיים במפא"י.דירבן והוא אלימה ו

שוהה הגוריון  –לעבר חבריו הצעירים והתפרצויותיהם האלימות...במברק ששלח ברל לבן הרצחני] [= אופי רוחו רוחו
.שהביא ..בלונדון, כתב..."מנהיגי התנועה שחילצו את שד האלימות מן הבקבוק, ועתה לא ידעו איך להשיבו לתוכו"

  ...את התנועה הציונית אל סף מלחמת אזרחים
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מות ההנחה המצדיקה נקיטת אלי –השלושים: האחד  לאלימות בשנות מקורות היניקה העיקריים של מחנה הפועלים,
הוכרזה [= שרת שביתה פונגד ה...ת, מידי מייסדיהם החרדים][= כאמצעי לכיבוש המושבו עברית לשם הבטחת "הזכות" לעבודה

 גוריון] –בן דיי-על[= לימים היא התפרשה , מפא"י, שחמסה לעצמה באמצעות אלימות טרוריסטית את הנהגת הישוב] ידי-על
ת גם נגד מי שמסרבים להכיר בזכותה הבלעדית הדיקטטורית של ההסתדרו [= כולל רצח]נקיטת אלימות  כמצדיקה

  ..פוליטיים. –תה הדרך לנסיון לחסל באמצעות מכות ורצח גופים חברתייםיקצרה הי ,לארגן פועלים. מכאן
ת "הפאשיזציה של תנוע )117 (עמ'ד הבית"רים בארץ......קשה למצוא דוגמאות להתפרצויות אלימות מצ)115(עמ' 

ל הפועלים", כפי שכינה זאת ברל כצנלסון, בהתכוונו לשימוש באמצעים פסולים ולהתלהבות מהשימוש בהם. מכ
גיעה ה[= היות ורק המחנה הפועלי בארץ מקום, בתקופה של שכרון מן השימוש בכוח ומתחושת הבטחון והעוצמה שהקנה 

 ועיוות, תה הסכנה שגרמה להשחתת הנפשיהי, ימוש ברצח וחוליגניזם נגד שאר הקבוצות היהודיות בארץ]להשחתה של ש
", , "בטלניםקישוטיים –ברל, י. אהרונוביץ ובילינסון ניצבו כדון מות כשיטה פוליטית, סכנה של ממש.הכרוכים באלי

לגת מפמ י ליבנה, אביה של חה"כ ציפי ליבנ (אחר כך) אליעזר ליבנשטיין 134(עמ' שאינם "קוראים" את התקופה...
אוחד", חרוד ואחר כך "הקיבוץ המ –איש קיבוץ עין, )פלגת העבודה"מ"ובהמשך  י"המחנה הציוני", שמה החדש של מפא"

בן  (= תנועתו של העדפת "הקבוצה הגדולה" שדגלה באלימות, כשיטת ההתיישבות של "אחדות העבודה" נאבק למען

תגשמת שלנו זוהי דרך הציונות המ "קומוניסטית", אך גם מסביר ש"הקומוניזם אותה הוא מכנה, י)גוריון בתוך מפא"
קש להבליט , המבגוריון–בן. ]77עמ'  ב"ב, ט"ז אייר, תרפ"ד) דו"ח, ת"א, –חרוד, (ח –[הועידה הרביעית של "אחדות העבודה", עין

 על משקיו, אומר: "אנו צריכים י, ההסתדרות)(קראת המטרה הציונית של התנועה הפועלית ואת שלטון המעמד 
בה של מפא"י, [= שכל מי שמתנגד לחשי בקומוניזמוס, בדיקטטורה של הרעיוןלהחשיב את הכוח המוסרי הצפון 

..הערפול .(שם, שם)המסגל את כל החיים אליו..."  התבססה המהפכה הסובייטית] , כשיטה שעליהניתן מיד לרוצחו
 אותהקת בין המינוח לתכנים, פותחים אשנב למערכי הנפש ולדרכי החשיבה של הפועלים מהמחשבתי והזיקה המפוקפ

 מונחים והגדרות, ,, להעתיק ולסגל למציאות ולתכנים שונים במהותם[= מעורר הרחמים] תקופה. הנסיון הפתטי
השראה ה"מ המהפכנית, מעיד כאלף עדים על ההיזקקות לה כמוקד יהלקוחים מן ההווי והמציאות של בר

נה האחרונה [= השלנצחון הבולשביזם  1922פילל בתחילת  ,גוריון העריצו וציטט ממנו ארוכןת] –[= שבן ארתור רופין..וחיקוי.

  .]29, עמ' 1968ג', ת"א, , "[ארתור רופין, "פרקי חיי ברוסיה על יריביוהסובייטי  ]האזרחים ברוסיה –של ארבעת שנות מלחמת
י של כל מי [= שכלל, רצח מיידתה יותר בתחום הביצוע יהמועצות של מחנה הפועלים, הי –)...ההערצה לברית135עמ' (

הם לכל אלה נמצאו   –מאשר בתחום האידיאולוגי...הסיסמה שסוציאליזם משמעו סובייטים וחשמול שחושב אחרת] 
  אצל חלוצי מחנה הפועלים בארץ ישראל... [= השוואות מעשיות]מיד אנלוגיות 

 –רוח סלחני כלפי עיוותי משטר המהפכה ברוסיה. בן –.בתנועת העבודה הארצישראלית שרר הלוך)..299(עמ' 
סובייטי...זה  –גוריון, טבנקין, אליעזר ליבנשטיין ואחרים היו נכונים להבין ולסגל את הצורך בטרור בולשביקי

ינסון היה אחד הראשונים, עים שנה "עידן האלימות". דומה שבילארב שפרופ. יעקב טלמון עתיד לכנותו כעבור
חקר המתודות המנחות   – החשיבה שיטתית בתחום מדעי מסוים. מתודולוגי  –מתודה [=  הדמיון בין המתודולוגיהשהבחינו בקווי 

של הפאשיזם ובין זו של הבולשביזם של תנועת העבודה: הזלזול בהמונים המתבטא   השלטונית את החשיבה והמחקר]
 ]עצמו כחלוץ לפני המחנהאת הרואה המדמיין ו, חדשניהנסיוני, ה[=  דר בקר", התפיסה שהאוונגרדבאימרה "העם הרי זה ע

גוריון הכיר בכך,  –בן )23, הערה 382(עמ' ...שלילת הדמוקרטיהבהשימוש באלימות ובטרור ו ידי-על להנהיגו, זכאי 
עלול  הבריטי –הישוב, שכן גם הנציב שהתפרצויות אלימות בין יהודים עלולות לסכן את המשך העליה וחיסולו של

"הדבר הראשון, הקודם לכל דבר  גוריון –לדידו של בן , אולםעליה]ה[= רשיונות סרטיפיקטים המתן את להפסיק 
הבניין, אני אגיד, כי אלחם נגד  ה ונגד. אם מי שהוא יגיד כי זה נגד עליאחר, זהו קיום הבלעדייות של התנועה הזאת

 –מעמדית של בן [= השבתאית הבקטשית האיסלמית] עמדה זו נבעה מן התפישה הלאומית  ה הזאת".כול ואגן על התנועה
בלי הסתדרות עובדים חזקה ויחידה ולכן ההגנה על בלעדיותה מצדיקה אפילו את גוריון, שלא תיתכן הגשמת הציונות 

ירצחו אחד שהערבים, או  ידי-עלהרס ואפילו יחוסל פיזית [= היינו, או שרק אני אשלוט בישוב או שכל הישוב ילך לעזעזאל ויסיכון היש 

 –כך שהמעסיקים, בשל אינטרסים הכלכליים שלהם, שייפגעו קשה במקרה שבן –גוריון הימר על –בן. את השני]
"כל בית"רניק וכל סופרסקי וכל יהודי יידע, שבעד הריסת   –גוריון יגרום למלחמת אזרחים, יירתעו, כפי שהוא איים 

שייכים עם של כל התושבים שאינם  –רצח ידי-על [=את היישוב  , נהרוס[= בכך ששלטון מפא"י לא ישלוט בלעדית]דרות ההסת

[= ההסתדרות. שמירה על  [= בלעדיות], כי את הישוב הזה אי אפשר שלא להרוס, אם ניתן להרוס את למחנה הפועלים]

יה ולכל דבר אחר. ייהרס היישוב לכל דבר אחר. זה קודם לעלקודמת  ההסתדרות של] הדיקטטורית בלעדיות שלטון מפא"י
יך אך אינו מוכן יעם של כל מי שאינו שייך למחנה הפועלים, או גם מי שש –גוריון, היינו, רצח–[= במונחי הבולשביזם הסובייטי של בן

הם ידעו הישוב לא ייהרס אם ם. ידיהאם ההסתדרות צריכה להיהרס על  גוריון] –לשלטון הדיקטטורה של מפא"י כשבראשו בן
...מזכיר מועצת )72, הערה 386(עמ'    .)]28.3.1933פרוטוקול הוועד הפועל של ההסתדרות ([ויראו את האגרוף שלנו" 
שר של מפא"י בממשלה, מארגן "פלוגות גוריון בצפון הארץ ובעתיד ראש עיריית חיפה, –יד ימינו של בן[= פועלי חיפה, אבא חושי 

. רצח–אני בעד מכות  –אומר בגלוי  פרצו למקומות שונים והיכו מכות רצח, כדי להפחיד ולפרק מסגרות לא פועליות]חושי", שהת
, צריך אני להשיב במכות (פיזיות). ואם יש (אידיאולוגית), שאם מכים אותי הכל מסכימים. איני קורא לזה אלימות

, האם עלינו [= כי שמא היא תסחוף את הישוב לצידה]סוד להכות אותנו עד היה אשר האידיאה המרכזית שלה היא תנוע
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   "?לעמוד נגד זה (= אידיאולוגי) לא יהיה כוח  ולנו (= אידיאולוגית) לחכות עד אשר יהיה לה הכוח להרוס אותנו
 ,גנה")(מפקד ה"ה הגדיל לעשות אליהו גולומב )88, הערה 388(עמ'  ]...23/24, ב"ב, 31.1.1934פרוטוקול מרכז מפא"י, מ[

[= סטאבסקי, שמפא"י העלילה קבע כי "...בכלל שימוש באלימות מותר לדעתי רק בשעת הגנה, אבל העלאת רוצחים ש
שיש להתגונן  היא בעיני 'התנפלות'לקדושה,  עליו שהוא רצח את ארלוזורוב, אף שאפילו בית המשפט הבריטי זיכה אותו]

א, תוך ניפוץ הכנסת הגדול בת"–חייתית בשבת בביתהות התפרעה[= ם נגדה. ומי שאומר כי המקרים של היומיים האחרוני
ומכות  )74(עמ' 89גוריון "מעשה מחוכם" -, שלכך קרא בןושבירת עצמות וגולגלות של מתפללים מהימין בית הכנסת ריהוט

שי אלימות מצידנו, הם מע ]"פלוגות הפועל" ובריוני אבא חושי –בריוני מפא"י  ידי-עלת"ר במצעד, הרצח שקיבלו ילדי בי
  ..28 ]23/24, ב"ב, 1934.7.21[פרוטוקול מרכז מפא"י,  !! “מוציא דיבה על עצמו ועל תנועתו

אחר להתגוננות אנשי בית"ר מפני העלילה שסטאבסקי זכאי, נקרא בפי גולומב "התנפלות" והעלאת סטבסקי לתורה 
. מכבסת "גוריון זה נחשב ל"חילול הקודש –די בןועל י זיכויו בבית המשפט, נקרא בפיו "העלאת רוצחים לקדושה"

ם לכך גרפוגרומים ומכות רצח,  "להכשיר"גולומב, כדי גוריון ו–בן מילים מעוותת של נפש מושחתת ומעוותת כשל 
  . וובנס הם לא נהרג שכבו חודשים בבתי חולים וחלקם נשארו נכים לכל ימיהם, שרבים מאלו שקיבלו מכות אלו

ה בתעוד של בניית מפלגת מפא"י על בסיס הבולשביזם הסטלניסטי. הוא כתב על כך ספרים אמנון לורד התמח
אל כמו השמ כל מי שינק"„ –  )]8,4,19ג' ניסן תשע"ט ( ,50["ישראל היום", עמ' ואינספור מאמרים. הוא כתב במאמר 
ם מבין טוב שאצל ה"מ)ישיצרה את ברברוסיה  10,17–(= מחולל המהפכה הבולשביקית בהישראלי את מורשתו מסטלין ומלנין 

  וראבסוף השבוע האחרון וכל דוברי השמאל התקוממו בחרון נ 'המטרה מקדשת את האמצעים' " אמר השר יואב גלנט

י . שללפיד דרש במפגיע שגלנט יתנצל – ח"כ מאיר כהן ממפלגת גנץ. (= על הבסיס הציוני הידוע של "המצאת העבר")
צח הישראלי לרו איך גלנט יכול להשוות את השמאל –דה) תהתה בערוץ הכנסת בזעם יחימוביץ (= ממפלגת העבו

 25עד  20 –...האם אין זה משמעותי שבשנים הראשונות למדינה כשהרג יותר מהיטלר. אז איך באמת ?ההמונים 
ית ומוניסטאחוזים מחברי הכנסת היו סטלניסטים ? אלה חברי מפ"ם (השומר הצעיר והקיבוץ המאוחד) והמפלגה הק

 (מק"י). מנגד מפא"י, המפלגה שכוננה את מסגרות המדינה שבדרך, בנתה את עצמה ביודעין לפי מודל המפלגה
 יולוגיםמדהים שהדבר הזה מוכחש בסוג של בורות מגוחכת. פרופ. יונתן שפירא, מגדולי הסוצ. הבולשביקית בבריה"מ

מתו של עוצ  –בן גוריון)  של = מפלגת האם("אחדות העבודה  הפוליטיים בישראל, כתב על כך לפחות שני ספרי יסוד :
מש ארגון פוליטי" ו"עילית ללא ממשיכים". זו תרבות שלמה, המתוארת בחלקה בספרו של שאול פז "פנינו אל הש

. יםגם כותב טור זה פרסם שני ספרים ואינספור מאמר(= היינו סטלין, שהשמאל בארץ כינה אותו "שמש העמים"). העולה" 
 ג, בן קיבוץבאמצע חצר המשק", אמר הצלם המנוח גדי דנצי(= צמח או חיה מקודשת שאין לנגוע בה) "סטלין עמד כמו טוטם 
מיכל קפרא לפני הרבה שנים. מפא"י נבנתה בהשראת המפלגה הבולשביקית בברית  שריד, לכתבת "מעריב"

ות יטריהנטיות הטוטלסיות הסגידה  לחבר סטלין...המועצות. רבים מהאינטלקטואלים המובילים בישראל היו בוגרי כנ
או ר –הקיימות בישראל והתפיסה הכוללת בקרב החילונים, שהיהדות היא דבר שלילי שצריך לבלום כל השפעה שלו 

וכנות עד כמה עמוקה היתה אחיזתה של סכדי להבהיר   .“מקורן בגולם הסטלניסטי של העבר הרחוק  –חוק הלאום 
כוס את ספרו של המרגל הסובייטי פרופ. מר מ הק.ג.ב. בצמרת מפא"י בממשלת ישראל, יש לקרואהריגול של בריה"

שגם  קלינברג, מראשי המוסד הסודי ללוחמה ביולוגית בנס ציונה "המרגל האחרון", שם הוא מספר שהשב"כ לא ידע
ועדה ה חבר או אף יו"ר "הואשתו ריגלה למען בריה"מ ושהוא יזם את גיוסו של מדען נוסף, חתן פרס ישראל, שהי

ספר . היה גם חבר בולט בהנהגת מפא"י. הוא מספר בספרו, שכאשר הוא ניסה ללאנרגיה אטומית" של מדינת ישראל
ם , שגם הזה יש לנו אנשים אחרים"  "בעבורלמפעיליו על המתרחש בחדרים הסגורים של מפלגת מפא"י, נאמר לו 

ובן כמ לא רק איש אחד בצמרת מפא"י ולא שנים. של מפא"י היה לק.ג.ב.לא נחשפו על ידי השב"כ. אם כן, בצמרת 
                         שאין לשכוח את המרגל הסובייטי, מראשי מפא"י ישראל בר שהיה קצין חינוך ראשי של צה"ל.

  
  מי רצח את ארלוזורוב ומי באמת היו שולחיו

  
גוריון, שהיה פותר בעיות כאלה כראש  –ו של בןלעמדותי של ארלוזורוב לא תאמו ממש כידוע, עמדותיו

ומנטרל את כל מי שיכל לפגוע במנהיגותו, כדוגמת ניטרול ברל כצנלסון וכן  רה הפועלית" כמו דיקטטור"הדיקטטו
    . בהמשך את חיים ויצמן ש"התפוטר" מראשות ההסתדרות הציונית

ומקורב  היה מומחה לכלכלה ומדינאיבברלין. הוא יה אקדממנסיה ובגיאת לימודיו בהצטיינות ב סייםד''ר ארלוזורוב 
שארתור רופין טיפח וקידמו להנהגת מפא''י ולכן הוא היווה איום על מנהיגותו גוריון,  –מתחרהו של בן ,לחיים ויצמן

 וייץ .24.00בא' שבט תשע''ח בשעה  ,ב'  – פרופ. יחיעם וייץ מאוניברסיטת חיפה רואיין ברשת . גוריון –של בן
בשמי הנהגת הישוב הציוני בארץ ונחשב נחשב למטאור ד''ר ארלוזורוב  24כבר בגיל ש פי התעוד הקיים,–ביר עלהס

פועלי  –(בן גוריון היה מהפלג היריב "אחדות העבודה" "הפועל הצעיר" למנהיגו. ארלוזורוב היה ראש הפלג במפא"יבעיני רבים 

מו חיים ויצמן לא גרס את הסוציאליזם הפועלי, שהיה הבסיס שמשכה לשורותיה אינטלקטואלים רבים והוא כ )ציון
גוריון. –הרעיוני של השמאל, אלא הוא הדגיש את הצורך לדאוג ל"עובדים" ולכן היתה תהום פעורה בינו לבין בן

אומנם, לנוכח השפעתו הגדולה, הוא הצליח לבסוף לאחד את המפלגות ויצר את מפלגת מפא''י. ההסתדרות הציונית 
 שע"פ[הוכחנו בו לשמש מעין שר החוץ של הציונות במסגרת התפקיד של ראש המחלקה המדינית של הסוכנות.  בחרה
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גרמני שמרכזו בגרמניה ושיהודי –רופין, הגזע העליון הוא הגזע ההינדו ר"תאוריית הגזע והשבחתו" שפיתח נורדאו ושיכללו תלמידו ארתו

את יהודי גרמניה, אך  דן" במזרח אירופה. לכן, אך טבעי היה שראשי הציונות ירצו להציליו–גרמניה משתייכים לגזע זה, בניגוד ל"אוסט

  .גוריון וארתור רופין שרצו להביא לארץ רק צעירים ובריאים מעטים, ארלוזורוב רצה להביא ארצה עשרות אלפים מהם]–בניגוד לבן
שניתנו לשלטון המנדטורי לשם ביסוס  ,הםמאה מיליון דולר מלשם קבלת הנאצים באותה עת, הוא עסק במו''מ עם 

הודי גרמניה בעלי נסיון ימרק  60.000והעלאת והתשתית הכלכלית המודרנית שיצר הרב ליבונטין בארצנו  התעשיה
יוכלו שכדי  ,להעלות רק צעיריםרופין בהמשך, אהוד אבריאל שעסק בפועל בארגון עליה זו, פעל בהנחייתו של  האך כפי שנרא= ( בתחום התעשיה

את קשריו  1933לשם הצלחת המו''מ הוא חידש בשנת . ופועליה היהודים מפולין בשנת ת"ש) , אך לא מראשי התעשיהלעבוד בחקלאות
 יוהנה פרידלנדר שעסקה כבר מצעירותה שם אמו של יש''ו)–(על מריה–עם זוגתו לשעבר, הנאצית הפרוטסטנטית מגדה

הם נפרדו והיא נישאה ממש לפני עליית היטלר לשילטון לשר  ,לארץבפעילות בחוגי הנאצים. כשארלוזורב עלה 
  ).גבלסעם ת ששת ילדיה והתאבדה (בסיום מלחמת העולם, היא רצחה א יוזף גבלס. –התעמולה הנאצי, מקורבו של היטלר 

זו כנית וכניתו ואחרי שהוא נרצח, ארתור רופין מימש תשל גבלס וכך נסללה הדרך לתו אלוזורוב הפך לידידו
סימה, אשתו של ארלוזורוב שהיתה אתו בשעה שהוא  באמצעות "המחלקה הגרמנית" שהוא הקים מיד לאחר הרצח. 

התקרבו אליהם ואחד מהם שאל "כמה עקבו ופי חזותם ושהם –נורה, העידה במשטרה ששני הרוצחים היו ערבים על
בודד  רמוך שבהם שלף את אקדחו וירה בו כדוושבעלה ענה לו "אני לא חייב לענות לך". הנ ה השעה)היינו, מ( שעה"

י הדם שפעל זמן החולים "הדסה" ומת על שולחן הניתוחים, משום שהמכשיר לעירו–בבטנו. הוא נפצע והובהל לבית
עדיין נשארה בלתי פתורה, כפי  גם שאלה זו, האם מישהו "דאג" להשבתה זוכך ש ",לפתע"הושבת  קצר לפני כן,

ק סימה, אלא גם הבריטים נראה, שלא ר  .ם ושולחיהם נשארה בלתי פתורה במחקר המדעישעד ימינו זהות הרוצחי
    לה עם מפא''י והעלימו אז עדות זו, כדי שניתן יהיה להאשים את פעילי הימין הקיצוני ברצח. שיתפו פעו

יו של ארלוזורוב רוצחכפי שנראה להלן, לשכור גורם חיצוני. ה צריך במירב הסודיות, הי כדי לחסל את ארלוזורוב
    . לחסל את ארלוזורוב ושנשכרחיצוניים –שכירי, םערבי היו

, הוצ' דוקוסטורי, 65[שפרה לרנר, עמ'  , כמובא בספר "הזיידע"להלן פרטים המעידים מי היו שולחיהםנביא 
 –יו כעדפפרמן, שסיפר בערוב ימ–לרנרעל הרב הגאון המקובל רבי אפרים שמואל  למניינם] 2007רעננה, תשס"ח, 

, נרצח בחוף )16.6.1933(בקיץ תרצ"ג, בליל כ"ב בסיון „ –פרטים השופכים אור על זהות שולחיו של הרוצח  שמיעה
עצרה ...גוריון) –(= שבראשה עמד בן המחלקה המדינית של הסוכנות ימה של ת"א ד"ר חיים ארלוזורוב, ראש

, אברהם סטאבסקי וצבי רוזנבלט, הבריונים") (= ראש "בריתא אחימאיר ": אבהמשטרה הבריטית שלשה חשודים
בדין וסטאבסקי  המשפט, רוזנבלט יצא זכאיטרם התחלת א אחימאיר זוכה עוד ב"חברי המפלגה הרביזיוניסטית. אב

נידון למוות, עירער ובסופו של דבר זוכה אף הוא. הפרשה כולה חשפה עוד תהום של שנאה בין השמאל, מפא"י של 
אמר  ציון כץ –י עדותו של העיתונאי בןויזיוניסטים, מפלגת חרות בראשית ימיה של המדינה...לפהר – ז, לבין הימין

     הרב קוק: "אני מוכן להשבע בערב יום הכיפורים ולפני ארון קודש פתוח, שאברהם סטאבסקי חף מפשע".
ללם קבע את הכרעתו מה היו נימוקיו, אשר בג ? משמעית –מנין שאב הרב את הידע ואת העוז לקביעת דעתו החד

 האם  ?חפותו של סטאבסקי נות לשבועה על , עד כדי נכובטוחכה מנין היה הרב  ?משפט ופסק דינו –כנגד דעת בית
"לאבא הייתה ידיעה  – גילה הרב צבי יהודה קוק ,בנו ?היה בידו של הרב קוק מידע סודי שהוסתר מן השופטים 

זו נודעה  ?יתה הידיעה "החשובה מאד" שעליה הסתמך הרב חשובה מאד, ששפכה אור על כל הפרשה". מה הי
שסבלה רבות ממיגרנות. באחד  , כאשר זקוק היה לתרופה בעבור הסבתא שרה,פפרמן)–לרנרהרב לסבא, (= זיידע ל

מצוי היה  המרקחת–ביעות בבית אזלה. בית, תוך כדי כאב ראש קשה, התברר כי התרופה שהייתה מצויה בקותהליל
מרקחת ידועים היו כנאמני השמאל וכאנשי –בעלי ביתוסישקין, ממש מרחק קצר מביתו של הזיידע. בפינת רח' א

המרקחת. הדלת הייתה כמובן נעולה, אבל –מפא"י קנאים. השעה היתה שעת לילה מאוחרת, כאשר הגיע הזיידע לבית
לו את התרופה. עוד הוא מצפה מכיוון שהוא ידע כי הבעלים מתגוררים במקום, קיווה שיפתחו לו את הדלת וימכרו 

המרקחת, בעברית ובערבית, בטונים גבוהים. הזיידע שהבין –בחוץ באישון לילה, שמע קולות בוקעים מתוך בית
ו אפוא, שתנועת התברר לכמובן ערבית, הקשיב לשיחה במלואה, שכללה תאור מפורט ביותר של ביצוע הרצח. 

(=  וזורוב ואף זממה להאשים בכך את הרביזיוניסטים, שנואי נפשםערביים לרצוח את ארל חרבמפא"י שלחה שכירי 

, וזיכתה כליל את שלושתם למניינם 1982 –בועדת חקירה שמנחם בגין עמד על כך שהיא תוקם ב ומגיע להם פחות כסף. הריב נסוב על כך, שהוא רק נפצע.

שהיה בגופו של הבריטים מצאו זהות בין הקליע  ידי-עלהרוצחים וכשהם נעצרו  שעבדול מג'יד ועיסא דרוויש הודו לו שהם ,העיד חבר "השומר" ו"ההגנה"

 –לילהבריטי, שראה את סטאבסקי בבהמ"ש בלמען מפלגתו מפא''י העיד עדות שקר שפרופ. סדן הודה לימים  ב לבין הכדורים שנמצאו בכליהם.ארלוזורו

  .)שהעיד שהיה יחד עם סטבסקי בירושליפ. , לעומת קירשנבויםלפני כןמעט ושלים שסדן עצמו נראה ביר אביב, למרות –בשעה שמונה בערב בתל הרצח
הזיידע שמע הכל, נרעש ונפחד, אך המשיך לעמוד בשקט ולהקשיב. משנשתתקו הקולות, העז לדפוק בדלת. 

י " "באת ?האם מזמן אתה עומד כאן  ?המכונסים בבית הופתעו ושאלוהו בבהילות: "מה אתה עושה כאן, עכשיו 
ידו מיהר אל ביתו של הרב קוק. הזיידע סיפר לו את כל אשר שמע. בבוקר בשהתרופה ועם  אמר, –לקנות תרופה" 

עד אז ביצע הרב קוק   .“ הופיעו מודעות בחתימת הרב הראשי אברהם יצחק הכהן קוק: "סטאבסקי חף מפשע" !
 – כפי שהוא כתב בעצמו ל"סופר" אז"ר ,במדויק את מה שציפו ו/או ביקשו ממנו ראשי הציונות ועסקניהתמיד 

בודאי חושב לסופר הנעלה א. ז. רבינוביץ, שאלה קטנה שאלת ממני, שאלה כזאת אשר אדם שאינו סרבן כמוני, ,,
[פסחים ...הרוגי לוד אין בריה יכולה לעמוד במחיצתם אתה ובצדק, שימלאנה תיכף ומיד ובזריזות של קורת רוח

, כיון שהוא של רצח ארלוזורובזה בנושא  אך ,, "על במותינו חללים")89הראי"ה", א', עמ' ("מאמרי  “(נ.), ב"ב (י:)]
חרג מנוהגו זה ויצא במלחמה על חפותו של סטאבסקי נגד עמדת ראשי הציונות שהיו מראשי השמאל, הוא ספג מהם 
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הם  לרצוח והם שפכו את דמו. בעיתונות, שכביכול עמדתו נבעה מכך, שהוא אינו מאמין שיהודי יכול זקיתונות של בו
. , מונסי, ארה''ב)1068(אהרן רוזנברג, "משכנות הרועים", ח''ג, עמ'  “קלון לרב, מגן ועוזר לרוצחים„כתבו עליו בעיתונות 
אם בתחילה אפשר היה לחשוב „ – כתב אז תנועה זו, מהממסדים של , שארלוזורוב עצמו היה עיתון "הפועל הצעיר"

נכנסה בו רוח שטות", הרי שנוכחנו לדעת, כי זו אצלו  כן –אםלא נת "אין אדם עובר עבירה אבבחי שהרב קוק היה
על  .שם.“שיטה ולא שטות, שיטה הידועה לנו היום, שבה לוקחים הכוהנים והכמרים את משטר הרשע תחת חסותם

      .)271' (אבינועם רוזנק, "הרב קוק", עמגדר ביתו נכתב "אוי לדור שכוהניו מחפים על רוצחיו" 
התמימה של הרב קוק, שיהודי אינו מסוגל לשלוח יד בנפשו של יהודי  האמונה הבטלנית„ –ברל כצנלסון כתב אז גם 

       .עמ' ר"פ) (ש. אבידור, "האיש נגד הזרם", “אינה יכולה אלא לעורר לעג מראחר, ומשום כך יש לזכות את הרוצח, 
יות, אם לא שנאה כלפי הפועלים" ובעקבות הפרשה, אף הגיש הצעה האשימו ב"לפחות נאיבגוריון גם  –דוד בן

  (ובקום המדינה כפה שויון נוצרי בדיני ירושות)י", שנדחתה אך בקושי, לבטל את מוסד "הרבנות הראשית" ! "ל"מרכז מפא

.]Y. Mirsky. Rab Kook –  Mystic in a Time of Revolution. New Haven 2016. Pp. 201– 211[     

רגון או מוסד שאינם איאיש, ביקורת נקודתית נגד גוריון תמיד ניסה למצוא –, בןי שהוכחנו בפרק הקודםכפ
 –כך בן[ או לפחות לשם ניטרולם ם המוחלטלוסיעילה לחכ ,ביקורת זו או המצאת שייכים למפא''י, תוך ניפוח

, שהוא אישית תמך בכך, כדי לפרק את החטיבה הירושלמית נםלמניי 17,9,48 –ב הלח"י ידי-עלברנדוט פולקה גוריון ניצל את רצח הרוזן 

שנשפטו  ,מור ומתי שמואלביץ, מראשי הלח"י–, מעצר של כל חברי כנופיות "הפורשים" מעכו ועד יפו ובכללם את נתן יליןשל הלח"י

ב. ג. וכן  )19,10,18שראל היום", ("י כללית, תוך החרמת הנשקהחנינה ב, אך שוחררו לאחר מספר ימים 10,2,49 –לשנות מאסר ארוכות ב

מפשע והואשם בהלשנה לבריטים,  לרצוח את מאיר טוביאנסקי מ"ההגנה", שהיה חף ,איסר בארי  –ניצל את הוראתו של מייסד "המוסד" 

   ]., ט' באב תשע"ח) 0021על הרצח (מרדכי נאור, רשת ב',  אף שבארי הצליח לזייף מסמכים –ם, עלכדי לפטר את בארי איש מפ"

נראה  גוריון, הם אלה ששלחו את הרוצחים, אך –דמו ובראשם בןהרב קוק שידע את האמת המרה, שאלו ששפכו את 
גם י לפגוע חרב כד –גוריון יצוה לשכור עוד שכירי –שהוא העדיף לשתוק, כי הוא ידע שאם הוא יגלה את האמת, בן

ותם קוק שוב חזר לסורו כשהוא דבק ביתר שאת באלאחר מכן הרב אמנם, ארוע זה היה חריג, כי . וברב לרנר בו
שהוא פרסם בחודש אלול של השנה שלאחר  חוגי השמאל, כששיאה של דבקותו התבטאה ב"איגרת לאומה"

רן החזו"א מנהמת לבו על תוכן איגרת זו ועל תוצאות תגובתו, ראה בפרק על מהקשה של מרן  על תגובתומכן. 
 הציוניזם הדתי". –זה ועד הציוניזם והזרוע המבצעת שלו החזו''א בספר "משבתאי צבי ושפינו

ר עם מה"מ של סטאלין, שגולומב כה העריץ. ראינו לעיל כיצד בילינסון ניהל מאבק יהיו נהוגות בבר שיטות אלו
נסקי לז'בוטיקוק קיים מכתב של הראי"ה  גולומב, נגד הובלתו של גולומב את ההמונים לאלימות אנטי דמוקרטית.

 כל עם ה'...עתה הננו נולד, עם מרגיש„ –בסוד ופורסם רק עם הקמתו של מכון ז'בוטינסקי, בו הוא כתב לו שנשמר 
ל שהגובה העליון ...אתם תתרוממו אל (= בסיס הגזענות האנטישמית הציונית, שעם ישראל נחשב לעם מת)את תחייתו 

ו, היינ. “..בהיותכם למופת לכל סיעותינו, היודעת אך את תחיית עם קדוש...על אדמת קדשו.כנסת ישראל התמה
ו , שדינהגזען האנטישמי ולדימיר ז'בוטינסקי שהבטיח לגלח את כל הזקנים, כולל זקנו של הראי"ה כשתקום המדינה

ראל כדין עכו"ם לכל דבריו, נמצא לדידו של הראי"ה יחד עם כנופייתו במרום, במקום שיא הקדושה של כנסת יש
 )].11.5.18, כ"ו אייר תשע"ח (305["שביעי", גליון לא "שליח השטן" אלא "שליח אלוקים" עפ"ל. הוא גם קרא לו 

  
    באקדמיה, במוזיאונים, במערכת החינוך , "המצאת העבר" ממשיכה עד ימינו

      האלקטרוניתהכתובה ובתקשורת  גםו                   
  

, מפקד ביואת אתיאר ש בנו דוד גולומב, עםנערך ראיון רדיו , ם)]למניינ 2017.8.19( 0021, כ"ז אב תשע"זרשת ב', [ במוצ''ש
 את ציטוטיה אפילו לא טרח להביאהפועלים. המראיין –של תנועת תמיד והוביל לדמוקרטיהכמי שחתר  "ההגנה",

  .הפךהמוכיחים בעליל את ה ,כפי שהובאו לעיל ,ניקית מסיפרהשל פרופ. אניטה שפירא המפא"ימתוך הפרוטוקולים 
 הורה גוריון –תה תקופה בה בןיזו הי  – (עונת הציד) "הסזון"גוריון ביצירת -התנהלותו הרצחנית של בן .ג

הורג כנופיות הטרור של הימין לבולשת הבריטית, מתוך ההנחה שחלקם יוצאו לפעילים בלמסור רשימות של שמות ה
ק "עונת "ימי הכלניות", בפר  – .54 תום שגבד''ר  (וכן בספרו שלכשיעצרו אותם, על כך ראו בהרחבה בהמשך  וחלקם ירצחו

סזון על תקופת "ה מנחם בגין. –ל" "גוריון לרצוח את מפקד "האצ –ועל ארבעת הנסיונות של בן )392, עמ' הציד"
חוברת "דמי אינו בראו  .ראשי ה"הגנה" ידי-עלסגל מהאצ"ל  ידיהרצח ורציחתו של יד–של הכאותי), –(תש"זהשני" 

י הסזון בימ„ .)19.3.18( ג' ניסן תשע"ח , 248, עמ' king david auctions ltdוצג למכירה ומופיע בקטלוג של שותק", שה
לידי  ואחר כך נמסר הוחזק בקיבוץ יגור חטפו אנשי הפלמ"ח את אהרוני עם לוחמי אצ"ל אחרים. הוא הוכה קשות,

  ].14,09,18,  9עמ' ["ישראל השבוע",  "אפריקההמשטרה הבריטית...בכלא עכו וכעבור חודש הגלו למחנות המעצר ב

בנסיון לחסל את  ,למניינם) 1947(גוריון יו"ר הסוכנות מפרסם כרוז רשמי בשם הסוכנות בשנת תש"ז  –בתקופה זו, בן
 ("ארגון צבאי לאומי")הם חברי כנופיות הטרור האצ"ל  ים שבניהםקריאה לכל ההורכל מתנגדיו מהימין, באמצעות 

שדינם עונש מוות , שביניהם רבים שביצעו וסייעו לפיגועים נגד הצבא הבריטי והממשל, לוחמי חרות ישראל")("והלח"י 
גוריון אופייני  –קורא להורים להסגיר את בניהם לשלטונות הבריטיים. ה"נימוק" של בן גוריון-בתליה. בכרוז בן

 )]כא –[דברים (כא,יחא "מסתמך" על הפסוק של מקורותינו. הו באמצעות עיוות וסילוף ""המצאת העבר –ו לשיטת
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באבנים  כל אנשי עירו רגמוהוותפשו בו אביו ואמו והוציאו אתו אל זקני עירו...ו"כי יהיה לאיש בן סורר ומורה...
   ).392(עמ' 54" ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו ויראו ומת

, ת "ההגנה"רף לכנופיית הטרור הנוצרית פרוטסטנטיהבן שאינו מוכן להצט גוריון, "בן סורר ומורה" הינו –פי בןל
 –וצריםם ראשי הבולשת הבריטית, הנינ. "זקני עירו" הפרוטסטנטיות של הימין–אלא רק לכנופיות הטרור הנוצריות

זית הפרוטסטנטיים האנגליקניים. לכן, ראשי הבולשת חייבים להוציא את הטרוריסטים הימניים לככר העיר המרכ
ל ם לרוגמם באבנים לפני תלייתם, כדי לקיים "ובערת הרע מקרבך" ורק אז יתקיים "וכל ישראולאפשר לכל הע
ק רויראו", להצטרף  (כיצד פועל "האגרוף" השמאלני כדברי ב.ג. בועידת ההסתדרות, כמובא לעיל)ישמעו  ("הציבור הציוני")

 פי–על ,והחרמת רכוש נגד היהודים"ההגנה" והפלמ"ח הפועלות גם בשיטות טרור של רצח  הטרור של לכנופיות
  .גוריון–"תיאוריית הגזע והשבחתו" שהנחילו ראשי הציונות מכס נורדאו וארתור רופין ועבדם הנאמן ד. בן

רי וכל חב "ההגנה"אנושי והחולני הנ"ל, יש לזכור שתנועות הפועלים ובכללם –לכרוז התת כדי להבין את הרקע
 ה"מ]ישל ברדאז המטורף  הרודן  [=והעריצו את  האדום הסובייטי ו עם הצבאהפלמ"ח לא רק העריכו, אלא גם "הזדה
, . כידוע, בתקופת שלטונו של סטלין)368(שם, עמ'  משוחרר מכל עכבה"יוסף סטלין. הם שידרו שחץ נעורים...

ונים מליפעולה ויחוסלו כמו עוד עשרות –הורים הלשינו על ילדיהם וילדים על הוריהם מהפחד שהם ישפטו כמשתפי
שהורים  "טבעי"היה ישזה  ,"הבין"ב.ג. המשטרה החשאית בפקודתו של סטלין, כולל אלו מהנאמנים לו ולכן  ידי-על

  גרמו לכך.יירצחו אותם או  גוריון –לפחות מהפחד שמנגנוני החושך של בן ,ימסרו את בניהם לתלייה בככר המרכזית
 – , גם כאשר האו"ם אישר הקמת מדינהשי הימין בארץעם של כל אנ–לבצע רצח גוריון –שאיפתו של בן ד. 

  . החינוך, ירושלים, תשמ"ב] –, יגאל לוסין, רשות השידור, משרד481"עמוד האש", עמ' וב[ על כך ראה להלן
ל כך ע – הת האצ"ל "אלטלנה" על נוסעייגוריון בנסיונותיו להטביע את אוני –התנהלותו הרצחנית של בן ה. 

  .על כך באתר "אלטלנה" נוספים וראה מקורות מידע ,ראה בהמשך בהרחבה
צחו ויטבחו את כל הערבים ינ 50% -גוריון, מתוך ידיעה ברורה שהסיכוי הוא ש –בן ידי-עלהכרזת המדינה ו.  

  על כך ראה בהמשך .  –היהודים בארץ  
ותר של כמה שי  מוות")י "צעדות (כולל אירגון שת גוריון בגרימת מוות בכוונה–התנהלותו הרצחנית של בן ז. 

 – וגרימת נכויות לעשרות אלפים המוצא שלהם ובארץ –בארצות ספרדיםו של פליטי השואה, תימנים עולים
  בהמשך.ראינו לעיל ועוד נראה  על כך

  ].)9,2,20ראיון עם עופר אדרת מעיתון "הארץ", רשת ב' ([ ובמדינהוריון לחיסול קסטנר, למניעת פגיעה במפא"י ג-הוראת בן ח.

 עדת המוות"ו"צ גוריון –בןדוד ראשי הציונות ובראשם  ידי-עלליהודי תימן  "ת המוותוצעד"ארגון  .ט
העולם השניה, כאשר הנאצים כבר לא הפעילו את תאי –מתכידוע בסוף מלח – שאירגנה המדינה לעולי אתיופיה

תיה ללא אוכל וש ,שך ימים ושבועותמה שיותר יהודים, באמצעות הצעדתם במכהגזים, הם החליטו לגרום למותם של 
   .. לכן, צעדה זו כונתה "צעדת המוות"וכך נפחו את נשמתם המוני יהודים

גם ליהודי  ,גוריון –שבראשה עמד דוד בן "הסוכנות היהודית" הצעדה כזו אירגנ: 1מס'  "צעדת המוות"
רים בע סיירו כשנתיים ואשתו צדוקחיים הזוג לבקשת הסוכנות, ,, – )149(עמ' 50 באמצעות פיתוי והטעיה תימן

וריון ג –ןובכפרים. הם הכינו את יהודי תימן נפשית ורוחנית לעלות לארץ ישראל. הזוג צדוק לא ידעו, מה מתכנן ב
(עמ' 69ת [= וכשהם התמהמהו, הוא דחק בהם לעלו צבי ואנשי הסוכנות היהודית, על גבם של התימנים –וחבר מרעיו, בן

צבי ביקש  –ולהטיסם ארצה. בן ,גם בדרך לא דרךבלבד, צעירים  מה שיותרכוחבריו ביקשו לאסוף גוריון  –בן, )]280
..באומרו צבי "פיצה" את יהודי תימן. –. בןם בכל דרך אפשרית ואפילו באלימותידי הלהוציא את ספרי התימנים מ

מושב גוריון טען ב –בן ים.ם פראיירינהתימנים ה – ש"אין עדה טובה יותר, מהעדה התימנית", במילים אחרות
ועל  םכך הוא פקד על דעת הקהל להתייחס לתימנישילדי תימן מתים כזבובים במחנות והכנסת, השנייה והשלישית, 

ם . בשיחתי עם חיים צדוק בבית בתו גליה בטורונטו בקנדה, התברר שחיייר רק מספר מצומצם מהםהצורך להות
    .“תלשכנע את יהודי תימן לעלו ואשתו תווהודית, כשהיא שלחה איתה מזימת הסוכנות היימה ה לא ידע צדוק

 ללא התנגדות ולהובלתם את מליוני היהודים רצחלשם ולהתיש  כדי לשנע בתיחכום שהנאצים פעלו כמובדיוק 
אותם כרזה בשער המחנה אושוויץ, קידמה מחנה ההשמדה באף בכניסת היהודים לכך ש למחנות ההשמדה,

  בן גוריון ו"המשרד הארצישראלי".  ובפקודת בהדרכת היהודית כך פעלה הסוכנות ממש, משחררת""העבודה ש
בין "צעדות המוות" שאירגנו הנאצים לבין "צעדות המוות" שאירגנה הסוכנות ליהודי תימן.  אמנם, קיימים הבדלים

ודי תימן לא עזר גם למי בצעדות המוות שאירגנו הנאצים הם לא נגעו ביהודים שצעדו, רק מי שנעמד נורה, אך ליה
המוני היהודים, גם זקנים, נשים וטף בצעדות אלו, תוך  אותם ערביות רצחו באכזריות אתהכנופיות השהלך, כי 

, כשהם גם שודדים את מעט האוכל שיסוף גרונותיהם של היהודים והתעללות בנשותיהם ורציחתן כולל נשים הרות
כן "בדרכם הארוכה במדבר, עברו בתוך ערים וממלכות בהם משלו –כמוכדי לשרוד צעדה זו.  ,שנשאו עימם הוהשתי

     .(עמ' פ"א)45מושלים מקומיים ובכל מקום נאלצו לתת כופר או דמי מעבר" 
אירגנו צעדות אלו לעמם  היהודית עמם אלא לעם היהודי, אך ראשי הסוכנותבני ללא ביצעו צעדות אלו הנאצים 

שקיים בכל יהודי ומאפיין את מהותו  ההדדית–הומת בתוכם יסוד הערבותות ווובשרם, לא חסו ולא חמלו עליהם, ע
 אלא בכוונת מכוון, "השבחת הגזע האנטישמי"כדי לממש את ברירה, –ולא בלית יוצא –לא כפועל, מאז היותו לעם



239  
 

 

צה של שהפך למושא הער וחינוך עצמי נחיתי, כדי לחקות את אופיים של השבטים הגרמניים הברבריים הקדומים,
הלאומנות הגרמנית בזמנם ולכך מכוון היטלר את זעמו נגד המוסר היהודי שעלול "להשחית" את טבעו "הבריא" 

 –ה, בכלכלה ובמדע הגרמני ובנישואישל העם הגרמני, כתוצאה מהשתלבותם של יהודי גרמניה בחבר (החולני)
עד דור תערובת –כתוצאה מנישואי בו דם יהודייש להרוג את כל מי שמעורב ש ,תערובת ולכן נחקק ב"חוקי נירנברג"

    . , כדי לשרש מהעם הגרמני את התכונות היהודיות של ערבות ורחמנות("המישלינגים") רביעי
, כשהחינוך הציוני המהות היהודיים של "ביישנים, רחמנים וגומלי חסדים"–הומתו בקרב הציוניים יסודותלכן, 

אדם ולעיתים אף –שהוא תת גרמני ברברי, למין יצור עד ימינו ל הציונייםהפך את רובם המכריע ש ל"השבחת הגזע"
בכל שנה, לעשרות  בימינואנו עדים  ,מסיבה זו . כשרובם פועלים להצלת הזולת רק מתוך אינטרסים ,למטה מכך

לכהול נטילת סמים ושתיית אולאחוז של אלימות של קטינים,  90%  –ו בקטינות ונשיםרבות התעללויות ול רציחות
גם המיתוס של הצבא, "הפרה הקדושה" הציונית  , בקרב הציבור הציוני כאן בארץ.12של קטינים החל מגיל 

מנתוני ,, – , מלבד הציונים הדתייםצון להתנדב ליחידות לוחמותיותר ר כמעט האחרונה כבר מזמן נשחטה, כאשר אין
מתגייסים על  6 –5עולה, כי בעוד בעבר התמודדו  2017 )(= מועד גיוסם של תלמידי התיכוןאוגוסט  –מחזור הגיוס יולי

על כל מקום פנוי. נתונים דומים קיימים גם בחטיבת גבעתי,  3.8 –כעת היחס ירד בחדות ל בגולני, כל מקום פנוי
ואם לא היו מכלילים  ])17.8.2017("ישראל היום", כ"ה באב תשע"ז, העיתון [ “שהביקוש אליה נושק לזה של גולני

על כל מקום פנוי.  יםמתמודדרק בודדים היו  העמים,  –אתיופים ויוצאי חברהלאומיים,  –ידה זו את הדתייםבמד
  .אינם מוכנים להתגייס הלא חרדיים מחויבי הגיוסמ 45%ראשונה  במטכ"ל, של אדם –בשנת תשע"ח פירסם אגף כח

               
  ביחס לתימנים ,ט"סארתור רופין כבר בשנת תר ידי- עלהמצאת "הסלקציה" 

  
העולם –במלחמתהם הדריכו ולעיל  ר רופין כמובאהציונות פיתחו את מושג "הסלקציה" בהנחייתו של ד"–ראשי

 , ארתור רופין שלח את האתאיסט. בשנת תרס"טשל לחיים ולמוות "הסלקציה"את  את הנאצים כיצד לבצעהשניה 
 –ליעזר בןתחת שם כיסוי א מחופש לחרדי )]123(עמ' 66גוריון  –בן[משלושת החברים הקרובים ביותר ל יבנאלי מ"פועלי ציון"

ן רבי רבה של חברו אז [שהתשובות לכך היו ידועות, כפי שאמר" שאלות"צרור כביכול עם  יוסף)–(הרומז למשיח בןיוסף 
 17ני בלארץ  את אמונם, במטרה להביא לחכמי תימן כדי לקנות קוק שניסח לו הראי"ה ]בעל ה"שדי חמד" חזקיהו מדיני

"לשאלת  (רופין, ק בכךלעסושלא היה מכבודם של בני העליה "השניה" שו עבדים ויתעסקו בעבודות בזויות, כדי שישמ
עם כל  ץלאר הגיעו אך למורת רוחו של רופין התימנים ,)7. 6על הצעיר, שנה חמישית, מס' הפועלים הקרקעיים בא"י", הפו

  משפחתם וחלקם אף היו נשואים. 
אביו  .שם האדמו"ר שנפטר אז–ל יבניאלי נולד במשפחה של חסידי חב"ד בשם שמואל אליעזר ורשבסקי עלשמוא

ותוך זמן קצר הוא נפלט ונסע לאודסה ושם השפיעו עליו שם לשרוד , אך הוא לא הצליח 12יבה בגיל הכניסו ליש
לה לארץ. הוא נפגש עם רופין י ועניים והוא נשאב לרעיון הציונאתאיסטים ונתנו לו לקרוא ספרי אתאיסטים ציו

ספר מהסוג של אליאנס בעל  –ע לרופין להקים עבורם רשת של בתישמציע לו להביא את התימנים לארץ. הוא מצי
הוא כאמור נוסע לתימן  .)270(עמ' 39, כי הוא רוצה את התימנים רק כעובדי דחק גוון ציוני, אך רופין מתעלם מכך
 –רפואית ותלמודי דיור טובים, מערכת –חה לפגישתם עם אחיהם מתימן, תנאיהבטומפתה אותם לעלות לארץ תוך 

ליבניאלי, שאם הם ידעו שהבטיחו להם בשם "המשרד  1911–, אך רופין כתב ב)5 –274(שם, עמ' תורה 
ס רצישראלי" את כל הנ"ל והם הרי לא יקבלו דבר מהטבות אלו, יהיו להם תביעות על שרימו אותם ולכן יש לייחאה

מבין מהי מטרתו  רק אז יבניאלי. )275(שם, עמ' את כל השליחות בשם הרב קוק ואז הם יפנו אליו את תביעותיהם 
אלה הם חזקים מאד וזרועותיהם עבות, בניגוד ליהודי רובע קעטבה והוא כתב לו מכתב, שאנשים  האמיתית של רופין

גם מובנת הסיבה לכך שראשי הסוכנות עודדו את ערביי  . לכן)276(שם, עמ' בעיר עדן, המצומקים וזרועותיהם דקות 
פי "תיאוריית הגזע" נחשבים מנוונים ויש להוציאם מן –רובע זה, כפי שהוכחנו, כי הם על עדן לבצע פוגרום ביהודי

החולה צפונית לכנרת, –אגם ביצותאת רובם לייבוש  הביאם לארץ ושלח )270(עמ' 39יבניאלי כאמור לעיל  העולם.
 מאות תימנים 500ואכן מתוך  "קדחת הביצות" – בשל הסיכון ממחלת המלריה ,כךמלעסוק בנמנעו עצמם צים שהחלו

ם באמצעות תרופת החינין שהובאה מפרו לרפא, למרות שניתן היה (שם) ממחלת הקדחת 300–מתו כ ,שנשלחו לשם
ם בשיטתיות, אלא ש"השבחת נלמניי 1633החלו להשתמש בתרופה זו כבר בשנת כבר אמריקה לאירופה ו–בדרום

    ים מהגזע הערבי.יממשכלליה, גרסה שיש לחסל רבים ככל האפשר מ"המנוונים" התימנהיה זע" שרופין הג
, אך למודי נסיון, הם לא 45מטרות גברים רק עד גיל  , ראשי הציונות רצו להביא לאותןם)למניינ 1945-7(בשנת תש"ז 

עדן  קהילתטבח ב באמצעות ,מצעות "צעדת מוות" וסלקציה נוספתרצו לקחת סיכון ושיכללו את הסלקציה בא
הרעבה, צמא ותנאי תברואה ירודים ביותר  בתנאיריכוז, –הקמת מחנותו בעדן צעדות מאותן פליטי התימניםוב

, וכשעדיין נשארו עודף תימנים, הסוכנות ביצעה עוד "צעדת מוות", כפי שנראה להלן מחוללי מגפות ומפילי חללים
צופה, יצרה המדינה גם וכאשר עדיין עלו לארץ מעבר למ יגיעו רק מספר מצוצמם של תימנים לארץ ישראלכך ש

העולים, אך לא רק כפי שהיה בעדן, אלא גם באמצעות עידוד הגירה  חיסול –ריכוז בהם עסקו בדילול–בארץ מחנות
וכן באמצעות רציחות מזדמנות  )229(עמ' 50, כולל לנוצרים ילדים ונשים ומכירת רובם לחו"ליבת תינוקות, לחו"ל, גנ
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כוז, כולל עשרות יהר–ת מוות למאות אלפים מיושבי מחנותוגרימ ומתוכננות באמצעות ניסויים רפואיים מזוויעים
 בצפון לאזורי גבול המדינה באמצעות שליחת רובם ל"בשר תותחים" אלפי תינוקות בעת לידתם, הפיכת העולים

שחדרו  מקומות ששרצו שם "פידאינים" רצחניים ,נגבול מול תותחי הלגיון הירדני בשכונת מוסררה ובירושלים
 להתפנות למקומות בקרבת הגבול כדי , תוך כדי אלימות ואיומים ביריות באויר לאלו שלא ירצובעיקר מרצועת עזה

ה לאחר היה ז .ממשלה –להפוך לבשר תותחים, כפי שיעץ לוי אשכול כראש מחלקת ההתיישבות ובעתיד ראש
יורם אברג'יל מראשי "הפנתרים  כפי שנראה להלן. ,חזרו משם רוב העולים לגבולות המדינה וחלקםשהסיעו את 

מעברת ראש העין הוקמה במקום שחצץ בין הכפר השחורים", הוכיח עובדה זו באמצעות סקר של אותם ישובים. 
ם ישהערבים הישראלי וראש הש.ב. איסר הראלגוריון –ו בןהערבי כפר קאסם לישוב היהודי, כי בקום המדינה חשש

שחלקם היו  שרות סוכניםולכן הש. ב. (המוסד) שתל ע יהפכו ל"גייס חמישי", במקרה של פלישת צבאות ערביים
ולדווח על תשתיות טרור  אף נישאו לערביות, כדי שיוכלו לדווח על נסיון כזהשהשתלבו בין הערבים ש נשואים,

. גורן "פסק" שעשרות הילדים שנולדו להם מאותם ערביות, אינם זקוקים לגיור והם . הרה"ר ששעשויים להתפתח
  .71שב"כ  –נשים ימניות ע"י נישואי 5לפחות  כך גם רומו ).72, עמ' , גליון א', תשע"אIsrael Defense(הופכים ליהודים 

ת באמצעות המצא ההופעל םשיטה נוספת של איו .ייקראו בהמשך "עיירות פיתוח"ישובים, ש 26מו סה"כ כך הוק
יינם למנ 6.6.55–, כפי שתיאר גיורא יוספטל בישיבת הנהלת הסוכנות בואיום על הפעלת המשטרה חוק בפני העולים

אותם.  השתדלנו להשפיע עליהם ולשכנע תחילה ניסינו ביד רכה. משבע בבוקר ועד שעה שעתיים אחר הצהריים,, –
ה קליטה, בפרט שמדובר על מקומות מרוחקים שהנסיעהלא נגיע למקום בינתיים נתקרבה השבת והתחלנו לחשוש ש

לאחר שבע שעות עמדה לפנינו הברירה, או לשלוח אותם חזרה ל"שער העליה", או  .לשם אורכת שלוש שעות
ם לא א לעשות מה שלא עשינו מעולם: הלא אנו הבאנו אנשים אלה. אנו קבענו את מקום קליטתם. עליהם ללכת לשם.

החוק  אנו אומרים להם "אתם לא בסדר מבחינת החוק". יש בחוק חור קטן שנותן לנו אפשרות ללחוץ עליהם.ילכו, 
  – יהם !!][= אף בנוכחות ההורים המשגיחים על אומר, שאם הורים משאירים את ילדיהם תחת כיפת השמים, הם מפקירים אותם

"זה  נאמר להם לדים בכוח, כדי לתת להם קורת גג.ואז אפשר לקחת את הי בר על ילדים שהם למטה מגיל מסויםמדו
       טרה".משי ילדיכם ואז עלינו לפנות להמקום שנקבע לכם, אם אתם לא מוכנים ללכת למקום הזה, אין אתם בסדר כלפ

 אם פעל יותר מאשר המשטרה עצמה. הצעקות היו כאילו המשטרה פועלת ממש. ,משטרההזכרת היום באהעצם 
'ט, (החל מתש'כן לובה אליאב –כמו .“אני רק יכול להודיע שגם להבא נפעל כך ירה,ברשום ו לנ נראה שלא תהיה

 אתבו הוא מתאר  יםלופרוטוקמצוטט באחד ה ראש המחלקה להתיישבות של הסוכנות היהודית) –עוזרו של לוי אשכול 
צו רהם לא ,, –פיתוח ירת הגיע למדבר בנגב כדי להקים עילהתנהגותו כלפי עולי מרוקו, כיצד הוא כפה עליהם 

מוסף ב (כמובא[ “לרדת. נתתי הוראה לנהג שיפעיל את הכפתור, המשאית היתה מתרוממת והם היו נשפכים על הרצפה
הציונית,  לפי תאוריית הגזע האנטישמיתכי וכל זאת  )]למניינם 8.3.18( א אדר תשע''ח''כשל העיתון 'בשבע',  'אתנחתא'

יון שמע לגזע העליהנחות, המת והמנוון, שאינו אחראי למעשיו ולכן הוא חייב לה המזרחיים שייכים לגזע השמי
  התיישב., כדי שידע כיצד לנהוג והיכן ללפי ארתור רופין אירופי–ההינדומהגזע המדומיין האשכנזי הסוציאליסטי 

  
  פיכה של ראשי הציונית באישיותם של הספרדים שהם גזע  נחותה-ההטמעה האכזרית  הבלתי

  
ביותר להטמיע תפיסה זו עמוק בנפשותיהם של הספרדים, שה"ניוון" המוחי אכזרית הצליחו בצורה ה שי הציונותרא

והתפיסתי שלהם אינו הולך לשום מקום והוא בלתי משתנה ולא שייך לשנותו והם צריכים לקבל "עובדות" אלו ללא 
אף שמותר להם לזעוק נגד אפליה זו, -ים, עלעוררין ולשרת את "הגזע העליון" של המשומדים הפרוטסטנטים האשכנז

פריקת מועקותיהם, אך להמשיך להתקיים עם פיצול אישיות זה. ביטוי לכך נותנת פסיכולוגית קלינית אבל רק לשם 
,,מצד אחד יש בהם  –) 50, עמ' 11,12,20(מוסף "הארץ", ופסיכואנליטיקאית, שהיא ספרדית, ד"ר שרון שיטרית 

אנטישמית של הציונות) שלפיה האשכנזי הציוני הוא "הטוב", מלח הארץ, תרבותי, -= הגזעניתהזדהות עם התפיסה (
כלפי יתר האשכנזים. שנאה זו,  ובו בזמן קיימת אצלם שנאה וחשדנות –משכיל, הצבר האולטימטיבי בדומה לנתניהו 

כן להזדהות והפנמה עמוקה של לעיתים גלויה ולעיתים סמויה, קשורה לשנים של הדרה, דיכוי וגזענות אנטישמית ו
המבט האשכנזי הציוני הרווח בעשרות השנים הראשונות לקיומה של המדינה : המבט המתנשא, המדכא, המשפיל, 
שראה במזרחים פרימיטיביים, צ'חצ'חים, חסרי תרבות, ברברים, בורים, בבונים, פרנקים, ערסים ופרחות. המזרחיים 

אלה שחשים בו רק לעיתים ואז מתעוררת בהם תחושת נחיתות מול האשכנזיות הפנימו מבט זה ומזדהים איתו. יש כ
יום ביומו : הוא ספוג בנפשם והוא מרכיב דומיננטי בזהות שלהם. בשפה -הציונית ויש כאלה שחיים עמו מדי

מכנים זאת הזדהות עם התוקפן. בתופעה הזאת מגולמת ההתרחשות הטראומטית של הדיכוי, הרמיסה  המקצועית
השפלה של הסובייקט. הסובייקט מאמץ את מבטו ותפיסתו של התוקפן והיא חיה בתוכו ומנהלת אותו, בלי שהוא וה

מרטין הכומר  - מייסד נצרות זו שהוריש  ,(= הנוצרי פרוטסטנטייהיה מודע לכך. במילים אחרות, מנגנון נפשי זה מבוסס על העיקרון 

להלחם בו ומשנואש החליט  השטן וניסה פיזית –גם במחלת הרדיפה "ראה" כל פעם את "אויבו"  כחולה נפשלותר לפרוטסטנטים בפרט מהאגף החילוני. לותר 

כשהם שריפתם לחבור אליו ולרצותו. הפרוטסטנטים ובהם ראשי ממשלות מהאיחוד האירופי ומהדמוקרטים בארה"ב עובדים לו ומשתתפים בהקרבת ילדים אליו תוך 

הסובייקט המאוים מתאחד עם מי שמאיים עליו...מזרחים אימצו  .if you can not beat them, join them  חיים באש)
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את התפיסה האשכנזית ציונית, שלפיה כל מה שקשור למזרחי הוא רע, לא שווה, לא ראוי, מושא ללעג ודחייה. על כן 
והשפלה.  הזדהות זו הם מחקו, השתיקו והסתירו את כל מה שנקשר במזרחיות. כשהמזרחיות נחשפה הם חשו בושה 

עברה בין הדורות בעוצמות שונות ובצורות מגוונות. השנאה של המזרחים כלפי אשכנזים, הרווחת גם היום, קשורה 
. בתגובה למבט אשכנזי מתנשא מתעוררות תחושות של השפלה, חוסר אונים, שנאה אף היא בהזדהות עם התוקפן

  . “עם המבט התוקפני הן אוטומטיות ואינן מודעותעמוקה, חשדנות וגם משאלות נקם. הזדהויות אלו 
ושש יהודה כדי לק-או לשוק מחנה" מימונה"אשכנזי ו/או  ראש הממשלה נתניהו בא/ים ל-כשנשיא המדינה הציוני

               גם בהבעת פניהם. תהאנשים ופטרוניות וזה ניכרכלפי קולות הוא או הם חשים בוז כלפי האירוע ו
ים, יכפי שנראה להלן, בוצעה סלקציה נוספת בעדן, באמצעות קריעת המשפחות לשנ :2' מס "צעדת המוות"

ם נשי 450 –עד היום כ חה הועלתה לארץ וחלקה השני הוכרח לא לעלות לארץ וכתוצאה מכך ישנןכשחלק מהמשפ
לה ואינה מעת באמצעות בדותות שנשארו עגונות ואלמנות צרורות בחייהן, שאינן יכולת להתחתן והמדינה מתחמק

 שאינם יכולים לעלות לארץ ,ששהו בעיר עדן מיהודי תימן 12.000–לארץ. כתוצאה מסלקציה זו נאמר ל אותן
כיו"ר  גוריון –השתלטו עליהם הערבים. גם הפעם בןנכסיהם ו/או שם ושיחזרו חזרה לכפריהם, שבינתיים הופקעו 

 ידי-על בהתאם לשכנועם ,שאותם הם עזבו בתיהםכדי לחזור ל תהסוכנות היהודית התעקש לא לספק להם משאיו
ת שהם ידעו גוריון ושליחיו התעקשו לא לתת להם מזון ושתיה ואבטחה, למרו –גוריון לעלות לארץ. בן –שליחי בן

ת המוו –בידי כנופיות, כפי שהתרחש בצעדת שבדרך חזרה לכפריהם ברגל הם שוב יחוו מוות ממחלות ורציחתם
י תימן, כדי לחסל עוד מיהוד 2ך הם יצרו את "צעדת המוות" מס' גוריון ושליחיו וכ –בןהראשונה שאירגנו להם 

  .)159, 152(50בהתבסס על "השבחת הגזע" של "הוצאת המנוונים" ממעגל החיים 
                             

  יםימנלתראשי הציונות  . שאירגנו1מס'  מוות"הת "צעד תוצאות                              
  

", מקום ישראל ל"ארץ הקודש –שלחו את הזוג צדוק לשכנע את יהודי תימן להגיע לארץ ראשי הסוכנותכאמור לעיל, 
 ליםמגפות הפילו חלהשהוקמו רק לאחר ש עדן ולכן עליהם להגיע למחנות בעיר עדן–בו הם יוכלו לחיות כמו בגן

והמשרד הארצישראלי התעקשו לא לארגן להם צי  אך הסוכנות, גג–ושהו שם פרק זמן ללא קורת בהגיעם לעדן
למחנות בעדן וכן לא  ממרכז וצפון תימן מכפריהם ואפילו לא עגלות כדי להביאם או משאיות של אוטובוסים

אלא שהתימנים יצעדו  ,למקומות מנוחה ואכילה ושתיה בדרךו לאבטחה מכנופיות ערביות רצחניות לדאוג להם
בין  ,לעיתים למעלה ממאה קילומטרים, כשהם עוברים מדבריות צרובי שמש מכפריהם, ,את כל המסלול הזה

רו את רק כשהעבי. נשדדים מהםשגם  אוכלוסיה עוינת וכנופיות שודדים, כשתוך פרק זמן קצר אוזלים המזון והשתיה
  , הם השתמשו במשאיות.דרך לארץב ממחנות הריכוז בעדן למטוסים התימנים ששרדו

שיהיו  ,)139(עמ' 50 45עד גיל  מצומצם של זוגות צעיריםסוף המסלול ישרדו רק מספר תה שביהילכן, ההנחה 
 ופיןרתור ראכפי שתיכנן  ,וכו' ראויים לעבודות הבזויות שהאשכנזים הציוניים בחלו בהם, של ניקוי שירותים ורפתות

 חמישיםשמש בחום של למעלה מ, כשהזקנים, הנשים, החולים והתינוקות ינפחו את נשמתם על הדיונות צרובי הבזמנו
 – נתואוכלוסיה עוי שודדים ערביות על ידי כנופיות וגם ירצחו יוכו מכות רצח וחלקם ללא אוכל ושתיה מעלות

   ).84(עמ' 51“גזלו את שארית כספם ומטלטליהם ובמיוחד עשקו מהם את המזון ואת המים שבכליהם„ש
א, ורי גהינום עד הגיעם לעדן. שבעה מדורים של רעב וצמאותם רבבות יהודים שנדדו בדרכים, עברו שבעה מד„

וכלסות ממשפחות ענפות ומאחולי ומחלה, שוד וביזה ומעל לכל רצח נתעב של הורים וילדים בידי פורעים ערביים. 
. הנוהרים לעדן נאלצו לחצות הרים ובקעות, לעקוף מחסומים הלב שיירים בלבד–שיצאו לדרך נותרו לדאבון

 המצב עדן...אולם למגינת ליבם –אשר הגיעו לתחנת המעבר  כשולים שונים שנערמו בדרכם עדולהתגבר על מ
 1.500המדיני באותן שנים היה קשה מאוד. שערי א"י נסגרו לעליה המונית...הממשלה הבריטית אישרה רק 

ות, ת חבקו אשפתאלפי בני אדם חיו ברחובות תחת כיפת השמים. משפחות שלמורשיונות עליה לכל יהודי העולם...
  התפרנסו מנדבות ולבשו בלויי סחבות...אף ילדו ברחוב...מחלות ומגפות גרמו לתמותה רבה בקרב הפליטים.

ידי אשר מכלמטרד בעיני הממשל בעדן, בהדרכת "הסוכנות היהודית" ריבוי הפליטים ומצבם הסניטרי הירוד, היה 
תם אוהעל הרובע, נשאה בכח פליטים מכל הבא ליד פעם בפעם, באישון לילה פשטה המשטרה האנגלית ברחובות

ק אותם הרחק מעבר לגבול, למדבר שריגה הידוע לשמצה ולעיר קעטבה, שהפכה לבית קברות ענ ות שהסיעולמשאי
 –אותם לעזוב נכסי דלא [= שדירבנהההנהגה הציונית  ידי-עללנפשם ליהודים. במקומות מרוחקים אלו נעזבו האומללים 

   ).95 –7 (עמ'51 “כשהם זועקים ונאנקים על מר גורלם נהור לעדן]ניידי רבים ול
וב החלו לנוע לעבר מקומות ריכוז בל האתיופים,, .:לאתיופים המדינהשאירגנה  3"צעדת המוות" מס. 

לות ומשם הועברו בסופו של דבר לישראל. מסע הנדודים במדבר הלובי היה רב יסורים ותלאות. הרעב, הצמא, המח
זר א. "כמו אור ע –(בן“ כו בהולכים. שודדי דרכים גזלו את רכושם, פגעו באכזריות בנשיהם וגזלו את ילדיהםוהמוות הי

  . מיםבו באוכל ברכבי הסעה, מדינת ישראל סירבה לציידם , הוצ' ראובן מס).1992ירושלים, , 73  –90 עמ'בכד", 
ו כן, דילול אכזרי זה, הינו כפוף לאמנת ברוטנלנד כמ " הציוני.ע"השבחת הגז המשך האתיופים הואאוכלוסיית דילול 

ה הבינלאומית "הבונים החופשים", השולטים בארגון אונסק"ו של האו"ם, ציגי הכנופינ ידי-עלם, שנוסח של האו"
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לדלל בפרט  ששי ,כמוכח בפרק האחרון של חיבור זה ועל אמנה זו חתומה גם מדינת ישראל, באחד הסעיפים מודגש
יבשת אפריקה, ממנה הגיעו עולי אתיופיה. גם כששרידי האתיופים הגיעו לארץ, נשי העדה הוכרחו  את אוכלוסיית

כדי שהעדה לא שגרמו לדכאונות ונזקים גופניים, באמצעות איומים, לקחת במשך שנים אמצעים למניעת הריון, 
  אשר ראש הממשלה היה פרס. יש לזכור, שהגל הראשון של עליית האתיופים היה כ תתרבה, כפי שהוכח בחיבור זה.

יה המדינה מסרבת להעלות עוד אלפי אתיופים לשם איחוד משפחות. נראה שגילוי שיטות "השבחת הגזע" מהוה בע
  באמצעים שלא יהיה ניתן לגלותם. קשה למדינה, בדרך למציאת דרכים חילופיות  לדילול אוכלוסיה זו, 

  
שביח ה"שקדה לש ,יית הסוכנות היהודיתהממשל הבריטי בעדן פעל תמיד נגד היהודים בהנח

  או גרימת מוות ליהודים ,רצח באמצעות "את הגזע
  

יקשה . כשהסוכנות ב)265(עמ' 69 לגורלם של היהודים בכל מה שנוגע היהודית–הבריטים היו עושי דברה של הסוכנות
 הנהלתרה שנציגי הסוכנות ביד נתנה להם. בכל מקטי עבור הפליטים התימניים, היא מטים לתת להם מחנה בריימהבר

יגי המחנות, ביקשו מהצבא הבריטי לפעול באלימות נגד כל פליטי המחנות הם מיד פעלו, בלא לשאול כלל את מנה
שת לגרשו ומבק , כשפיינברג ניגשת עם נהגהכן ראינו לעיל –כמו .וכו' )119(שם, עמ' היהודים בעדן האם זה מוצדק 

שביצעו  בטבח האכזרי של קהילת עדן הבריטיםכך גם נהגו . לא כל בירורלעדן, הם מיד מבצעים את בקשתה ל
ר האו"ם לאפשהחלטת אחרי  בסיבה שמדובר היה ,את יצירת הטבח הערבים וכל זאת מתוך ההנחה שניתן יהיה לתרץ

בו  ,דןע, לא לפני ששליחי הסוכנות עודדו את הערבים לבצע את הפוגרום ביהודי )108(שם, עמ' הקמת מדינה יהודית 
ודים באמצעות וכן הוצאת יה, כפי שנראה להלן )62' (עמ69חנויות נבזזו כליל  106 –ונפצעו  80 –יהודים ו 80נרצחו 

ה לבקשת ראשי "הסוכנות תנעשהפעולה משאיות למדבר, שהיווה עבורם את הוצאותם להורג, נראה בברור ש
   .כנותפי הנחיית הסו-עלהגו כלפי היהודים בכל דבר ריטים נכי הב היהודית" במסגרת "הוצאת המנוונים" הציונית

 םשהבריטים גרמו למות היהודי "לצאת צדיק" ולומרוכהרגלם  כלו לרחוץ בנקיון כפיהםי ראשי הציונותכך 
 הבריטים התנגדו רק להקמת מדינהלפאר את העדה התימנית על מסירות נפשם לעלות לארץ ישראל. אחר כך ו

ן. ליהודי תימ גוריון–ובראשם בן ת המוות" שהועידו ראשי הציונותות מחצי את "צעדמעשה, שרדו פחול. ציונית
 וסמכו גם לא ידעו את תנאי הדרך הקשיםהם כי לא היה להם מפות ו ,התימנים לא ידעו מה המרחק מכפריהם עד לעדן

יול כמו ט הה רק יהישז , כנראהואבטחה וסברו שאם לא הכינו להם אמצעיי הגעה ברוב תמימותם על ראשי הציונות
וב ם לעזהתאבדות, בודאי שהם לא היו מעיזי–קצר כדי להגיע לעדן. אין ספק, שאם הם היו יודעים שהם יוצאים למסע

  .ונותהציראשי להם  להבין מהו סוג ה"גן עדן" שהועידו כשהשרידים הגיעו לבסוף למחנות, הם התחילו את כפריהם.
וספות בתימן ובעדן. נ, ביקרתי פעמיים 9-1978 בשנים,, – )245(עמ' 50 מה שראו עיניו מספר ד"ר משה נחום את

   כשהגיעו העולים התימנים לעדן. 1947-8בעדן של השנים  ות זו לבדוק את תנאי הקליטה שהיוהחלטתי בהזדמנ
וריון ג –בן ות היהודית" ובראשההסוכנ"כשסיירתי במחנות הקליטה בעדן הייתי המום מתנאי מגורי מחנות הריכוז. 

ה יו שם ארבעה מחנות קליטמחנות ריקים של הצבא הבריטי ושיכנה בהם עשרות אלפי משפחות תימניות. ה קיבלה
ת ודים תחחאשד, לאחג', מסעביין ומחנה גאולה. בנוסף לתוואהי, שהוא במרכז העיר עדן, ששם התגוררו יה –ליד עדן 

כלאות במחנות הנ"ל, היו פחות טובים מהמ כלל "תנאים"] [= שלמעשה לא היותנאי המגורים  כיפת השמים ללא תנאים.
 אלפי משפחות מיהודי תימן היהודית איכסנה עשרותמחזיקים הבדואים את הבהמות שלהם בארץ. הסוכנות בהן ש

י חובה על בנהאמת המרה, החייבת להאמר ולהכתב, כי  תנאי הנקיון והסניטציה היו קשים מאוד. זאת באוהלים.
  .“ ללמודהדורות הבאים 

בעדן, כדי  כפי שנראה להלן, ממשלת ישראל חיכתה באורך רוח, עד שתתבצע "השבחת הגזע" במחנות התימנים
אנושיים במחנות השמדה  –שימותו מה שיותר תימנים באמצעות לוחמה ביולוגית כלפיהם, שהתבטאה בתנאים תת

חת של רופאים בראשותו של אדריכל למניינם נשלחה משל 1949אלו, בלי לנקוף אצבע ורק במחצית ספטמבר 
"השבחת הגזע" בארץ ד"ר יוסף מאיר, בעקבות ישיבה שזימן שר העליה והבריאות מטעם הציונות הדתית משה ח. 

יותר גרוע ממחנה השמדה הרבה המתואר כמקום  . להלן הדו"ח שכתב מאיר בשובו ארצה לגבי מחנה חאשדשפירא
מחנה הנמצא בלב החולות, במרחק כעשרים  הדו"ח מתאר,, – ניים במחנהנאצי, בלא לתעד את מספר הנרצחים התימ

 500 –איש ואישה, במקום המיועד ל 12,000קילומטר מהעיר עדן, שבו כמה מבנים בלב חול המדבר ובו שוכנים 
 (= לא בביתנים כפי שהיו במחנות ההשמדה הנאציים ולאבלבד. "ביום חלק האנשים מסתתר במקצת מאחורי מחצלאות 

בצפיפות רבה וחלק מסתובב או מתגולל בחול. מטבח וחדר אוכל לא "הספיקו"  בצפיפות  כמו במחנה ההשמדה חאשד) 
כסא יתחילו  –ובמידה שבתי להקים...ואולי גם לא חשבו להקים...את צרכיהם עושים האנשים בתוך המחנה וסמוך לו

מים ולהקה (= ההגדרה הגזענית האנטישמית לפעול, ספק אם ישתמשו בהם. האנשים מקבלים את הפרודוקטים ו
(= לא כמו במחנות ההשמדה הנאציים, בהם היו איש מבשלת לעצמה  12,000הציונית, המדמה את התימנים לחיות) של 

...בשעות כל אחד במקומו את המאכלים שלהם בצורה הפרימיטיבית ביותר, מטבחים מסודרים שם בישלו עבור היהודים)
בת סופת חול המכסה את כל המחנה ומחדירה את החול לעינים, לכל פינה ולכל חור...חלק מהם מסוימות ביום, נוש
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בעיקר , נופחים את נשמתם במקומותיהםלין, הרוב מספיק להגיע למרפאה ולקבל תחבושת או זריקת חינין או פנצי
הנרצחים שרובם היו תינוקות  439ים מתוך נרצח 57שפרטיה יובאו להלן נמנו רק  ,(= ברשימת הנרצחים של הג'וינט זקנים וזקנות

ומאידך נשים צעירות יולדות את ילדיהן בלילות על אותו חול...גם אז אתה רואה את האשה שוכבת עייפה וילדים) 
בדיוק כמו בצילומי מחנות ), 6 –175(עמ' 69 “בלי כל הבעת שמחה או להפך, תרעומת"  –ואדישה ועל ידה התינוק 

    .הנאציים ההשמדה

מתואמות עם  גם הם היו – ההגבלות הבריטיות של עליית היהודים לארץ באמצעות גזרות "הספר הלבן"
התיישבות הציונית" ארתור מפלגת מפא"י, על פי "אבי ה ידי-עלהסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית שנשלטו 

האנטישמית" אותה הוא שכלל על  היה המתכנן של ויסות העליה לארץ על בסיס "השבחת הגזערופין שיחד עם ויצמן, 
בסיס "תיאוריית הגזע האנטישמית" שיצר מורו מכס נורדאו, כפי שמתאר איתן בלום בדוקטורט שלו על ארתור רופין 

רופין פעל במרץ לסקלציה של מועמדים להגירה עוד בארצות המוצא שלהן כבר ,, – )81(תרגום לעברית, כת"י, עמ' 39
מספר הפניות של מהגרים  1914–1912פי הנתונים שמביא אלרואי, בין השנים  בשנים הראשונות לבואו. על

ומאוחר יותר   "המשרד הארצישראלי"  99שביקשו להגיע לפלשתינה ונדחו על ידי רופין היה למעלה משמונים אחוז
ב את הסוכנות היהודית אימצו מדיניות שהעדיפה את ה"אלמנטים" הבריאים בגוף ובנפש ושיש להם יכולת לייש

חשוב לציין בהקשר זה,  .100ריון הציוניהארץ. באותה שעה מנעו מוסדות אלה הגירה של אחרים שלא עמדו בקריט
שבמהלך שנות העשרים ההגבלות שהטילו עליהם שלטונות המנדט היו מתואמות פחות או יותר עם ההנהגה הציונית, 

היו מרוצים ת מחלקת ההתישבות והסוכנות , הרי שלמעשה, הנהלשהארגון הציוני מחה ברמה ההצהרתיתולמרות 
מים" יופנו לארצות ישפליטים יהודים "בלתי מתא ,תמכה בכך הציונית המדיניות המעשית .101הגבלות אלה על העליה

  .“של הגופים הציוניים נועדה אם כן רק לקבוצה מסויימת של יהודים (= השבחת הגזע) התכנית האויגנית .102אחרות
  

  בימינום כלפי התימנים ממשיכה עדיין טישמית גהגזענות האנ
  

 אלפי אנשים נאלצו לשוב לבתיהם,,  –כתוצאה מהסלקציה הנוספת שביצעו הסוכנות ו"המשרד הארצישראלי" 
עם  ועלתה לארץשליחי הסוכנות זה מזה. חצי משפחה ה ידי-על משפחות נקרעו 450בערים השונות בצפון תימן. 

. לאחר דןתימנים נותרו בע 12.000 –כ רה בעדן עם שניים או שלשה ילדים.נותשניים או שלושה ילדים וחצי משפחה 
 ידי-עלתימנים. הבריטים נתבקשו אז לעזוב את עדן  2.800נותרו בעדן  1962בשנת   המתנה ארוכה שבו לבתיהם.

ה נותר 1947זכרונות הטבח של שנת  ממשלת תימן. היהודים התחננו לממשל הבריטי לא להפקירם בידי המוסלמים.
[= הבאתם יכלה לפגוע  פניית הג'וינט לממשלת ישראל לקחת את יהודי תימן מעדן לא נענתהלנגד עיניהם. 

עמידו הבריטים ה..."מנוונים" לא מכניסים אלא רק מוציאים] את – נאציםידי ה-עלשאומצה  ב"תיאוריית הגזע" הציונית
ח ץ לפי רצונם, מחלקת הסיוע אונר"א של האו"ם תיקלממשלת ישראל תנאי: אם לא תיקחו את היהודים שלכם לאר

, אותם תחת חסותה על חשבונכם ותיישב אותם בפורט סעיד. כששמעה הסוכנות היהודית את התוכנית של הבריטים
  העלתה אותם מיד לארץ. הסוכנות חששה שהבריטים לא יגעו בתקציב החריג שלה.

 המשפחות שנותרו בתימן חצויות לא נשאו פרי...דרשתי 450תחנוני התימנים בפני ממשלת ישראל, להעלות את 
ת להעלות אפילו לא יהודי תימני אחד. בשנאפשר -מרה"מ יצחק שמיר לקצר למשפחות את הסבל והוא ענה לי שאי

 רב, אךרה"מ שמיר עמד על הבמה ודיבר בפני אנשי איפא"ק. הוא דיבר על יהודי רוסיה ורוסיה ורוסיה כל הע 1991
  חת.הודים החיים במצוקה במדינות ערב, בסוריה, עירק, תימן ופרס הוא לא הזכיר אפילו לא במילה אאת חיי הי

יהודים מחוסר ברירה בתימן...מדינת ישראל טענה שהם פנו לסטייט  31.000 –הממשלה גרמה לכך, שהתאסלמו כ
ה באודין, שלימים הפכה , אך יו"ר הדסק של המזרח התיכון ומדינות ערב הגב' ברברדיפרטמנט להעלות אותם

לשגרירת ארה"ב בתימן, טענה שלא קיימת בקשה כזאת. גברת באודין הוכיחה לי ולמזכירתי מארי בורגן, שלא 
 40תה להם כל בקשה מממשלת ישראל לדסק התימני לאורך כל השנים, כדי לאחד את המשפחות החצויות במשך יהי

נשים צעירות, הועלו  87 –ילדים ו 650אביהם. מבעלים והפרדו מבעדן הנשים והילדים הו ).159, 152(עמ' 50 “שנה
. ם]יפרוטסטנטי –לנוצרים ,אנטישמית בקיבוצים –זענית[= אותם הפכה הסוכנות באלימות ג 1947מיד לא"י באמצע שנת 

, כשהתברר שהמספר חרג מהחישובים 1954והופסקה בפתאומיות בסוף שנת  1948העליה הגדולה החלה ממחצית 

                                                           
  . 173, עמ' 2004נענו בתשובה חיובית. אלרואי,  18%בתשובה חיובית בתנאים מגבילים ורק  20%בשלילה מוחלטת,  %62  99

100Immigration Department of the Palestine Zionist Executive, Instructions for the  
Medical Examination of Immigrants, Compiled by the Health Council of the Palestine Zionist Executive, 

Jerusalem, 1926, in: Shvarts, Davidovitch, Seidelman & Goldman, Medical 
Selection, 9. 

101. , 15Israel –Partition of EretzDothan,   
102., 429t TimeDual Race Agains, 14; Halamish, Jabutinsky, LettersKarpi,    
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נספו בדרך ובמחנות  50.000 –למעלה מ  .58.000מספר היהודים התימנים שעלו היה סוכנות והממשלה. של ה
  ).151(עמ' 50ן הקליטה בעד

העלאת המשפחות החצויות. ד"ר משה נחום אירגן עצרת כזו –רה"מ יצחק שמיר התנגד לעצרות מחאה נגד אי
ן מנחם גרידי טע,, –ל מה שהתרחש לפני העצרת הוא מספר עואליהו בת"א שהיה מלא מפה לפה –באצטדיון יד

, צרתטדיון יהיה ריק". שבוע לפני הע, עושים הכל כדי שהאצ]בהוראת י. שמיר [= היינו השב"כש"משרד רה"מ שמיר 
ל אריק עקרון. אריק ביקש ממני לסור למשרדו באופן דחוף. במשרדו ש –התקשר אלי אריק חדד, ראש מועצת קריית

ים, כי [= הם לא יכלו לדרוש ולאיבעלי הופעה נאה ומעמד. הם ביקשו ממני לבטל את ההופעה  שיםחדד ישבו שני אנ
יטול "אנחנו ממשרד רה"מ, מתחייבים לשלם עתה במקום על ב נחום היה דיפלומט קנדי עם חסינות דיפלומטית]מ. ד"ר 

י נות שהוצאת". שאלתי את  התימעל הזמן שלך וההוצא [= שוחד]ש"ח על כל ההוצאות ומאה אלף  250.000העצרת 
 גם אז שנה, האם 40: "ידידי, אם אימך או אביך היו כיום בתימן ולא ראית אותם עם שאר אחיך במשך מבין שניהם

."אני ..הוא קם בהפגנתיות עם עינים דומעות, הצדיע לי, חיבק אותי ובירך  ?היית מבקש ממני לבטל את העצרת" 
  גם בתוך המערכת. עם ישראל נתברך בזכות יהודים כמוך".  יודע מי אתה ומוקיר את פועלך

מומים נראו ה ו דמעות. שני הסוכנים הופיעו לאולם ביום האירוע, כדי לברך אותי. הםשל אריק חדד נתמלאעיניו 
 והאולם המלא עד אפס מקום ואנשים רבים יושבים על המדרגות. הם אמרו לי  שהם ממש כשראו את הקהל בחוץ

   .“שניצחתי עם האמת שליגאים בי, 
  

  "הרצחת וגם ירשת"  – מיתוס "מרבד הקסמים"
  

של  רק  ,קיתחלהרשימה על ה[ גם באמצעות ארגון הג'יונט ,הממסד הציוני לא הסתפק בחיסול הרצחני של גולת יהודי תימן

ות מדובר , אך בהערכות אחר00/52/141אלול תש"י, תיק  –נרצחים ורק במחנה חאשד, ראה בארכיון הג'וינט בירושלים, תמוז תש"ט 429

 , למיתוס הירואי של פלאיכהרגלו אלא הוא הפך את העליה הזו באמצעות "המצאת העבר" ],)14(עמ' 69 900על עד 
ודי אנטישמי הציוני את "הטובה" הגדולה שהם עשו ליה –פלאות קסום, המבקש לזקוף לזכותו של הממסד הגזעני

(עמ'  96ה בסיפר (מרצה בכירה במכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות באוני' בן גוריון)שטיין ועל כך כתבה פרופ. גליצנ תימן
ת בתולדו עלייתם ההמונית של יהודי תימן הייתה האירוע הקשה,, –), בפרק "כינונו של מיתוס 'מרבד הקסמים' " 239

 הזדקקותם של רבים מהם לאשפוז העליות למדינת ישראל...האלפים הרבים שהגיעו לישראל במצב בריאותי קשה,
רם ן שנגבבתי חולים ובמיוחד מצבם הנואש של רוב התינוקות והילדים, היו אסון בקנה מידה לאומי ולא היה זה אסו

ל צוות העובדים שאדישות וגזענות אנטישמית ואף משחיתות  זרים, אלא כתוצאה מניהול כושל, התנשאות, ידי-על
של  (= חוץ מהזכרון המשותף, העלייה מתימן טבועה בזיכרון הקולקטיבי בישראל אך למרות זאת .הישראלים בעדן

תימנים העם רוחני של שרידי –(= באמצעות רצחכאירוע של הצלה פיזית וגאולה דתית ולאומית  התימנים והציבור החרדי)
ה רץ הצלן מארץ מצוקה לא, נועז ופלאי, שבמהלכו הועברו יהודי תימן כהרף עיואף כאירוע קוסמולוגי שהועלו ארצה)

מבצע. ה...היבטים פלאיים אלה התגלמו בשמו של עליה אמונה התנועה הציונית) ,אוונגליסטית–(= נוצריתמגולה לגאולה 
ת העולים (= של הבאטבעי ומפואר, פרי הישגי טכנולוגיה  –"מרבד הקסמים", מושג המקפל בתוכו דימוי של מבצע על

תיה את כל אוצרובאמצעות עילה זו, ביכול לשאת את חפצי התימנים, כדי שממשלת ישראל תוכל לשדוד באוירון פרימיטיבי שלא יכל כ

ל . מכל חלקיו המורכבים שונועזותם של הישראלים הראשונים )ששוה לפחות מאות מליוני שקלים הפלאיות של גולת תימן
ק להדגיש את החל(= ממשלת ישראל) ים תהליך העלייה ובכללם האירועים הקשים שחוו יהודי תימן בדרכם, המארגנ

= (האחרון של הטיסה, שלא ארך יותר משמונה עד עשר שעות. בחירה זו הציגה כמובן את סיפורם של המארגנים 
לים, כפי חלק מילדי העולגזול המארגנים החלו באוירון כלפי העולים וכיצד כבר בזמן הטיסה  למעט התאכזרותם של המארגנים

יה אל ולא את זה של יהודי תימן. בכך הוסט המבט הציבורי מאירועי העלי )כפי שהוכח לעיל נוכחישתועד בחיבורנו ה
  נן.צורב לסיפור הצלחה מופלא וכהמשך אף למיתוס מכו(= זדוני ומכוון) ייצוגי העלייה ובאמצעותו הפך כישלון 

תם ותהליך התקבלותם בקרב הציבור של דימויים הללו, תהליך הפצ שינוי דרמטי זה מחייב בדיקה של תהליך יצירתם
: מי היו "סוכניו" של מיתוס זה, מה היו מניעיהם הפוליטיים ו/או  ובמיוחד נוצרי הפרוטסטנטי)–(= היינו, היהודוהיהודי 

האידיאולוגיים ביצירת המיתוס, בבחירת מאפייניו ובהדחקתם או השכחתם של המאפיינים האחרים ומה היו הכלים 
)...חשיבות מיוחדת 244(עמ' ...)611(= על מחקרים רבים של הבניית מיתוסים אלו, ראה שם בהערה  מיתוסשבאמצעותם הופץ ה

הייתה גם לשם שניתן למבצע "מרבד הקסמים"...המעניק לו משמעות ולעיתים אף מקנה לו משמעות מאגית...השם 
הוא פורש,  ואילך 20–מאה השל ה 80–שיקף נחת רוח וטפיחה עצמית על השכם מצד המארגנים, אבל משנות ה

המתייחסת למזרחיים כגזע  ,ראשי הציונות ידי-על(= מושג מרכזי ב"תיאוריית הגזע האנטישמית" שפותחה בהשפעת ה"אוריינטליזם" 

אשכנזי –ציוני התנשאות ופטרנליזם (= אפוטרופסות) של אדוארד סעיד, כמבטא שמי מנוון שחייב להעלם מהנוף האנושי)
צות האיסלאם. כתבה על כך אלה שוחט "השמות שניתנו למבצעי ההעלאה, כמו 'מרבד הקסמים' או כלפי יהודי אר

'עלי באבא' (כינויו הראשון של מבצע העלאת יהודי עירק) שאולים מהשיח האוריינטליסטי של 'אלף לילה ולילה' (= 
  של המזרחיים ש'בתמימותם'סיפורים מפוברקים כיד הדמיון הערבי). שיח זה הבליט את נחשלותם הטכנולוגית 

)...לראשונה נשמע השם 245...(עמ' 621ושא אותם אל הארץ המובטחת"נהאמינו שהמטוסים הם מרבד קסמים ה
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 התקיים המושב השני של ישיבת הכנסת......שעות אחדות לפני פרסום (= השם)1949בפרסום המרעיש מנובמבר 
....שבועיים לאחר מכן, בהמשך הדיון )246לעליה מתימן...(עמ'  אשר נפתח בנאום של רה"מ, בן גוריון...התייחס גם

מה שמתרחש עכשיו הוא משהו גדול מעלייה ולעלייה בכלל : " בכנסת, התייחס בן גוריון ביתר הרחבה לעלייה מתימן
נה היא לפגיעה (= בחז"ל הכוומשיח  –סתם...'יציאת מצרים' חדשה...משהו משיחי (= חומרני)...האפשר לעשות זאת...בלי חבלי

, על ידו וגם מעמים זרים, אך בן גוריון מדבר על זוועות מתוכננות לגרימת רציחתם והחלאתם של התימנים, על בסיס תיאוריית הגזע

בלי ייסורים וסכנות, בלי תלאות וסבל או שהדבר צריך להיעשות למרות  הג'יונט שניהל את המחנות בעדן)ו הצוות מישראל באמצעות
'על (= ראו לעיל, מה שהובא על כך בספרו של הרב קרוואני  'על כנפי נשרים'ה ?...עליית תימן בימינו נעשית בטיסה, הכל ויהי מ

(= שהתרחשה כתוצאה של פיתוי התימנים להגיע ל"גן  שמעתי על יציאת תימן המופלאה, משיחית מכל קצווי תימן...)ציפורני נשרים'

ובאו ילדים  והיו מקרים שהעולים הגיעו לשדה התעופה בלוד ויצאה נשמתם...הזוג צדוק)  –ון עדן" בא"י, על ידי שליחיו של בן גורי
(=  מאשר לבני אדם חיים, ללא כח לבכות, רבים גם ללא כוח לספוג מזון מזי רעב...שכבו ילדים ותינוקות הדומים יותר לשלדים

(עמ' " )הסוכנות "היהודית" בראשותו של בן גוריון והג'וינטסגל נציגי כמו במחנות ההשמדה הנאציים, פרי טיפולם "המסור" של 
)...זמן קצר לאחר מכן יצאה גם הסוכנות היהודית בגרסה משלה לעליית יהודי תימן. הדברים נכתבו בידי...איש 248

נית )...תיאורו ...חושף את שני מרכיביה הסותרים של התפיסה הציו249יעקב ויינשטיין...(עמ'  מחלקת העלייה, ד"ר
בין האדם לבין עמו באמצעות מוצגים  (= מושג נוצרי פרוטסטנטי, המבטא שיוךאת יהודי תימן. מצד אחד מודגשת זהותם היהודית 

אשר מתבטאת בנאמנותם , וניהול אורחות חיים כציויי אלוקי)ועומק של חכמה  חומריים וסמליים ומעשים פולחניים ולא בינו לבין מהות 
ולסמלים הדתיים, במיוחד דבקותם ) ארציים – אלא לסגידה למוצגים חומריים ,לדתלפי נצרות זו כביכול יך (= ומה שאינו שילדת 

(= היינו, שלפי נצרות זו, אינם ואת נכונותם לוותר על רכוש ופריטים חומריים אחרים  בספרי תורה ובתשמישי קדושה

פי  –(= עלמצד שני מודגש . המצאה של קשר דמיוני) (=שדבקו בהם בגלות ואשר קשרו אותם אל הגלות  קשורים לסגידה)

והפרימיטיביות  הפיגור בהתפתחותם על המנעד שבין מסורת ומודרנה )על בסיס הנצרות המודרנית/פרוטסטנטית תיאוריית הגזע
ום בתח(= שהוא אופייני לבהמות) בהתנהגותם ובדרך חשיבתם...ועל פיגורם מפצות תכונות "חיוביות" כ"חומר אנושי" 

גם בדיווחי העיתונות מאותם הימים נמסר על הדרכת ...העל) –(= המכשירם להיות עבדים של גזעהדמוגרפי והתעסוקתי 
יתה כיצד לעצב )..."הבעיה" המרכזית ה258..(עמ' .התימנים ל"חיי עבודה ופרודוקטיביות"...בעיקר בעבודה חקלאית

זו מילא בן (= גזענית אנטישמית) גוריון. בהתמודדות עם דילמה מחדש את בליל האוכלוסיות, "אבק אדם" כלשונו של בן 
אידיאולוגיה של כור היתוך (= שרפת נשמות כפי ששורפים מתכות), מיתוסי גבורה וריטואלים  גוריון תפקיד מרכזי.

ראשון פולחניים של ממלכתיות נועדו לתת מענה לדילמה זו...לרעיון המשיחיסטי...בן גוריון היה המנהיג הציוני ה
שיטת הציונות מתחילתה, כפי שהוכח לעיל, להצהיר  זו היתה. “שעשה שימוש משמעותי ומודע במיתוס המשיחיסטי

   "תיאוריית הגזע".שדרוג התנ"ך לפיה ו ידי-עלעל כוונות יהודיות ולחשוב ולבצע את השלטת הנצרות הפרוטסטנטית 
     

הוצפו "הרשתות  שבהן ,מנגלהל נייםהציו הרופאים גוריון להיטלר ובין –בן ביןת והשוואה
  במבחן המציאות ,החברתיות"

  
לל ככבפרטים ההשוואות הן  . אמנם,אינן מדוייקות הנ"ל ההשוואות הגורפות ,פי המידע שהובא בחיבורנו –על
, להשוותלל אך בדברים הבסיסיים לא ניתן כ, 75ובספרו) 9, 4(עמ' 74ד"ר אהרון יצחקי ו ח. וייצמן, עילם כדברי ייקותומד

  :הלןכדלנגלה גוריון היה הרבה יותר אכזר וגרוע מהיטלר והרופאים הציוניים היו הרבה יותר אכזריים מד"ר מ –כי בן
י, עם ורק לפני מספר מאות שנים הם היו עם קניבל ביותר היטלר היה גאה בעמו ואף שהגרמנים היו מושחתים.  א

" צלותווביכולתי לבשלו ולעבד הנקנה "הוא קנייני ה על בשטר היה רשום גרמני עבדות קנין אוכלי אדם ובכל שטר
 אז הודי, בעוד שכל ילד יבחשבון לימדו את הפעולות הבסיסיותאז . באוניברסיטאות ]375[י. גרהם, "לייכטרטום", עמ' 

וכדי ש החוד –, כדי להבין את הלכות קידושלדעת ענפים שונים בחשבון כבר היה צריך הילד ידע זאת ובהתבגרותו
 םחישוביומסכת קינים היא כמעט כולה מורכבת מ ובסוגיות התלמוד מורכבות בהלכות כלאים חשבוניות להבין סוגיות

 ולא ביצע בו את המעשים הגזע הגרמני הארי של זאת, היטלר היה גאה בטוהר–מורכבים. למרות כל חשבוניים
ומכס  לצהחל מהר גוריון–שבןכ ,גוריון–תו של בןבראשו האכזריים שביצעו דור הפלמ"ח ודור מקים המדינה הציוני

ק וא "אבאנטישמית מבחילה, שהעם היהודי ה–וכל ההנהגה הציונית חינכה את חניכיה לגזענות וארתור רופין נורדאו
א ועל יוצוכפ , שהם בעצמם לקו בהםכפי שראינו לעיל האפשריים והגידופים ויי הגנאיאת כל כינ ותלו בו 87ו 42אדם" 

 שרבמידת האפ )5(עמ' 74 עם פיזי–האיומות ביותר שכללו רצח הפעילו עליו את כל שיטות "השבחת הגזע" מכך הם
רפואיים  –יםניסויילדים ונשים, תינוקות ו בותיבות רכוש וגניגנ, , הטפה לסירוסויהודי מוחלט –עם רוחני –ורצח

ת יאולוגית רצחנית של מערכת הבריאו"זוהי תשתית איד .לעיל ולהלן וכו' כפי שהבאנו את העובדות מבחילים
   .]5עמ' (74הרשמית" 

ע של על רקבנושאי קבלת עבודה ושיויון הזדמנויות על רקע דת או  פליה גזעניתהיטלר לא ביצע בתוך עמו א  ב.
וכל שכן  על דתיים ,בעמם זו בותיו ההנהגה הציונית ביצעו אפליהגוריון ובעק –בעוד שבן ,מוצא גרמני או פרוסי

 נוהקיימת עד ימי אנטישמית –גזענית , אפליהבאזרחות ובצבא חרדים וספרדים ואף כלפי המגזר הימניי לגב
  .]5עמ' (74אנטישמית של מדינת ישראל" –זוהי "השקפת עולם ואסטרטגיה גזענית .במימדים אדירים באזרחות
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הדתית בשנת –גת הציונותהמשפטים ולשרת המשפטים ממפל–הכנסת מ"יהדות התורה" פנה למשרד–, חברהרב גפני
וקבלת  בסקטור הפרטי כמעט כל הציבור החרדי ממקומות עבודה דת לגבי על רקע אפליה והדרה שלתשע"ז, 

 וסרב הדתית –מהציונות [איילת שקד] ושרת המשפטים תפקידים במשרדים ממשלתיים, אך משרד המשפטים
 וצא ספרדיעל רקע מ אנטישמית –עליה באפליה גזעניתקיימת  ,כן–. כמוגזענית ואנטישמית זו–לשנות אפליה קיצונית

   ) למנינם].17.5.2015"ידיעות אחרונות" (עיתון [ 123% –ב תה עליהאף הי משנת תשע"ד לשנת תשע"הו או אחר
ות יקהיטלר לא ביצע השמדה רוחנית או מסורתית או מנטאלית לגבי עמו, אלא להפך הוא אף טיפח מסורות עת  ג.

ים באמצעות ואכזריבטוטלית,  תית ויהודיתררוחנית, מסו גוריון ביצע השמדה–לעומת זאת, בן של העם הגרמני.
בני מ כלפי היהודיםוכל זאת  אלימים ביותר במחנות הריכוז שהוא הקים בארץ וקרא למחנות אלו "מחנות עולים"

צאת העבר" לרסק ודאג באמצעות "המכהוייתם פה –הוא דאג להשמיד כל זכר של התנ"ך והתורה שבעל .עמו
לה פרוטסטנטית, פעו –להשמיץ ולגמד את כל המקורות הנ"ל באמצעות האקדמיה וליצוק לתוכם משמעות נוצרית

 קלנר כך ר' יוסף-אילן של הציונות הדתית ושאר מוסדותיה, כפי שעמד על–הנמשכת עד ימינו, גם באוניברסיטת בר
  .]2007, הוצ' פרדס, תשס"ז, 225[עמ'  "מגרסת הזהויות" בספרו פלד שחרו לאומי–מחשובי המחנכים בציבור הדתי

ת לאחר כשם שהיטלר רצה להקים מוזיאון של יצירות יהודיו התכוון לפעול כמו היטלר. גוריון–אחת בןרק בנקודה 
 מאה שערים" לאחר השמדת העם היהודיתכוון להשאיר כמוזיאון את שכונת "גוריון ה–השמדת היהודים, כך בן

דינה יני האישות יהיו חלק מחוקי המשכל דהתנגד להפרדה בין דת ומדינה ולכן הוא קבע, גוריון -בן ורית.בצורתו המק
 ולשחרר את בני הישיבות ואת הבנות היהודיות משרות צבאי, לא משום שהיה מדובר במספר מועט של בחורים,

יותר מהיום, שהיו צריכים מיד למעלה ממאה אלף בחורים, הרבה ת של המדינה היו שנים הראשונו 15-להפך, ב
ע מהם אפילו חינוך יהודי עם רוחני ומנ-הם רצחבגוריון ביצע -להכנס ללמוד בישיבות מהעולים הספרדים, אלא שבן

לו דרים אבסיסי. הסיבה שבן גוריון הסכים לא להפריד את הדת מהמדינה וליצור הסדרים אלו ובכוונה הוא דאג, שהס
לא הגיעה השעה לעורר מריבה חמורה „ –ם למניינ 8,2,67-ב כפי שכתב מסיבה אחרת לא יהיו מעוגנים בחוק, היא

ת שולטת גם עכשיו. בחיפה כולם נוסעים בשבת. איש אינו מפריע . אין הד100%-בעם על הפרדת דת מהמדינה ב
 ת העםת אחדולמכוניות. יש מקרים מרוחקים ומבודדים, שהרבנים מכבידים על נישואים, אולם לא הגיע השעה מבחינ

' עמאפילוג",  –וריון ג-(אבי שילון, "בן “לבטל חוק זה. יש לשקול את הנזק שמביא החוק הקיים לעומת הנזק האפשרי
תתי את ידי בתקופה הראשונה של הכנסת, לחוק נ„ –בן גוריון כתב לשולמית אלוני . )2013עובד, -, הוצ' עם197

ן ככידוע העולים אחרי מלחמת העולם השניה באו לא כמו לפני הנישואין בהתאם להלכה, היו לי אז נימוקים. 
ר אחד מאירופה ואסיה ואפריקה וידעתיכי יהודים אלו, אף כי הם אדוקים, אינם מדקדקים בהלכה ויש להם רק עיק

 ם צריכיםעל ידי רב. ידעתי כי אם לא נקבע בחוק כי נישואי טהרת המשפחה ולא ראיתי פגם סידור נישואין –מקודש 
?  ית, יצטרכו הרבה יהודים לבדוק מי הבן הזה ומי הבת הזו שמתחתנים איתם ומה יצא מזהפי הדת היהוד-לעשות על

הוא לא נתן לרבנים  יינס)ר -(= מטעם הציונות הדתית וסגנו של מייסד הציונות הדתית  מה גם שהרב מימון שר הדתות
מי רחים לה, נישואים דתיים למי שרוצה בכך ונישואים אזזכותם בנישואים. עכשיו זה מיותר. יש לנהוג כמו באמריק

- "חטא חדש  –וריון הולך בעקבותי של הרצל, שאמר ג-בן ).3,12,70, "ידיעות אחרונות", 198(שם, עמ'  “שרוצה בכך
 שאמרתי, שבמדינה שלנו יונהגו גם נישואים אזרחיים, מה בכך ? הלא תעודתנו להשתחרר מהנגעים שפשו בנו

דינתנו להפריד בין האמונה והמדינה כמו בצרפת" אפשר יהיה במ-תנו...צדוק הכהן יורה לי דעה, שאיבשנות גלו
תערובת, בדיוק כפי שכתב הרצל למכס נורדאו ביחס לנוצריה  "ישואינ"גוריון מבהיר את דעתו על -בן). 84(עמ' 92

 62. כשבאתי לארץ לפני ת היהדותזקות אחאם משפחה של נישואי תערובת עולה לארץ הן רק מ„ –שהוא חי איתה 
היו  שנה לארץ לעבוד בסג'רה, מצאתי שם מורה ומנהל בי"ס שיש לו אשה רוסית, אבל היא דיברה עברית וילדיהם
חות כמובן יהודים. היא אף פעם לא נתגיירה לפי ההלכה אלא נתייהדה לפי המציאות. מדוע יכבידו עתה על משפ

- ןב ., חטיבת התכתבויות)17,2,70, מכתב של בן גוריון לחיים אצור 199(שם עמ'  “נומעורבות להתבולל בעם היהודי בארצ
י כשמושג ה"גר" שגוי  " באמצעות המצאת העבר המפורסמת שלו, שהתבססה על בורותו בתורה,החליט"גוריון גם 

ם ם היית"כי גרי[ םיש לו גם משמעות של "זר" כפי שרואה הגוי את היהודי בארצו, כפי שמופיע על עם ישראל במצרי
וב ולכן הוא גם החליט שיש לאמץ את המושג "התייהדות", כפי שעשו הגוים מרבספר דברים (י,יט)] בארץ מצרים" 

גוריון מוכן -. ניתן להיווכח שוב בפעם הנוספת, שבן)198(שם, עמ' פחד ממרדכי ואסתר בשושן הבירה במגילת אסתר 
   עם הרוחני.ה-יסיים לבצע את רצחהיה להתגמש בנושאים היהודיים, עד שהוא 

 ,ובצה"ל דתי–והממלכתי התגברו בעשור האחרון, בחינוך הממלכתיאלו רק  רוחנית עם–השמדתצורות 
רה החינוך וצה"ל תוכניות לימוד והסב–הזמינו משרד טי "מכון הרטמן", ממנופרוטסטנ–באמצעות המכון הנוצרי

עלי חינוך בה–הגביר את מקצועות הלימוד של משרדוך חרדיים לרפורמיות קיצוניות וכפיית מוסדות חינ–נוצריות
 זריית אשליותוכן  ,בלי להזכיר שמדובר בתכנים שהם למעשה נוצריים, במוסדותיהם פרוטסטנטי–אופי נוצרי

, האקדמיה –טנטית במנזרי הנצרות הפרוטסללמוד ולהגיע להכריח כדי אלימות כלכלית ב ים המשולביםפיתויו
  ז'ן קלוין מג'נבה.  ,אחד מבודי נצרות זו ידי-עלשנוצרה 

, , אך לא בבני עמםביצעו ניסויים רפואיים מזוויעים בבני העם היהודימנגלה ושאר הרופאים הגרמניים   ד.
 הדתית,–שפירא מהציונות מ. ח. שר העליה והבריאות.ל בפיקוחו ש בארצנושנוצריים –לעומת זאת הרופאים היהודו
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ם רפואיים אכזריים בבני עמם, תוך המתתם, ביתור גופותיהם ומכירת חלקי גופותיהם למכוני ביצעו אותו סוג ניסויי
                         ). 10,8,04(על הקבלה בין האויגניקה הנאצית לזו של הישוב כתבה תמרה טראובמן בכתבה  לכל המרבה במחיר. ,מחקר

 רבהגרמניים ומכירתם לאימוץ לכל המ , ילדים ונשיםקותתינו בתיהרפואית הגרמנית לא אירגנה גנ–המערכת  ה.
שר העליה שותו של ברא נוצרית בארצנו –היהודית היהודו –והסוכנות במחיר, לעומת זאת מערכת הבריאות

 76שיםנ 187בות של יגנ ,מפלגת הציונות הדתית גנה עבור המפלגות הציוניות ובכללןאיר ,מטעם המפד"ל והבריאות.
 .מחירבל לכל המרבה ע כסף מכרה אותם לאימוץ בארץ ובחו"ותמורת בצ מזרועות אימםוילדים קות תינו 10.200 –ו

  –לו אבות יאלא רק באחת מטכניקות הביצוע של גנ בות וגזלות",י"גנ –עד היום, אין קוראים לכך בשמם האמיתי 
  "חטיפות".

כלפי  לניקט מחוללי מחלת הסרטן וריסוס בגזאקטיביות המוניות  –היטלר לא ביצע באמצעות הצבא הקרנות רדיו  ו.
כלפי  גםגוריון שביצע באלימות אכזרית פעולות אלו –, לעומת בןנפש לצרכי עיקור–לחלק מחולימלבד  העם הגרמני

  .הרפואה –באמצעות חיל עמואלפי בריאים ב–מאות
רחיקם ים" ליד הגבול כדי לה, היינו, "המושבריכוז–תוך הקמת מחנות ,מצורעיםהיטלר לא היגלה חלק מעמו כ  ז.

כדי  ,מצורעיםגבול כלהתיישב ב את הספרדים אילצו גוריון ולוי אשכול–ממרכזי האוכלוסיה, לעומת זאת בן
 כדי למנוע את ,להפרידם מהאשכנזים וכדי שישמשו כ"בשר תותחים" וכל זאת באמצעים אלימים ויריות אזהרה

  התנגדותם.
ות, לא רק גוריון וראשי הציונ –מי למוות כלפי עמו, לעומת זאת בןלחיים ו היטלר לא ביצע "סלקציה" של מי  ח.

ת יצעו אאלא גם המציאו שיטה זו לגבי עמם ואף לימדו את הנאצים לנהוג כך בבני עמם, כשראשי הציונות ב ,ביצעו
  ן.תימו קו, מפרסת זו כלפי היהודים ממרו"הסלקציה" כלפי יהודי גרמניה ובקום המדינה הם ביצעו "סלקציה" אכזרי

ון ובין גורי –וכן בין היטלר ובן ניתן אכן להשוות בין המשטר הנאצי לבין המשטר הציוני רבים בפרטיםשאמנם, 
  . הרופאים הציוניים לבין הרופאים הנאציים

 יוני הממסד הצ , לעומת זאתאך לא מבני עמם הנאצים ייצרו סבונים למטרות שימוש שונות מהשומן של היהודים ט. 
ם שהם הילדים והנשילא רק מהשומן של גופות התינוקות ו ,שימוש ציני ני העם שלהם ולא בבני עמים אחריםעשה בב

לתי רצחו באמצעות ניסויים רפואיים מזוויעים, אלא גם מאבריהם ועצמות הגולגולת. פריטי הממסד הציוני הממש
  .בשר אדם, אך לא בעצמות, בעינים ושינייםוהרפואי ועוזריהם גרועים יותר אפילו מהקניבלים שהשתמשו רק ב

לעומת , כך לעיני נציג הקהילה במסגרת הטבעת חותמת על גופן , בעומדןהנאצים ביזו את היהודיות ללא בגדים י. 
עקר כדי ל ,נציגי השלטון של המדינה אילצו אותן לחשוף את איברי ההולדה שלהן לעיני מאות גברים ולהפך זאת

  משך.אותן, כפי שנראה בה
 הנאצים השתמשו במישלינגים, בעלי הדם המעורב היהודי לצורך שירותם בצבא ולאחר מכן כוונתם היתה  יא.

, אך כל זמן שהם השתמשו בהם הם לא התאכזרו כלפיהם. (כוונה שלבסוף לא מומשה)לשולחם למחנות ההשמדה 
 נגים, כפיישלייחסו לספרדים גם כן כאל מ, ההנהגה ופריטי הציונות התיהציונייםהמדינה  –דור מקימי לעומת זאת,

  התאכזרו כלפיהם בשיטות מבהילות ומבחילות.הם תוך כדי השימוש בהם  שנראה בהמשך, אך
 םיהריכוז הנאצי–כשם שבמחנות בין מעשי הנאצים למעשי הציוניים: ,ןהפעולות שכן ניתן להשוות

רה כגון המקלתימנים,  הציונייםהתייחסו שבהם  היו מקריםכך גם  ,הפאות והזקנים עם העור מהיהודים תלשו את
קשישים  ארבעה תימנים,, – ]92תרע"ג, גליון  ["הפועל הצעיר",במו עיניו זאת שראה  ברל כצנלסון בחדרה שעל כך העיד

ות חדרה, כשהם פצועים בכל גופם, מלאי קרישי דם ומכ –ורועדים מקור, אותם פגש בחצות הלילה בדרך כרכור
.א. מדורסקי ...שומרי חדרה: האחים מדורסקי, ס. מזרחי. ונ. רוטמן הכום ופצעום תוך כדי שנתם..ול עור)(פרג'קורבץ' 

ובן וכמ קט"ו) (עמ'43 במחנות הריכוז הציוניים הדבר לעיתים כך גם קרה  .ת זקנו של הישיש"אף תלש עם העור א
  . (עמ' פ"ז)43 רה רק בלוריותתספורת שהשאי בכח ואלימות וילדיהם גזיזת פאותיהם של יהודי המזרח

שו את התפילין כשם שע החרימווים כפי שנהגו קלגסי הנאצ ,מי שנתפס מניח תפילין הם נתלשו ממנו באכזריות
(עמ' 34 הרעבה וגירוש – עותומ, שמש(דו"ח)נכתב נגדו רפורט  ,מי שסירב למסור את התפילין .הנאצים ליהודים

מקווה בנוצרים מהיהודיות התימניות לטבול –"המדריכים" היהודו – קאפו"אנשי "ה מנעו ,בניגוד לנאצים . צ"ה)
ילת ולל נעובאופן כללי כל הפרטים שהיו במחנות הריכוז הנאציים היו במחנות הריכוז הציוניים בעדן וכאן בארץ, כ

   .גסטפושי האנ כמעשי ,הריכוז הציוניים ובעיטות בקורבנותיהם במגפים אלו – מחנותמגפיים מסומרות של מנהלי 
                                 

   (אומניפוטנטיות) הזכרון הקולקטיבי
  

מהאוני' העברית עדיין שולטת במובנים מסוימים זיו, דינור וכו')  (ששון ותלמידו אטינגר, בער,"האסכולה הירושלמית" 
בהשפעת  (השיתופי)הקולקטיבי"  מרכסיסטי "הזכרון–המושג הפוליטי הנגישה את/המציאה והיא אקדמיה הישראלית ב

 , כאילו שעד היום "הדיקטטורה הפועלית", עליהימינו עד בו מפלגות הפועלים, מושג שהאקדמיה ממשיכה להשתמש
הוא הבסיס המכונן של מדינת ישראל ולכן אין כל פלא  "זכרון" זה כפי שראינו לעיל, .גוריון עדיין קיימת–הכריז בן
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אנושי בו שרויה –מדרג התתההתדרדרות ב את "החברה הישראלית" ולהביאו להמשך שהוא ממשיך לפורר לחלוטין
  .כגון, "התפוררותה של החברה הישראלית" חברה זו ועל כך כבר נכתבו ספרים ומאמרים

 –ןב  .שנעשו בהם )5(עמ' 74 עם הרוחני, הכלכלי והפיזי –וכל רצח ממסגרת זכרון זה הודרו החרדים והספרדים
ל תהא ש"מדינת ישראהיתר –העצמאות, כשהוא מקריא בין –הכרזת המדינה בחגיגיות את מגילת ביום גוריון הקריא

..", ברתי.וד החרות, הצדק והשלום...תקיים שויון זכויות חספתוחה לעליה יהודית ולקבוץ גלויות...תהא מושתת על י
עם ה–חצח בספר שלפנינו. לרכפי שהוכ אך הוא לרגע אחד לא התכוון לבצע את מה שהוא מקריא, אלא להפך

שהוא ביצע הוא קרא "אפליה מוכרחת", אך הוא ביצע פשעים חמורים ביותר וגרם לרציחות המוניות, כשאותם 
     .כפי שהוכח כאן בספרנרצחים לא זכו אפילו להיות מופלים לרעה, 

ד חזור לשפיותו, יתלכיסוף במהרה מן הארץ והעם היהודי י ,מכפיש ומוכפש זה מסמל לקוות שכל מה שמושגיש 
ר מזמן המהווה כיום אי של שפיות בתוך ציבור שאיבד כבציבור וישתלב בצבור החרדי על בסיס קיום תורה ומצוות, 

  .שלו האנוש –האלוקים וצלם –ם האחרונים של גבולות צלםאת הבלמי
 –נוצרים–ם היהודוירחובות, ככרות, ישובים וכו' נקראים על שמם של כל הציוני שעדיין בינתיים, כל זמן

 גזענים שהיו כולם ,מנהיגים, גנרלים, שופטים, "סופרים", "משוררים", אנשי אקדמיה וכו' –פרוטסטנטיים 
, נראה ש"החברה , תופעה המעוגנת בבסיסה ובגרעינה של הציונותפרוטסטנטי–הנוצרי מהזן אנטישמים

והפעולות של הגזענות האנטישמית מהחשיבה  ה מוכנה להפרדנאינעדיין נוצרית –הישראלית" היהודו
שמדובר  העובדה בלא להזכיר את והשבחתה ומהנצרות הפרוטסטנטית שרק ממשיכה להקצין בציבור זה,

  ו.זהם הבסיס של נצרות  ,שעליהם בנויה "החברה הישראלית"החשיבה  –פרוטסטנטית ושארבעת מבני –נצרותב
  

 –לאגף החילוני המרכסיסטי יתאכזר שימודם של העולים והעברתם באלימות עם :–רצח
  גם כדי ליצור רוב החילוני ,הפרוטסטנטית–אתאיסטי של הדת הנוצרית

  
 לויטן דב ד"ר ייד-עלעל נושא זה כבר נכתבו ספרים רבים גדושי מסמכים ועדויות וגם נעשתה עבודת מוסמך על כך 

ברת בית יעקב" הוכנה חו –פדגוגיוב"מרכז ה אילן "החינוך מחדש ותוצאותיו" והוגשה בשנת תשמ"ג–באוני' בר
יות , אספות ציבורבעקבות מחאות מול האו"ם .ביבליוגרפית של כל מאות הספרים והמאמרים התיעודיים בנושא זה

וקמו הגוריון,  –בפיקוחו של דוד בן. של מדינת ישראל ההשמדה הציונית לממשלות לעצור את מכונת פניהו בחו"ל
 , כפילחצים בינלאומיים אלורת ייצאחראי ל תה לברר מייהי להקמתן אמיתיתעשה הכוונה השלמ ,ועדות החקירה

 –שך של בן(= כדי שמנגנוני החותונות ומי אחראי לכך ילברר את הקטרוגים בע,, – )17.1.50(ועדה ושמופיע במטרות ה
   .“. לבחון מקורות התעמולה בחו"ל בקשר עם האספות האסורות בחו"לבהם) "יטפלו"גוריון 
ר ם לאחוכמובן ג בארצנו ושליחיהם גם הובאו עדויות מזוויעות על מה שעוללו ראשי הציונות ,חובה–צאת ידיכדי ל

א ההשמדה הנאצית של מדינת ישראל לפעול במלו–המשיכה מכונת )וגנזו את העדויות (שלא הסיקו מסקנות ועדות אלוו
ך פרופ. ב"צ דינור מנצח על המלאכה, המרץ, עד שהושגו כל היעדים שהציבה לה ממשלת ישראל, כששר החינו

ר המפוא השארת שריד ופליט מעברם –גוריון שחש שהדבר בנפשו, של אי –כשהוא מתודרך מדי שבועיים על ידי בן
  . קים ממשלה חרדיתתגוריון גם חשש מאד ש"אגודת ישראל" –. בןנרחבים םיאשכנזי של הספרדים וגם של חוגים

ודה הסמן "המצפוני" של תנועת העב ברל כצנלסון,העם היהודי, כבר היתווה  את הדרך האינקויזיטורית להשמדת
רוב, ה ידי-עלר לפתור אפש –הרוב, אך את בעיותינו אי ידי-עלבדמוקרטיה נופלים החלטות ,, – )(כתבים, כרך ו'

דצמבר  – מריריך השוידוע גם "המד. “ריבוי הדתיים למשל, העולים החדשים מתימן ידי-עלבאשר רוב העם דתיים...
החניכים בכפיה כיצד לרסק את אישיותם היהודית של  , בו ניתנת הדרכה מפורטת(עמ' רמ"ו)43" המצמרר 1956

 את האמונה האלילית בהם את האמונה באלוקים ובמקום זאת להטמיעלרסק  ובראש וראשונה בקיבוצים
  שכל תופעה או עצם ביקום יש לו כח עצמי., המטריאליסטית
 ז. ש. . פנקס מ"החזית הדתית" תיאר הן בשאילתא בכנסת והן בפני ועדת החקירה, מצב בו שר החינוךחבר הכנסת ד

י העולים לכפיית כל ילד החינוך הפכו לפורעי חוק ומתפקדים בתור אינקויזיציה –שזר ושאר ראשי המחלקות במשרד
ם כך "שהעיזו" לחנך את ילדיה על ,באמצעות אלימות פיזית, הרעבת הוריהם למוות, פיטורי ההורים מעבודתם

 כל מערכתוגוריון  –לתורה ומצוות, הכאת מכות רצח להורים שלא היפנו את ילדיהם לחינוך אתאיסטי. הוא איים שבן
 החינוך האתאיסטית מובילים את העם למלחמת אזרחים, אך מלבד הגינויים העדויות והשאילתות לא נעשה מצד

  יה בלעדיהם. היו מספיק מנדטים להרכבת קואליצ גוריון-, כי לבן"החזית הדתית" דבר
ית משמע –התבססה על השיטות שהיו נהוגות במחנות הריכוז הנאציים, כפי שמתברר חד ,שיטת הפעולה שהונהגה

 רהטרו מכל שלל הממצאים האדיר, שכאמור כונס בספרים ומאמרים רבים, כשנוטלים בו חלק יוצאי ויוצאות כנופיות
  .אטרון, העיתונות ותקשורת הרדיוישלושת הרשויות של מדינת ישראל, הת ,"ח", האקדמיהשל "ההגנה" ו"הפלמ

קיומם של  , המעברות ומושבי הפועלים נעשה מאמץ למנועמחנות העולים – )4(עמ' 74 בכל סוגי מחנות הריכוז
 –ות אלו בבתילים שהעזו להקים מסגרקבוצות עו כנסת ומוסדות לימוד יהודיים. –הקמת בתי קדושה, –תשמישי
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אוימו מיידית ברצח ו/או גירוש וכן מי שהגיע מבחוץ לנסות להקים מסגרות חינוך יהודיות או אפילו לתרום  ,כנסת
  . גורש לאחר שקיבל מכות רצח ,תפילין לאחר שהתפילין של העולים הוחרמו

יצירת  דיי-עללמשל  מומים,–תר עולים ולגרום לכמה שיותר בעלילרצוח כמה שיו ,המדינה דאגה בשלב ראשון
 יביותהקרנות רדיואקט, ריכוז עם תנאים מחוללי מגפות ומחלות, מניעת מקלחות ושתיה, ניסויים רפואיים–מחנות

ימוד כלל מסגרות ל לא יהיו מתלמידי העוליםאלף  68עבור המדינה דאגה ש ,. מאלו שישארו בחייםהמוניות וכו'
אלא גם את צלם האנוש שלהם. במספר  ,רק את צלם האלוקיםושהם יסתובבו ברחובות וכך במהרה יאבדו לא 

 ידי-על, בפרט והסמכות הרוחנית מוסדות שכן הוקמו, הדגש הראשוני היה לרסק לחלוטין את הסמכות ההורית
ונה באלוקים וכן להטמיע את נעשה מאמץ כביר לרסק את האמ ,. בשלב שניהשמצתם כחשוכים ופרימיטיביים

עיתים לשהעולם קיים מליוני שנים. את הפאות כאמור גזזו בכח, אך עיצבו להם בלוריות. ו ה בבריאת העולםהכפיר
 היו צריכים להשתמש בתרוץ שסיבת גזיזת הפאות הוא בגלל כינים וכשנשאלו, אם כן מדוע משאירים דוקא את

  לחי מצלצלת. –ואלים בתגובה לסטירת"זכו" התלמידים הש ,הבלוריות עם הכינים
כל בני העולים  כמעט תוך מספר שניםכש ,גוריון פעלה בהצלחה–פי הנחיית בן-בהשמדה על המהירות–מימד

ט ובפר (מלבד אלו שהציבור החרדי הצליח למלט מציפורניהם) הספרדים והאשכנזים פרקו כל עול אלוקי ואנושי
שהם  , כפיסתובבים"גוריון, שאליו נוקזו גם כל עשרות אלפי "המ–לכך, כפי שראינו לעיל בהנחיית בןהצבא דאג 

ם יפרוטסטנטי–כים לנוצריםושם באמצעות פקודות ריסקו את כל שיירי הקשר שלהם לעם היהודי, כשהם הופ נקראו
  .כמו "הקנטוניסטים" בתקופת הצאר הרוסיממש חילוניים, 

ן שך הזמו במכונ ,נוצרים פרוטסטנטים חילוניים, אך נשארו אצלם שרידים עמומים ומעוותים מהיהודיותלאלו שהפכו 
 וך"את כל מוסדות "החינכיום להפוך יש  רוחני זה,–לנוכח שמד. (מסורת = נסורת) ורתיים"במושג המכובס "מס

וכן עבור צאצאי אנוסי  למוסדות חינוך חרדיים עבור צאצאי אותם האנוסים דתיים–לכתיים והממלכתייםמהמ
   .צמו מוסד לימוד פרטישיקים לע ,ה ללמוד שםאליאנס מתקופת המושבות הראשונות בחסות הברון ומי שלא ירצ

   
   או עיקורם באמצעות סירוסםגם  ,עם היהודיב השמדת עם)ל(לג'נוסייד  בארץ ת הקהלהכשרת דע

  
תה מחלת יזו הי ים.טייגו את הגברים המרוקאים כפסיכופ, הפסיכיאטרים בארץ ישראל ת60–וה 50–בשנות ה„

= [ללא פתולוגיה גופנית, מנוירוזה  מקשיי הסתגלות חברתית ממושכתהוגדר כמי שסובל  טהנפש שלהם. פסיכופ
או היה אימפולסיבי לטעמם וכל מי . כל מי שלא שיתף פעולה, [= מחלת נפש]יכוזה או פס חלת עצבים]מ
  ". טי תרבות, קיבל את האבחנה "פסיכופשפה והבדל–בגלל קשיי הוהפסיכיאטרים לא הבינוש

ן בחון גבר צפוי. אפסיכיאטריםההיו אותם  ,ימיטיבי" לתיאור גברים מזרחייםהראשונים שהשתמשו במונח "פר
המדעי  והיווה את הצידוק 60–וה 50–היה שכיח ביותר בפסיכיאטריה הישראלית בשנות ה טאפריקאי כפסיכופ

ק שנים. הפסיכיאטרים בישראל יצרו צידו ןבאות ,מזרחיים בכלל ומרוקאים בפרטה (= והכחדת) מאחורי אפליית
  הישראלית. –מהחברה להדרה של המזרחיים והמרוקאים ,מדעי

להינדוס החברתי נגד מוסדות הקליטה וכנגד הנסיון שהתבטאה במחאה קולנית  גבריותם המרוקאית התקיפה,
. וק מדעיפית...היה נחוץ צידואיום על הציונות הבורגנית האיר ושנים, היו ןהשירותים הסוציאליים באותבאמצעות 
ותו אהפכה  [= התפיסה הרפואית]ם, מסוכן ובלתי צפוי לא יכול ליטול חלק בבניית האומה. המדיקליזציה "אדם אלי

ה יכיאטרי[הנתונים ההיסטוריים נלקחו ממחקרה על תולדות הפסלסוטה", כך מסבירה ההיסטוריונית פרופ. רקפת זלישניץ 
                .בהוצאת הקיבוץ המאוחד] בארץ ישראל ומספרה "עד נפש"

  
  ? ב"השבחת הגזע" אטריה שירתה את מוסדות המדינהכיכיצד הפסי

  
ד " נתן לממסד הציוני את האפשרות להתעלם מהתלונות שלו נגטכיאטרי שהפך את המרוקאי ל"פסיכופהתיוג הפסי

יך משמוסדות הקליטה ונגד מצבו בישראל. לא היה צריך יותר להקשיב, לטפל או לתקן את תלונותיו ואפשר היה לה
  .87-ו 24ראשי הציונות כ"אבק אדם" ידי-על, בפרט שהוא כבר הוגדר הלנדות אותו מהחברה וממוסדותי

להם נסיון חיים במרוקו תחת משטר  אולי בגלל שהיה  ?למה יותר מכל מזרחי אחר הוגדרו המרוקאיים כפסיכופטים
שנים היו כולם ממוצא  ןישראל של אות כיאטרים בארץפיזיה קולוניאלי ולכן סרבו לקבל בהכנעה היררכיה ואפליה.

 – שטיין והאחרים האמינו באאוגניקהשנים הפסיכיאטרים כמו פרופ. לווינ ןממוצא גרמני. באותאירופאי ורובם 
 En– tar– tung –[= כשם ספרו של מכס נורדאו "להוציא את המנוונים"  טיהור העם מאלמנטים לא רצויים ולא ראויים

.Entartung[. נבחן שיעור היהודים שאושפזו במוסדות  1957–ב :רים משקפים השקפת עולם זוגם המספ
מהגרים ממוצא אירופי.  129היו מזרחיים ורק  416פסיכיאטרים. על כל אלף יהודים שאושפזו כסכיזופרניים, 

  אשכנזיים בלבד. 54מזרחיים מול  245  – אשכנזים. בעלי הפרעת אישיות 63מזרחיים ורק  320 נוירוטים
    אבל האם הפסיכיאטרים עדיין מנסים לתייג ולהכפיש קבוצות האוכלוסיה גם היום, או שתיוג כזה הסתיים בשנות 

מהפרעות נפשיות,  ותגים את כל הקבוצות כסובל[= כיום הם מתייהפסיכיאטרים טוענים שהשיטות שלהם השתנו  ? 60–ה
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 במספרבעצמם שנים בארה"ב הוכיח שכל הפסיכיאטרים לוקים  –, בפרט שסקר רבכפי שאמר לי מנהל בי"ח ידוע לחולי נפש
וחינוכם הפרוטסטנטי לדטרמניזם, שאינו רואה פגם ביצירת  עם המטופליםשלהם האינטנסיבי נפש, כתוצאה מהמגע  –מחלות

  . ]כלוקה בנפשו ,האנושי –הם רואים ב"משקפיהם" את כלל המיןמסיבה זו המטופל.  הרעה של –המחלה כתוצאה מבחירתו
 – 26.8.13, , ראשון לציון"גל גפן" מקומוןה["  29.8.13–תוצג ...בהתערוכה החדשה מראה עובדות שונות. התערוכה 

סק לי ופ.פר [על רופאים הרואים בעולים יוצאי ארצות ערב נחיתות גנטית, ראו: כתבת תדמית של "עמותת מגן לזכויות אנוש"]
  .] 59 עמ' ,1999ו של כור ההיתוך, הוצ' מוסד ביאליק,  משה, העליה הגדולה בשנות החמישים: כשלונ

ת פי תיאוריי –על ,משהומצאה השיטה, כאבחנה מדעית, של הפיכת כל העדה המרוקאית לפסיכופטים, ניתן היה
דת לבצע את השמ ,)מוגדרת תיאוריה זו תוקף של "תורה" וכך עדיין בימינו בציבור הציוני שקיבלה= ("השבחת הגזע" 

מוני של כל באמצעות סירוס ה ,גוריון –פי פקודתו של דוד בן –ת, כפי שניסחה ד"ר יוסף מאיר, עלרוקאיהעדה המ
ם יוותה איוגוריון כפי שהוא התבטא ופעל, יש לחסל כל קבוצה שה –כבר הוכחנו לעיל, שלדידו של בן יוצאי מרוקו.

   אנושיות. –כל עכבות מוסריות ללא ,על המשך שלטון "הדיקטטורה הפועלית" כלשונו, בכל דרך אפשרית
  

  מיעוט מחלות הרוח בקרב התימנים בשירות הגזענות האנטישמית של הממסד הציוני
  

ים למניינם על כמות חולי הרוח של עולי מזרח אירופה, תחת הכותרת "עול 13,10,1963–עיתון "הארץ" דיווח ב
ות, מתברר משרד הבריא ידי-עלבשעתה  שפורסמה מסטטיסטיקה„ –ממזרח אירופה סובלים מ'הלם החירות' " 

 היו יוצאי 2.8% –מן המערב ו 24%, היה מארצות אירופה המזרחית 1957 –מחולי הרוח ב 44%שמוצאם של 
התפשטותן של מחלות הרוח...באשמתו הישירה של הממסד, שהגזים בהקצנה בעמדותיו אפילו „ –אך , “תימן

תחום ן לבין המציאות קשר כלשהו...מי יכול להפיץ דעות פרועות בהגזעניות, מנוצלת להדבקת סטיגמו, שאין בינ
י הבריאות אם לא אדם בעל מעמד "מדעי" רשמי מטעם המדינה ? מדובר בד"ר א. מלר, מנהל בית החולים הממשלת

א הו לחולי נפש בפרדסיה. אפילו בריאותם וחוסנם הנפשי של התימנים מנוצלים להפצת עלבונות כלפי התימנים.
 . הם אינם רגישים כמו האירופים2. מצבם הפרימיטיבי. 1: ס את מיעוט חולי הנפש ביניהם לכמה סיבותמייח

ר . ארץ מוצאם. הד"ר "הנכבד" שם את כל התימנים בקלחת אחת של פרימיטיביות וחוס4. דתיותם. 3לעלבונות. 
א יות מצדדים שונים, נדיר למצולנוכח דברי הבלע של הממסד ה"מדעי" וההשמצות הסיטונ...)288(עמ' 79רגישות 

. לית, בגלל הנורמות המעוגנות במשטר ובחברה הישראלית השלטתואביקורת שתהיה עובדתית, עניינית ואינטלקט
ו של הפועל בשירות(= אחיד) , כמעט שלא תיתכן במשטר מונוליתי סטייה מנורמה ערכית של תורת הגזע האנטישמית

ז ...התבקשתי א...לפרופ. אטינגר היה גם אמון מלא בכישורי)391שם, עמ' אחד בלבד ( (= האשכנזי) מגזר אתני
א להרצות את ההרצאה המרכזית ב"היכל התרבות" בת"א לרגל מחצית היובל לעליית היהודים מעיראק ארצה. הנוש

שבחרתי בו, הוא סקירת השינוים בחינוך של יהודי עיראק עקב עלייתם ארצה,שהוכיחה הידרדרות חמורה 
י לא היתה ברורה. שיערתואל אטינגר. מטרת המפגש עם הפרופ ר...מאוחר יותר נקבעה פגישה עם פרופ. שמביות

 דוקטורט...בפעם הראשונה הסתבר שהפרופ. כועס. הוא בא עם ביקורת שונה...שהתוכן–שהפגישה תתייחס לפוסט
י ים לא מעטות הבעתי את דעותחמור מאד...הבעתי הפתעה אמיתית מחומרת השלילה של הפרופ. הנכבד...במשך שנ

 ש בחלק)...ומעולם לא התנגד לעמדותי...כעסו היה רב במיוחד בגלל השימו393בנוכחותו באופן חופשי...(שם, עמ' 
. את מדע בדוי) בהתייחסי למחקר סוציולוגי על היהודים מעיראקמדעי" (=  –ההערות של ההרצאה במילה "פסבדו
יבור אינו חורג מגיבוב של השמצות וסילופים בכוונה להוציא דיבה רעה על צהמחקר ערך פרופ. אייזנשטדט והוא 

ות שלם שזוהה על פי מוצאו בטרם הגיעו ארצה. ביודעי את רגישות היתר כלפי כל התבטאות ביקורתית כלפי עמד
האקדמי והשלטוני, לא התייחסתי לרצף דברי הבדאי  אנטישמיות המשקפות את עמדות הממסד–גזעניות
דוקטורט...הבנתי שאני נדרש להגיע למסקנות שיותאמו לגישה –בים...הפרופ. הציע שאפסיק את הפוסטהמעלי

ים וב דברשאגיע למסקנות אחרות...ציינתי כי אינני בנוי לומר או לכת הרשמית והמקובלת והבהרתי כי...אינני סבור
ת מתי אהבנתי היטב, כי באמירה זאת סיי.שאיני מאמין בהם. זאת היתה הפעם הראשונה שהמריתי את פיו של הפרופ..

יע ...מצד האוניברסיטה לא היה רצוי להבהקריירה האקדמית...הובהר לי כי אין סיכוי שאשתלב במסגרת אקדמית
ול רשמית או פורמלית את הסיבה הישירה לכך, מפני שמשמעות הדבר היא חריגה מ"החופש האקדמי" המתקיים כביכ

וד יים מוערמים במיוחד כשמדובר בניצול הלימודים כמקצוע לצורכי פרנסה, בייחהמסגרת מונוליתית זאת...הקש
משטר  התנהלותלזה הוא אופייני תאור  .“ דרמשרת את מטרותיו הגזעניות של המשבתחום האקדמיה, בפני מי שאינו 

  ובפרט באקדמיה הישראלית. תכמנזר של הנצרות הפרוטסטנטי ,הדיקטטורה של האקדמיה
  

  מית נגד העולים באמצעות הדי. די. טי.הלוחמה הכי
  
חרקים מזיקים, אך מייד לאחר המלחמה  במלחמת העולם השניה ושימש להדברת הרעיל הזה הומצאכימי החומר ה

אדם במערכת –למניינם), הושמעה ביקורת מדעית קטלנית נגד חומר זה, הפוגע גם ביונקים ובבני 1946בשנת תש"ו (
 קלרנס קרטם ואלמר היגינסהמדענים ם והבולטת שבהם היתה עבודת המחקר של העצבים ובמערכת הרבייה שלה
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למניינם)  1962תשכ"ב (בשנת ומאז החלו המדענים ללחוץ על הממשלות, להוציא מכלל שימוש חומר זה להדברה. 
 ,עבודת המחקר של המדענית רייצ'ל קרסון. לבסוף, בשנת תשל"ב הוצא חומר זה משימוש בארה"בפורסמה 

ההנהגה הציונית של המדינה שהמשיכה לדגול . וגידולים סרטניים נוספים תברר שהוא גם גורם לסרטן הקיבהכשה
וסיכול האפשרות להבאת דור שני של  ב"תיאוריית הגזע האנטישמי" ובמדע "השבחת הגזע" באמצעות חיסול, ניטרול

ומר זה הפוגע במערכת העצבים וביכולת הספרדים, השתמשו בח  –הגזע השמי "הנחות" ו"המנוון" של "המזרחיים" 
שאמור היה  ,במינון גבוה נגד העולים הספרדיים ללא אבחנה גם מול פניהם והעולים נאלצו לשאוף רעל זה ההתרבות

ב"עליית גרומיקו". האשכנזים ברה"מ . חומר זה לא הופעל נגד עולי ויכולת התרבותם שלהם לפגוע במערכת העצבים
ועושי דברם, חששו שהחומר הנ"ל לא יחסל לחלוטין את יכולת ההתרבות של העולים נראה, שראשי הציונות 

 שה העוליםוולכן הם התיזו ישירות רעל זה לאברי הרבייה של הספרדים, גם באופן משפיל ולכן מפני הב הספרדים
  לא סיפרו על כך לדור הבא. 

ם ראשי הממשלה ושריו ועד אחרון הפושעיעד היום עדיין לא הוכרזו כל אותם עשרות אלפי חניכי הציונות, מ
, כמי של העם היהודי, לפני הקמת המדינה ולאחריה והפיזית , הנפשיתשהשתתפו במסע להשמדת העם הרוחנית

זריהם נשפטו ראשי הנאצים ועוהוכרזו וכפי ש ,והדרישה להעמיד אותם לדין )5עמ' (74 שביצעו פשעים נגד האנושות
ל מצביעה על כך, שכמעט כל פריטי "החברה הישראלית" או שאינם יודעים על כ ב"משפטי נירנברג". עובדה זו

 וני נשאראנטישמי הצי –, היות והחינוך הגזעניהםיהאינפורמציה שהובאה כאן בחיבורנו או שהם "מבינים" את מניע
ם ים והעאנטישמית שונה של אותם רעיונות נגד הספרד –צרוב בליבם, אלא שכיום משתמשים ברטוריקה גזענית

בנטל" או "הצורך לשלב את החברה החרדית בחברה –אשכנזים, כ"שיויוןהספרדים וה ,החרדים –היהודי 
אנטישמית של ראשי המל"ג על "המשימה הלאומית לשלב את החרדים –הישראלית", או ההכרזה הגזענית

 ם ללמודמהמתפתים היהודיי ודמניעת שכר לימבאקדמיה", באמצעות אלימות כלכלית ופיתויים מסיונריים כספיים או 
זית השמדת עולים מהמזרח התבטאה לא רק פי .יםוומוסדות אקדמיים מוסו פרוטסטנטי האקדמי –מסיון הנוצריב

גם כמעט ולצאצאי עולים אלו  ארגוני הפשע המאורגן במדינת ישראל שייכים 20ורוחנית אלא גם נפשית, כיוון שרוב 
"יד  להפי נתוני ארגוני ההצ –על ומוכים על ידם הם מצאצאי עולים אלו, כל הנערות שחיים עם ערבים בכפריהם

  .מדיירי הדיור הציבורי 99%הינם מעולי המזרח וכן  לאחים" ו"לב לאחים" וכן רובם המכריע של המובטלים
  ק : אנגד עולי עיר האנטישמי הציוני –ממסד הגזענינביא כעת עדות על הלוחמה הכימית של 
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  די. די. טי. יכימהרעל הבאמצעות של יהודי עירק,  עיקורה ןנסיו
  

מה ביולוגית ולוח–עולי ארצות ערב גם באמצעות לוחמהראינו לעיל ועוד נראה בהמשך שמדינת ישראל לחמה נגד 
 מאמר בשם "בעינים 12בעמ' הפדרציה הספרדית העולמית" בטאון "כימית כדי לחסלם. ברוך נאדל כתב על כך ב

 –1948מהם עלו לישראל בשנים  125.000–כ יהודים.  150.000–ישבו בעירק קרוב ל 1947–ב„ –אשכנזיות" 
בצורה ישראל ארץ יה בהולה זו נתקבלה ב. על1951יולי –חמשת החודשים מרץ עלו במשך 65.000, אך מתוכם 53

  מדי לגביה.  שהמילים אכזריות ואיבה מעודנות
אש רי: "בבוקר הייתי איש חשוב, ידוע ומכובד, שאחיינו של ספר יהודיים וכלליים בבגדד אמר ל–מנהל רשת בתי

וי עץ עמדתי בתוך מבנה ענק, ללא רצפה, מבנה עש (= כשהובא לארץ) הצהריים –אחראך הממשלה קורא לו 'מורה', 
ים לא מהוקצע וסביבי מאות גברים, נשים וילדים. הנשים אולצו להרים שמלותיהן בפרהסיה בפני הגברים והגבר

ן המי–ואז, מבלי שנבין מה קורה, ניגש אלינו מישהו וריסס את איברילשלשל את מכנסיהם בפני הנשים. אולצו 
ים ענק, בתוך אוהל ותנ–...בלילה נמצאנו במקום שומם, בין קוצי)(= רעל כימי להשמדת חרקיםשלנו בדי.די.טי. 

חריד בהם הוקמו "מעברות", בתהליך ממייללים סביב"...עולי עירק הושלכו "אל מחוץ למחנה", למקומות רחוקים, 
ת זו של שחיקה יומיומית, במחסור, ברעב והתעללות ביוקרטית. הממסד האשכנזי שבר את יהדות עירק, משום שיהדו

ל היתה משכילה, מבוססת מבחינה כלכלית ובעלת מבנה חברתי מגובש...אין ספק שלמדינה היה אז טוב יותר, אב
ר, כדי אנטישמית עד ימינו גם בתחום העיקו–מסד הציוני ממשיך במדיניות הגזעניתהמ  .“למימסד האשכנזי רע יותר

ון שלא יהיה דור שני. "השבחת הגזע" המפלצתי שהממסד הציוני החליף רק את שמו ברמה מפורטת יותר בשם "תכנ
וא וה האפשר ככלהילודה" המפורסם, פועל במלוא עוזו, בעיקר כלוחמה נגד הציבור הספרדי והחרדי, כדי לדללם 

מה ב"טיפת חלב". אם האשה מציינת שאינה רוצה להתאכזר לעצ למלא מעוגן רשמית בטופס שכל אשה במדינה חייבת
וות צ ידי-על אמצעי מניעה או רציחת העובר, מופעל עליה מכבש של לחציםידי-עלולמנוע את דור ההמשך שלה 

י מניעה, באמצעות אמצעידי-עלברה או עוד לפני כן אנטישמיות, כדי לרצוח את עו –האחיות הציוניות הגזעניות
 רי שלה.החומ האנוכיות)= (החומרית, שתוספת ילד יקשה על האגו  –פרוטסטנטי, היינו, הארציות –הנימוק הנוצרי

שהועלתה לארץ לשם הפיכתם  ,מסוימת מוחלשת כיום, שיטת העיקור המפלצתי מופעלת רק נגד קבוצה
 מחנותשבט הפלשמורה, כשעוד בלנשות ובעיקר  פת זמן מוגבלת, היינו, האתיופיםל"אידיוטים שימושיים" לתקו

ם רה" לשפרוב –באמצעים אלימים של הפחדות ואיומים את זריקת  ה"דפו ן, החלו להזריק להןהמעבר שם במקומ
דפרסיה ת ההעצם וגם גורם להן להפוך לחולות נפש, בעיקר במחל –באמצעות ריסוק מסת ןעיקורן, שגם הורס את גופ

 ןראל וההבריאות של מדינת יש –יית משרדהמעבר טיפל בכך "ג'וינט" בהנח –ברמות משתנות. במחנות כאון)יד= (
כתוצאה מתחקירים  ואכןאנטישמיות ב"טיפת חלב"  –האחיות הגזעניות ידי-עלרחם –המשיכו לקבל זריקות אלו ללא

  – "עיתון "הארץוב )27.01.2013(לילה נשר ט ידי-עלשהתבצעו על כך ופורסמו בערוץ החדשות "מאקו" 
", שקבעו שמדינת ישראל ממשיכה ב"תיאוריית הגזע 23יזיה החינוכית ווב"טל) 06.12.2012(אריאנה מלמד 

ינסו ו והודיע שהלחץ יופחתנבהל מעט  פרופ. רוני גמזו הבריאות–מנכ"ל משרד. צעות עיקורוהשבחתו" באמ
ו רחל מנגולי, מנהלת סניף ויצ" צעים פחות אלימים ויותר מתחשבים.באמ ות,מוח לשם הזרק–שטיפת ןלעשות לה

נשים שבפיקוחה, לא  57כץ שדבריה הובאו בתכנית "ואקום" ב"חינוכית", בישרה שבמשך שלוש שנים –בפרדס
  קת. בודד, בו הצליחה אשה אחת משבט הפלשמורה להוליד תינו אפילו ילד אחד לעולם, מלבד "כשל"הצליחו להביא 

הלוחמה  ממשיכה עד ימינו. ,הציוני–מסד האשכנזיהמ ידי-עלהלוחמה הכימית והביולוגית נגד הספרדים 
, שם מרוכזים רוב הספרדים, באמצעות שירותי בריאות לקויים, מחסור חמור ממשיכה בפריפריההביולוגית 

כשהם  ,השכם והערב תריעים בתקשורתכך מ. על ברופאים, כשהרופאים הקיימים הם לא ממש המומחים בתחומם
ם הרבה יותר מאשר תמותה וחולים מוזנחי ינתונים סטטיסטיים המוכיחים שמצב זה גורם לשיעורידי -עלמגובים 

    , גם היא ממשיכה נגד הספרדים עד ימינו. הלוחמה הכימיתאיזור המרכז. ב
רדים ות את הספבאקדמיה, התברר שלאחר שהכריחו באלימ מומחים בתחום ההדברה ידי-עלהתבצע במחקר ש

השר  החקלאות בהנחיית המדינה באמצעות משרדחקלאיים שברובם גם סמוכים לגבול, להתיישב במושבים 
פוסחים שם גם על  ולא מרים כימייםהדתית, ממשיכה שם לרסס מהאויר את השדות בחו–אוריאל מהציונות

 יותר כימית, הרבהללוחמה  –מחים ריסוס הבתים והמרחבים הציבוריים בכמות מטורפת, השקולה לדברי אותם מו
בתחילת צמיחתם. חלק  געים העיקריים, כי הם, כשהילדים הם הנפOCED-ה ריסוס השדות במדינותאשר מ

. שלהם קבל תגמול כספי שוטף מ"הביטוח לאומי" לנוכח ההכרה באחוזי נכות גבוהיםהצליחו ל ,מהנפגעים ששרדו
 החקלאות על כך היתה–משרדתגובת  .ובאיזורים אל ההגבוולים והחנראה, שזו גם אחת הסיבות לאחוז התמותה 

 המשפט, לאחר שהומתו שם חקלאיםי מאותם ריסוסים קטלניים בצו בית . מושב ערוגות כבר נקחלקית ומגומגמת
 כנזיים. התברר שבמושבים וקיבוצים אשאו שהם נפגעו ממחלות שונות כגון מחלת הפרקינסון ,ים אלוסמריסווילדים 
 ם מופחתים, משולבים בחומרים לא רעילים ומתבצעים רק מעל השדות,ינים לתנועות השמאל, הריסוסים ההשייכ

 .ע''ח)ב', כ''ד שבט תש  בבוקר ברשת 7"יומן החדשות" בשעה (כתבת תחקיר ב כאשר קיימת בעיה ממוקדת בגידולים החקלאיים
  "כימאויר".   – שלהם עצמאיתהריסוס ה–לקיבוצים יש חברת מטוסי
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את  אנטישמי הציוני תאם –אנו רואים שחלק מההתנהלות של הממסד האשכנזי הגזעני א.המסקנות משיטה זו הן: 
 לא מעשי השפלה כנ"ל, אך גם הנאצים ביצעו הנאצים.התנהלות ההתנהלות הנאצית וחלק היה הרבה יותר גרוע מ

ם. כדי להחתים סימן מזהה על גופ ,וד, אך בנפרד לגברים לחוד ולנשים לחלהתפשט ברמה כה זוועתית. הם אמרו
עשה בחדר ישבו מלבד הנאצים גם נציג הקהילה והבושה הייתה בכך שהנציג יראה את האשה, אך הציוניים ביצעו מ

  .רואים את האשה במצב זה וכן להפך שהם מכירים, כשמאות אנשים מכך, חמור לאין ערוךה
 ,ו רופיןשפיתח נורדאו ושיכלל (להוציא את המנוונים)חת הגזע" " ו"השבהגזע תיאוריית", לפי כפי שראינו לעיל  ב.

יא את חסרי תקנה מבחינה גנטית ולכן יש "להוצ "מנוונים"ם ינאירופה והיהודים הספרדים ה–דן" ממזרחיו ה"אוסט
 העיקר לפחות יש לעקר אותם, כי מחדל יש לסרס אותם וכשזה מבצע מורכב מדי –מנוונים" מן העולם ורק כברירתה
  לא יביאו דור חדש לעולם.אלו מנוונים ש

הם  זמנית–בולא רצו לקחת סיכון ולכן  הציוניים המדינה–דור הפלמ"ח, היינו, דור מקימי ,מסיבה זו כפי שהוכח לעיל
זמן בשול" פעלו נגד ה"מנוונים" גם בלוחמה כימית של הגז הרעיל וגם לוחמה ביולוגית של יצירת מגפות ומחלות ו"רי

 במחנות מתו עשרות אלפי תינוקות שראינו וכך כפייומו זהו מצב קריטי -שלתינוק בןכ סטריליזציה,ניעת הלידות במ
הצמאה ויצירת והרעבה  ידי-עלת סביבה מלאה חיידקים קטלניים ביולוגית של יציר–העולים וכן באמצעות לוחמה

צרו , שגם הם יהמוות הנאציים-מחנותממגפות, בדיוק כפי שקרה ברבים ם עולימתו  אנושיים,–תנאים סניטריים תת
 א יביאומי שישרוד את זה, לפחות ל הגזים-גם בלא שימוש בתאי ,מה שיותרכסביבה כזו באותם אמצעים כדי שימותו 

ידי -לע הקטלני לתוך איברי ההולדה שלו/ה ואת הילדים הקיימים לחסל ידי התזת הגז-באמצעות עיקורו על דור חדש
ים הקרנות אלו יסבול ממוממישירות לגזע המוח וגם מי שישרוד הרדיואקטיביות קרנות באמצעות הה מחלות סרטן

ינו, אדם מוקצה "מחוץ למחנה", היוהוא ישאר כשונים, נשירת שיניים והתקרחות שיפגעו ביכולות ההתפתחות שלו 
קרנות, המהחו וגם להרויח מכך כסף כפי שהרוילחו"ל  הוציא את המנוונים" ורצוי להוציאם"להמטרה מימוש 

  .הבריאות-משרדהשנתי של תקציב המכל  יותר מקרן מחקר, שהיהכשקיבלו על כך מימון אמריקאי 
ת פתוחה...רבים מהם הסתובבו פחולים בשח 1760משרד הבריאות דיווח על „ –מחלות ומגפות במחנות העולים 

עולים בחשש  1000-כ ליהם אובחנו עוד...נוסף ע(= כשהמדינה מסרבת להקים עבורם מחלקות אשפוז) במחנות העולים
 – כמו כן. ]5558), גנזך המדינה ג/23,5,1949[דו"ח ד"ר מאיר, מנכ"ל משרד הבריאות ( “...מלבד המפגעים הרפואייםלשחפת

ותם על כל אלה נוספו המגפות שפרצו במחנות מדי פעם בפעם והתפשטו במהירות, בשל הצפיפות הרבה ומצב בריא„
קרב בהמוח, שפשטה -פרצה מגפת קרום 1948בקיץ . רעבה)התזונה כתוצאה מ-= שסבלו במחנות מתת(הירוד של העולים 

ם ילדים ותינוקות והפילה בהם חללים רבים. טרם חלפה מגפה זו, החלה מגפת שיתוק ילדים, מבלי לספק אמצעי
 חלותומפיצים עוד מ= (הסביבה בוע היו בורות השופכין עולים על גדותיהם ומזהמים את ש- רפואיים להלחם בה...ושבוע

 ייה", עמ'(ויסברגר, "שער העלכתב ביומנו מנהל מחנה "שער העליה" , ומגפות, כשהמדינה אינה מוכנה לשפר את תשתיות הניקוז)

 .מנהלר במחנות ההשמדה..אנשי ההנהלה הציונית התריעו על המצב והרמן טען, שבמחנות בארץ גרוע יותר מאש. )91
כחמישים איש, אישה, זקנים  יאר את המחנות כחבית חומר נפץ המאיימת על המדינה כולה :מחלקת הקליטה, ת

וילדים נמצאים באולם שינה אחד, מן ההכרח שתתהווה אטמוספירה בלתי אפשרית. אלה הם תנאי השפלה, אשר 
מן יורד במשך זאסור לנו להחזיק בהם. במחנות ישנם פשעים סוציאליים מכל המינים...החומר הטוב הבא למחנות 

ת קצר ושוקע במצב של דפרסי, עד שאין בכוח האנשים לעשות דבר, אלא לבכות בשקט...הילדים הדביליים במחנו
רחבו , הת1949בשל ריבוי הגשמים בחורף „. “)26/2, אצ"מ, 29,3,49(פרוטוקול ההנהלה הציונית,   יוצרים תמונה איומה

לא  ,1949פות במחנות גברה וגם התחלואה וימי החום הקשים בקיץ שטחי הביצות והתרבו מקרי מקרי המלרי. הצפי
 בגרענת (טרכומה), מחלת עיניים מדבקת המתפשטת במהירות בתנאי הקלו עליה. דווח על רבבות ילדים נגועים

ד ומשר היגיינה ירודים, בכינמת ובמחלות אחרות. ביוני נודע על מגפת אבעבועות...דווח אז גם על טיפוס הבהרות
 1949ט ...בחודשים יולי ואוגוסריאות נתבע לערוך חיטוי מהיר בכל השכונות והכפרים הנטושים שאוכלסו בעוליםהב

לים , החו300ילדים מתוך  200ילדים במחנות..."במחנות העולים ברעננה, ישנם  נודע על שיעור גבוה של תמותת
בקרב ...)535, דברי הכנסת, א,עמ' 28,5,1949י'. רוקח,  (ח"כילדים נמצאים שם בבית חולים פרימיטיבי"  20בדיזנטריה, רק 

התפשטה בקרב הילדים  1949פשטה השמועה, שרוב הילדים המאושפזים בבתי החולים נפטרים...בקיץ  העולים
במחנות מחלה שכונתה "טוקסיקוזה", שהתבטאה בפגיעה במערכת העיכול, בהקאות ושלשולים שגרמו לאובדן 

ם. הילדי החולים. מחלה זו הפילה חללים רבים בקרב לא היה ניתן לאשפז במהירות את הילדיםנוזלים...ברוב המקרים 
...ד"ר )שפעל רבות במערכת הבריאות בתקופה הנדונה כאן (פרופ. י'. הלברכט, מחלוצי הרפואה בארץמהחולים  50%לעיתים נפטרו 

 התפשטות המחלות...הציבור האשים את במחנות כגורמים להאצת מאיר, מנכ"ל משרד הבריאות, תיאר את התנאים
בסוכנות  חלקת הקליטהמ)...5-190(עמ' 84 “הסוכנות ואת משרד הבריאות בהפקרת בריאותם של תושבי המדינה

ל הואשמה בהעדפת קופת חולים הכללית בהקצבות ובמתן סמכויות בקרב העולים...במחנות העולים היו משרדים ש
ם ידיהקולים במחנות נבדקו בדיקה ראשונית, הם נשלחו בידי מנהלי המחנות ופקופת חולים הכללית בלבד. לאחר שהע

מאל של מפא"י). שם קיבל העולה אישור חברות זמני ידי מפלגת הש-אל לשכת המס של ההסתדרות (= שנשלטה על
  .)198 מ'(שם, עוהפך אוטומטית לחבר ההסתדרות וקופת חולים הכללית, ללא קבלת כל מידע על קופות חולים אחרות 
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ך אחיות התפקדו בשנת תש"ח, אך רובן לא עבדו כאחיות והן יכלו להציל רבבות עולים ממוות ומחלות, א 2000
ם להתיישב רחוק מהיישוב הותיק. אומנהמדינה לא הכריחה אותם לעבוד במחנות, כפי שהיא הכריחה את העולים 

  .)192(שם, עמ' ן לא הגיעו לא הכריחו אותם להגיע יבור,הוציאה המדינה צווי גיוס לחלק מהן וכשהצ-לצורכי יחסי
ל לא נבעה מכ ,שהתייחסות ההנהגה הציונית ועוזריהם לספרדים כ"מנוונים" ,עולי עירק מוכיחה הדוגמה שלג. 

בעלי  ה שכבה משמעותית שלהנהגה הציונית, שהרי בעליה העירקית היתידי ה-עלההשמצות הגזעניות על הספרדים 
כל זאת בנזי הנחיתי של הגזענים הציוניים, אך ם, שתאמה לתיוגם כשייכים ל"גזע העליון" האשכחופשיי –מקצועות

 בכל דרך אפשרית, "הוצאת מנוונים" של "הגזע –ההנהגה הציונית פעלה להחיל עליהם את חוקי "השבחת
 יםסות אל הספרדשההתייח מהווה הוכחה לכךלכן, העליה העירקית ניכסוה לגרעין האידיאולוגי שלהם.  שהנאצים

, פי "תיאוריית הגזע" האנטישמית שראשי הציונות פיתחו–כ"מנוונים", נבעה רק מעצם היותם "מזרחיים", שעל
בחינה מו ])18(עמ' 40 [כדברי ביאליק "גם אני כמו היטלר, מאמין בכוחו של רעיון הדם"נגועים בדמם  םינ"המזרחיים" ה

פגום הנחיתי ההגנטי מצבם  ,פרופסורים פיך וגם אם כל הספרדים יהיוה–ונפשית במצב בלתי גנטית פגועים גופנית
  ישאר בתוקפו.ומצב דמם 

ת ראיית הגברים את הנשים וכן להפך בצורה כה משפילה, נובע ישירות מתפיסת "תיאוריי היחס המשפיל של ד. 
ת הוא כאל חיו זרחיים"אנושית, כשהיחס אל "המ–מנוונים ברמה תת הגזע" עליה אמונה הציונות, שה"המזרחיים"

 הםעים ך "המזרחיים" בינם לבין עצמם, מנומושג של צניעות, כן הבהמות ובין בני האדם לא חל ובהמות, שכשם שבי
  .של צניעות ל"גזע העליון" של פריטי השמאל הציוני כל יחס ביחסולהתייחס זה לזה מ

  
  של היטלר ל"מישלינגים"חסו הושאל מיריון וההנהגה הציונית לספרדים גו–של בן יחסם   
  

   –תיהאמריקא , נוצרה יוזמהבתיווכו של שליח האו"ם ראלף באנץ' הנשק ברודוס –עם שוך הקרבות והסכמי שביתת
       חוליה מהלח''י, כשיהושע כהן שהפך למקורבו של  ידי-עלשנרצח [ פי המפה שיצר שליח האו"ם הרוזן ברנדוט –ית עלבריט

סיפר זאת בעצמו להיסטוריון פרופ. זאב הוא (כפי שיהושע זטלר שהיה קמב''ץ של לח''י  בסיועו שלרצח אותו  ן. כהרוצחהגוריון היה -בן

בגלל  ,יצחק שמיר לשעבר רה"מ) בפיקודו של למניינם 28.10.17–ב, ברשת ב', י ברקאיזאת בתכנית "הידברות" ברדיו עם קובשחשף  ,צחור

, של פרופ. אניטה שפירא)] ח""פירוק הפלמ "מפיטורי הרמ"א ועדספר ם מכך עין (ראה על כך בגוריון מעלי –, כשבןטשירט שברנדוט המפה
תסכים להשבת הפליטים הערביים שברחו מבתיהם. לכן שושהמדינה תוותר על הנגב, חלק ממישור החוף וירושלים 

ללו מספר מועט של חיילים ל" שכ"יצאו "גרעיני נח שמתוכה (= נוער חלוצי לוחם)יחידת נח"ל  גוריון–בןדוד יצר 
 וחיילות שנאחזו במקומות שונים בארץ כולל הנגב, כדי לקבוע עובדות בשטח ולהוכיח כביכול שהנגב חיוני לאיכלוס

            .את האמריקאים והבריטיםלא את האו"ם ו שלא שיכנע שווא-יצרו מצג קבוצות זעירות אלו אזרחי המדינה, אך
גם ליישבם בבתים שמהם ברחו ושי'' שימלאו את הארץ וחומר אנ'' בוצות גדולות שלגוריון נזקק נואשות לק–בן

אותם מקומות ויתפסו גם שטחים שיאיישו את  ,"מנוונים" מן המזרחגוריון לייבא לארץ את ה–צה בןהערבים ולכן ר
    . בריטי–חקלאיים נרחבים ליד הגבולות, פעולה שתסיר את האיום האמריקאי

המגוייסים מהעולים החדשים כדי לאכלס את האזורים הפנויים בנגב  ידי-עלכפיל את חיל הנח''ל גוריון יכל לה–בן
 ליד הגבולולהנחיתם על החולות גוריון השתמש בתירוצים אלה כדי שיוכל להרחיק את ה"מנוונים" –ובגליל, אך בן

לעומת . אף שלשיטתו היה מספיק קבוצות קטנות(נגד רצונם, כדי שישמשו כ"בשר תותחים", בניגוד ל"עליית גרומיקו" מרוסיה), 
עולים רשומים לעליה ממחנות העקורים  75,000–, דיווח זאב שיינר מראשי "עלייה ב'", שלמניינם 2,11,48–ב ,זאת

, כשהגיעו יהודי )7-1956(בשנת תשט''ז  ). 30,11,18(68עולים  700,000בגרמניה ובמזרח אירופה מחכים לעלות 
שיכונים ו"עליית גרומיקו" מרוסיה, הם שוכנו במרכז הארץ ואף נבנו עבורם  גומולקה""עליית , העליות מפולין

 ., יכלו להתיישב בכל מרכז הארץבניגוד לעולים הספרדים ועולים אלו אביב בצפון ת''א –רמת דוגמתת ושכונו
בין ראש מחלקת הקליטה המתעד את ישיבת המוסד לתיאום, נרשמים חילופי הדברים הבאים,  ,,בפרוטוקול הסודי

. אני רוצה לגמור בעוד שאלה, שהיא שאלה מצפונית  –"ברגינסקי  גוריון. –ברגינסקי, לרה''מ דוד בן בסוכנות, חיים
גוריון "זה נכון, יש אפליה,  –אותנו מאשימים, שאנחנו מפלים את עדות המזרח לרעה כלפי יהודים אירופאיים". בן

"הם מאמינים שהשקר משרת  – (חוקר מנהל במדיניות ציבורית, מכללת ספיר)צפדיה  פרופ. ארז ".זאת אפליה מוכרחת
, הלאום...יש אפליה ממוסדת, לא בדרגים הנמוכים. יש מטרות חשובות יותר מרצון של פרט זה או אחר, הקולקטיב

לעות ות להיות מובמדיניות שמחליטה על קליטה שונה לקבוצות שונות ופה זה מתחיל, פה בעצם עיירות הפיתוח הופכ
 – (מי שבהמשך ימונה לשר החינוך ונשיא המדינה)יו''ר זלמן שזר ה .)14.8.58(אפריקאיות". ישיבת הנהלת הסוכנות –צפון

הרגשה שהפרסום מחבל  הסודיות שאנו מחליטים שלא לפרסם, מתוך המוכר לכולנו, על "יש צורך לחזור על הדבר
ממזרח אירופה. דבר שני שדורש זהירות, העדפת סוג מסויים של עולים על זהירות מרובה דרושה לגבי העליה בהם. 

האחרים, הואיל ודבר אחרון זה מתפרש לרעה וכאפליה כלפי יתר החוגים מ"עדות המזרח", לא בריא לדבר על כך 
ם מהאנשים הקובעים, את הגישה אל העולי "יש בין הצוות –בפומבי". י. רבינר, ראש אחד מהצוותים הקולטים 

אנשים שחורים ונחותי דרגה, שאינם מבינים מאומה, חושבים אותם לאנשים ללא הכרה ומשום כך אפשר באניה, כאל 
"סאלח פה זה ארץ ישראל",  וך סדרת תכניות הטלויזיהת[מ“ "לעשות להם ככל העולה על רוחנו...הם היו חסרי אמצעים...
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ההזוי של ארתור רופין, שהספרדים  שבוי בגרף גוריון, בהיותו–מנם בןא .]13ץ ור) בע5.3.18אדר תשע''ח ( י''ח ,תכנית שניה
העליה  –נוכחו בגלימש נתקפו בפאניקה מסד האשכנזיהמ–ושאר ראשיהוא , נמצאים בתהליך של ניוון מספרי

 גוריון היה כה שבוי בתיאורייה של רופין–בןכאמור,   .שהם הולכים לאבד את ההגמוניה השלטונית , מהחששההמונית
ניתן  ,הסוכנות דאז הוחלט שנוכח מיעוט העולים הספרדים–של הספרדים, עד שבישיבה של ראשי על הניוון המספרי

המלון מנה לכל היותר כמאה וחמישים  –(כאשר נפח כלל חדרי המלון בכל בתימלון –לשכן בתחילה את כל עולי המזרח בבתי

גוריון נוכח בכמויות האדירות של העליה, כמובן שהוא –ן, גם כדי לבדל אותם מהאוכלוסיה הותיקה, אך כשבחדרים)
בשעה  רשת ב', כ"ט חשון תשע"ח,ב ברות"[ד"ר תום שגב, שראה את פרוטוקול הישיבה (בראיון בתכנית "הידביטל מיד החלטה זו 

21.00[( .  
בסוכנות  שדיברו עליו( 20,000לאנשי הקליטה בישראל, לא היה ברור כמה אנשים צפויים להגיע מתימן ואם המספר של ,,

  ).175(עמ' 96 “כמה זמן הם צפויים להגיעבאו שזהו מספר האנשים הצפויים להגיע,   , הוא מספר היהודים בתימן)תהיהודי

ות למר למעלה ממליון ספרדים החלו להגיע , אך לארץלעלות ארצה והתימנים נות דירבנו את הספרדיםשליחי הציו
ארץ כאשר ב ,שרובם הוא חרדי וחלק קטן מהם דתי או מסורתי פוס התרבות מהיר,עם ד הסלקציות המקדימות בחו"ל,

הבלקן,  , מלבד כחצי מליון ממדינות714,000מארצות ערב עלו [ איש, שגם מהם חלק לא מבוטל הוא ספרדי 600.000 רק ישנם

ל עכדי לנטרל את האיום הבינלאומי . ])("מאגרי מידע של מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות"  תורכיה ושאר הארצות האסייתיות
האדמות שנכבשו ועל ההחלטה להשיב את הפליטים, ניתן היה להסתפק במאתיים אלף עולים ספרדים ורק לאחר 

של "השבחת הגזע" באמצעות הגדול הציוני  ניתן היה לממש את האידיאל ספר שנים קצר כשיוסר אותו איום,מ
 לגביורוצחו ו"ל, לגבי מי שלא ניתן לזמינות, היינו, חיסול פיזי או החזרתם לחהשרויות פ"הוצאת המנוונים", לפי הא

 –ך שלא יהוו איום על דיקטטורתהאנוש שלהם ולהטיל בהם מומים, כ–השאר לרסק את צלם האלוקים וצלם
ו כפי זביצוע מהיר של השמדה ריון את "מימד המהירות", היינו, גו-במצב זה של שטפון העליה הכניס בן .הפועלים

 או להוציאם ום הבינלאומי ואז גם אותם להשמידשביצעו הנאצים, כך שאלו שישרדו יספיקו כדי להסיר את האי
מהירות זה לא צלח בצורה -אלא שמימדיביאו דור שני לעולם,  לחו"ל ובשלב ראשון לעקרם, כדי שהם לא

   .קידיוובסופו של דבר הוא פרש מכל תפ ליגוריון לאחר מספר שנים איבד את האמון של ההמון הפוע-וגם בן מושלמת
במקרה הטוב ובאכזריות  פעמית–, היינו, שימוש בספרדים כמו במגבת חדמהנאצים זה, הושאלהתנהלות –דפוס

ך ואים בהם תוולאחר מכן להשליכם ואת בתרי גופותיהם הבלתי שימושיים לאחר עריכת ניסויים רפ במקרה הגרוע
ם השאילו הציוניי. התנהלות זו וגדר בפיהם של הציוניים כ"פסולת ביולוגית"האשפה שה–רציחתם, להשליך לפח

 תהכוונתו הי ,וכבר לא יהיה צורך בהם המדב בעלי עירוב דם יהודי ה"מישלינגים"מהתפיסה ההיטלריסטית כלפי 
 רי ארתולשולחם מיד למחנות ההשמדה לשם "השבחת הגזע" הגרמני, כפי שהם למדו מהציוניים ואף תודרכו על יד

ינגים המישל .ת היטלריאל מחבר "מדע הגזע הגרמני" הנס גונטר עם עלירופין בנוסעו לאוניברסיטת יינה בגרמניה 
רות ות אחהוכיחו נאמנות עיוורת והצטיינות בשדות הקרב, מתוך הנחה ותקוה שבכך הם יינצלו, אך להיטלר היו תוכני

  .)16(עמ' 31 כדי להמשיך להדריכו ,בשנת תרצ"ג ןלשלטוססו עבורם, שכאשר הגרמנים יכבשו את כל אירופה ויתב
   .כפי שמוכח בחיבור עובדתי זה בדיוק כך, וגוריון התנהל–מקימי המדינה בראשותו של בן

גתו, ובראשו הוא הציב איש ממפל "לשכת עיתונות ממשלתית" (לע"מ)גוריון הקים –בן – גוריון והתקשורת–בן
טונו נגד שלכלשהו ביקורת של עיתון , כך שות כשופרות התעמולה שלעיתוני המפלגו להפוך אתכדי  ,כקומיסרשנהג 

 ,וןשהליכוד עלה לשילט רק אחרי ,)1977(ל הכתבים ורק בשנת תשל"ז עמעצר ב , כשהקומיסר אייםאת קיומו נהסיכ
 ועון "דגלנו"נותנת שירותי עיתונות בלבד. המאמר הנרחב שפירסמתי בהיותי בחור בשבלהפכה לשכת העיתונות 

פר שמש כשותשל" כדי "הרדיו הצבאית "גלי צה-גוריון הקים את תחנת–בן גוריון.-התייחסתי לבןבו צונזר בקטע 
. של שרי הממשלה שאינם ממפלגתו נגד רצונם אם הפיכה נגדו תשתלט על "קול ישראל", בלעדי שלו,התעמולתי ה

קבל כדי לשוות צביון דמוקרטי, אך לבסוף הוכרחו לרק יו, וריון הירשה לנציגי התקשורת להתנגד להכתבת דעותג–בן
  את עמדתו.

 קבילות החיילים בתחקיריו, אתיצחק בריק, לשעבר נציב האלוף (מיל.)  כך מכנה  –"תרבות השקר של צה"ל" 
בטחון. בריק מוכיח זאת בשורה ארוכה של דוגמאות ברמה גוריון כשר ה-המתרחש בצה"ל מאז תקופתו של בן

 ל נושאים קריטיים ובפרט במוכנותו שלידי הצבא בשל- . מדובר בדיווח על מצגות שקריות בפני הקבינט עלרוחבית
 מדובר על הצבא למלחמה והסתרתו כדי "לא להוציא את הכביסה המלוכלכת החוצה" ולשמור על תדמיתו של צה"ל.

של ציוד  יווח שקרי על מחסני חירוםלדזרועות היבשה בצבא שגורם למוות מיותר של חיילים, מפקדות תיאום בין -אי
ה לעיתים מרוקנים, הצגת מצגות של משכורות בצבא, שהם הרבה פחות ממ , שכביכול הם מלאים, בעוד שהםחיוני

', רשת במקבלים בפועל, הצגת מספר מנופח של חרדים שמתגייסים בפועל לצבא וכו' [ראיון עימו ב וחיילים שקצינים
   ].3011ניינם) בשעה למ 9,2,20י"ד שבט תש"פ (
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  הרע' (הדגנרט) מול 'המרוקאי ,הטוב' (הדגנרט)התימני '  –הבידול בתוך קבוצת ה'מזרחים'  

  
 מצד אחד הקבוצה הדומיננטית שאפה לשלב היחס המבדל של הקבוצה הדומיננטית היה כאמור בעל פנים כפולות.

ה בומצד שני הייתה חייבת לדחות אותו במידה וישתלב  ו)(ולהקטין בכך את החרדה שלה מפניאת ה'מזרחי' בחברה 
  באופן שיאפשר לו לחלוק את ההון הסימבולי והחומרי שלה.

' מזרחיבמסגרת תהליך זה, נוצר בהדרגה דגם של 'מזרחי' חיובי, המציית לרפרטואר הדומיננטי, ועימת אותו עם ה'
דו הרצוי , ואת תפקינצרות הציונית] –בדירוג סמלי היהודו[= השלילי, המסרב לקבל את מיקומו בהיררכייה הסימבולית 

  .נוצריות של דיקטטורת הפועלים] –[= אוסף התפיסות היהודולפי הרפרטואר הדומיננטי 
ספק  בשנות החמישים הייתה ללא = התיוגים השליליים][ צי הסטריאוטיפיזציהיהקבוצה ה'מזרחית' שספגה את מרבית ח

 ראלית שלפי רוב בחברה היש –, הגדולה מקרב הקבוצות שהוגדרו כ'מזרחיות', ייצגה עלהמרוקאים. קבוצת עולים זו
  שנות החמישים את 'המזרחי הרע' והיא עמדה מול 'המזרחי הטוב', שיוצג בעיקר על ידי התימנים. 

ט בלילהאת הפרימיטיבי האולטימטיבי ונטה לראות במרוקאי  ,50–בשנות ה דיקטטורת הפועלים – הממסד הישראלי
י לל ביטובכ .את המרוקאים יםמייצגחסי, שהגיעו מהרי האטלס, כאת קבוצת המרוקאים הכפריים, הקטנה באופן י

סגרת במ 1950 –במדען חברה ישראלי ודובר ממשלתי, והופץ  ן לראות בטקסט הבא, שנכתב על ידיטיפוסי לכך נית
  דים: יהו –זכה לתפוצה רחבה בקרב יהודים ולאש )United Jewish appeal(חומר תעמולה של אירגון יהודי באמריקה 

During recent years, we have had a large influx of Jews from the near East and Africa…most of the people who 

come to Israel from these countries have  darker skin…many of the countries from which they come are 

underdeveloped. Some of these   darker–skinned Jews lived in the Casba of Casablanca in ghettoes under the most 

miserable conditions, deprived of all opportunities for a moment in the place of some of our Jewish brethren who 

come from the Atlas Mountains, N. Africa, where they  lived in caves! […] the lighter– skinned Jews who came 

from Eastern Europe include professionals, tradesmen, and those who have been exposed to the sciences, the arts 

and the professions. I would say that the average Jew who comes from these countries has a  minimum of a high 

school education. So, when you put these relatively cultured, advanced Jews into the melting pot with the Jews 

from Africa, some of whom have no primary education, you get a great discrepancy. This is a socially unhealthy 

situation. [Elazar 1989, 8– 9] 103 
באו שתרגום: במהלך השנים האחרונות יש לנו זרימה גדולה של יהודים מהמזרח הקרוב ואפריקה... מרבית האנשים 

חות ...הרבה מהאנשים שבאו לישראל ממדינות אלו... המדינות שמהן הם באו, היו פמושחר רבעלי עולישראל היו 
כל גרו בקסבה של קזבלנקה בגיטאות בתנאים הכי מסכנים שיש, מנושלים מ הודים שחורי העורמהימפותחות. כמה 

  רות!ההזדמנויות לאותו רגע. במקום של היהודים האחים שלנו, שבאו מהרי האטלס, צפון אפריקה, שם הם חיו במע
 כאלו שהיו חשופיםאירופה כללו מומחים, אנשי מסחר, ו –אשר באו ממזרח היהודים בעלי העור הבהיר יותר

 ונית.למדעים, אומנויות והמקצועות. הייתי אומר שליהודי הממוצע שבא ממדינות אלו, יש מינימום של השכלה תיכ
לקם לכן, כאשר אתה שם את היהודים התרבותיים יחסית ומתקדמים לתוך סיר ההתכה יחד עם יהודים מאפריקה, שלח

  .מאוד לא בריאולה מאוד. זהו מצב סוציאלי אין אפילו השכלה יסודית, אתה מקבל שונות גד
 104של ה'מזרחי' כמרוקאי, ושל המרוקאי ככפרי החי במערות בהרי האטלס, ובעל זיקה אל הגזע השחור, ייצוג זה

"מחוץ  ם מוזרים[= אנשי את האאוטסיידרים [= הותיקים] ביטא את אחד המאפיינים בתהליך הבידול של המיושבים
  : למחנה"]

The image of ‘outsiders’, of groups who have in relation to the ‘established’ sections relatively little 
power, tends to be modelled on the ‘minority of the worst’; it inclines towards denigration.” [Elias & 
Scotson 1965: 7] 

ייה ס לחלקים ה"מבוססים" באוכלוסיה, יש מעט מאוד כח, יש נטתרגום: התמונה של "חיצונים", של קבוצות שביח
 ."מיעוט של הגרועים". זה גורם לביזוי  –להיות מיוחסים ל

ספרדים ממדינות  000.270[= ועוד  היהודים שהגיעו מארצות ערב 700,000בתהליך זה הוסוותה העובדה, שמתוך 
    הייתה  של המרוקאים ת". החוויה המרכזית של רובם הגדולגרו ב"מערו 20,000–, לא יותר מדיסטן וכו']רכפרס, כו

.בחברה קולוניאלית, ורובם המכריע קיים כבר מגע תרבותי עם תרבות המערב עירונית,  [Rodrigue 1993; 
Stillman;]. –חשוב לזכור, ששנות הלימוד של רוב המרוקאים היו רבות יותר מאלה של עולי תימן או כורדיסטן, כ

  התורה', שפעלה בשיתוף עם הסוכנותבעיקר של אליאנס, אך גם של רשת 'אוצר  –ו חניכי בתי ספר מהם הי %80
1999 ,[357;   102עמ'   פיקאר ,1995. 1991, פרופ. ירון צור[  

                                                           
התפיסה השלילית של יהודי מרוקו התקיימה גם בקרב האמריקאים. ג'ורג אלן, עוזר שר החוץ האמריקאי הביע חשש שעלייתם של יהודי 103

  ]356, 1999מרוקו תמנע מיהודים "בעלי תרבות" מלהשתקע בארץ. [פיקאר 
  ].9ים כל קשר אל הגזעים השחורים והצהובים [רופין תרצ"א, ] קבע שאין ליהוד13, 1993רופין, "אבי הסוציולגיה הישראלית" [רם 104
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האחראי על קליטת העולים בהסתדרות, השל פרומקין, עשה הבחנה ברורה בעת דיון בוועד הפועל של ההסתדרות בין 
 ]80, 1993[צמרת בהם "כבר משהו תרבותי, מחונך", ובין המרוקאים שאין להם התכונות האלה.  התימנים, שיש

"עדה רוויית מסורת דתית תרבותית עברית, בעלת   – זרחי' גלבלום, שיבח את התימנים'מ –אפילו העיתונאי האנטי
  .105", עדה אוהבת עבודה ומסתפקת במועטאופי אישי נוח ולא תוקפני

 ד הואה אחד המשכפלים הדומיננטיים של דגם התימני 'כמזרחי טוב', כתב עליהם: "שבט זה, מצד אחגוריון שהי–בן
רי יותר נוח לקליטה, גם מבחינה תרבותית וגם מבחינה משקית, מכל שבט אחר. הוא אוהב עבודה, אינו להוט אח

ה מבחינה אחרת הוא אף הקש אחיזה בלשון העברית ובתורת ישראל, אבל (לחלק הגברי, לכל הפחות)העיר, יש לו 
ם של ביותר. הוא רחוק מאתנו מרחק של אלפיים שנה אם לא יותר. הוא נעדר המושגים היסודיים ביותר והראשוניי

 גופנייםה. יחסו לילדים ולאישה הוא של איש פרימיטיווי. מצב בריאותו לקוי. כוחותיו (להבדיל מתרבות)ציויליזציה 
  .]181, 1984שגב תום [בתוך " היגייניים המינימלייםין בצרכים התשושים ואינו מבח

    וביים והשליליים ביצירת הבידול. החיהמעוותים, הסטריאוטיפים של הקטע הזה מדגים שוב את גמישותם 
ונה ", היא תכ(להבדיל מתרבות)גוריון מגדיר כבעייתית, "הריחוק שלהם ...מהציביליזציה  –מעשה, התכונה שבןל

ציה ליגיטימ לו "מעניק"גוריון קובע שיש בינו לבין התימני,  –רטואר. הריחוק הכל כך מוחלט שבןפהרצויה על ידי הר
  לקחת את התימני חסר האונים "תחת חסותו", ולעצב אותו מחדש. 

, ל"ספרות הראשונה" של שאפה הקבוצה הדומיננטית ביישוב, להפוך את הקנון הספרותי שייצרהמראשית ימיה 
האפל והחולני, חונכיו למערב כביכול אחרות, להיות אלה שגואלים את ה'מזרחי' מעולמו  במלים ,106ה'מזרחים'

ומדריכיו בתהליך המודרניזציה. יהודי מרוקו ועיראק, שבאו במגע עם תרבויות מערביות, היו ערים יותר לפערים בין 
ינן "מסתפקות במועט" יותר הקבוצה הדומיננטית הישראלית לבין המערב, והיו ברובם בעלי שאיפות מודרניות שא

מבני הקבוצה הדומיננטית. איש הנהלת הסוכנות יהודה ברגינסקי, הסביר את המקור לתוקפנותם של המרוקאים בכך 
  .]29, 1978[ברגינסקי  ו שלא להיות כנועים בפני השילטוןשהליברליות של השלטון הצרפתי לימדה את יהודי מרוק

תימנים נבעה מכך שבניגוד למרוקאים ולעיראקים, הרפרטואר כלל את העדפתה של הקבוצה הדומיננטית את ה
בהכנעה. אחת  הסתגל אלימיקומם בהיררכייה הסימבולית, ולההתפיסה שהתימנים נוטים ביתר קלות לקבל את 

יה השנייה הייתה "התרפסות". הביטוי "התימני/ה שלי" יות של התימנים בשיח של אנשי העלהתכונות החיוב
ון ההיסטורי [Shapiro 1978, 13]פיהן של נשים אשכנזיות בתקופת היישוב, וציין את עוזר/ת הבית. היה שגור ב

ון יוסף גורני, ציטט בסמינר אוניברסיטאי, גברת ותיקה אחת, ששמחה על עליית האתיופים בשנות התשעים, כיו
  .עלייה השניה בשנת תשמ"חה וה –העליות היו בשנת תשמ"ד שסברה לתומה ש"התימנים אינם מתרפסים כבעבר".

 רופ.פ אך האם הייתה זו באמת התרפסות "טבעית", או שמא הייתה זו ה"אין ברירה", כמו שמגדיר זאת ההיסטוריון
ה או ות זו בפשטות סוג כז? האם לא הייתה התרפס שהפכה את התימנים ל"מתרפסים" ,]47, 1996[ניני יהודה ניני 

יה התימנים, כאמור, החלק מ? עבור  ששיתק את התימנים ומנע מהם להתנגד" הדיקטטורית תרבותמה"הלם אחר של 
  גם המפגש הראשון עם המודרניזציה. ,המפגש עם הציונות

זכות בעיני הקבוצה הדומיננטית, הייתה העובדה שהתימנים היו ברובם הגדול נקודת נקודה נוספת שהעניקה לתימנים 
בעיני מערכת  כ"חומר אנושי"ערכם  אל העיר. עובדה זו העלתה אתהכפר כפריים, שעדיין לא חוו את המעבר מן 

הקליטה, שקישרה בין כפריות וחקלאות לבין "בריאות". לעומתם, רוב המרוקאים והעירקים עברו את שלב המעבר 
  .(כשמונים אחוז מהמרוקאים היו מרוכזים בערים הגדולות)מהכפר אל העיר כבר בארצות המקור שלהם 

יה השנייה, שבה הוגדרו התימנים כ"פועלים מני, התפתח כאמור כבר בתקופת העלזרחי החיובי' כתיהמיתוס של ה'מ
מודל המשתקף בברור בטקסט   – ת "טבעית" לעבודת אדמה ולחיי כפרטבעיים המסתפקים במועט", ויוחסה להם יכול

ועט" ש"אינם להוטים אחר גוריון שציטטתי למעלה. ההעדפה הזו של "פועלים טבעיים", "המסתפקים במ –של בן
  העיר", מתגלה גם במערכת הבידולים והסלקציה שהופעלה כלפי המרוקאים. 

מערכת הקליטה בשנות החמישים, בידלה למעשה בין מרוקאים 'טובים' ו'רעים'. כשניסו למשל אנשי התאחדות עולי 
האחראי מטעם הסוכנות, להקלות  שרגאי, ., לבטל את הסלקציה על יהודי מרוקו, הסכים ש.ז1954–צפון אפריקה ב

  . יושבי העריםאולם היה נחרץ בדעתו לא לבטל את תקנות המיון לגבי  ,הכפרייםמסוימות ליהודי מרוקו 
 הגזעני אנטישמי יושבי הכפרים במרוקו נתפשו על ידי המשקיפים הציוניים כמי שעומדים בדרישות של הרפרטואר

פרופ. מונה דתית תמימה, צניעות והסתפקות במועט. הם היו כמו שכותב הדומיננטי מן ה'מזרחים': קרבה לקרקע, א
  .107] 376, 2001" [צור ר, "'התימנים' שבקרב יהודי מרוקוירון צו

 ,כחומר שלילי , נתפסו על ידי השליחים הציונייםיהודי מרוקו שהחלו בתהליך המודרניזציה ובאו מן המלאח העירוני
"יוצאי העיר [...] הנראים  – ד השליחים הציוניים בצפון אפריקהשכתב אח דווקא מפני שהתחילו להתמערב, כפי

בהופעתם כבעלי תרבות ספגוה באופן שטחי ואינם אלא ליבנטינים חלושים [...] ריקים הם מכל שאיפה נעלה. [...] 

                                                           
  ].22.4.1949גלבלום, הארץ [105
"ספרות ראשונה". מושג המופיע במאמרו של יבנאלי "עבודת התחייה ויהודי המזרח",[תר"ע] לפיו אחד מיתרונותיהם של "יהודי המזרח" 106

 ה).ציונים המזרח אירופאים שהספרות הציונית הייתה ספרותם השניהיא בכך ש"ספרותם הראשונה" תהיה הספרות הציונית (בניגוד ל
  ואילך] 23גרינקר תשל"ג, על הערצת ה'מזרחים' כחקלאים ראו גם: [107
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 [כך במקור]דיעות הנראה לראשונה כגידול פרא, ללא י [המרוקאי הכפרי]ואילו יוצאי הכפר הם כמעט אנאלפבתיים [..] 
חיובי ורצוי, הנכון להסתגל לכל  כחומרכל לשון תרבותית, וללא יכולת ביטוי עצמי, דווקא הוא נתגלה בחייו בארץ 

  .108 ]213[אבידוב תשי"ג,  שורשים"קושי ולחיי עבודה וכיבוש והוא מתאזרח בתנאי הארץ המיוחדים ומכה בה 
 מלאח;טוב' כתימני (או מרוקאי כפרי) כך שכפל את המרוקאי (מן הכשם שהרפרטואר ייצר ושכפל את דגם ה'מזרחי ה

  גוריון היה אופייני:  –ונתי") כ'מזרחי הרע'. יחסו של בן"העירוני שכ
 Those from Morocco had no education  Their customs are those of . [= המרוקאים הם חסרי חינוך] 
Arabs.  [מנהגיהם הם של הערבים =] They love their wives, but beat them…Maybe in the third 
generation something will appear from the Oriental Jew that is a little different. But I don’t see 
it yet. The Moroccan ] ואנו חייבים להלחם במזרחיות שלהם [= המרוקאים לקחו הרבה מן הערבים   Jew took a 
lot from the Moroccan Arabs. The culture of Morocco I would not like to have here. And I don’t 
see what contribution present Persians have to make…we are in duty bound to fight against the 
spirit of the Levant  .[Moskin 1965, 67] [= אנו חייבים להלחם נגד רוח המזרחיות] 

הכהן ה הבלתי מוגבלת" [מן של העליגוריון מתואר פעמים רבות כ"פרקליטה הנא –בהיסטוריוגרפיה המקובלת, בן
ד בן (שלה אכן התנג], אולם כפי שמראה פיקאר, הגישה הזאת "אינה מבחינה בין הגבלת מספרי העולים 304, 1994
  .]380, 1999קאר [פי" סלקציה, שבה צידדלבין בחירת טיב העולים, כלומר,  גוריון)

תהליכי גוריון בקטע שצוטט לעיל (המרוקאים והפרסים), הן הקבוצות שעברו בפועל  –שתי הקבוצות שמזכיר בן
  .כמעט כמו שעברו התימנים 109במיוחד ואכזריים סלקציה קפדניים

  : אם רצונו היה לעלות לארץ חייב לחתום להלן שטר עבדות סטנדרטי, עליו היה כל יהודי מרוקאי [=
  

  הצהרה
  אנו החתומים מטה...העולה לישראל עפ"י אישור מחלקת העליה של הסוכנות היהודית בקזבלנקה.

  ובני... יחד עם אשתי...
ת מוסדוהמצהיר בזה, כי הוסבר לי וקבלתי לתשומת לבי ולידיעת בני ביתי הנלוים אלי, שאחרי בואי לישראל יטפלו 

ח רק בתנאי שאלך לעבודה חקלאית אשר אליה אשל אליתי הנלוים האחראיים לקליטת עולים בישראל בי ובבני בי
  או לעבודות פיתוח אשר תקבענה לי ע"י המוסדות המטפלים בכך.

אם לא אקיים את התנאי האמור לא אוכל להיזקק לעזרתו ולטפולו של שום מוסד מהמוסדות המטפלים בקליטת 
  עולים בארץ.
  18.2.1956קזבלנקה יום 

  חתימה...
י מרוקו, התחוור להם ש"עבודות פיתוח" כללו גם עבודות פיתוח של גופם, יעלייתם לארץ של יהודרק לאחר 

פה לאחר מותם חלק מגופם הושלך לאש, כשבאמצעות ניסויים רפואיים מזוויעים כפי שביצע ד"ר מנגלה באושוויץ
ו לם לכל המרבה במחיר, אנמכרו למוסדות מחקר בעוחלק אחר בותר לחתיכות מעל הכיור שכ"פסולת ביולוגית" ו

ת בישול וצליית מוחות ילדיהם באמצעות הקרנות רדיואקטיביות, שמעבר לצלקות עמוקות גם גרם למותם באמצעו
עבדות שלהם נכתב –ליחס הרבה יותר טוב, כי גם בשטר מחלות סרטן. עבדים גרמניים לפני מאות שנים זכו

ודי ותו של העבד ולא בזמן שהוא עדיין חי, כפי שנעשה ליהש"ברשותי לבשלו ולצלותו", אך שם דובר רק לאחר מ
 .חמ. ית הדת–דאז מהציונות שר העליה והבריאות.גוריון ובפיקוחו של –על ידי שליחיו הרופאים של בן ,מרוקו

  שפירא].
מרוקו מ,  אך הזקנים והחולים "ואפילו הפושעיםקהילה יהודית שמגיעה כולה, גם את  גוריון היה מוכן לקבל מכל–בן
 "קבע"באותה ישיבה הוא  .110]379, 1999, אב"ג. פיקאר 4.6.50גוריון במוסד לתיאום, –[בןלא חולים ולא זקנים."  –

 .[שם] ם נגועים במחלות, ובמיוחד בגרענתשאין כמעט אפשרות להביא עולים מצפון אפריקה, מאחר שרוב
פחות חלק מהדיווחים של , שכן לוריון ויועציוג –ןשל ב אנטישמיותרבות אחרות, נבעה מקביעה זו, כמו קביעות 

                                                           
 –השנייה, בנוגע ליהודי מזרח –מעניין לציין, שהתפיסה הזאת, הייתה גם התפיסה של ראשי המשרד הארצישראלי בתקופת העליה108

רה העולם הראשונה,  כי בעלי הרכוש לא נמשכו לחקלאות. עד מה–רופין וגם אני, מן המציאות שלאחר מלחמת אירופה: "למדנו שנינו, גם
אמצעים בעלי הכשרה חקלאית, השואפים בכל לבם להיאחז ולהשתרש בקרקע המולדת, עדיפים מאלה שצרור –הוברר כי אנשים מעוטי

הוציא לולוהט  רי כל, אבל לעומת זה היו עשירים בנסיון מעשי ופעם בהם רצון עזהכסף בידם, אבל אינם מוכנים לעבוד בעצמם. הם היו מחוס
  ]. 81לחם מן הארץ" [ אטינגר תש"ה, עמ' 

 .]392, עמ'  1999. על הפרסים ראו: [פיקאר ]2001; צור 1998מלכה  ;1999[פיקאר על הסלקציה של המרוקאים ראו: 109
 ,כתב עת( [פיקאר  עלייתם של חולים ומשותקים, גם אם לא סיכנו את בריאות הציבור בן גוריון צידד בהטלת איסור עללמרות זאת, 110

ות גזענית מחיה, מדיני –למנוע מהם אמצעי ,תפיסתו הגזענית מתוךגוריון דאג  –בן ולגבי הנכים שכבר היו בארץ,[=   ])378,  1999
    מות כבישים של ארגוני הנכים]. וחסי , בעקבות מאבק מרלמניינם) 2018(בשנת תשע''ח  שרק השתנתה מעט

, ממשיכה עד פריקהא –של העלאת צעירים לארצנו בלבד ללא הוריהם שנהגה כלפי יהודי צפון ,גם "השבחת הגזע" באמצעות סלקציה
ית נ, ובאמצעות תכבעיקר מרוסיה, להבאת צעירים וצעירות שחלקם גויים הורים)ללא (= נוער עולה ה" ''ימינו באמצעות ארגון "נעל

  לשיכנוע הצעירים מאירופה וארה''ב לעלות ארצה ללא הוריהם.  – "תגלית"
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הוא כותב ש"ביחס לחולים  ,יה סתרו את הנחותיו. בתזכיר שכתב יעקב כרוז, אחד השליחים למרוקושליחי העל
מהלכים סיפורים מוגזמים וברצוני להבהיר את הדברים. דו"ח של רופא אלג'יראי מוסמך קבע, שמצב  ,אלה [מרוקאים]

המרוקנים משביע רצון, אחוז החולים מכלל העולים הניתנים לריפוי תוך זמן קצר, חודש הבריאות הכללי של 
   .111"בלבד 0.5ללא תקנה הוא  ואילו אחוז החולים 7–5חודשיים, הוא בין 

כזית שכן לפי נתוני הלישכה המר של בן גוריון, דמיונו–פרי נחותהנדמה שתיאור זה היה קרוב יותר למציאות מה
 לה שבשנות החמישים, שיעורם של המאושפזים יוצאי אירופה היה גבוה משיעורם באוכלוסייה,לסטטיסטיקה, עו

  .]370 עמ' , 1999[פיקאר נמוך משיעורם באוכלוסייה ואילו שיעור המאושפזים יוצאי אסיה ואפריקה היה 
חינה כמנוונים מב הסטריאוטיפיזציה של המערכת התרבותית בשנות החמישים תיארה את יוצאי ארצות ערב )18(עמ' 

תיות ית ודמאימפוטנציה רוחנגופנית, מלוכלכים, סובלים ממחלות תורשתיות, מעוני ודלות כרונית, מנחיתות מוסרית ו
דט מגלבלום, בסדרת מאמריו בהארץ, דרך יגאל מוסינזון במחזותיו, ועד אייזנשט .]28עמ' , 1986[פירר  חשוכה

ת מכות ושליפו , ככאלה המשתייכים לעולם "אפל", סוטה וחסר מוסר:במחקריו הסוציולוגיים, ה'מזרחים' יוצגו
ויה ההזם סכינים, משחקי קלפים והימורים, שתייה לשכרה וזנות, זוהמה, פריצות מינית וגניבות, אפיינו לפי תפיסת

  .]156עמ'  , 1997[צמרת  הפשעים הכללי במדינה את ה'מזרחים', ובייחוד את עולי צפון אפריקה, ובואם נתפס כסיבה לגל
  

פשע, כדי ו אנושיים של חוסר חינוך–תוך יצירת תנאים תת כפיית העולים לעבור לאזורי הגבול
  ם של הספרדים כמנוונים, פיזית, נפשית ורוחניתלהצדיק את תיאור

  
המעבר לפריפריה, שהיה אלמנט הכרחי במדיניות פיזור האוכלוסין הישראלית בשנות החמישים, אותה  )46(עמ' 

במתיישבים את כל המקומות  = כדי למלא[ 112ו'מזרחים' גם יחד אר בהמשך, נתקל בהתנגדות של רוב העולים, 'אשכנזים'את

שהותירו הערבים במנוסתם וכדי למלא את המרחבים הריקים מיהודים בנגב ובגליל, ניתן היה לדלל את המושבים והקיבוצים שהתפארו שהם 

ישע להגיע לשם, אלא לחבקם  –עולים אובדי עצות וחסרי ולא להכריח באלימות אכזריתמים היו "חלוצים" ולהעבירם למקומות השומ

כדי להתאקלם בהדרגה, בסובלנות ובסבלנות. מעבר לכך, לא היה צורך לשם  כך בעולים מצפון אפריקה, אלא ניתן  ולהעבירם למרכז הארץ

 ל את מספר החיילים לנח''ל, באמצעותה זו וניתן היה אף להכפיגוריון בדיוק לשם מטר –אותו הקים בןש היה להסתפק בחיל הנח''ל

, שהיוו את את אנטישמיים –אלא שהסיבה האמיתית של "הפיזור" נבעה אך ורק מהנימוקים הגזענייםהמתגייסים מהעולים החדשים, 

פי "תאורית  –שעל רמניים שבמרכז הארץג –כוזי ההינדוהציונות, היינו, פיזור והרחקת ה"מנוונים" כמצורעים מרילוגי של הגרעין האידאו

העולים ש"פוזרו" לבאר שבע היו בדרך כלל מקרב האוכלוסיות . הגזע" המעוותת וההזויה שעיצב רופין הם היהודים האמיתיים]
שנחשבו לחלשות ביותר, במונחיו של יוספטל, אלה ש"לא הייתה להם ברירה". תהליך הגירה פנימי זה פוקח אף הוא 

כת הביורוקראטית, שקבעה נוהלים שונים, והפעילה אמצעי אכיפה שונים, בכדי למנוע מ'המזרחים' להגר על ידי המער
שטרה, גביית רת כרטיסי מזון, שיתוף המ(בין היתר מניעת העב ורי הספר והפריפריה אליהם פוזרואל הערים מאיז

   .]2002 קמפ :תשלום מן העוזב, מניעת עבודה בלשכות התעסוקה ודיור חלופי.) [ראו
מסד שריכוז גבוה מדי של 'מזרחים' בבאר שבע עלול לסכן את עתידה של העיר. רה של באר שבע, חשש המבמק

ת חשש זה הוביל לסדרת החלטות ביורוקראטיות, שמטרתן הייתה לייצר קבוצה חברתית 'אשכנזית' שתזכה במישרו
[פרוטוקול  ירופאי בעל כסף והשכלה"י אלמנט א. "הארץ לא תתמסד" אמר זלמן שז"ר "בלהניהול של העיר
  .]S 76/100אצ"מ  )4.11.5(הנהלת הסוכנות 

הליך כשהגיע גל העולים הגדול הראשון, נוצרה בעיה חמורה של דיור. השלב הראשון בת 1949החל משנת ) 56(עמ' 
תייל  דרותוגודרו בג שנבנו כמו מחנות הריכוז הנאציים הקליטה היה ריכוזם ב"מחנות עולים". היו אלה מחנות סגורים

יהלה הסוכנות היהודית נ. [Sachar 1979, 404] שהשאיר הצבא הבריטי סגורים בתוך מחנות וחלק קטן מהעולים שוכנו
   .ם][ש הליםכמעט מחצית מאוכלוסיית המחנות חיה באו 1950את המחנות וסיפקה לדייריהם מזון ושירותים. באמצע 

הצפיפות הייתה  .114ויותר 100.000היו במחנות  1950י במא 113ים רבים:השהייה במחנות אלו נמשכה חודש      
אולמי שינה גדולים ומנוכרים לעשרות אנשים, מזון דל  מחסור חמור במיתקנים סניטאריים,בלתי נסבלת, היה 

  .115חים מרכזיים ומערכת רפואית לקויהוחדגוני, שהוכן במטב
אי עיניים עם דגש על ורופ מקיפות שכללו רופאי עור עברו בדיקות רפואיות "יהשער העל"העולים שהגיעו ל

trachoma  הבדיקות היו במקרים רבים לא מדוייקות ולעיתים מסמכים אבדו דבר שגרם  .][ראו דוידוביץ ושוורץ

                                                           
  ]259 –825עמ'  2001. [פרופ. ירון צור ,I– 550 /20S, אצ"מ], 3.2.1949"למצב היהודים בצפון אפריקה הצרפתית", תל אביב, [111
 ].2002על התנגדותם האקטיבית של העולים ה'מזרחים' ראו [קמפ 112
. השהייה הממוצעת שלהם הייתה כבר שישה מחנות 53 –עולים ב 93.000, היו 1950להם היה שלושה חודשים. במרץ ממוצע השהייה ש113

 51נת עולים חדשים ששהו שם כבר למעלה משנה. בסוף ש 100.000חודשים. בסוף שנות החמישים מחנות העולים "הזמניים" איכלסו כבר 
 .250.000 –מספרם עלה ל

 ]7, 1988מחנות. [קצ'ינסקי  42 –ב 63.000וביוני אותה שנה  033.00היו  1949במרץ 114
. על פי נדב דוידוביץ ושיפרה 1949"במאה אלף העולים הנמצאים כיום במחנות עולים מטפלים פחות ממאה רופאים", הארץ, נובמבר, 115

פול. מספר המיטות למשל, שהיו פנויים היו זקוקים לאישפוז מיידי ורבים אחרים לטי 1952 –1948שוורץ כעשירית מהעולים בין השנים 
 ] Davidovich & Shvartsממה שנדרש. [ 10% –פחות מ 300לחולי שחפת היה 
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[=   והחיסוניםבמאמרם ישנם תיאורים על הליקויים בתהליך הבדיקות  [דוידוביץ ושוורץ]לחיסון נוסף ובלתי נחוץ. 

 )בגלוסטרשייר 499, מס' Friendship and Fathהאנגלי אדוארד ג'נר (אח בלשכת  ע"י ה"בונה החופשי" 1796-ב ושהומצא
ועל היחס המנוכר של הצוות הרפואי שנאלץ להתמודד עם המשימה שלו  וממסד החיסונים ה"בונה החופשי" לואי פסטר]

התפיסה  [דווידוביץ ושוורץ]לבלוע כדורים. בתנאים קשים ובמקרים רבים לאלץ כמה מהעולים לקבל זריקות או 
ששררה בקרב הצוות הרפואי הייתה שאין טעם להסביר לעולים החדשים את המשמעות של הבדיקות הרפואיות בגלל 

 ,חזרה פעם אחר פעם על ידי הצוותים הרפואיים. האנתרופולוגית פיליס פלגי תיארה ,המגבלות המנטאליות שלהם
השליכו אבנים על הצוות הרפואי שהגיעו לחסן  ,דשיםהחהצוות הרפואי באחד היישובים כיצד באחד הביקורים של 

התנאים את הילדים. השמועות שהופצו בקרב העולים היו שהאחיות באות לשים "דם מזוהם" בגוף הילדים. 
  ביץ ושוורץ].[דוידו תים לאלף לידות של תושבי המעברותתינוקות מ 157 –והגיעו להסינטריים גרמו לתמותה גבוהה 

העיתונאי גלבלום כתב: "המחנות הם ערים שלמות ללא תנאים סינטריים. מחנות ספורים מצויידים במקלחות חמות 
] במחנה אחד …] האנשים איפה מסריחים בפשטות. […] במחנות שלמים אין אף מקלחת אחת של מים קרים. […[

 ."המחנות אופף ריח הצואה את המקום ] ברבים מן…שבו יש ארבעת אלפים איש יש חמישים יחידות [בתי כיסא] [
  .116"חות החיות בתנאים כאלה ארבע שנים] משה שרת כתב ביומנו: "יש משפ77, 1993[ליסק 

 נאסר עליהם לחפש עבודה מחוץהמחנות היו מרחבים סגורים. העולים ששהו בהם נותקו מהארץ ומהאוכלוסייה. 
 Shuval 1963, 182] [ מהגברים היו מובטלים 70%ס מעשה, דשים באפעקב זאת ישבו חו למחנה, כל עוד שכנו בו.

  .]70, 1986[קצ'ינסקי  באו במגע יומיומיהם  מם ים בפקידים שעמדוכאים ומתוסכלים, חסרי אונים ותלויי
תלותם של העולים ברשויות הקליטה עבור שירותים בסיסיים, העניקה לסוכני הממסד בשדה הבירוקרטי כוח בלתי 

התחיל גיורא  1949בר בנובמ .117ות, לא רק לראשי מחלקת הקליטה, אלא גם ובמיוחד, לצוותים שעבדו במחנמבוטל
 .]89, 1986[פלזנשטיין ושחר  אחרי שהתרגלו לסעוד על שולחננו" דרך "להוציא את האנשים מהמחנות, יוספטל לחפש

להביא לסגירה הדרגתית של המחנות. עיקר הוחלט בסוכנות על תכנית לניתוק העולים מתלותם ברשויות הציבוריות ו
  ."מחנות מעבר"הפעילות הייתה בהסבתם ל

העלה לוי אשכול, ראש מחלקת ההתיישבות וגזבר הסוכנות, את הרעיון  )1950 ץבמר 27(בתחילת שנת חמישים 
שובם של היה יי – 118שאז עדיין לא כונתה בשם זה –להקמת מעברות. הרעיון המרכזי בתכנית המעברות של אשכול 

עם האוהלים שלהם ונעמיד אותם על יד  [המחנות]העולים ברחבי המדינה בקרב היישוב הוותיק: "ניקח את היהודים מן 
אנו יחד עם הממשלה נשתדל  –אם תהיה עבודה בסביבה, מה טוב. אם יהיה חוסר עבודה  –דגניה. אשר לעבודה 

הסוכנות להעביר את העולים למעברות, ונחקק חוק "שלא כך החלה מחלקת הקליטה של   .ליצור עבודה" [ביין, שם]
שני שליש מתושבי המעברות,  .119"א אם כן עבר תקופת מגורים במעברהיוכל עולה חדש לקבל שיכון במשך הזמן אל

  .]7, 1986[קצ'ינסקי  ואחוז זה עלה בהמשך שנות החמישיםהיו 'מזרחים',  1952מחנות העולים ובתי העולים בסוף 
שישנם  כול, פיזור העולים היה אמור להתבצע "בדרך כזו, שאנו לכל אורכה ורוחבה של הארץ, במקומותפי אש –על

ת העולים באופן זה אנו מפזרים א ))4(עמ' 74(= שהיוו למעשה מחנות ריכוז  שובים, נשעין עליהם שיכוני עוליםאיזה יי
  .]66, 1982[בתוך ביין " עליהם על שכם רחב של היישוב כולוברחבי הארץ ומטילים את הדאגה 

לידה אנטישמי של ס  –[= לאחר שתושביהם קיבלו חינוך גזעני אולם "היישוב" לא היה מוכן לקבל עליו את המשימה
ם עאת המשא ומתן הרשויות המקומיות הסתייגו מהקמת המעברות בתחום שיפוטן ורובן ניסו לעכב  .מה'מזרחיים']

היו , שבעיקר של מפלגת מפ"ם הקיבוציםאנשי "ההתיישבות העובדת" ובייחוד  .]102, 1996[הכהן  הסוכנות ולדחותו
לשתף פעולה עם הנהגת מפא"י,  1948בעלי תפקיד מרכזי באירגון ההגירה לפני הקמת המדינה, חדלו לאחר 

    על כל פנים בכל מה שנגע לקליטת העולים ה'מזרחים'.
ת משאבים במסגרת האתוס הסוציאליסטי של תנועת קריאתם של אשכול ושל הסוכנות, הייתה לכאורה לחלוק

. רה תכניתם בשדה החברתי והכלכליתמודד באופן משמעותי עם הבעיות שיצעבודה, אולם למעשה הם לא ניסו להה
חלוצית שלהם, שימשה רק כהסחת דעת, כהסוואה לתהליכים  –בסופו של דבר הרטוריקה הסוציאליסטית

  .שפעלו בשדה החברתי הישראלי יםוהמפל אקונומיים המבדלים –הסוציו
 גוריון ורבים אחרים, התייחס ל'מזרחים' ובייחוד ליוצאי מרוקו כאל "פסולת אדם" –לוי אשכול, כמו בן

אמר אשכול: "עליכם לדעת ישובי הספר, ליושבי מעברת כפר סבא להתפנות  וכשסרבו ו"חומר אנושי קלוקל",
ל עבור אשכו. ]52, 1998[בתוך מלכה  "על מנת לאיים עליהם במקצת סביבשאנשים אלה נוחים בסכינים, יש לירות מ

  .]73, 1986קצ'ינסקי [ האוכלוסין פיזורתכנית  לביצועכפייתי ואלים ר בראש ובראשונה מכשי ויוספטל, היו המעברות

                                                           
  .] 77, 1993[ליסק משה שרת, "יומן אישי", 116
 0030 –סגל העובדים של מחלקת הקליטה של הסוכנות היהודית מנה כ –עמדות אלה היו גם הם למחלוקת ומקח בין המפלגות הפוליטיות 117

  [Hachohen 1987, 106] .[Israel State Archives , 855, 1900,1901] 1951 –1949עובדים בין השנים 
,  נמסר ב"דבר": "הוקמה מעברה הראשונה לעולים שיעסקו 1950במאי  23 –"מעברה". ב –הופיע מלה חדשה  1950בחודש מאי 118

  ].68, 1982ומית", בתוך [ביין ירושלים, על מורדותיה של כסלון הדר בערי –בעבודות יעור 
 ].12.5.1950[ ,על המשמר119
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השדה של  [= הפנימיים] הפער בין האידיאולוגיה המוצהרת של מנהיגי תנועת העבודה לבין הצרכים האימננטיים
עודדה והאיצה את  [= שלטון מפא"י וקיבוצי מפ"ם]כמו שכותבת הכהן "המערכת הבירוקרטית  הביורוקראטי הלך וגדל,

נראה שהסוכנות ניסתה לכפות על   .]102, 1996[הכהן " וניות של היישוב הקולט על העוליםהתפתחות שיטת הפטר
 –נוצריתה ה מוכן אליה מבחינת נטייתו התרבותיתלא היהוא שלאחר המלחמה, תכנית ש נוצרי –היהודו היישוב

ם שלו. כך למשל, הגדילה הסוכנות בהתמדה את אוכלוסיית העולים בתחומי יוהאינטרסים הכלכלי פרוטסטנטית
העולים העיראקים שהגיעו בחודשי החורף והאביב של  .120קצאת משאביםהיישובים בניגוד להבטחותיה ובלי תאום וה

על כתפי  העומס נפל .121נשלחו ברובם היישר אל המעברות  ,"מבצע עזרא ונחמיה"במה שכונה  ,1951שנת 
[=  ככל שמספרם היה קטן יותר, היו אפשרויותיה הכספיות של הרשות מוגבלות יותר .התושבים והרשות המקומית

שהתנאים החמורים  עסקנים הציוניים וגם משוםידי ה-עלנגנבו  והממשל האמריקאי (האו"ם) לאחר שכספי הסיוע של אונר"א
כחלק מיישום המדיניות הציונית של "להוציא את  ,ששררו במחנות ובמעברות, תוכננו מראש כדי לגרום למה שיותר מתים

לפיכך השירותים שניתנו למעברות במקומות אלה היו מועטים, ובמקרים רבים אף . כפי שהוכחנו בחיבורנו]המנוונים", 
  .]76, 1986[קצ'ינסקי  ד הפנים לא הגיעו בזמןבות של משרלא ניתנו כלל. גם ההקצ

 138.000מעברות עם  85 –ביולי  ,נפש 70.000מעברות ובהן  65היו  1951מספר המעברות הלך וגדל: באפריל 
ות מהעולים שהיו בטיפול הרשוי 70% –כ 1950בסוף  .[שם] נפש 170.000בהן מעברות, ו 87עולים, ובספטמבר 

 120–הוקמו יותר מ 1952בלבד היו תושבי מחנות עולים. עד אמצע  30% –רות, וכהציבוריות היו תושבי מעב
  .]90, 1986[פלזנשטיין ושחר  בהם כרבע מליון נפש בשיכון ארעימעברות וכפרי עבודה ושוכנו 

, ובשלב לילה מחומרי בניה קלים, שמהם בנו מבנים ארעיים: תחילה אוהלים, לאחר מכן בדונים –המעברות נבנו בן
לא באה לציין חיבה יתרה לסוג זה של דיור, אלא  –בדון, פחון, צריפון  –אחרון פחונים וצריפונים. לשון ההקטנה ה

  .מ"ר) 15–10(שטחו של צריפון לא עלה על העידה על ממדיו, שהיו דחוקים להפליא 
  גד: –, לאחר ביקורו במעברת מגדל1950העיתונאי יצחק יעקבי כתב בסתיו 

כן משפחות. ...הפגישה הראשונה שלי במעברה הייתה עם קבוצת נערים. כאשר שאלתי אותם הי 242–אוהלים ל 242
 ם בכלני ברזי. ש'מאז עזבנו את מחנה בית ליד, לא התרחצנו עדיין'המקלחת, השתוממו לשאלה מוזרה זו, והשיבו: 

ח מסביבם. הוקמו צריפי פללא קורת גג וזבובים רבים היו כאלף נפש. בתי שימוש במחנה  ,המחנה לכל יושביו
  בדו"ח של המחלקה לקליטה נכתב: .[שם] ין מים הפכו גם אותם לבתי שימושלמקלחות. ובא

 ומגבילה את , גורמת להתאבדויותנוצר הווי של ארעיות ממושכת, ארעיות ההורסת חיי משפחה, הורסת את האדם
 ]…כל הילדים בחוץ. כל המשפחות ביחד. [נכונותו למאמץ. במעברה חי האדם לעיני כולם ומשולל פינה משלו. 

רה, הבנה הופכת לתג –כללית. בתנאים אלה כל איהאת העצבנות, מחשמלים את האווירה התנאים הקשים מגבירים 
ק [ליס וצר בו הושארו העולים כאילו בחוץכנס למעגל היישוב ולהוות חלק י] במקום לה…לקטטה, להתפרצות. [

ברה אילו". למעברות לא היו דרכי גישה; קשיי התחבורה היו נחלתם של אנשי המעזה לא היה רק "כ  .]76, 1999
, ופאים גננות, מורים, מדריכות ועוד. המצב היה חריף במיוחד בתקופת החורףר –עצמם ושל עובדי הציבור 

ברות והדבר יצר ניתוק כמעט מוחלט בין המע (עמ' צ"א)45 כשהאוהלים הוצפו וגם עפו באויר מהרוחות החזקות
פירסומים לאחר פירסומים בחו"ל וגם ב. )52 –ו  51(במשך שני חורפים היו שיטפונות חמורים ליישובים שבשכנותם. 

, ה"צה"ל היה זה שסייע במבצעים שנקראו "כסות חורף" ו"יד למעברשל האו"ם על מה שהיהודים עושים ליהודים, 
   ]..)133(עמ' 79ם תזונה במעברות ובישובי העולי –ן קבע בשנת תשי"ז מטעם האו"ם שיש תת[= פרופ. קליי מבצעים שלא ענו כלל על הצרכים הבסיסיים

ואה ביקר בישראל ד"ר מוריס פישביין, מומחה מטעם האו"ם ונשא הרצאה בפני סגל בית הספר לרפ 1952באוקטובר 
–תתה מקרים של כך הרב "במשך כל מסעותי הרבים בעולם לא ראיתי כלוהסתדרות הרופאים. בהרצאה זו הוא ציין: 

לא מחסור במזון, שימוש לא יעיל בו, חלוקתו ההיו: הוא מנה ש הסיבות ."בישובי העולים תזונה, כמו בישראל
  .]297 עמ' , '[מצוטט בקימרלינג, מהגרים וכו שנפוצו עקב תנאי סניטציה גרועיםקטלניות  ומגפות רציונאלית ומחלות

 בשכר נמוך כללה מושגים כמו: עבודות יזומות, עבודות דחק, תהמועט התעסוקה .טלה הייתה רבה וכרוניתהאב
חוסר היכולת  –האונים של העולים ה'מזרחים'  –וח ציבורי. "הלשכה גילמה את חוסרעבודות סעד וכן עבודות פית

. הציוניות להמציא הכנסה סבירה למשפחה, חוסר האונים לנוכח ניצולו של מצב זה על ידי המפלגות הפוליטיות
 .]1988[ברנשטיין  תים החל מהשעות הקטנות של הלילה"אנשים היו עומדים שעות מדי יום בתור ללשכת העבודה, לעי

יכוז [= כמו במחנות הר תנה עבודה, לאחר המתנה ממושכת בתור של אנשים הדוחקים זה את זה באלימותיכאשר לא נ
  .]83 ,1986[קצ'ינסקי  רבים בסיסמאות "לחם עבודה"נשים מן אי, פרצו לא אחת הפגנות סוערות, שסחפו עהנאציים]

                                                           
נפש. כעבור שלושה חודשים כבר היו בה  21.589, מנתה האוכלוסייה הוותיקה במקום 1948למשל, בפ"ת במפקד שנערך בנובמבר 120

קמה ח תקווה, תוכננה ה, במרחק קילומטרים ספורים מפת1951איש.  במעברת עמישב, שהוקמה בתחילת שנת  6.000גידול של  27.5000
לים אוה 1000אוהלים, וכעבור חודשים אחדים הוחלט על הוספת  500צריפים. באפריל הוחלט על הכפלת האוכלוסייה והוספת  500של 

ת; בסוף ענפש, רובם מעולי עיראק ורומניה שהגיעו ארצה באותה  6,600נמצאו במעברת עמישב  1951ושילוש מספר העולים במקום. ביוני 
 נפש, פי ארבעה מהמספר שתוכנן תחילה. [הכהן, שם.]  8.000 –נה מנתה המעברה כהש
 ]105,1996עולים ויותר. [הכהן  70.000יוני) עלו מעיראק  –תוך ארבעה חודשים (מארס121
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ודקת ניצול של כוח עבודה זול. לשם שמירה על חלוקה צתוך , כלעבדים מקרים רבים של הלנת שכר שיטתיתהיו גם 
אל הציוניות מהשמ (למעשה המפלגותנציגי כל ארגוני הפועלים רק של ימי העבודה, הוקמו בלשכות ועדות תור, ש

מקומות בלערער על קיפוחו. הללו קמו לרוב רק לנסות היו חברים בהן, ולפניהן יכול היה הפועל  )חי"וה"פועל המזר
ולחץ  להצבעה למפלגתם כאמצעי ללחץ פוליטי , בשיטת הסלקציה,שבהם ניצלו מנהלי הלשכות את חלוקת העבודה

     .]85[שם,  פותח שעריםה של מפא"י מפלגתיה ו"הפנקס האדום" חברתי. כך נוצר המיתוס של "כרטיס חבר"
זו הייתה פחות או יותר המסגרת בה קיבלו רוב ה'מזרחים' בשנות החמישים את הרושם הראשוני שלהם 

  ישראלית. "דמוקרטיה"מה
. החל מאמצע שנות החמישים ירד מספר התושבים המאוחרות עידן המעברות נמשך עד תחילת שנות השישים

נות אלף נפש. רוב תושבי המעברות עברו לשיכוני קבע בסוף ש 90 –ת כהיו במעברו 1955במעברות. באמצע שנת 
     .שם][ נפש בלבד 15.300נשארו במעברות  1963החמישים. בסוף 

ם של בנוגע לתנועת ה העולים, הופעלו נוהלים קפדניים, בניגוד למחנרק למראית עין בלבדהמעברה הייתה פתוחה 
כיר במכתבים סוכן למשל הגבלה של פנקסי המזון, כמו שכותב באחד ה . אחד מהם היה, כמו בגיטאותהעולים במרחב

י, הוא אשכול, אך מן הצד השנלוי ברורה לו מכוונת מצוקתם של אנשי המעברות הייתה )59(עמ'    .בשדה הבירוקרטי
  הבין שהיא מספקת תנאים אופטימליים לניוד "האוכלוסין" במרחב.

"המשימות "השבחת הגזע" באמצעות העילה של לביצוע יר כמכש ,אשכול ראה במצוקת העולים יתרון
בע קערים. הוא ומן הועל אחת כמה וכמה מן השיכונים  המחנות קל יותר לגייס מאשר מן המעברות,מ  הלאומיות":

 יםלמפלגות הפועל באופן ברור שהשלטונות יצטרכו לפתח שיטות חדשות להוביל את המתיישבים למקומות הרצויים
את  אמר, "היינו עדים לכך שקמו יישובים שלמים ועזבו] 1953[. "בתקופה האחרונה" באלימות אליהםולרתק אותם 

ת נקודולבתיהם או צריפיהם וחזרו למעברות". מסקנתו הייתה כי "ללא ברירה יתרה. ישר מהאנייה נעביר את העולים 
פעולה שיטת ה .]94, 1993[גלעדי  במקום"י סלקציה, אבל האנשים יהיו וחלק בל חלק יהיה בסלקציהההתיישבות [...] 

ולתם לפענח ולהקטין בכך את יכ י לא לאפשר להם שהות במחנה מעברכדכוונה  –מהאונייה אל היישוב   –הזאת 
  .[Steinberg 1998, 43] את מצבם

 דההקפי ,בחשכת הלילה. "כאשר הביאו עולים לירוחם ,עולים רבים מתארים את זיכרון הבאתם למקומות היישוב
כי כאשר יראו את המדבר יסרבו לרדת  ,הסוכנות להביאם בלילה. הפקידים שהפנו את העולים לעיירה חששו

  .]285, 1996ניומן  –[שלי לא פעם בתהליך פיזור האוכלוסין" כפי שאירע ,מהאוטובוס
 הבחושך נחרטשל "ההגעה  טראומהם 'מזרחים' משנות החמישים. הסיפורים כאלה מופיעים בעדויות רבות של עולי

 .[שם] גם לאחר שלושים וארבעים שנה" ,גשבחדות רבה בזיכרונותיהם והם חוזרים ומדגישים את החושך שבמפ
 רבות וגוף]פרוטסטנטי של חברה, ת –פי מאפייני הפיצול הנוצרי –, על[= מחקר קבוצות אדם שונות בעבודתה האתנוגרפית

, ראשונית, מסע אינסופי שבמהלכו מתרחקים ממקומות יישובמודל קבוע של סיפור: "התלהבות  ניומן–מצאה שלי
והאכזבה של הבוקר למחרת. ההבדל בין  –וחשוך  , שמםהחשכה מתקרבת, האורות המתרחקים, ההגעה למקום מבודד

  .]293 מ'ע [שם," המאכזב, בולט ביותר בסיפורים סופולתלו במקום המיועד הגדולות ששל המסע, בין התקוות  תחילתו

יפותם של חולשתם ועיתלותם, , תוך ניצול אכזרית ביורוקרטית–שהופעל באלימות האוכלוסין הכפוי יזורפ            
דרך מה ןבמהות ותהבינו גם, שדרכי יישוב אלה שונ ידוע לראשי מערכת הקליטה. הםו מתוכנן העולים, היה כאמור

 של האוכלוסייה והאלים , האכזריהכפוי –יודבה הם עצמם התיישבו. בישיבות ההנהלה הייתה הכרה בכך שהנ
 – נדבות][= ההת "יש כאן ביטול הוולנטריות מסמל שינוי מהותי ביחסו של הרפרטואר למתיישבים בארץ:  ,ה'מזרחית'

= [ נשמת ההתיישבות החלוצית", אמר אחד מחברי ההנהלה, וחברו ענה לו: "מה שאנחנו נותנים להם זה אוורסט
  בשבילם". ]דובר ב"מנוונים", כי הרי מהנתינה פיסגת
                                        

  :במערכת החינוךשל ה'מזרחי' הבידול  )81(עמ'                                    
  

פסלים סשוכן בתוך חורבה ישנה ושם רוכזו ילדים מכל הגילים, ללא מורים מתאימים, ללא לוחות ורק עם  הספרבית 
 "ו בשבט, ולחכות למי שהתקרא המנהל, כדי שילמדם מעט"טים. כל אשר הם עשו היה לשיר שירי טוכסאות מרופ

בית במקרא וחשבון. ובכן בני ארבע עשרה ישבו עם בני שבע, בני שמונה עם בני שלוש עשרה. [...] הפיגור החל 
  מום. הספר של המעברה. [...] הדברים היו תלויים בהעדר אמצעי למידה. מינימום שבמיני

  .]118, 1975[רבי  "רבי, מתוך הרומן:  "קפק הבגדדי דויד
ים לעולים החדשים כ"ציד השונהציוניים את היחס של זרמי החינוך  מתאר צבי צמרת ,בספרו "עלי גשר צר"

לגייס  השונותהציוניות כיצד ניסו המפלגות  ,המודל של "ציד הנפשות" פעל באופן דומה לדרך בה תארתי נפשות".
ותומכים כבר במחנות המעבר לישראל, ומאוחר יותר  רגל] –דריסתכל באלימות שם  נמנעה [= כשמהחרדים עיםמצבי

השונים ניסו לגייס למערכת החינוך שלהם כמה שיותר הציוניים ראשי זרמי החינוך   במעברות ובעיירות הפיתוח.
מוסיה ששררה במעברות, שירתה את "הדמוגרפיה" בתקציבם ובמעמדם הפוליטי. האנדרל את תלמידים כדי לשפר
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"כמה שיותר גרוע, זה  – גוריון –[= שיטתו הקבועה של בן האינטרסים של מפא"י שהניחה "למציאות להסתבך הרבה יותר
  לו ברצינות במאבקים ובאלימות שבין הזרמים החינוכיים.פ, לפני שטי]יותר טוב"

ובעיקר  –ת , עוד ועוד נכסים ו'טריטוריות'. המפלגות האחרוה של מפלגת מפא''ינתיים, רכש זרם העובדים, בן חסותבי
ה הונהג , כי חזית זו. לא מחו דייןידיה, שגורל הקואליציה היה נתון ב[= של "אגודת ישראל" והמפד"ל] החזית הדתית

ייעו ובכך ס הן שיתפו פעולה עם מנהיגי מפא"י. למעשה בידי הציונות הדתית "השפחה החרופה" של מפא"י
  ."חזית" זו תוך זמן קצר ולכן פירקה ]124 עמ' ,1997[צמרת " רלמוסיה החינוכית להמשךלאנד

 מערכת החינוך במעברות הייתה פרימיטיבית ודלת אמצעים להחריד. התופעה של נוער בלתי מתפקד, אם במערכת
ם שאינם לומדי התעסוקה ואם במערכת החינוך, צצה לראשונה בממדים ניכרים במחנות ובמעברות. שיעור הילדים

  .]80, 1999[ליסק  ו לא מוסמכים, ורמתם הייתה נמוכה. רוב המורים הי40%הגיעה ל 
% 70 –נערים ונערות, שהיו כ 63,000–לא למדו במוסדות יום כ 1952–ב קרב הנוער המצב היה קשה אף יותר.ב

בני דרות הנוער העובד או ב"היו מאורגנים בהסת 20.000האלף רק  63. מתוך בארץ 14 –18 מכלל בני הנוער בני
וכית עקיבא". השאר ובעצם מרבית בני הנוער במעברות היו מובטלים ולא היו מאורגנים בכל מסגרת שהיא, אם חינ

זה כרוב התלמידים מיוצאי ארצות ערב שהצליחו להכנס למערכת החינוך נשרו ממנה בשלב  .]83[שם,  יתאו מקצוע
יך ה השיטתית של צוות המורים הציוניים והמצב הכלכלי הקשה בבית שהצרבעיקר בעקבות הניכור והאפלי או אחר

  .יציאה מוקדמת לעבודה
ית , הייתה נשירה מתמדת של תלמידים עולים מארצות ערב, אפילו בב1949למרות חוק חינוך חובה שחוקק בשנת  

תיכון, ן המשיך ללימודים ב. רק מיעוט קט17% –הנושרים ל מספרהגיע   60 –61 נת הלימודים שלהספר היסודי בש
  בבתי הספר המקצועיים או החקלאיים ועוד יותר מכך לאוניברסיטה. 
ים , הממוצע של הנשירה של תלמיד1960–1957גם מבין המצטרפים למסגרות אלה הייתה נשירה גדולה. בין השנים 

מקצועיים. בשנת במוסדות החינוך ה 68.5%–בבתי הספר החקלאיים ו 61%בתיכונים,  44.5%–אלה הגיע ל
ת באוניברסיטה העברית ופחו 6% –מספר התלמידים מיוצאי ארצות ערב היה פחות מ 56–57 הלימודים האקדמית

   ] ,24Steinberg 1988– 25[בטכניון בחיפה.  4% –מ
מכל הילדים היהודים  52%, 1957הדגמה נוספת לפערי החינוך הייתה העובדה שלמרות שבכל המדינה בשנת 

ל שמהתלמידים  32%היו מיוצאי ארצות ערב, רק  14 –17 מאלה בקבוצת הגיל 55% –ו 14 –13הגיל בקבוצות 
  .[שם] בתי הספר התיכון היו מקבוצה זו בכל 17.7%  מסיימי בתי הספר היסודי ורק

 משךהנתונים המובאים לעיל מלמדים שרוב הילדים והצעירים מיוצאי ארצות ערב, לא נמצאו במסגרות לימודיות ב
 גם אם הם רצו ללמוד לא הייתה להם אפשרות לעשות זאת. מצד אחד אדם.התקופה ארוכה וקריטית בחינוכו של 

רות האשימה אותם הקבוצה הדומיננטית בכך שאינם רוצים ללמוד, ומצד שני המדינה לא העניקה לרובם הגדול אפש
  ללמוד בתנאים סבירים. 

ידול צות ערב ביחד עם יוצאי אירופה. הסיבה לכך הייתה כמובן הבבמעט מאוד בתי ספר למדו תלמידים מיוצאי אר
ם' כנזיהורים 'אש ,הגיאוגרפי, שהתקיים כאמור גם בערים הגדולות. במקומות בהן הבידול הגיאוגרפי לא היה מוחלט

רבים שלחו את ילדיהם לבתי ספר מרוחקים, לעיתים מרחק רב, מתוך חשש שבתי הספר המקומיים בהם היה רוב 
  .[שם] רצות ערב יורידו את רמת הלימודיםיוצאי אמ
  

  של הממסד הציוני עבור ה'מזרחיים' בחירת המורים 
  

 ו? מיאני לא אוהב את רוב המורים שלי. הם קשים כל כך, לא אוהבים אותנו. מאיפה מצאו אותם? מאיפה באו אלינ
[...],  ריפים שבהם אנחנו לומדים רעועים.שם אותם עלינו? אנחנו הילדים עצבנים, לא שקטים, רעבים, קר לנו. הצ

'אתם כאלה ואתם כאלה', שאנחנו תמיד לא בסדר, שההורים שלנו מהמדבר  –והמורים תמיד אומרים לנו 
  .])17 –18עמ'  חקק תשל"ז,( חקק, האסופים.[ ופרימיטיבים ועצלנים, ושבגלל זה אנחנו כאלה

 לא מעטים שחסרים בהם מורים ומחנכים: "למקום הדורשהחינוך בהסתדרות דווח, כי ישנם מקומות  –במועצת
וא בשמונים ילד, עד  –ארבעה חמישה מורים אנו שולחים שניים, וישנם מקרים שמורה אחד מרכז לפעמים שבעים

ם [אורי "מאה וארבעים ילד –של מאה ועשרים עזרה. יש שעל שני מורים או שתי מורות צעירות אנחנו מטילים מעמסה

, של מורים שאינם ובסיסית נוצרו תופעות קשות של מורים שהייתה חסרה להם השכלה אלמנטרית .]91תשי"א, 
 שאך סיימו 18–19 יודעים את העברית במידה מספקת, מורים שלא היו ראויים לתפקידם. אלפי צעירים בגילאי

  .]196 עמ'  ,1997[צמרת  יכון, הפכו להיות מורים ומחנכיםת
על הדרך המקרית בה התגלגל להיות מורה. כחבר בגרעין הנח"ל של תנועת הצופים  מספר אחד המורים במעברות

יבוץ היה כתוב: "ארבעה לאחר סיום הטירונות לקיבוץ כפר בלום. ברשימת סידור העבודה מטעם הק 1951–הגיע ב
בחלסה'" ח  –ה למטעים ואחת עשרה בנות לטיפול בילדים ובמטבח ובהמשך: 'מורה או מורה לכיתה זלרפת, שיש

. הקיבוץ היה צריך לספק מורה לכיתה הגבוהה במעברה והוא קבע שהמועמד יבוא מחברי גרעין (קריית שמונה)
, שגמרו זה עתה את בית הספר התיכון, ישלחו 18הנח"ל. "חשבנו שזו בדיחה או מתיחה. איך יתכן שחבר'ה בגיל 
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אמרתי: 'הלכתי לנח"ל ולקיבוץ כדי להיות חקלאי, ?" בסופו של דבר למרות ש"אני זעקתי חמס.  ח –מורה לכיתה ז
ה, וערעורי נדחה ברוב של קול לא מורה. החבר'ה לחצו ברוב קולות שאני הולך לקריית שמונה. ערערתי על ההחלט

שקיבל את משרת הניהול של בית הספר  ,מנהל בית הספר הזה, חבר קיבוץ גם הוא היה במקצועו רפתן .'אחד
  .]181 עמ' ,1986[מרכוס " י עזר במתמטיקה במשקו תחביב לתת שיעורבמעברה כיוון שהיה ל

שלימדו את ה'מזרחים'  – רבים מהם חיילים וחיילות –מכך שרוב המורים גם הבידול בשדה הבירוקרטי בחינוך נבע 
ו כן נילמד–כמו היו חסרי השכלה מספקת, ובעיקר חסרי הכשרה ואמצעים להתמודד עם מטלה חינוכית מורכבת זו.

 א. קבק. חומרים מסיתים נגד העם היהודי, כמו לימודי רומנים בספרות, כגון "במשעול הצר" על יש"ו הנוצרי של א.
 –ה  סטריאוטיפיזציה מבדלת בשד –צביעים על היפרכפי שהצגתי למעלה, המחקרים הרבים שנערכו בשדה החינוך מ

ורו את מספקת לסוכן מערכת ייצוגים המארגנת עב יינים][= תיוגים מדומ ואין בכך תמה. אם נזכור שהסטריאוטיפיזציה
 המציאות, הרי ככל שהמציאות מורכבת ובעייתית יותר תהיה הסטריאוטיפיזציה המבדלת מוגברת ונוקשה יותר,

לעבור לשלב  גומלין]–[= השפעה הדדית, יחסי א תוכל האינטראקציהל –מו זה של המורה במעברה כ –ובמקרים קיצוניים 
על מערכת  על דברים עיוניים המבחינים ביסודות הנושא] עמוקה [= למחשבה ייצר דיאלוג או רפלקציההשני ול

  הסטריאוטיפים כדי להבחין בפרט. 
. כישלונם של המורים עצמם, חוסר הכשרתם ובורותם, הגבירו את תהליך ההשלכה שלהם על התלמידים ה'מזרחים'

 נשטדט.החינוכי  באמצעות מומחיה, שהיו "ביזנטיים" לא פחות מאייזרצה את הכישלון יהמערכת החינוכית שכשלה, ת
יסוד קדו לתרגם את הנחות השמדעני והוגי חינוך כאליעזר ריגר, קרל פרנקנשטיין, ראובן פוירשטיין ואחרים, ש

, ][= כאילו מדע מדעיות–היהודית לתאוריות פסבדוהמלאכותית הלאומיות של  [= "המזרחיות"]האוריינטליסטיות 
   .]99, 2002[יונה וספורטא,  של הילדים ה'מזרחים' [= יכולות הלמידה] יטיביתאת נחיתותם הקוגנ כביכולשאיששו 

גבי ל, האנטישמי התאור דלעיל בשדה החינוך, של הורדת רמת החינוך לשפל חסר תקדים, כדי להצדיק את תיאוריית הגזע[= 
ות, דילגבי ילדי ונכדי מייסדי המושבות החר הראשונות, בצע במושבותנחשלותם של הספרדים, היה המשך ישיר לגבי מה שהת

  ].כפי שראינו לעיל
כן  , הפעילה אםהטוב'הדגנרט הרע' ו' [= המנוון] דגנרטבין 'ה ]של האישיות [= הבחנות המיקום באמצעות האופוזיציה

 דגנרטהסכימה לקבל את 'האחד היא  משמעי שלה כלפי קבוצת ה'מזרחים'. מצד –את היחס הדו השולטתהקבוצה 
הטוב', היודע את מקומו כ"פועל טבעי" "המסתפק במועט", כלומר, שאינו מעורר תחושת איום על מעמדם של 

ת אמן הצד השני היא דחתה  והחומריים, [= סמלי האתוס והמיתוס הציוני] ה'אשכנזים' בשוק הנכסים הסימבוליים
, זה ארץ]כך כתנאי לעלייתו ל –אף שהוא הוחתם על –לתפקד כעבד, על [= המסרב הרע', השואף להיות עירונידגנרט ה'

השלטוני  שהחל בתהליך המודרניזציה עוד לפני שנכנס למרחב הציוני, כלומר, זה העלול לערער את מעמדה
  .“תשלטשל הקבוצה ה והתרבותי

  
    , רצח ואלימות באמצעות ושאר שומרי המצוות של הספרדים "השבחת הגזע"

  תואנושי ת, נפשיתחני, רותפיזי
  
מי גזע השה "ניוון", שתיאר את אחד המדדים של מיונותיו של ארתור רופיןגוריון היה שבוי בד–אינו לעיל, שדוד בןר

, שכביכול באלפיים השנים ששירטט באמצעות מערכת גרפית טעןהיהודי באמצעות הגורם המספרי. רופין  םבע
נצרות לל לפי המצאותיו רק את יהודי המזרח והיהודים האשכנזים שלא עברו (הכולהגזע השמי מספר היהודים מהאחרונות 

צה רגוריון –. ראינו לעיל את הסיבות שבן(שלא היו לו), כל זאת ללא הצגת הוכחות כלשהן התדלדל )הפרוטסטנטית
לק חרק  והם העלכש( כמו ליהודי תימן מלבד הסלקציה שנעשתה ליהודי מרוקו שכל יהודי ארצות ערב יעלו ארצה,

 ששליחיו ביצעו וההמתות לאחר הסלקציותבפרט ( הוא סבר שמדובר יחסית במספר מועט של יהודים .)מכל משפחה
טי ברי –כמישלינגים לשם סיכול הלחץ האמריקאי , להם הוא היה זקוקלפי הזיותיו של רופיןהמוצא)  בארצות לספרדים

ד זויות שהאשכנזים הציוניים סרבו לבצע וליישבם לילבצע עבודות ב ,להחזרת הנגב והשבת הפליטים הערביים
 יהודי ארצות ערב לארץ, התחוור לו לתדהמתו. אמנם, כאשר הגיעו לאחר הסלקציה , כ"בשר תותחים"הגבולות

וריית שלפי "תיא 57%שעולים אלו יחד עם היהודים הספרדים שכבר היו בארץ היוו את רוב היהודים בארץ, היינו, 
 נופיותככן, אם נצרף את היהודים החרדים, הדתיים ויוצאי -נחשבו "דגנרטים" (מנוונים). כמו םה הציונית הגזע"

ה היוו םי", שלדידו גם הם נחשבו בעיניו לדגנרטים, כפי שהוכח לעיל, הסתבר שמחנה הפועלי"ל" ו"לח"הטרור "האצ
בארץ על העם היהודי, הם רצו להשתלט  את כל הנשק ואת הצבא, שבאמצעותם בארץ מיעוט קטן, שלו היה

, כאשר גוריון השכם והערב, כפי שהוכחנו לעיל–טטורה של הפועלים" עליה הכריז בןבאמצעות הפעלת "הדיק
  .הראשונה–ה שיושמה ברציפות מאז העליהתה "המטרה מקדשת את האמצעים", שיטיהשיטה המנחה קבוצה זו הי

פתחה הציונית, כשתאורייה זו נוסחה והת האנטישמית ים)(הוצאת המנוונ השתלטות זו בוצעה באמצעות "השבחת הגזע"
 יאולוגיה הנאציתוהוחדרה לגרעינה של האידמכס נורדאו, הורחבה על ידי תלמידו הנאמן ארתור רופין  ידי-על

רות מהשיטות גוריון, כששיטותיה נלקחות ישי–ובראשם בן הציונייםהמדינה  –מקימי דור ידי-עלויושמה 
  ת שיושמו במחנות הריכוז באירופה ולעיתים אף עלו עליהן באכזריותן. הנאציוהסובייטיות ו
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, או ת"ניקוי פיזי" של המרחב מה"דגנרטים" באמצעות השמדתם הפיזי  א.השיטות הכלליות של "השבחת הגזע" היו 
הרחק "ל ו/או לתפקד, או כברירת מחדל להעבירם בכפיה לחו או\ולהוליד דור שני תם לכברירת מחדל לפגוע ביכו

רובת תע–באמצעות נישואילהטמיעם מאוחר יותר   ב.. בם במובלעות ליד הישובים הקיימיםשליד הגבולות ו/או ליי
חינוך שעלתה יחד הערכת מ ידי-עלמניעה אלימה של החינוך היהודי מהעולים  ג.של הגזע השמי עם גזעים אחרים. 

א, גויס הצבכשלשם כך  ,םיבאמצעים סטליניסטי עהשל ה"דגנרטים", שהתבצ "חינוך מחדש"הכרזה על ו עם העולים
נעה מאלו שהיו אמורים להיות תלמידים, נמ 70%כאשר  ,, כשלמעשה נמנע מרובם חינוך כלשהוכפי שהוכחנו לעיל

 מינועד י ממשיכיםמהם מסגרת לימודית כלשהי והוגדרו כ"מסתובבים" ומתוכם נוצרו עשרות ארגוני פשע מאורגן ה
 והשכלתי י, רפתנים וכו' ללא כל ידע חינוכשהיו במסגרת לימודים חונכו בידי נערים מהקיבוץ 30% –ואילו שאר ה

ת יכולו , כאשר המטרה היא "להוכיח" שיהודי ארצות ערב הם בעלי מום גנטי מבחינתוגם מתלמידים אלו רבים נפלטו
  .הלימוד שלהם

תקבל למוסדות האקדמיה. סיפר לי יהודי מילדיהם להנמנע מרבים  לאחר שימודם, במשך עשרות השנים הבאות
ת"א  ששם משפחתה "שמעון" להתקבל לאוניברסיטתניסתה קרובת משפחה  למניינם) 1975( תימני, שבשנת תשל"ה

אף הצטיינותה, לאחר שנה היא ניסתה שוב להתקבל, אך ציינה ששם -לא התקבלה, עלהיא לתחום ההנדסה ו
לה. הוא עצמו התקבל לעתודה האקדמית לתחום המתמטיקה ואף החל "שמעונוביץ" והיא מיד התקב הוא משפחתה

קאן (והתברר שבמקומו התקבל בנו של תא"ל, בעקבות התערבות של די לעשות טירונות ולפתע הוא קיבל הודעה שהוא לא התקבל

מידי פר תלמס( מכללות והתחרו באוניברסיטאות ומספר הפונים לשם ירד מאדה. רק מאוחר יותר כשהוקמו  מהטכניון)
לצו נא, ם אחרים במכללות)יהתקבלו למדע , אךמאלו שלא התקבלו למדעים אחריםלשם פנו הרבה כי , מחציתל מדעי הרוח ירד

בחן הוא פי מחקרים שנעשו, עד היום, כאשר שם הנ –, אך עדיין עלמוסדות אלו מסיבות כלכליות לבטל את ההפליה
  .בלום)איתן ד"ר (כפי שאמר לי ששם משפחתו אשכנזי  ספרדי, המרצים יתנו לו ציון יותר נמוך ממי

  
  מדינהה ידי-עלהסוכנות היהודית ובהמשך  ידי-עלשבוצע  פיזיהעם ה –רצח

  
שלא הצליחו לחסל,  כעדיפות ראשונה. את מי ,כמוכח לעיל ולהלן ,)5(עמ' 74 עם–ברצחהממסד הציוני השתמש 

 לוסיהמריכוזי האוכ כאמור פי "השבחת הגזע", הרחיקו –עלואת השאר  ,למנוע את הולדת הדור השניניסו לדאוג 
ם אמורים , שם הם היו געבדות ריכוז בתנאיילמושבים שנבנו כמחנות  ,דחים ליד הגבולימצורעים למקומות נ –כעדת

  .יםהערב ידי-עלאו לרכזם בשכונות משלהם או במקומות שננטשו  ,מול הערבים להוות "בשר תותחים"
כפי שעשו  ם,לספרדים ולחרדי גזים–בניית תאי ידי-עללבצע רצח זה לראשי הציונות שה לאחר השואה היה ק

, לכן ןגוריו –שליחיהם מהתנועה הנאצית כדי לנקות את המרחב מה"אבק האדם" היהודי כפי שהגדירום וייצמן ובן
ה מכבאמצעותם  יתפיז , מתוך תקווה שניתן לחסלפי "תאוריית הגזע והשבחתו" הציונית-על נבחרו מספר שיטות

  : לת ההולדהוכן למנוע את התרבותם באמצעות פגיעה ביכו וספרדים בכלל שיותר יהודים שבאו מארצות ערב
כן מר ולאח שנקראו "מחנות העולים" ,)4(עמ' 74 ריכוז–וני של העולים, נבנו עבורם מחנותהמ–כדי לגרום למוות א.
פה, הרבה יותר גרוע ממה שיצרו הנאצים עבור יהודי אירו היהשם , שכפי שראינו לעיל, מצב המחנות "מעברות"

שותפים של משפחות יצירת חיים מ ידי-עלצפיפות, גם תוך פגיעה בצלם האנוש שלהם הומבחינת  מבחינה תברואתית
בחדר אחד. הממשלה גם לא איפשרה להם להתקלח ובקושי איפשרו להם לשתות, למשל על ידי הנחת צינור מים 

, שירותים ללא קורת גג כאשר ריח הצואה ממלא עבור אלף עולים י ברזים במחנה ריכוז אחדאחד ורק עם שנ
לידי  . הממשלה הביאה את העוליםומושך נחילי זבובים נושאי חיידקים קטלניים בקביעות את אויר מחנות הריכוז

ה רבים ר במחנות. במצב זשסייפישביין תזונה הכי חריפה, שלא היה אז בשום מקום בעולם, כדברי שליח האו"ם –תת
, שעל כל ראינו לעיל  ב.. לא פורסמוו עדיין חסויים מאד מתו ברעב במגפות והתאבדויות. הנתונים המספריים על כך

יתן נ. לא פורסמו מספר הלידות הכללי ולכן לא באמצעות פעולות רפואיות "שגויות" )16%( 157אלף לידות מתו 
[ד"ר  תמשאר העדו 7,000 –תימניים ולמעלה מ ותינוקות ילדים 14,200ת זלוגהמתות  ג. לדעת כמה מתו בלידות.

ת למשפחות יהודיות לא חרדיו לחו"ל הגדול תוך העברת חלקם ]458), למניינם 31,7,19" (11משה נחום, בראיון ב"כאן 
 "הפידאין"ו הירדניתותחי הלגיון  שר תותחים" וחייץ ביןהעברתם למגורים ליד הגבול כדי שישמשו כ"ב ד.. ונוצריות

  .לבין הישובים הוותיקים ])103(עמ' 50אוטובוסים נוסעי  , בפרט בנגב ושם הם גם תקפושרצחו ושדדו יהודים[
בעוצמה לגז ו במפתיע תה באמצעות חשיפתםיכדי לגרום לרציחתם של עולים רבים, ה ,שיטה נוספת שנוסתה ה.

וך שו הנאצים, מתוך תקווה שהעולים ימותו מכך בהמשך תהרעיל להשמדת מזיקים די. די. טי. במקלחות כפי שע
טן, סיבה שגרמה להם לחלות בסרטן. תקוותה של הממשלה שרבים יחלו מסרה שידעו מהיסורים ממחלת הסרטן, בלי 

  . הנ"ל ה, שמפתח גז רעיל זה ואשתו מתו מסרטן כתוצאה מחשיפה לא מידתית לגז הרעילהתבססה על העובד
פר אותם נה סיחהספר של המ„ –למניינם  4.9.1949קד על ליווי העולים דיווח בדו"ח מהתאריך ד"ר י. מושיץ שהופ

  (עמ' רמ"ב).45  “כך הובלו למקלחות, שם רוססו בדי. די. טי.–ואחר
גוריון –אנטישמית של בן–ארצה בתקופת מלחמת תש"ח, שמבחינת תפיסתו הגזענית פליטי השואה כשהגיעו אלפי ו.

הכשרה צבאית לקרב הקשה על המבצר  מנות לשולחם ללא כלד, הוא שמח על ההזמנוונים)= (ים הם נחשבו כדגנרט
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 אף שהתועמלן הראשי של הפלמ"ח-קרב זה, עלבלטרון והנפילה בקרב שימש לו כהסבר על מותם של רובם ב הירדני
מעוד דגנרטים  פיזית יתפטרוכך הוא גם  גוריון פסק שהוא יהפכם ליחידה נפרדת –עליו, אך בן מתי מגד צעק  פרופ.

קש ממנו יבמפקד הפלמ"ח ו מר שהם "נפלו" בקרב. מגד רץ לאלוןותנין ול–וגם יוכל "לצאת צדיק", להזיל דמעות
וכך הוא מתאר  קש שלפחות יפזרום בין שאר החטיבות, אך אלון נצמד להוראת ב. ג.יב. הוא לשנות את רוע הגזרה

 –ניקים מחכה מכונית מפוארת שלוקחת אותנו ישר לתלח"ולנו הפלמ...„ –יורק –לאחר שעזב את הארץ לניוזאת 
אני שואל  ?"חיילים"  ".?יש לכם רשימות  ?נו, הבאתם חיילים "גוריון, "לבית האדום". והוא אומר: –אביב, לבן

ם, גוריון, "זה לא חיילים. אלה פליטים מסכנים, רזי–ומבצע את מעשה הגבורה היחיד של חיי וצועק לעבר בן
" . והוא אומר : "אבל הרי יש פלוגות..."מקיאים, שלא יודעים בין ימינם לשמאלם, בקושי התאמנו קצת עם מקלות

אנחנו נעשה מהם יחידה נפרדת" ואני אומר לו: "לא, בסך הכל עשינו איתם תרגילים, שירגישו "והוא הוסיף וקבע: 
  יתה לי.ירגה לא הטוב" והוא פונה אלי, "מי אתה בכלל" והוא צודק, אפילו ד
אל לפחות פזרו אותם ו אם אתם שולחים אותם להלחם,"רצתי לפטרון שלי, מפקד הפלמ"ח יגאל אלון ואמרתי לו 

הוחלט "שעות עשו מהם יחידה נפרדת ויגאל אמר לי  48. אני לא יודע מה היה. תוך "תארגנו אותם כיחידה מיוחדת
האלה, ששמעו את  ...חשבתי שאני לא יכול לעזוב אותם. המסכנים"וןלקרב על לטרלשלוח אותם  גוריון]–בן ידי-על [=

 והם חושבים שאני המפקד והצטרפתי אליהם...התחלנו להתקדם הנאום הנלעג והמנופח שלי ושרו את 'התקווה'
ש לא היישר אל המבצר, מול תותחים היורים. מסביבי מאות מעפילים שירדו מן האוניה, שלא ידעו איפה הם, שאי

ת את שמם, שלא הבינו מילה מהשפה שהמפקדים שלהם דיברו. הגיהנום השתולל סביב. הפגזים נופלים, מאוידע 
פילו אפה זה, הם ממשיכים ליהרג. ילסגת לחולדה, הם אינם מבינים אפילו מה זה וא להם מהם נהרגים וכשאומרים

  ...שפתי, כמו חלום בלהות, אבל הם לא מבינים את בנשק אינם יודעים להשתמש. אני מנסה לדבר אליהם
 –ום[= של כובשי א האמונים–...ליל שבועת= כיבוש אילת, הלילה האחרון של מלחמת תש"ח)(רשרש –הלילה ההוא באום

ת השבועה ההיא, אשכרתנו אז בין עברו של העם היהודי לבין עתידו בישראל החדשה...חיללנו  הפלמ"ח] ידי-עלרשרש 
. גרותםב –תך היו בנעוריהם, בתנועה, בפלמ"ח, בקיבוץ, במלחמה ומי ואיך היו בשנובגדנו בה, הפרנו את הברית...אי

בצע, רדיפה אחר השררה, צביעות, –איך עבו ושמנו, בגדו בעברם ובנדריהם, מכרו נפשם לשטן, לקו בתאוות
 –הבתמים ואהע–אופק ושגעון גדלות. איך שכחו את כל האידיאלים של שלום ואחוות–מוחין וצרות–שנוררות, קטנות

כפיה ולא מכספי –האדם ואיך בגדו באידיאל של הקמת חברה יהודית חדשה, יוצרת, עצמאית, המתפרנסת מעמל
ל כת של הזכויו–פטרונים זרים ומעבודת זרים, איך חטאו והחטיאו את נאמנותה של ישראל כולה לדמוקרטיה, לשיויון

" של האידיוטים השימושיים"[= רק ו בהם לכאורה האמינ בצלם...איך מעלו באידיאלים האלה, שפעם–הנבראים
 עירותם,, אף לחמו למענם בצשכבת מנהיגי הציונות ומלחכי הפנכה הרבים שלהם]הציונות, אך לא התועמלנים הציוניים ולא 

שמם ב...נטעום בלב בניהם, מגשימי חזונם, אשר רץ ישראלאו כך הצהירו כל השנים ואשר למענם באו אבותיהם לא
יו האם אמיתיים  ,מן השורש בחון את כל האידיאלים האלה לגופםנתנו רעיהם את חייהם...הגיעה השעה ל ולמענם

פי יו "יה...ואלה שלא מדומיינים מראשיתם, או שמא חיפו מלכתחלה על שיויון וצדק, חירות ואחווה, עצמאות ויצירה
היום  , טפילים אתם, ניזונים עדברים לנשק][= במסיבת הח בלורית ותואר" ונשלחו אף הם למות ואילו אתם, אמרתי

ביתן,  –, הוצ' זמורה70, 6 –65[מתי מגד,"שעון החול", עמ' שכחה כיסה עליהם –תם ואפרובאמת שכחתם ומחקתם או מזכרם

   .“]1989ת"א, 
של ו שירשנהרגו בקרבות הדרום ונשכחו מהם, נשמע כה מעורר רחמים,  לנוכח בגידה זו של חברי הפלמ"ח בריעיהם

ים נוצרים הפרוטסטנטי–של היהודו שיר הלאומילפך "רעות" שנכתב בשנת תש"ח וה  – משורר הפלמ"ח חיים גורי
ודה  , שאשתו לא תמיד הצליחה למזער את נזקי אישיותו הרדהיה מכה אנשים ברחוב, שושתיין כרוני מוח–[גורי היה חמוםבארצנו 

ו. אך נזכור על הנגב יורד הסתו...מה רבים שאינם כבר בינינ„ –)] 2, עמ' למניינם 1.2.18("ישראל היום", ט"ז שבט תשע"ח (
עו צחק נבון נסגוריון ומזכירו י –[= שמקורו בחיקוי טומאת הנזירים הבודהיסטים במזרח. גם בןאת כולם, את יפי הבלורית 

והתאר,  ])קרן, תשע"ז –הקדמה, הוצ' חד(יצחק נבון, "יומן מדיטציה", להתבודד באחד המרתפים של בית תיפלה בודהיסטי בבורמה 
לא תתן את לבנו לשכח...הרעות  למעול באידיאלים)(= לזמן קצר עד שהתבססו והחלו רעות שכזאת לעולם כי 

, (תש"ט)וואד" –"באב אל זה מוח-של חמום המנגינות לשיר זה ולשירו השני“. ...נותרת בהירה ודולקת...נשאנוך
ודים המועצות, צורר היה–חברי הפלמ"ח העריצו את נשיא בריתהרוסית, שהרי כל  הולחנו כמובן בסגנון המוסיקה

שכזו  רעותלא היה כל פלא בכך ש ).368(עמ' 54יוסף סטלין ואת צבאו "הצבא האדום" הרוסי, שהיה ידוע באכזריותו 
  על בסיס חומרני פרוטסטנטי, תתפרק תוך זמן קצר.

ח כמה לרצוניסתה המעבר של התימנים לארץ,  אחד ממחנותבעדן, שהיה  במחנה הרכוז "גאולה" הציונית, התנועה .ז
ד לאחר מצעות "הסלקציה", מיוהן באקטלניות מחוללת מגפות  תשיותר יהודים תימנים, הן באמצעות הזנחה תברואתי

  . ובעוד אמצעים, כפי שנראה להלן והן ברצח בעזרת נשק ואלות העולם–מלחמת
את ד"ר בייגל שהתנהג כמו מפקד מחנה ריכוז נאצי.  161"תימן ומחנה גאולה" בעמ'  מתאר בספרו נסים ב. גמליאלי

יחסו היה מתנשא ובלתי מתחשב, כרועה בקר הרוכב עם סוסו ובידו השוט...ד"ר בייגל כינס את „ –גמליאלי כתב 
טת, מי יחיה העסקנים הציוניים רצו ששיטת הסלקציה שלהם תהיה שלהפליטים מרחובות עדן לפי ראות עיניו. 

 פי חינוכו הציוני-על , שגרסקיצוני ד"ר אלקנההשמאלני ה ,נשלח לנהל את מחנה הרכוז אחרי ד"ר בייגל  .“ומי ימות
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והוא דאג להפכו ממש למחנה רכוז  תיאוריית הגזע" מיסודו של נורדאו ורופין, שמוצאם של התימנים הוא ערביאת "
    . סיגל בניהול המחנה אדם זו–, חייתיםשהתרחש במחנות המוות הנאצי כל מהנאצי. 

בהנחיית  ,של רציחת מה שיותר יהודים מ"הגזע הנחות" ,ת הגזע" והסלקציה הציוניתכמובן שהוא היה נאמן ל"השבח
שהתבטא בתקופת השואה: "אין לך דבר מסוכן יותר לעתיד  ,מנהיג מפלגת מפ"ם ו"השומר הצעיר" מורו מאיר יערי

עבודות פרך ללא כל , סב)–עמ' נג(45 ביים"מאשר הצפת א"י בגורמים בלתי פרודוקטיבא"י  השמאלני) (=הישוב 
ני השמאלמהארגון  אמצעות קבוצת בריוניםבביומו, –היו שם דבר של יום מכות רצח על דברים של מה בכךתועלת ו
הגותם הברברית השתמשו גם בסכינים כלפי מי שניסה למחות על התנייעד למטרה זו, כשהם  אותם אלקנה ,"החלוץ"

אכן, באמצעות הסכינאים שלו  .של כל יושבי המחנה של אותם אנשי "מלח הארץ" והענשה באמצעות הרעבה טוטלית
אנשים או לפחות להשאירם נכים לכל חייהם, כמו במקרה של יפת עטואר, בדיוק כפי הוא הצליח לרצוח גם מעט 

   שהתרחש במחנות הריכוז הנאציים.
 שמנה אלפייםולל זקנים, טף ונשים, במחנה כ ,עונשים קיבוציים של הרעבת המחנה כולוהטיל גם  ד"ר אלקנה

ם א ,שוב"מסוכן ביותר לעתיד היה" הגורם הרי ובמהירות, כי הם , נשים וטףו מה שיותר אנשים, כדי שירצחקורבנות
נקוט יש ל, בכמויות עתםבעצם הג אם הם מעמידים בסכנה את כל הישובו בכמויות ולא כפי שתוכנן הם יגיעו לארץ

  . לא יגיעו לארץ צעים הכשרים והבלתי כשרים כדי שרובםאת כל האמ
ן וך זמשגרמו ת ,כמו במחנות ההשמדה הנאציים ,הוא מיד הנהיג מנות מזון זעירות ,הנלמח של ד"ר אלקנה עם בואו

 ,ליהםהוא התקצף ע ,על מצבם כוז הנאציים. כאשר התקבצו העיוורים למחותיקצר ל"עיוורון לילה" כמו במחנות הר
היכה אותם באגרופיו ובעט בהם במגפיו  ולכן הוא כך-ועוד למחות על שהם מעיזים לשרוד ולא למות על כך

, [חיים צדוקאיבדו את הכרתם מתוך תקווה שכתוצאה מכך הם ימותו, אך לאכזבתו הם רק  המסומרות בפרצופיהם

מכות שד"ר הכאשר אנו רואים את „ –ליח ההסתדרות עובדיה טוביה כתב ש .]200 –1 "משא תימן", ישראל, תשמ"ד, עמ'
יץ ...כשהוא מרבומסכנות את חייו טהיאלקנה נותן, עד לשבירת שיניים...מכות המשכיבות אדם למשך שבועות במ

של  ר אולגה פינברג ביודעה פרק מהתיאורייהכחולים...ד"–לילדים ופניהם מתנפחים ומתמלאים פנסים
 ומשתף מפא"ישר הדואר מטעם התימני ישראל ישעיהו . ]219[שם, עמ' האדם פשוט סדיסט" "ומרת כי פרויד...א

  " זו.נבדוק להלן "המצאת עבר ].56/5072[אצ"מ, כ"ראויה להערצה"  תיאר את ד"ר פיינברג פעולה עם שלטון מפא"י,
ה אותו היא המשיכה באותם דפוסי החליפ , שלא הבינה ערבית ועברית]70בת [= רופאת המחנה כשפיינברג  ,אמנם

דמה  "כולל התפרצויות כעס והכאות אכזריות. למרות שכח אגרופיה של ד"ר פיינברג לא ואף יותר מכך, התנהגות
ל להתנפ , לנשים בהריון ולילדים קטנים. היא נהגה''המארים'נה. היא נהגה לסטור לזקני העדה, 'לזה של ד"ר אלק

י ראש שומרעם הזקנים וכו'...היא הלכה כל הזמן עם מקל...גם של את שערות הראש זוב דם, לתלוש  בציפורניה עד
וסדות נציגי הסוכנות ונציגי המ[. רצח–י שהעז לגשת ולדבר איתה הוכה מכותהיו מקיפים אותה ומשחמושים באלות 

עדן חושפת של נציגי הג'וינט ב "התנהלותם )91(עמ' 69הציוניים התימנים בארץ ישראל "כולם סירבו לפעול נגד ד"ר פיינברג" 
יותר  שילוב בין סולידריות יהודית ובין תפיסות אוריינטליסטיות, כאשר יהודי תימן נתפסים כמי שניצבים בדרגה נמוכה
 (= יתבהיררכיה של בני העם היהודי בהשוואה ליהודי אירופה...צבע עור, מבנה פיזי מסוים...ותרבות שנתפסה כפרימיטיב

ייתה הועל בסיסם הובנתה נחיתותו של היהודי התימני. תפיסה זו  מבית היוצר הציוני) ייה הגזענית האנטישמיתיסודות התיאור
מרביצים על [= "השליחים בעדן מא"י יהושע וכהן ה ])96(שם, עמ' משותפת הן לאנשי הג'וינט והן לאנשי הממסד הציוני והישראלי 

    .])583(שם, הע' זוב דם עד  ,563הע'  303(עמ' 69כל פניה של העולים" 
ל [= כי היה "חשש" סביר שכ וביהודי קהילת עדן גורמים בהסתדרות הסיתו את הערבים לערוך פוגרום בתימנים

ה רדעי שכב פצוע קשה. הוא ערך כרוז לבני עדתו לחזור בתשוב . מארי שמעון נגארהקהילה תרצה לעלות לארץ]
 היאברג. לפני ד"ר פיינ את הכרוז מא"י, מבריוני השמאל תלשו והציגו 'שליחים'ההכנסת. אחד –שניתלה על דלת בית

ו וסרה לבקרו "בבקור חולים". כשהיא ראתה שהוא פצוע קשה היא החליטה להעניק ל התמלאה זעם על "חוצפתו"
וכל אלה על ראשו ובעיטות מתוך תקווה שזה בוודאי יקרב את קיצו ואז היא ת–בדמות מהלומות "גמילות חסדים"

וק שמן, כשהובא לפניה תינ„  (עמ' ס"ג).43 “קיים בו גם מצוות "הלויית המת", אך למורת רוחה היא לא זכתה לכךל
  .“, קיבל אף הוא מכות ב"אשמת" רזונוהיא מיד סטרה לו ולאמו ב"עוון" השומן ואם היה התינוק רזה

תה על אחת הנשים שחל ים סיפרוהפליט„ –בסופו של דבר לגרום גם ל"הלוית המת"  אישית אמנם, היא הצליחה
ת של היא הירבתה לזעוק ולגנוח בקול. גניחותיה התכופו .אנושות ואושפזה בביתן החולים. מחמת כאביה וסיבלה

 את פיינברג משנתה. היא קמה נרגזת מיצועה ופנתה לביתן החולים, כדי להשתיקד"ר החולה בלילה הקיצו את 
, אולם הכתה את החולה בצווחה עליה לשתוק ולא להוציא הגה מפיהו ידיהבחמת זעם היא הרימה את החולה. 

 האשה המיוסרת בתוספת מכות הרצח של פיינברג, לא יכלה להתגבר על כאביה ואנחות שבר פרצו שוב מגרונה.
חת יבבות אלו הכעיסו את הרופאה עוד יותר ובחמת זעם היא השליכה את החולה עם מטתה החוצה. באותו לילה ת

  ).106(עמ' 51 “ליוצרה ים, מתה האומללה והשיבה את נשמתהכיפת השמ
אשה שבאה לבקר את הוריה ללא אישורה, העלתה את חמתה היא פקדה על נהגה האישי להחזיר את האשה מיד „

לעדן, כשהיא מצטרפת לנסיעה. כל זמן הנסיעה הכתה המרשעת את האשה, סרטה אותה ומרטה את שערה ולא 
באמצעות חניקה. הנהג לא יכל היה להתייחס בשיויון נפש להשתוללותה ודרש ממנה  היססה אף לנסות לרוצחה
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פעמים אחדות להפסיק...משלא הרפתה מקורבנה, עצר הנהג את המכונית, הוציא את האשה ממקום מושבה הסמוך 
זו הכעיסה לפיינברג והושיבה לידו, אך היא המשיכה להתעלל בה והנהג נאלץ להגן עליה במשך הנסיעה. התערבות 

היא מסרה את הנהג למשטרת עדן, שגירשה אותו בחזרה אותה עד להשחית, היא הדיחה אותו ומינתה לנהג ערבי. 
לשם  ,להחליף אותו בתפקידלזכות בקידום ויתה רק כדי שהיא תוכל ישביקורתה על אלקנה ה ,נראה  (שם). “לתימן

שוב הנאור הציוני בארץ, על כך שהתימנים בכלל העזו סיפוק יצריה האפלים ולכלות את זעמה בתימנים כנציגת הי
להשתמד גם היא ושליחי הציונות מארץ ישראל לחצו באלימות על כל יושבי המחנה  לא"י. המונית לחלום על עליה

  ולעבור לנצרות הפרוטסטנטית הסוציאליסטית.
א יראו בתוך צינוק ושלאותם לוא , היה צריך לכשמנגנוני התעמולה כינום "מלח הארץ" ,אותו הדור הציונירבים מ

 ונותבאליטות ש שולטים כאן נוצרים–היהודו םידיהאור יום עד סוף ימיהם, אך הבעיה היא שעד ימינו עדיין תלמ
ור דוממשיכים לפאר את  כלפי מי שנשאר יהודי ,אדם–ם של אותם חיותידיהבמדינה וממשיכים לחשוב לפעול כתלמ

ם כל אף שבמשך אלפי שני-וכו' את שמותיהם כדי להנציחם, עלרחובות מוסדות ולהעניק ל הקמת המדינה ומנהיגיה
  .פי הכלל "שם רשעים ירקב"-הלכה הפשוטה שיש כלפיהם לנהוג עליהודי ידע את ה
ודים התבטא בכך, שבמחנות הנאציים, עם בואם של היהלאלו של הנאצים  "גאולה" בין מחנה הריכוזההבדל היחיד 

ם בצאתהתהליך היה הפוך.  "גאולה"ום בערימה את כל חפציהם שנגזלו מהם ואילו במחנה למחנה, הם הצטוו לער
 להשאר רק עם ,פקדו עליהם נציגי ממשלת ישראל באיומים ,לפני שהם עלו למטוס שהביאם לארץממחנה הרכוז, 
ספרי חני נדיר כ, כולל בעלי ערך רובכמליארד דולרנאמד  , שערכםכל חפציהםו ולרוקן את הכיסים בגדיהם לעורם

 שר הם הגיעו לארץ הם הוכרחו להפוךתורה עתיקים, לערום בערימה, שהוחרמה על ידי ממשלת ישראל, כך שכא
   .יןהשרים ושליחיהם לא הועמדו לד ראש הממשלה, ועל כך כמובן(עמ' פא). 45תלותיים לחלוטין בממשלת ישראל ל

  
    נשיא  ידי-עלשל התימנים יד עתיקים –יוכתבספרי תורה שוד 

  ידו-יצחק בן צבי, אך לא רק על  – המדינה השני
  

ת ס"ת ומאו 225שאונגר אסף  למניינם) 22,11,1949(על השוד החלקי, מציין ישראל ישעיהו בדו"ח לבן גוריון 
הזוג צדוק סיירו כשנתיים בערים „ –כאמור לעיל  .רבע מליארד שקל בערך משוער של, )304(עמ' 69כתה"ק 

ון גורי–ןכינו את יהודי תימן נפשית ורוחנית לעלות לארץ ישראל. הזוג צדוק לא ידעו, מה מתכנן בובכפרים. הם ה
 יםשיותר ילד גוריון ביקש לאסוף מה–צבי ואנשי הסוכנות היהודית, על גבם של התימנים. בן –יצחק בןוחבר מריעיו, 

, “ות בעדן הוא קלט למה שהוא גרםרק מאוחר יותר כשהגיעו התימנים למחנ גם בדרך לא דרך ולהטיסם ארצה.
  ).212(עמ' 69היינו, למעשה, לרציחתם ופציעתם של כמעט כל התימנים, כפי שמתואר בסיפרו ובעוד ספרים 

, כפי אפילו באמצעות הפעלת כח ואיומי רצח ,ם, בכל דרך אפשריתידיהפרי התימנים מצבי ביקש להוציא את ס–בן„
ארץ גבי מי שיעיז לא להשאיר את כל רכושו לפני עלייתו למטוס בדרכו לשנעשה לתימנים לפני עלותם למטוס, ל

צבי בשנת –...הרב שלום ב"ר גמליאל התרוצץ ברחבי העיר עדן עם חבר הסוכנות יצחק בן).149(עמ' 50 ישראל
ה נתמנ צבי–. בן(= כדי לדעת, מהם הספרים יקרי הערך שכדאי לשדוד) , כדי לבדוק את ערכם של ספרי יהודי תימן1947

  מאוחר יותר לנשיא המדינה, לאחר מות הנשיא הראשון חיים ויצמן.
ך צבי נתן הוראה לנציגי הסוכנות ולשליחים שעבדו בעדן: "עליכם לרכז את כל ספרי יהודי תימן בכל דר–בן

היו דברי אברהם עובדיה , להבטיח לתימנים שספריהם יוחזרו להם בארץ". כך פשוט לנהוג בעורמהאפשרית, 
ם ריית טבעון ליד חיפה. הדבר התבצע במהירות. כל הספרים נאספו תחת הבטחה בשבועה שהספרים יוחזרו להמק

 מרוכז בארץ. הורי הילדים בתימן, סיגלו לעצמם שיטה טובה לשמור על ספריהם. התימנים לימדו את הילדים לימוד
ספר ב, מארבעה עד שישה ילדים שיקראו אצל ה"מורי". ליד כל ספר חומש או נביא, הושיבו ילדים אחד ליד השני

א בכל יתה מאד חכמה, כדי שהספרים האחרים לא יתבלו. התימנים שנולדו בתימן, יכולים לקרויאחד. הסיבה לכך ה
 “וליםהיו כחדשים. הישנים השאירו שליחי הסוכנות לעכן, הספרים שנשדדו, רובם ככולם -ספר מכל הכיוונים. על

"המכון לחקר קהילות ישראל  – התבצעו באמצעות המכון שהוא הקיםצבי, –ו של בןבותייגנ  .)278(שם, עמ' 
 ם"עסק בשוד המוני זה, אלא גם "הספרייה הלאומית של האוניברסיטה העברית בירושלי הוא במזרח", אך לא רק

וץ "הקיבועל כך יצא הספר התיעודי על "גזל וניכוס של הספרייה הלאומית על נכסי הרוח של העליות" בהוצאת 
שאירגנה מדינת  עמית גיש. הוא מביא בספרו עוד עובדות מחרידות על שוד המוני ומוחלט זה ידי-עלהמאוחד" 

 להשתלט על כל ,שר החוץ שרת כתב לשר הדתות מימון שפעלה כ"ארגון פשע מאורגן" לכל דבר וענין. ,ישראל
  .)]27,12,18(, י"ט טבת תשע"ט 0023ורית קורן, רשת ב', הכנסת נ –[חברתספרי התימנים, כשהם יובאו לנמל אילת ונמל יפו 

בי, צבי, זה היה דבר של מה בכך, שהרי כבר הוכחנו כאן בחיבורנו, שבן צ–אמנם, לקרימנליסט מקצועי כמו בן
אידך מ, אך בגרות כדי להתקבל בחו"ל לאוניברסיטה ונתפס –גוריון תעודות–עשרות שנים לפני כן זייף לו ולבן

רופ. פ –לפועל את רציחתו של שר החוץ של הישוב היהודי בארץ –צבי להוציא–ינאית בן–רחלעם אשתו  יחדהצליח 
  י". "אך נכשל פעמיים בנסיונו לתכנן את רציחתו של יוסף לישנסקי מארגון "נילהאן, –דה
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י צב–ל בןיום אחד ביקרתי עם הכתב עמיקם שוסברגר בספריה ש„ – )232(שם, עמ' ד"ר משה נחום ממשיך וכותב 
 הדרך. בירושלים. נכנסתי והצגתי את עצמי כחוקר. תעודת החוקר מהמכון "שבטי ישורון" בירושלים פתחה בפני את

צלם כסון הספרים העתיקים העיקריים, כשעמיקם מיאהמנהל עיין בכרטיס החבר של המכון ופתח בפני את אולמות 
י אני. מובר את הגבולות. ד"ר חבר גילה למנהל הספרייה המנהל התחיל להרגיש שאני ע כל ספר שאני מחזיק בידי. 

, המנהל ביקש ממני לעזוב את האולם. משלא נעניתי, הוא הזמין את המשטרה. המשטרה הסבירה למנהל הספרייה
   לעזור להם. עמיקם הצליח לצלם את רוב הספרייה. את היכולת ואין בידי המשטרה (= קנדי) שאני דיפלומט זר

 –ה צבי, אלא נראה שרק מה שהיה שווה מאות אלפי דולר ומעל–יצחק בןיד גנב –ל הספרים וכתבילא את כ אמנם,
 לפתע קלטו עיניו מראה של ספרים .1970מאיר קורח התהלך לתומו יום אחד בשכונת ארזה שבירושלים בשנת „

הראווה –ים בחלוןירם של שני הספרים שמוצגעתיקים. מאיר נכנס לחנות הספרים ושאל את בעל החנות, מה מח
חנו אדוני התימני, זה לאנשים עשירים". מאיר אמר לסוחר "אנ : "זה לא בשבילךבחנות. בעל החנות אמר למאיר

על עשירים". לאחר שמאיר עיין בשני הספרים שהיו בחלון, ראה ששם אביו רשום על שני הספרים. מאיר אמר לב
רא אלף לירות. מאיר ענה לו "אינני זז מכאן, אני קו 50הסוחר אמר  ?החנות: "כמה אתה רוצה בעד הספרים" 

 20. "ענה לו מאיר "אלה הספרים שלנו, הנה תראה את שם אבי רשום על הספרים" ?למשטרה". שאלו הסוחר מדוע 
הרב , "לאף אדם אך אסור לך לדבר על כך"תה תשובת בעל החנות, יאלף", הי 50אלף לירות בשבילך, במקום 

לם עם אלף לירות. מאיר לקח את הספרים איתו. למחרת בעל החנות נע 20'ק ורשם לבעל החנות הוציא צ קורח מאיר
    ).230(עמ' 50כל הספרים 

שי . הסוכנות קראה לכל ראשל כל הרכוש התימני 1951הסוכנות היהודית ביימה שריפה בשנת )...232(שם, עמ' 
בן "  –קר. בהזמנה כתבו אנשי הסוכנות היהודית בבו 10העדה התימנית לבוא ולקחת את רכושם מנמל יפו בשעה 

ן הינך מתבקש כבן העדה התימנית, לבוא ולקחת את רכושך שהפקדת בידי שליחי הסוכנות היהודית בתימ תימן:
  ."זמנתיד עתיקים ויקרים. זהב, כסף, דברי רקמה יקרים ותכשיטים. ראה הו–כולל ספרי קודש, כתבי . הרכושועדן

 דיי-עלאלשייך" בצנעא, שכל ספרייתו הענפה נשדדה  בית המדרש"(= ראש  והרב יחיא אלשייךסבי ואבי המנוחים 
ם , הרב יהדה נדף, הרב אברהם חוברה מכר), רוני אלשייךסבו של מפכ"ל המשטרה= (חתן התנ"ך העולמי , המדינה)

עלי בועוד רבנים גדולים  ימיני) רורד-אב"ד צנעא וסבו של העיתונאי בן(התימנים, הרב שלום בן הגאון רבי יצחק הלוי 
ירות קשם. כולם התייצבו על גבעת נמל יפו. הם הגיעו לנמל בעשר בבוקר. הנמל היה מקושט במודעות ענקיות על 

מה מתוך המחסן ירבעת פינות המחסן ועלתה השמיא. "פתאום" פרצה אש מ"רכוש יהודי תימן" –מחסן הנמל 
הספריה ן ארכיושנתגלו עולה, שהסוכנות, הג'וינט, [= ממסמכים  , כשהוא עולה באשחסנו את "הרכוש" התימנייהגדול, שבו א

"כ קורן חבדיון בכנסת בי"ד חשון תשע"ט  .וגזלוםמהמדינה שקיבלו קיטלגו אוצרות אלו שהם , שנציגיה הודו האוני' העבריתהלאומית ו

חשון  "ו, ט("ישראל היום" "אלף הנגזלים 40 לכמעט את הגזלותלמצות את הדין עם "חבורות פשע מאורגן זה", כדבריה וכן להשיב דרשה 

צה צעקה גדולה פר .""הרכוש התימני עולה באש –  הנמל צעקו לתוך הרמקולים–סוורי .)]למניינם 24,10,18 תשע"ט,
א לאש סרק".  זהו" –פנימי אמר לי –ודש והרכוש שלהם העולים באש. רגשמפי התימנים הנגזלים למראה ספרי הק

י הצלחתי תיזהר". למזל" –בתי הרבה וזינקתי מעל הגדר. עוד הספקתי לשמוע את אבי וסבי צועקים צעקה גדולה חש
לחמוק מהגדר בסנטימטר אחד. היות והחולצה נקרעה לי מהגב, מחוטי הגדר ומעמודי הברזל שהוצבו בחזית. 

 .בעהגופי המתגלגל במדרון הג למראה, משאית נעצרה בחריקת בלמים .תי במדרון הגבעה, עד למרכז הכבישהתגלגל

עתי דר. הגעובדי הנמל רצו אליי לראות איך מצבי. ביניהם היה יהודי נחמד, בשם יוסף קלדרון. צעקתי להם שאני בס
 ויל ראשי. מלאתי מים בדלי מברז הכיבתי אותו היטב ושמתי אותו מעקרוב, לקחתי שק רפיה והרטב לברז הכי

 תי מהמחסן שק שבער בחלקו והוצאתי אותו החוצה. כיביתי את האש מהשק הבוערונכנסתי למחסן הלוהט. הוצא
 מן כיס.כיס על קובואים ורומנים. הוצאתי מתוך השק רו–היו כל מיני עיתונים ישנים, ספרי. בפנים ופתחתי אותו

ש" מן "הקדובמרכז ספר הרומן היה כתוב: "סטיב נכנס למסבאה...". מיד עליתי לאבי וסבי והראתי להם את הרו
וננו י מר וקמוזמנים געו בבכ" אמר סבי לאבי. כל האיבני ,נפלנו קורבן לנוכלים ורמאים. אין מה לעשות"שהיה בשק. 

  ...פסוקים מספר איכה
תה אז השרה שולמית יהחינוך הי–משרד עמיקם החליט לעשות סרט תעודי על כל הפרשה של יהודי תימן. בראש

כי , תקציב לסרט תעודי. השרה טענה, שאין הצדקה לסרט על התימניםקבל בקשה ל שלחנו לה אלוני ממפלגת מר"צ.
שר החינוך ממר"צ שהיה לשר אחריה, גם הוא דחה את  ,...יוסי שריד"התימנים אשמים שהפקירו את רכושם"

לשר הדתות, שזה אוצר בעל ערך היסטורי  9,7,50–משה שרת, מתריע במכתב ב שר החוץ .“בקשתו של עמיקם
  שע"ט].  ["ישראל היום", י"ב חשון תר זה ולהביאו אל מנוחתו" הוא המוסד היחיד המוסמך לטפל באוצשרד הדתות, "מ
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    בין  ,אנטישמי של הממסד הציוני–יצירת השסע והניתוק על הבסיס הגזעני
  ילדי העולים להוריהם ומחנכיהם

  
ישל, רמעותו החינוכית", מתארים ר. פוירשטיין ומ. הפיגור התרבותי אצל ילדי מרוקו ומש, בספרם "ילדי המלאח„

ארים שעבדו במחלקה לעליית ילדים ונוער בסוכנות היהודית, את היחסים בין הילדים המרוקאים להוריהם, והם מת
  שם את תהליך הבידול הבינדורי מנקודת מבטו של הילד. 

צה", מונים המחברים את השלבים תם אריבפרק "הערות על התפתחותם של ילדים מצפון אפריקה לאחר עלי
.  ייםנוצר –, כשהם שבויים בידי "מחנכים" יהודוהרגשית של הילדים המרוקאים כלפי הוריהםההרסנית בהתפתחות 

 –תבשלב הראשון הילדים המרוקאים נעלבים אפילו "אם המדריך מזכיר את שם הוריהם". בשלב השני "נוצרת הרגש
 קיבוץהם שרויים עדיין בתנאי חיים עלובים, בעוד שהם נהנים מחיים טובים באשמה בלבות הילדים בהיזכרם שהורי

 ים אצל ההורים המתגורריםורוכשים השכלה. הרגשת אשמה זו באה לידי ביטוי בעיקר בשעת ביקוריהם של הילד
בושה בשל –ההרגשה המכרעת בשלב זה היא הרגשת" בשלב השלישי בסכמה שניסחו הם כותבים: ."במעברות

הם החומריים הרעים של הוריהם ובשל מצב בורותם. לכך נוספת הרגשת אשמה. התמונה האידיאלית של תנאי
פה : ילד אחד ציאנפגשים עם ההורים בישראל. לדוגמ כאשר הם ,ההורים שהייתה לנגד עיניהם של הילדים נעלמת

. בעולם היא הטבחית הטובה ביותרשיבח את כשרון הבישול של אמו: ' דו ארצה. בהודיעו זאת לחבריו, היללעליית אמ
נת ימים'. לאחר עלייתה של האם ארצה, נסע הילד אליה על מ 3אני אחזור אליה בכדי לאכול. אוכל אצלה במשך 

 הילד לאכול בביתה וחזר לקיבוץ בפחי נפש: 'אימי שכחה את תורת הבישול!'. כמובן שהאם בישלה כדרכה תמיד, אך
  ].221[פויירשטיין ורישל תשכ"ג,  "האכזבה שבתגובתו (= !!!) , ומכאן מסתברתול מצלחת נקייהלמד בינתיים לאכ

הוא דבר  לדידם ידול בין הילד להוריו, הבסוכנים בכירים במערכת החינוך והקליטהעבור הכותבים האלה, שהיו גם 
החינוך של ילדיו.  ולקידום החברה הציונית. במודל שלהם אין חשיבות לשיתופו של ההורה בתהליך "קידומו"הכרחי ל

של החוקרים האלה, הייתה התרבות הישראלית בשנות החמישים שותפה עד כדי כך שקריין  "המלומדת"להערכה 
על  )"אב"(קול המדינה כממשלתי (שהוקרן ביומן שלפני סרטי הקולנוע) קבע בקול סמכותי ובנימה של תיעוב  בסרט

גוריון, היה זה שנתן את הפקודה –[= בן “122לים לטפל בילדיהם"רקע תמונות של שכונת מוסררה: "הורים שאינם מסוג
להוציא את  היינו, ,"להוציא את המנוונים" –, על בסיס "השבחת הגזע"  ולהעבירם מהמחנות לגנוב את הילדים והתינוקות

לניסויים או  לאימוץ,החלה גניבת תינוקות רבים מאוד  ומכירתם לחו"ל  מה שיותר רחוק, היינו לחו"ל, ומאז התינוקות
  .]"המנוונים"הוצאת  לדידם ם למעשהינ, מלבד הניסויים הרפואיים בארץ, כשכל פעולות אלו הרפואיים בחו"ל

כמאה משפחות ספרדיות יצאו כמעט בכל  – )105(עמ' 50"באותה תקופה המדינה עודדה אנשים לצאת את הארץ" 
 – זו ניתנהקודה פ .שם של גברים בארץ ובחו"ל (שם)המדינה ונמסרו לשימו ידי-על נשים צעירות נגזלו 187 .יום

 (= ולאור "ההצלחה")שדנה במצב התברואתי הקשה שאירגן משרד הבריאות  ,1949בישיבת הממשלה מיולי „
 –ראש הממשלה דוד בן (= פקד)אמר , )]4(עמ' 74[= שהיוו למעשה מחנות ריכוז  בתמותת התינוקות במחנות העולים

 פלמ"ח",ה, ב"מפיטורי הרמ"א ועד פירוק (= כבר אניטה שפירא הבחינה "ילדים דרושות כמה פעולותגוריון, כי "להצלת ה
, חם מהוריהם)(= ומשם להבריבהן אישפוז הילדים , )גוריון, למצוא עילה כדי להוציא לפועל את זממו –בשיטת הפעולה של בן

ת תיאוריי(= על פי נחיתות הגזע השמי, המעוגן "ב הוצאתם מהמחנות ו"בידודם מהאמהות, כי הן מונעות עזרה מהילדים"
ו, זשרווחה בממסד האשכנזי בתקופה המדומיינת  תה רפואית בלבד. "לפי התפיסהיההצלה המדוברת לא הי. הגזע")

אמהות מזרחיות היו אמהות לקויות" אומרת ד"ר דפנה הירש מהמחלקה לסוציולוגיה, למדע המדינה ולתקשורת 
רופין  עד כמה שהצליחו ארתור (= וזו הוכחה נחרצת, מחברת הספר "באנו הנה להביא את המערב" באוניברסיטה הפתוחה

אטרון את יאת הגזענות האנטישמית באקדמיה, בכל מערכת החינוך, שופרות התעמולה שכללו את הת להטמיע ןגוריו–ובן
 זרחיותמקופת המנדט ולאחריה. אמהות : "הנחלת היגיינה ובניית תרבות בחברה היהודית בתהסופרים והקצונה הבכירה)

לא ודעת לוניינות הוצגו בזדון לא רק כמי שאינן יודעות איך להעניק לילדיהן טיפול נכון, אלא גם כמי שלא ממש מע
פעולה מכאן קצרה הדרך לתפוס את הוצאת הילדים באלימות מידי המשפחות ככאמהות מזניחות.  – לגמרי אכפת להן

וים גם טובים וראלקבל טיפול הולם ולגדול להיות אנשים שהם לא רק בריאים יותר אלא  'לטובתם', שתאפשר להם
גיינה" גם ראו על המושג הגזעני של "הה ).11.8.2017ימים,  7"ידיעות אחרונות", עיתון ( “" 'בני תרבות' –יותר 

על  )163(שם, עמ' הרצוג  וכן במאמרה של פרופ. אסתר )258עמ' (80במאמרן של ד"ר דפנה הירש וד"ר סמדר שרון 
ל יצירת המיתוס ועלילת דם נגד הספרדים והתימנים של "ההורים המזניחים" במסגרת השבחת הגזע האנטישמית ש

  .עם באמצעות גזלת הילדים מזרועות הוריהם–מדינת ישראל, כדי ליצור עילה כביכול מוסרית לבצע בהם רצח
רים הקימו במשך אלפי שנים דורות בריאים בגופם ובנפשם אומנם אלוקים הראה להם בדיוק הפוך, שאותם הו

אנושית וברמת –בריאות הנפש ובהשחתה תתמחלות ובמוסריותם, בעוד שכיום צאצאיהם, לוקים בהמוניהם ב
    בהמית קרעו את ילדיהם מהוריהם.–לימודים רדודה ביותר לפי כל המדדים, לאחר שבאכזריות תת

                                                           
טטתי בחלק מתוך הסדרה "עמוד האש". התואר הזה היה שכיח בתיאור דור ההורים ה'מזרחים', כפי שמעיד גם המאמר של ק. שבתאי שצי122

  הראשון של העבודה: "אלה שאין תיקווה לילדיהם".
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ה, יחסם אל הורי הילדים המרוקאים: "בדרך כלל אין גישתם של ההורים מקל כך מסכמים פויירשטיין ורישל את„
נציגי  על ידי [= לשם נגנבו הילדים בכוח אף חלקו הנכבד של הקיבוץ בחינוך הילדים-על ,דאבוננו, על הטיפול בבעיה זול

] …את הילדים [ אין ההורים מגלים בדרך כלל הבנה. לעיתים קרובות הם דורשים להחזיר [= ולכן], הממשלה]
 גד רצונו][= נ החניךיחד עם ההורים נגד ם רואים דרך אחרת מאשר להיאבק המחנכים מכירים בחשיבות הבעיה, אך אינ

  ].222עמ' " [שם, ]נוצרית –היהודו[=  למען המשך הכשרתו
 על הילדים( האלימים השולטים[= של  הדומיננטי ][= אוסף התנהגויות של אדם או ציבור עיקרון הבידול הבינדורי של הרפרטואר

של דור  [= של מה שמסמל, (במקרה זה) את הקדוש והחיוני ביותר] פעל בדרך של הנמכה ומחיקה של ההון הסימבולי והנוער)]
ית זיהפרדה או בהרחקה פה פעל באמצעות אף מרוקאים)(בייחוד במקרה של ה, ובמקרים מסויימים (בעיקר האבות)ההורים 

. אין פלא ישכחו ואף לא ידעו את מה שההורים יכלו להנחיל להםהילדים כדי ש מילדיהםם ולקורעשל ההורים 
ה ומעל יה הצעירה ביותר ואחוז הזקנים שהיו בה בני שישיםוקו הייתה באופן יחסי כאמור, העליה ממרכאמור, שהעל

  .)23%ומבולגריה  15% –יה מרומניה האחוז היה כ(לשם השוואה: בעל האכזרית לאחר הסלקציה  2% –היה פחות מ
ות או שנולדו בה בשנ ,שהגיעו לישראל בילדותם ערב–רצותאחת החוויות המרכזיות של ישראלים שהוריהם באו מא

הודי [= לאחר שהממשלה מנעה באלימות מההורים מתן חינוך יהודי לילדיהם באמצעות מערכת החינוך הי החמישים והשישים
: (עולה מעיראק)ושה מהוריהם וממה שייצגו, כמו שאומרת עמליה ג'ונה הייתה של ב, לארץ]עם ההורים שעלתה 

ית, כי , מאשר עם הב[המורה במעברה]המריבות והקונפליקטים עם ההורים נבעו מכך שאני הזדהיתי יותר אתך, רינה "
 ל. [...], פסושכל מה שהם הביאו משם הוא איום, גלותי, פרימיטיבי המוח שביצעה לה המורה] –פי שטיפת-[= על חשבתי

  .כח]ב(= כיום מתפארים ראשי המדינה על שלטון דמוקרטי של הרוב, ששומד  ].165, 1986[נאור עולם שצריך להתבייש בו" 
הדחייה המהירה  תהיהי של הילדים]והמהיר [= לאחר שימודם האלים  דורי –ןהבי ניתוק האליםלאחת התופעות שגרם 

למען  ו"לדרוך עליהם" ד בהוריוומרחונך ל הוא  .האמונה ושמירת המצוות , אתיהודיתשל הדור הצעיר את המסורת ה
  . 123על בלי מה"היה "תלוי כ החניך חרה להגיע עמדיההבטחה הציונית וכשזו א
, החלה עבריינות וריסוקה אנטישמית במשפחה ה'מזרחית'גזענות בסיס ה לע החינוך הציוני כתוצאה מהמשברים שיצר
אחוז מקרב עברייני הנוער היו מיוצאי ארצות ערב,  80%, 1958 –שנתב עולים החדשים. נוער ופשע לעלות בקרב ה

.  רמת פשיעה זו 124רמת הפשיעה באופן כללי הייתה בקרב יוצאי ארצות ערב גבוהה פי שמונה מבקרב ה'אשכנזים'
אין ספק שהיא ו ,תה כמעט קיימת שםי, פשיעה שלא היגם מזו שהייתה בארצות המוצא ערוך–לאין הייתה גבוהה

גוריון בקולטה את  –בראשותו של בןשיצרה הציונות  אינוסהבאמצעות  ,התפתחה בעקבות משבר הקליטה המלאכותי
  . [Chouraqui 1973, 242; Inbar and Adler 1977]היהודים מארצות ערב בישראל

לדים משורשיהם [= מעבר לסיבה של קריעת הי המחקר הפסיכולוגי והסטטיסטי בעשורים האחרונים, מגלה
הם, שילדים שחיים ללא אבותיהם הם בעלי נטייה גדולה פי שניים או שלושה מילדים שגדלו עם אבותי היהודיים]

ילות ם בפעלהיות עניים, מכורים לסמים או לאלכוהול, לחוות בעיות חינוכיות, רגשיות והתנהגותיות, ולהיות מעורבי
  . [Top Ten Father Facts 2000, 4]קרימינלית

ל הם ראו [= ולמרות הכ הבינדורי הניתוק האכזרירמים הממסדיים, ההשלכות של גולאבל גם בימים ההם, היו ידועות, 
 י לגביבכך את היתרון, בכך שהם קרעו אותם משורשיהם היהודיים ובכך הם גם יכלו לגרום לכך שיצביעו בבחירות עבורם, כ

ל" "בריאות הנפש בישרא במשרד הבריאות נכתב בדו"ח פנימי על ."המטרה מקדשת את האמצעים"] הבריונים הציוניים
 1953פי הזמנה החוקרת פיליס פלגי, האנתרופולוגית הראשונה שעבדה עם משרד הבריאות בשנת  –שהגישה על

  [המקור באנגלית]:
The young men who came to Israel in a wave of enthusiasm to join the army were completely lost 
without their families on demobilization. In Morocco, the males in the home had been  served by 
woman folk and they had no idea of how to deal with the practicalities of living alone. 
Without  the parents to undertake the negotiations. The young men had difficulty in finding a 

mate for marriage, thus aggravating their  feelings of social isolation [Palgi 1962, 40] 
  

  תרגום: 
[= "גל התלהבות" זה נוצר בארץ, רק לאחר הבחורים הצעירים שבאו לישראל בגל של התלהבות להצטרף לצבא 

ם היו מטופלים ותם ללא משפחותיהם, לאחר שגויסו. במרוקו, הגברים בביתבהי היו אבודים לגמרי ששימדום באלימות]
שהיו אמורים  ,ולא היה להם שמץ של מושג איך להתמודד עם חיי היומיום לבדם. בלי הוריהם נשות המשפחות ידי-על

תחושת  זוג לנישואים, ובכך הוחמרה–ם הצעירים חוו קשיים במציאת בנותלקחת על עצמם את המשא ומתן, הבחורי
    הבדידות החברתית שחשו. 

דורי, תוך הדגשת מעמדו החשוב של האב במשפחה המרוקאית, ואת –הדו''ח מפרט את הבעיות שיצר הנתק הבין

                                                           
  אירופה. –שורה משיר של יל"ג, המתאר את מצבם של הצעירים היהודים במזרח123
אם כי רוב הגניבות שבוצעו "תוך מומחיות נעשות על ידי יוצאי ארצות אירופה ולא יוצאי המזרח" [יצחק בן רפאל, מנהל מחלקת העליה, 124

  ]53, 1998בתוך: מלכה 
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הבנות. הוא מסביר את התיסכול הספציפי אליו נקלעו המרוקאים. י וההפרעות הנפשיות שחוו הבנים והמשבר התרבות
סר הרגישות של המערכת הממסדית, שיצרה אצל המרוקאים תחושה של דחויים הדו''ח מעביר ביקורת מנומקת על חו

(rejected)   'פיליס פלגי עבדה החל משנות החמישים ). 38[פלגי אינה משתמשת במלה המקובלת בשיח: "מקופחים"] (שם, עמ
 –למודל הגזעני כאנתרופולוגית באגף לבריאות הנפש של משרד הבריאות. הטקסט שלה פיענח חלק מהתופעות בהתאם

עם  [= שיח]הדו''ח ניהל דיאלוג  וגית השלטת, עליה אעמוד בפרק הבא.אנטישמי "מזרחי", אולם בניגוד לגישה הסוציול
[= התבוננות עיונית כדי לבחון את הדבר גומלין בין הקולטים והנקלטים. המודל הרפלקטיבי –המודל הזה והצביע על יחסי

הוא יוצא דופן המעיד על כלל הסוציולוגים והחוקרים השונים במערכת, שהמשיכו  , כמו זה של פלגי,באופן יסודי]
[= את המומים והמגרעות שהיו בהם כדי ולשכפל  השטחי של הקבוצה הדומיננטית טבעי]–[= עללייצר את מסך המיסטיפיקציה 

מעוותים: טישטוש תהליך  את המודל "מזרחי", בבואם לכאורה לנתח את הבעיה בכלים מחקריים להטילם על הספרדים]

מצוי בהסבר שניתן לבעיות  ,הסוציולוגים] ידי-על[לבין "המזרחים") הציוניים (= החלוקה בין האשכנזים הדיפרנציאציה 

כפי  –הקליטה  של העולים המזרחיים באופן עקבי ביותר, התמקד הסבר זה אך ורק באיפיונים של העולים עצמם 
בין העולים המזרחיים לבין גורמים אחרים במערכת. כתוצאה  ביחסיםולא  –רים" המנהיגים ו"החוק ידי-עלשנתפסו 

יוצא –מכך הוצגו העולים כ"אשמים" במצבם וכל עול הצורך בשינוי, הוטל עליהם. העובדה כי מצבם היווה פועל
 ידי-עלזו ניתן הביטוי אולי המגוחך ביותר של גישה  , הוצאה מכלל דיון. ממערכת יחסים בינם לבין הממסד הציוני

  .“ ]142 –141, 1993[סבירסקי וברנשטיין  גולדה מאיר באומרה כי "העולים הביאו אתם את האפלייה"

שפירא מהציונות הדתית שתיפקד כעבד נרצע של  ח.מ. ת משרד הבריאות, שבראשו עמד הממשלה באמצעו .ח
יהם אחר המתתם, הילדים לא זכו שגופות באמצעות ניסויים רפואיים. גם ,המוני ילדים המתתל גרמה גוריון,–בן

יות הרופאים והאחהעדויות ב"ועדות החקירה", שיובאו להלן מצביעות על כך, שהמיוסרות יובאו למנוחתם בקבר. 
סף תמורת בצע כהציוניות ערפו את ראשם מעל הכיור, ביתרו את גופם וחלקם נשלחו למוסדות מחקר בארץ ובחו"ל 

"פסולת ארתור רופין הם נחשבו כנורדאו ופי "תאוריית הגזע" מייסודו של –כי על ,שפהלא שלכוושאר חלקי גופם הו
העלה  , שהוא עצמו היה בן לעדה התימנית,מנחם בגין) (בראשותחבר הכנסת מגורי כהן ממפלגת "חרות" „ ביולוגית".

ודעים ו מהוריהם ואין ההורים יוטען: "ילדים נלקח[= כשאילתא פרטית ולא מטעם המפלגה]  20.11.50זאת בכנסת בתאריך 
תית ממפלגת הציונות הד שר העליה והבריאות.הוא התלונן על ". ?לאן, האם זו סחורה או איזה חבילות למשלוח 

  .")(עמ' י45 “הבריאות המשיך לשתוק ולהשתיק–מ. ח. שפירא, שהתעלם ממכתביו ופניותיו בנדון, אולם שר

   ).232(עמ' 84החינוך הדתי לטובת זרם כללי  למניינם, דרישה לבטל את זרם 15,2,5-מ. בגין הגיש מטעם מפלגת חרות ב

 לתחום השפעת 7המעברות ניתנו  16בבחירות השניות לכנסת, חולקו המעברות בין המפלגות לפי "מפתח". מכל 
קבת לפועל המזרחי...הדתיים מחו ודרשו להגדיל את חלקם וההסדר כולו זכה לביקורת נו 2למפ"ם,  5מפא"י, 

רגישו ישהעולים כדי זקיפים שמרו עליהן מכל משמר, שליחי המפלגות עשו הכל  .תבעיתונות : "המעברות הפכו לגטאו
  .)247'  (שם, עממנדטים  45-מפלגת מפא"י זכתה בהתוצאה : של המפלגה". בלי אפוטרופוסות  את עצמם חסרי אונים

, דיווחה ח"כ קורן בראיון הציונייםדור מקימי המדינה על עדויות אלו בועדה שהוקמה לצורך בדיקת הפשעים של 
    ברשת ב' שערך לה יעקב אייכלר בי"ב תמוז תשע"ז. נביא להלן את הפירסומים על כך :

לפני קום המדינה ואחריה, "רופאי" הממסד הציוני, ראשי הממסד ועוזריהם, רמסו בדיוק כמו "הרופאים" הנאצים 
("ראשית, אל  Primum, non Nocereהעקרון הבסיסי של הרפואה האנושית כדוגמת ד"ר מנגלה באושוויץ, את 

 :פי "תיאוריית הגזע"-, כשהם מתכוונים להזיק ולרצוח. הם התייחסו אל עדות המזרח כאל "חומר אנושי" עלתזיק")
דים נערך מבצע ניסויי רחב היקף של משרד הבריאות וחיל הרפואה בו עברו מעל מאה אלף יל 1949–60 בשנים,,

אקטיביות מסוכנות. המטרה המוצהרת הייתה למנוע כביכול התפרצות של מחלת הגזזת, –מעדות המזרח הקרנות רדיו
מחלת עור המתפתחת באיזור שורשי השיער. הטפול נעשה בצורה ברוטלית, תוך נצול תמימותם של הילדים הקטנים 

ע אותם או לאפשר להם לשקול את הדבר. הילדים והוריהם. המוסדות הממשלתיים אפילו לא טרחו להסביר להם, לייד
ראשיהם גולחו, הרוסי ל"קנטוניסטים"].  [= כפי שעשו חיילי הצארהצבא  ידי-עלנחטפו למרפאות ללא הודעה מוקדמת, 

  השיער הנותר נתלש בטיפולי שעוה מכאיבים ושורשי השיער שיותר לא צמח, הוקרנו בקרני רנטגן שכונו "חשמל". 
נשלחו הילדים הביתה קרחים וחבולים, פיזית ונפשית. לאחר מכן באו ההשפלה והלעג, כאשר הם  נאלצו בתום הטיפול 

ות. אומנם, גם בכך טרם הסתיים \ן הקרחים\להסתובב במשך שבועות, ילדים וילדות, כשמטפחות מכסים את ראשיהם
ות עומק מכוערות בקרקפת. במקרים הסיפור. במקרים רבים גרמו ההקרנות לנשירת שיניים, להתקרחות קבועה ולצלק

 –אלפי בני רבים הם גרמו למחלת הסרטן, מתוך תקווה שרבים מהם ימותו כחלק מ"השבחת הגזע", כשמדובר בעשרות
, וניסאים, אלג'יראיםמרוקאים, ט אלף 100 –אלף תימנים ו 12.5[ילדים  אלף 112.5אלף מתוך  11 –13בפועל, רק  אדם. 

קיבלו פיצוי מגוחך, במסגרת  שנותרו בחיים עם פגיעות קשות וביניהם רבים חולי סרטן )]167 (עמ'50ולובים  עיראקים
לקום, כדי לחקור את סך  כביכול רפואי שהיה אמור–. מכון1983בשנת זת", ש"הכנסת" קיבלה החוק לפיצוי נפגעי "גז

    הנזקים הרפואיים של "מבצע הגזזת", נשאר על הנייר. 
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, היא משל לכל 5דדת כבר עשר שנים עם מורשת טיפולי הגזזת שנאלצה לעבור בהיותה בת עבור יעל טופול המתמו
ההקרנות השליליות שנשמתה ספגה מצד הגזענים האנטישמים של האליטה הציונית השלטת בארץ. היא פרסמה את 

ומר גולמי אנושי שיעורים בקדרות תימנית". "השיעורים" עוסקים באומנות הפיכתו של גוש ח –סיפרה "ילדת הגזזת 
מלחמה של מאבק פנימי,  – . חלקו אוטוביוגרפיה, חלקו יומןדיוט שימושי" של הממסד הציונייכ"א לכלי שימושי

ובא חשבון  יםמקורות היהודיהי שנון ונוקב לתהליך האלים של הניתוק מוחיבוטי נפש של דור שלם. הספר נותן ביט
חולי סרטן של מית ציונית "נאורה" יותר. כיום, אותם שרידים עם אלו שהתיימרו להחליף אותה בגזענות אנטיש

"ישראל עיתון [ “"ילדי הגזזת" שעדיין נשארו בחיים, מתארגנים שוב כקבוצה לתבוע פיצויים נאותים עקב ההתעללותמ

 – למניינם הסרט "ילדי הגזזת" בפסטיבל חיפה 16.10.03–אחרי מחקר מקיף, הוקרן ב .היום", ד' באייר, תשע''ז]
. הניסויים בוצעו בבני אדם, שמומנו שלושים אלף)-(= כ פרשת ילדי הגזזת גבתה יותר קורבנות מכל מלחמות ישראל,,

הממשל האמריקאי. בנוסף עוקב הסרט אחר נפגעי הגזזת ומאבקם בממסד, המסרב לקחת אחריות על  ידי-על
ד"ר חיים שיבא, מנכ"ל  ?שמתרפאת מאליה ) (= שכמעט אף אחד לא סבל ממנההמחדל...מדוע היה צורך לטפל במחלה 

משרד הבריאות...שב לארץ כשבאמתחתו כסף רב מהממשל האמריקאי ושבע מכונות רנטגן לא תקינות...בנות עשר 
שנים, מעודפי הצבא האמריקאי, שלא נועדו כלל לטפל במחלת הגזזת. ההקרנות שהילדים עברו, לא נועדו למנוע את 

משו בטכניקה זו הייתה, כדי להסיר את שורשי השער לתקופה ולחשוף את הקרקפת המחלה...הסיבה לכך שהשת
במערומיה, דבר שיקל במריחת יוד צורב על הראש. מחלקה מיוחדת הייתה אמונה על הטיפול..."המחלקה לרפואה 

קבות שהיא תיאוריה שהתפתחה בע(השבחת הגזע) חברתית", מונח עברי זה אינו אלא תרגום חופשי לאאוגיניקה 
התיאוריה של דארווין. לפי תפיסה זו, פוליטיקאים ואנשי ציבור החליטו מהו טיפוס האדם שמועיל לחברה. הם האמינו, 
שהתכונות של אותו טיפוס נבחר, עוברות בתורשה ורק אותו יש לעודד את התרבותו ואילו מי שהתכונות שלו אינם 

גלובס", ארי " העיתון הכלכלי[ “ה מקדשת את האמצעיםמוגדרות  כ"טובות", יש למנוע את התפשטותו, כשהמטר

    . )]15.10.03ליבסקר (
[אינס אליאס "הפשע כלפי מזרחים שמדינת ישראל עוד לא נתנה עליו את הדין" עיתון "הארץ" פירסם מאמר 

והמנהל הספר בליווי שני אנשים זרים נכנסו לכיתת –שעת בוקר מוקדמת..."מנהל בית 1952השנה ,, – )]24.03.17(
הצביע עלי ועל עוד מספר ילדים לצאת החוצה...נלווינו אל שני האנשים הזרים למקום בלתי ידוע...מהרגע שנכנסנו 
לתוך הבנייו הופרדו הילדים אלה מאלה וכל אחד נלקח לחדר חשוך...רעדתי מפחד...לאחר דקות שנראו לי כנצח 

הרופא אוחז בידי מאחור והיא מכלה את זעמה בשערות נכנסה אחות עם חלוק אחד...האחות הפעילה קוצץ שער, כש
ראשי. תוך דקות מספר...איבדתי את שערותי...בעודני שרוי בהלם, הצטרפו שתי אחיות נוספות, קשרו את ידי אל 
הכסא והתחלתי להשתולל ולבעוט ברגליים ולצרוח ולא הספקתי לבכות, מתחנן שירפו ממנו ויעזבוני לנפשי...האחות 

חד הבקבוקים, שהיה בו חומר חיטוי כימי רעיל בצבע צהוב קוניאק ועם ספוגות של צמר גפן... היא מרחה פתחה את א
אותו על ראשי, כשהוא מבעיר לי את גזע המוח...ואחת ניגשה אלי מאחור והחלה לשפוך מלוא הקערה חומר רותח 

לא זוכר אם התעלפתי או איבדתי את דמוי זפת שגלש על פדחתי...וכל זה כשהצרחות שלי מגיעות עד לשמים. אני 
ההכרה...תלשו לי את שארית שרידי השורשים של שערותי. עטפו את ראשי בתחבושות...ושלחו אותי לנפשי ללא 
ליווי בחזרה לבית הספר...המנהל הסביר לנו שזה טיפול חשוב...המשכנו ללכת לטיפולים, כאשר הם היו מלווים בכאבי 

שמעולם לא הייתי חולה, לא בראש, לא  הקרנות רנטגן תקופה די רצינית...האמת י.עברתתופת ובבושה...כשמדי פעם..
בעיניים ולא בגפיים" זהו חלק מסיפורו של ראובן אברג'יל, ממייסדי תנועת "הפנתרים השחורים" בשנות 

וחדים לטיפול , אחד...הילדים...בעיקר מצפון אפריקה, שהובלו בשנות החמישים למתקנים מי74השבעים...כיום בן 
 (= מחנה ריכוז) השומר ובמחנה העולים–כביכול בגזזת, שהוקמו בבית החולים הדסה בירושלים, בבית החולים תל

"שער העליה"...לשם הקרנות סדורות של קרני רנטגן, במינונים מאוד גבוהים אל תוך ראשם. רבים אושפזו למשך 
ו להסכמת הוריהם. לעיתים נאמר להורים שלוקחים את חודשים, ללא הסבר על הטיפול מבלי לשאול להסכמתם א

    איימו עליהם בהרעבה...או שימנעו מהילדים חינוך. הילדים לטיול...ואם סירבו,
את חוק פיצוי  1994–הקרנות רנטגן בילדים, כשחוקקה בפשעי המדינה הכירה בכך שהיא ביצעה בשנות החמישים 

ה גורמות גידולים סרטניים ושפירים, לוקמיה, הצטלקות והקרחות, אך ...ושהקרנות אל(= ספרדי)נפגעי הגזזת שיזם 
כמו סוגי סרטן אחרים, מחלות נפש קשות, נשירת שיניים,   – מחלות רבות אחרות שמהן סובלים שורדי ההקרנות

ם הסתכ 2013שעד יולי  –אים אינן כלולות בחוק. יתרה מכך, החוק קובע לזכ –עקרות, ארועים מוחיים ומיגרנות 
לא זכו לכך, כי הם  112.500 – 43.543=  68.957(= מאלו ששרדו, אך תביעות שהוגשו  43.543מתוך  24.314 –ב מספרם

מחמירים של ועדות  פי קריטריונים -פיצויים זעומים על –ראשי הציונות ועוזריהם)  ידי-עלנרצחו מהמחלות שנגרמו להם, 
(= ת הקשות, שפרשה זו מעוררת...מדוע המדינה לא טרחה להודיע ...איפשר למדינה להתחמק מהשאלורפואיות. החוק

השאלות האלה ורבות אחרות נותרו עד היום  ?לשורדי ההקרנות שהם נתונים בסיכון לאלו שהיא לא הצליחה לרצוח) 
ללא מענה, מאחר שהמידע על ההקרנות אינו נגיש לציבור. התיקים האישיים של נפגעי ההקרנות, תיקים רפואיים 
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כל החומרים הללו חסויים, חלקם יהיו חסויים   –שימשו למחקר רפואי וארכיונים הקשורים בהקרנות בגנזך המדינה ש
...מסמכים שבלחסן הצליח לאתר בתחקיר של ארבע שנים מעידים, שסכומי הכסף הגדולים שהושקעו 2070עד שנת 

י בכירים במערכת הבריאות בישראל פעלו מטעם ב"טיפול" נגד הגזזת, אינם רשומים בתקציב המדינה באותן שנים...כ
גופי מחקר אמריקאיים, שמימנו את הטיפולים...אף שהגזזת כמעט ולא הופיעה אצל העולים והיא נעלמת מאליה והיא 

', "תיאר" את הגזזת לא פחות 52 –' ו51מחלת עור קלה למדי...ד"ר חיים שיבא, שהיה מנכ"ל משרד הבריאות בשנים 
מסוכנת...יובאו מארצות הברית מכונות הקרנה אמריקאיות מיושנות...כל מנת קרינה כזאת היתה שווה  ממגפה זיהומית

 –(= כמות די אדירה, שהיה ביכולתו להשמיד תוך זמן קצר את הגזע "הנחות", "הדגנרטי" צילומי רנטגן  35,000 –ל

עיד באותה תוכנית ד"ר נדב דוידוביץ, הבצע)...ית כנראהמכס נורדאו בספרו "פרדוכסים" ש הספרדים, כפי שהורה
"אין אף מדינה בעולם שהקרינה אוכלוסייה בצורה  –גוריון –מהמחלקה למערכות בריאות באוניברסיטת בן

לחלק גדול מהילדים גם ביצעו ניסויים רפואיים באמצעות קדיחה בגולגולת  .ואפילו לא הנאצים “מסיבית שכזאת"
בוסאני עבר שני נתוחים נוספים לאחר קבלת ,, – אלף ש"ח 80וא קיבל רק שלהם. משה בוסאני היה אחד מהם. ה

אלף ש"ח באופן פרטי. הוי אומר, שהוא הוציא מכיסו עוד שישים אלף ש"ח  140הפיצויים. תמורתם הוא שילם 
סטיק נוספים מכיסו...זמן קצר לאחר הניתוחים האחרונים, השיב משה את נפשו לבוראו, כשראשו היה ברובו חלקי פל

ספר "ספיר" ליד שדרות, מראה הראש שלו נחשף לעיני הקהל, שזעזע את –מודבקים. בכנס שהתקיים לפני מותו בבית
לב כל הנוכחים שהיו באולם. כשדוד דרעי העלה את המעשים ביהדות המזרח, שהזכירו לו את זוועות מעשי הנאצים 

ספר ספיר כעס. צחור –הכנס למען התלמידים בביתשהיה בין מארגני   צחור ביהודים במחנות ההשמדה, פרופסור
. מאות נשים באולם, מילדות המזרח שראשם התקרח לצמיתות כתוצאה התקומם על ההשוואה שעשה דוד דרעי

ו על פרופסור צחור "תתבייש מניסויי ההקרנות, הסירו את כובעיהן ואת הפאות הנוכריות שכיסו את ראשיהן וצרח
ן להודות על מה שעיניו רואות, על התעללות הממסד של מדינת ישראל ביהודי המזרח, כמו ל כך שהוא אינו מוכלך", ע

...במקרים רבים תבעו מן "המועמדים לעליה" ,, – )68(עמ' 43 איתן בלום כתב ).202(עמ' 50 “הנאצים במחנות ההשמדה
לרפא  וש בטיפולי רנטגן כדילעבור טיפולים רפואיים שונים כתנאי לבואם. אחת הפרקטיקות המקובלות הייתה שימ

 תוך זמן קצר תה,י, גם אילו המחלה באמת הירפא את הגזזת, אף שניתן היה ל125(פטרת הראש)את מחלת הגזזת כביכול 
     אמצעים קונבנציונלים.ב

. הדרכים שהיוו את הרוב הקרנות בעיקר לילדים ונערים מרוקאים בארץ כמאה אלףבמהלך שנות החמישים התבצעו 
ודאי  –נחקרו במידה מספקת, אך נמצא קשר עו ההקרנות, והשפעתם של הקרנות אלה על המטופלים, טרםבהם התבצ

אלפי אנשים שעברו הקרנות רנטגן בשנות עשרות "[ 1980 –כפי שפורסם בעיתונות כבר בבין ההקרנות לסרטן המוח, 
(עמ' 50 112.500הקרנות היה איים של ההרפו –את הניסוייםספר המדויק של אלו שעברו מ. ההחמישים מתו מסרטן במוח"

    . 1995126 –. החוק לפיצוי הנפגעים נכנס לתוקפו ב])167

, (שאפיין את תהליך הסלקציה בכלל)הראשוני שעשיתי, עולה שטיפולים אלה נקבעו לא פעם לאחר איבחון לקוי  מהמחקר
  "לקחת צ'אנס").כביכול לא רצו  –מפני הדבקה תית באמצעות תעמולה ממשל(היה חשש גדול ביישוב צורך והתבצעו לעיתים גם ללא 

בארה"ב התברר בשנות העשרים, שהטיפול בהקרנות גורם לסרטן והם לא יכלו לבצע ניסויים על בני אדם עקב 
בהסבירה שיש להם "חומר אנושי" מגוון מבין העולים שניתן  ,ההגבלות של החוק. כאן באה לעזרתם ממשלת ישראל

באמצעות "חשמל". המדינה קיבלה  ,ויים, בתירוץ שהם ימנעו באמצעות ההקרנות את הגזזתלבצע עליהם את הניס
    בריאות.–פי חמש מכל תקציב משרד ,עבור ניסויים אלו הון עתק

סבלו במשך שנים כתוצאה מכך מהפרעות בריאותיות,  ,שעברו את ההקרנות ושאר ארצות ערב רבים מיוצאי מרוקו
 –ליך משפטי ממושך הכירה המדינה באחריותה לנפגעי ההקרנות, והקימה מערכת רפואיתמוטוריות ונפשיות. לאחר תה

 1946משפטית המעניקה פיצויים כספיים לאלה המצליחים להוכיח קשר בין מצבם הבריאותי, להקרנות שנערכו בין 
העצמי של רבים  אולם הפגיעה לא הייתה רק פיזית אלא גם פגעה בדימוי, 127על ידי "גוף המוגדר בחוק" 1960 –ל

, שעלה ממרוקו )56(גבר בן . מ' של השתייכות)מ(ההפך מהצעירים שעברו הקרנות, ועוררה בהם חרדה ותחושת אחרות 
שני אחיו הגדולים נלקחו לישראל 128בשנות החמישים, עבר הקרנות מהסוג הזה ביחד עם אחיו ואחיותיו. (צפרו)

[= לאחר ששליחי הממסד הציוני ניהלו תעמולת כזב, בעקבות  יד אחריהםמוהובטח להם שאבי המשפחה יוכל לעלות 

. כשביקש האב לעלות נדחה שוב ושוב בטענה שאין למשפחה מהומות בין הערבים במרוקו, שהערבים ירצחו את ילדיהם]

                                                           
ידי סוג של פטריה וגורמת לנשירת השערות, ביחוד אצל ילדים. תאור על פרקטיקות הטיפול  –מחלת עור מדבקת של הקרקפת הנגרמת על125

טרנט בהקרנות מנקודת מבטו של ילד בשנות החמישים ניתן למצוא בסיפור מאת דני שושן, "מתי זה יגיע" [הסרטן]. נגיש באתר האינ
 http://www.literatura.co.il/old/danisasson001.html"ליטרטורה": 

 שי"ל. (שרות ייעוץ לאזרח, משרד העבודה והרווחה), "נפגעי טיפול בהקרנה נגד גזזה ושאריהם", נגיש ב:126
http://shil.haifa.ac.il/Hebrew/Welfare/129819.htm    

  tmhttp://www.btl.gov.il/code_gim/g_noh_cll.h, נגיש ב:  אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, ביטוח נכות, פיצוי לנפגעי גזזת127
  ].7.3.02ראיון עם מ'  [128



278  
 

 

' היה מ להעלות את גיל הילדים.  (לדבריו של מ', לאחר ייעוץ עם אחד השליחים)מפרנס. כיוון שכך, החליט אבי המשפחה 
. התנאי היחיד של "השליחים הציונים" (ולכן גוייס לצבא זמן קצר לאחר שעלה) 18אבל נרשם בתעודת הזהות כבן  16בן 

יה בלי הקרנות". הוא ואחיו נלקחו לבית חולים בפאז, שם עברו טיפול באמצעות היה: "אין על (כך קורא להם מ')
. כעבור חודשים ספורים התחילו להופיע למ' קרחות, חבריו ל פן")(שנראה למ' "כמו עמוד ש אלקטרודות ומכשיר רנטגן

   .129תה כמו של אישה שנאנסה שמפחדת"יצחקו והוא חש השפלה עמוקה, "התחושה שלי הי
 לפיצויים כספיים מהמדינה (שסבל גם מהפרעות בריאותיות בעקבות טיפול הרנטגן)לאחר משא ומתן ממושך זכה מ' 

ק עם על סיפוקו.  הוא ביקש שיעשה משפט, שיבין למה זה קרה ומי אחראי ונתנו לו צ', אך לא בא ש"ח) 140.000(
פתעה יה מהקרנות הרנטגן, מהדי.די.טי. שהושפרץ על משפחתו בהשמעות. למרות שמ' סבל בתהליך העלכיסוי ובלי מ

: עברת ראש פינהכיוון שבאו במיטב מחלצותיהם "מלובשים כמו שהיינו לבושים לשבת", מ"הבידול בהשהייה" במ
ת (בעל דעו"צריפים מאלומיניום", "חם בקיץ וקור בחורף" במשך קרוב לארבע שנים, הוא פטריוט ישראלי נלהב 

  . מרכז) –פוליטיות ימין
גם קרובת משפחתו של מ' ש , ילידת הארץ ממוצא מרוקאי)34(בת הסיפור של מ' מנהיר פרט חשוב שנמסר לי מפי ש' 

שם על פרה ש', הואיהאב, כך ס סתבר שיחסיו של מ' ואחיו עם אביהם היו גרועים במיוחד. אמה נפגעה מההקרנות. מ
ה ידי הבנים במצבה של המשפחה ו"שקע בתוך עצמו". ניזכרתי שהפעם היחידה שמ' הזכיר בראיון את אביו היית

 עקש לשלוח אותילאליאנס, אלא הת במרוקו כשהצביע על טעותו: "עד היום אני מצטער שאבא שלי לא שלח אותי
 ולא עברו את ההקרנות".נסעו לקנדה וצרפת  [ללמוד]ללמוד בתלמוד תורה. אלה מהמשפחה שלי שהלכו לאליאנס 

 נדמה אם כן, שהסיפור של מ' משקף את רגשות האשם שלו מהדרך בה נטש את אביו. הפניית העורף לאביו נבעה
חליף המרוקאי, ועם המדינה שהציגה את עצמה כתהאב של " אופיל"רצח  שחינך הציוני מתוך הזדהותו עם הרפרטואר

שים לאב. המקרה של מ' מאפיין את מודל היחסים בין האבות ה'מזרחים' לבניהם ורבים מבין העולים בשנות החמי
 )כפייה(= ב מספרים סיפור דומה. מערכת החינוך הציונית העניקה למ', כמו גם לנערים מרוקאים אחרים, את החירות

  הוריהם בגיל מוקדם וללא כל מסגרת שתאפשר להם להתמודד עם המשברים הכרוכים בשינוי זהות זה. למרוד ב
 –ןביה נתק האכזריו, העניקו לעצמם לגיטימציה ליה הסלקטיבית ממרוקהפסיכולוגים והרופאים שעסקו בעל השליחים,

אחד  ב את הוריהם. כך למשל, מתארמבקשים בעצמם לעזו כביכול דורי, בין היתר בכך שהסבירו שהילדים המרוקאים
ם הרופאים את עבודת הסלקציה שלו, הוא משוחח עמם על הלכות היגיינה ואגב כך הוא לומד להכירם, הוא הוקס

ינת ממסירותם ומהבנתם ונפעם עמוקות "מכמיהתם לעזוב את חייהם האומללים במלאח ולהפוך לאזרחים גאים של מד
ת ) שאישרו מחדש א17,11,52ה על הרכב העליה, הביאו להחלטות הסוכנות (הביקורת החריפ ].293ישראל" [שם, 

  ).311(עמ' 84 “תקנות הסלקציה ואת דרך אכיפתן
ם ינם יהודיאגוריון, במסגרת תאוריית הגזע האנטישמית שיצרו ראשי הציונות,  קבע שהתימנים  –ראינו לעיל שדוד בן

ן הוכחנו שאחת לשבועיים הוא היה מכנס פרופסורים טהורים אלא מוצאם מהערבים ומהכושים מאפריקה וכ
  מהאוניברסיטה העברית ופקד עליהם להטמיע את "המצאת העבר" שלו באקדמיה, במערכות החינוך ובתקשורת.

דע האם שלהם, היינו, המ –הציוניים לא התחשבו בכך שתרבותאף "תיאוריית הגזע" הציונית, -שעליש לציין, 
יבה ות מלומדים מגדולי אנשי המדע בכל השטחים היו מאוחדים בדעה שהאנושות היא חטעשרוהתרבות המערבית כלל 

גיה של קטע זה מספרו תורגם לעברית והוצג ב"כלל ישראל", פרקים בסוציולואחידה, כפי שמצטט פ. א. הרץ בספרו. 
א שוב את נביישמית זו. , אך ראשי הציונות דבקו בגזענות אנט1954, הוצ' מוסד ביאליק, 87 –90העם היהודי, עמ' 

  התיעוד הנ"ל בתוספת פרטים חדשים :
 , אתר עיתון "הארץ"אליאס אינס  08:27 24.03.2017עודכן ב:  23.03.2017 13:42 

  הפשע כלפי מזרחים שמדינת ישראל עוד לא נתנה עליו את הדין
  

אלפי ילדים מצפון אפריקה קיבלו הקרנות רבות־עוצמה נגד גזזת מחלת עור קלה, שחלקם אף כלל לא עשרות 
לקו בה. מדינת ישראל אמנם הודתה שההקרנות הללו גרמו סרטן ומחלות קטלניות אחרות, אבל הציעה פיצוי 

חדש מבקש לחשוף  זעום בלבד, והתיקים הרפואיים וחומרים נוספים הקשורים בפרשה עודם חסויים. קמפיין
 את כל האמת ולעשות צדק עם הנפגעים.

. שעת בוקר מוקדמת... מנהל בית הספר בליווי שני אנשים זרים נכנסו לכיתה והמנהל הצביע עלי ועל 1952השנה 
עוד מספר ילדים לצאת החוצה... נלווינו אל שני האנשים הזרים למקום בלתי ידוע... מהרגע שנכנסנו לתוך הבניין 

ו הילדים אלה מאלה וכל אחד נלקח לחדר חשוך במקצת... רעדתי מפחד... לאחר דקות שנראו לי כנצח נכנסה הופרד

                                                           
לטענתו של מ' הם כלל לא היו חולים בגזזת. הדעה המקובלת במחקר, המבוססת גם על עדויות של עולים ממרוקו, היא שהגזזת הייתה 129

מחלה משום שרצה להתנער מהמשמעות השלילית שיוחסה לה. מחלה נפוצה באזורים רבים במרוקו. יתכן שמ' התכחש לעובדה שלקה ב
  ביו.זכרון אשאלות אלה אינן נוגעות למחקרי ואני מביא כאן את סיפורו מתוך עניין בדרך בה הוא מייצג את הסיפור שלו ביחס לילדיו ול
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אחות עם חלוק לבן... האחות הפעילה קוצץ שיער כשהרופא אוחז בידי מאחור והיא מכלה את זעמה בשערות ראשי. 
אחיות נוספות, קשרו את ידי אל הכיסא  תוך דקות מספר... איבדתי את שערותי... בעודני שרוי בהלם הצטרפו שתי

והתחלתי להשתולל ולבעוט ברגליים ולצרוח ולא הפסקתי לבכות, מתחנן שירפו ממני ויעזבוני לנפשי... האחות פתחה 
את אחד הבקבוקים שהיה בו חומר חיטוי בצבע צהוב קוניאק ועם ספוגית של צמר גפן... מרחה אותו על ראשי כשהוא 

של המוח... ואחת ניגשה אלי מאחור והחלה לשפוך מלוא הקערה חומר רותח דמוי זפת שגלש על מבעיר לי את הגזע 
פדחתי... וכל זה כשהצרחות שלי מגיעות עד לשמים. אני לא זוכר אם התעלפתי או איבדתי את ההכרה... תלשו את 

א ליווי בחזרה לבית שארית שרידי השורשים של שערותי. עטפו את ראשי בתחבושות... ושלחו אותי לנפשי לל
הספר... המנהל הסביר לנו שזה טיפול חשוב, המקומות מאיפה שאנו באים יש בהם מחלות מדבקות ולכן צריך 
להמשיך לעשות את הטיפולים עד הסוף, המשכנו ללכת לטיפולים, כאשר הם היו... מלווים בכאב ובבושה... כשמדי 

ות וככה עברתי הקרנות רנטגן תקופה די רצינית... האמת היא פעם מכניסים אותי לחדר חשוך ומסירים את התחבוש
 ."שמעולם לא הייתי חולה, לא בראש, לא בעיניים ולא בגפיים

טית זהו חלק מסיפורו של ראובן אברג'יל, ממייסדי תנועת הפנתרים השחורים בשנות השבעים, פעיל בקשת הדמוקר
בעיקר  יה אחד מעשרות אלפי ילדים ממדינות ערב והאיסלאם,, ה74המזרחית ולוחם זכויות אדם. אברג'יל, כיום בן 

ים, שהוקמו בבית החולים הדסה בירושל גזזתמצפון אפריקה, שהובלו בשנות החמישים למתקנים מיוחדים לטיפול ב
 X ימתקנים אלה קיבלו הילדים הקרנות סדירות של קרנבבית החולים תל השומר ובמחנה העולים "שער העלייה". ב

על  (רנטגן) במינונים גבוהים היישר אל תוך ראשם. חלק מהילדים אושפזו למשך שבועות ואף חודשים, ללא הסבר
מסר הטיפול ומבלי לשאול להסכמתם או להסכמת הוריהם. לעתים נאמר להורים שלוקחים את הילדים לטיול. כאשר נ

ם ן שלהים נלקחים לטיפול, הסכמתם לא היתה רלוונטית ואם סירבו, איימו עליהם שיפגעו בקצבת המזולהורים שהילד
  .בוועדת הכנסת ועידההקרנות הגזזת  ינפגע .או שימנעו מהילדים חינוך

היה  –מחלת ילדות קלה, מפגע אסתטי ברובו המופיע על פני העור וחולף מאליו עם ההתבגרות  –ה"טיפול" בגזזת 
רים, ואכזרי ואפילו קטלני; אך אף אחד מהילדים לא תיאר לעצמו שהטראומה הזאת תיפתח שוב כעבור כמה עשו קשה

 .כשיתפתחו בראשם ובגופם מחלות שונות, רבות מהן חשוכות מרפא
 את חוק פיצוי נפגעי הגזזת 1994–המדינה הכירה בכך שביצעה בשנות החמישים הקרנות רנטגן בילדים, כשחוקקה ב

ה, עמיר פרץ. בחקיקה זו המדינה אף הכירה בכך שהקרנות אלה גורמות גידולים סרטניים ושפירים, לוקמי שיזם
 כמו סוגי סרטן אחרים, בעיות נפשיות, –הצטלקות והקרחות, אך מחלות רבות אחרות שמהן סובלים שורדי ההקרנות 

–הסתכם מספרם ב 2013שעד יולי   –אים ינן כלולות בחוק. יתרה מכך, החוק קובע לזכא –נשירת שיניים, עקרות 
    .פיצויים זעומים על פי קריטריונים מחמירים של ועדות רפואיות  –תביעות שהוגשו  43,543מתוך  24,314

החוק השתיק רבים מנפגעי הקרנות הגזזת למשך שנים ארוכות ואיפשר למדינה להתחמק מהשאלות הקשות שפרשה 
 לה כהה בעיקר ליוצאי צפון אפריקה? מדוע הוקם מערך כה מסיבי לטיפול במחזו מעוררת. מדוע נעשו ההקרנות האל

מכן,  ? ולאחר ? מדוע לא ביקשו הסכמה ? מדוע לא נמסר להורים היכן ילדיהם ? מדוע טופלו ילדים בריאים פשוטה
     ?ןכאשר נודע על השלכות ההקרנות, מדוע המדינה לא טרחה להודיע לשורדי ההקרנות שהם נתונים בסיכו

 תיקיםההשאלות האלה ורבות אחרות נותרו עד היום ללא מענה, מאחר שהמידע על הקרנות הגזזת אינו נגיש לציבור; 
הרפואיים האישיים של נפגעי ההקרנות, תיקים רפואיים ששימשו למחקר רפואי וארכיונים הקשורים בהקרנות 

 (בדומה לפרוטוקולים על גזלת ילדי 2070עד שנת  ל החומרים הללו חסויים, חלקםכ –ובמחלת הגזזת בגנזך המדינה 
 תימן, המזרח והבלקן.

, השבוע השתתף אברג'יל באירוע ייחודי המסמן את תחילתו של קמפיין ציבורי רחב היקף בנושא הקרנות הגזזת
ם עיחד  שיוזמת הפעילה החברתית כרמן אלמקייס יחד עם נועה ברונשטיין־חדד ואור בן עטר. מטרות הקמפיין ייקבעו

איים נפגעי ההקרנות ועל פי רצונם, אך המטרות הראשוניות של אלמקייס ושותפיה הן גילוי מלא של התיקים הרפו
י וכל החומרים הקשורים להקרנות אלה, תיעוד הסיפורים של שורדיהן וניסיון למצוא מענה אמיתי לעשרות אלפ

שים לבית סוהר", אומר אברג'יל, "אבל אנחנו דורהנפגעים ובני משפחותיהם. "אנחנו לא מבקשים להכניס אנשים 
  ."הודאה בפשע המכוון שנעשה כאן

מאז שהעליתי את הסיפור הזה בפייסבוק, אני מקבלת עשרות פניות", מספרת אלמקייס. "יש הרבה עדויות על "
ח של נפגעת מחלות נפש שנפגעי ההקרנות סובלים מהם, וזה לא מוכר על ידי המדינה. לאחרונה קיבלנו פנייה מא

    "שחיה בדאלאס, שם נקבע שהיא סובלת מסכיזופרניה בגלל ההקרנות שקיבלה
אלמקייס התוודעה לפרשה לראשונה כשתיעדה את סיפור העלייה של אמה ממרוקו. "היא סיפרה על השיער הארוך .

ת", היא מתארת. והיפה שהיה לה, ופתאום היא מספרת שגזרו לה את השיער, שמו לה חומר חם ומשכו את כל השערו
"תוך כדי שהיא מספרת אני מנסה להבין מי עשה לה את זה ? ולמה ? היא אמרה שהיא היתה הילדה הכי בריאה 

    "והייתי בשוק ממה שגיליתי  –בעולם, אבל ככה עשו לכל הילדים. התחלתי לחפור בנושא, ראיתי את הסרט 
), סרט תיעודי בבימויו 2003"ילדי הגזזת" (ישראל,  הסרט שעליו מדברת אלמקייס ואשר הוקרן באירוע השבוע הוא

של דוד בלחסן ובהפקתו של דודי ברגמן. הסרט, שעורר הדים בציבור הישראלי וברחבי העולם, מציג עדויות קשות 
של שורדי הקרנות ומומחי רפואה על הטיפולים, על הסיבות להם ועל האופן שבו נעשו. מסמכים שבלחסן הצליח 

ל ארבע שנים מעידים שסכומי הכסף הגדולים שהושקעו ב"טיפול" נגד הגזזת אינם רשומים בתקציב לאתר בתחקיר ש
המדינה באותן שנים. בסרט נטען, כי בכירים במערכת הבריאות בישראל פעלו מטעם גופים אמריקאיים, שמימנו את 

נאסר להקרנה. כיום הוא מוקרן רק הטיפולים. אלא שהסרט הוקרן רק פעמים ספורות ולאחר מכן נגנז על ידי יוצריו ו
הפועל נגד שחיתות שלטונית, בליווי הצהרה מאת הבמאים על כך שנעשה בו שימוש  "נקים"באתר אחד, של ארגון 



280  
 

 

אך גם ...טלוויזיההתראיין ב אברג'יל .לרעה על ידי גורמים פרו־ערביים. את תגובתו של בלחסן לא ניתן היה להשיג
 .העובדות ברורות : מחלת הגזזת לא הרגה אף אחד, ההקרנות כןאם מתעלמים ממסקנות הסרט, 

ה אף שהיא מחלת עור קלה למדי, הגזזת עוררה גועל ויצרה בעיה חברתית, ועל כן טופלה על ידי "האגף לרפוא
', תיאר את 52–' ו51, שהיה מנכ"ל משרד הבריאות בשנים ד"ר חיים שיבאחברתית" שהיה קיים באותם זמנים. 

שנות יפה זיהומית מסוכנת. כדי להדביר את הנגע, יובאו מארצות הברית מכונות הקרנה אמריקאיות מיוהגזזת כמג
ווה מעודפי המלחמה, שבאמצעותן הוקרנו עשרות אלפי ילדים, רובם המכריע מזרחים. כל מנת קרינה כזאת היתה ש

לה" סועף ומתוחכם לטיפול ב"מחאלף צילומי רנטגן. בתקופה שהיה בארץ משטר צנע הוקם מערך טיפולי מ 35 –ל
 .שחולפת מעצמה, אשר עלויותיו, כאמור, לא נרשמו בתקציב המדינה. פרטים אלה אינם שנויים במחלוקת

המחלוקת הראשונית בנוגע לפרשה, טמונה בשאלה, האם באותה תקופה כבר היה ידוע שקרינת רנטגן מזיקה 
 הטיפול בקרני רנטגן היה מקובל בכל העולם ונעשה בולבריאות. עמדת הממסד הישראלי לאורך כל הדרך היא ש

שימוש במגוון רחב של מחלות. ואולם, חוקרים ובראשם ד"ר ברוך מודן, החוקר הבכיר בתחום הגזזת שהוכיח 
דע לראשונה בארץ את הקשר בין הקרנות הרנטגן ובין סרטן, טוענים כי מאמצע שנות החמישים התחיל להצטבר מי

התכנסה בקנדה ועדה שקבעה כי טיפול ארוך טווח  1949–על כך שקרינה טיפולית מזיקה. עוד בבעיתונות הרפואית 
ת דרש איגוד הרנטגנולוגים תוספ 1952–בקרני רנטגן הוא מסוכן וכי יש לבחון היטב את המינון הניתן. בישראל ב

בכל  ראד 350 –, שהגיעו לההקרנות של ילדי הגזזת .X ראד) לקרינת 0.3סיכון בגלל חשיפה שבועית קבועה (של 
תרה הקרנה, לא הוזכרו שם כלל. על פי עדויות השורדים, בזמן ההקרנות אף לא נעשה כל שימוש באמצעי הגנה. י

, בישראל המשיכו בכך 1958–מכך, גם לאחר שהופסק השימוש הטיפולי בקרני רנטגן בארצות הברית ובאירופה ב
    .1962עדויות על טיפולים שניתנו עד  , כפי שמודה המדינה, ויש אף1960לפחות עד 

פירסם ד"ר מודן מאמר בנושא בכתב  1974–במשך שנות השישים הלכו והתבהרו השפעות הקרינה על ילדי הגזזת וב
נתונים  . בידיו היו20,000 –ואמד את מספר המוקרנים ב 1959 –1948העת הרפואי "לנסט". מחקרו התמקד בשנים 

    .בלבד יוצאי אירופה 200טופלים, מהם מ 17,773ממרכזי ההקרנה על 
מת  מחלוקת נוספת סבה סביב השאלה האם ההקרנות היו אז הטיפול היחיד נגד גזזת. בתוכנית הטלוויזיה "הנאשם

אגודה יהודית של מכונים  ,OZE של מכון 1951–הציג בלחסן מסמך מקורי מ 2004–ב 1מזמן" ששודרה בערוץ 
 ות אךה טיפולים נגד גזזת. במסמך נכתב כי "קרני הרנטגן יכולות להיות מיושמרפואיים שפעלה בכל העולם וביצע

  .פוליעילות בטי  95%ורק בתוניס, מפני שאינן מתאימות לטיפול המוני". עוד נכתב שהחל שימוש במשחה שהוכיחה 
ה ביץ' מהמחלקבין שהיתה בנמצא תרופה יעילה אחרת ובין שלא, הרי כפי שהעיד באותה תוכנית ד"ר נדב דווידו

 ."למערכות בריאות באוניברסיטת בן גוריון, "אין אף מדינה בעולם שהקרינה אוכלוסייה בצורה מסיבית שכזאת
 גם לאחר שנודעו השלכות ההקרנות, אף אחד מהאנשים שנתוניהם נבדקו במחקרו של מודן, שפרטיהם חסויים עד

שלב בות הטיפול. הודעה כזאת גם לא פורסמה בציבור. היום, לא קיבל הודעה רשמית ומסודרת המזהירה מפני השלכ
לה מסוים פורסמו חלק מהממצאים בכתבה בעיתון "ידיעות אחרונות" ובה הזמינו אנשים לבוא להיבדק. התפוצה ש

ונים אנשים בלבד. התיקים הרפואיים שעליהם הסתמך המחקר, המכ 800זכתה ידיעה זו באה לידי ביטוי בהגעתם של 
 ודן", נשארו בחזקתו של החוקר עד ששיתף אותם עם הממסד הרפואי בשנות התשעים. תיקים אלה,כיום "מסמך מ

 .כמו עוד אלפי תיקים רפואיים של נפגעי ההקרנות, נותרו כאמור חסויים ואינם נגישים לציבור
 –ים העדרם של התיקים לא מאפשר לקבוע כמה ילדים עברו את ההקרנות בישראל. ואל אלה מיתוספים עוד רב

 שנעשו בהם הקרנות לפני עלייתם. כל ניסיון שנעשה עד כה למצוא תיעוד –עשרות אלפים, לפי ההערכות והעדויות 
 .על הקרנות אלה לא העלה דבר

'יל. הפקידים של ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית הסתובבו במחנות בצרפת ולקחו משם ילדים", מספר אברג"
ו זאת היתה קייטנת המוות. מאות –גדולים ואמרו להורים שלי שלוקחים אותם לקייטנה "הם לקחו את אַחי ואחותי ה

ת ארגע לא ראינו אותם כמה שנים ופגשנו בהם שוב רק בארץ, אחרי שעברו את ההקרנות בצרפת. שני אחי שעברו 
 עוברים אתוש סובלים מגידולים ברא ,סף שעברו את ההקרנותאחותי הגדולה ואח נו .הקרנות הגזזת מתו מסרטן

עם ומסתובבת ברחוב חפוית ראש  ביסה המלוכלכת החוצה, אבל הכביסהייסורי הגיהנום. אומרים לא להוציא את הכ
 ."גרורות

צמה עיתרה מכך, העדר החומרים אינו מאפשר לדעת לכמה מהילדים אכן היתה גזזת וכמה מהם טופלו, כפי שהמדינה 
ברו ול מונע". העדויות של שורדי ההקרנות מעלות שרבים מהילדים שעמצהירה בחוק לפיצוי נפגעי הגזזת, "כטיפ

אי הקרנות היו ילדים בריאים לחלוטין. אחת השורדות, אורה, הציגה בתוכנית "הנאשם מת מזמן" את התיק הרפו
 ."שהצליחה להשיג ובו כתוב במפורש "גזזת שלילית

 גידוליבני כחודש את אמו אחרי מאבק של שנים ארוכות אין דבר כזה טיפול מונע בגזזת", אומר שי שמש, שאיבד לפ"
 ראש שנטלו ממנה את יכולת התנועה והדיבור ונבעו מההקרנות שעברה בשנות החמישים. לאמו של שמש לא היתה

כרה זגזזת ובכל זאת, הוא מתאר, "כשהיתה בת שלוש לקחו אותה ואח נוסף שלה למקום גדול עם ביתנים, משם היא 
מאוד ים שזעקו בלילות וקראו להוריהם. בגלל המצב המלחיץ הזה היא התחילה שוב להרטיב בלילה ובעיקר את הילד

 ."לא אהבו את זה. אחיה, שהיה אז בן חמש, החליף לה את המצעים
רוב לעל פי החוק, המדינה היתה אמורה לבצע מעקב על כל מי שעברו את ההקרנות ולקיים בדיקות תקופתיות, אבל 

ר לה יים. כך, אמו של שי שמש, על אף היותה בקבוצת סיכון מובהקת, לא היתה במעקב ואיש לא אמהדבר אינו מתק
בראש כל  MRI שהיא צריכה להיבדק. "רופאי משפחה לא יודעים שאם אתה נפגע גזזת אתה צריך לעבור בדיקת

 ."שנה", אומר שמש. "אף אחד לא אמר לאמא שלי שהיא בקבוצת סיכון
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 14 דינה לא מבצעת מעקב רפואי אחר נפגעי הקרנות הגזזת, הועלתה בפני בית המשפט על ידיטענה זו, שלפיה המ
ון בהסכם פשרה. לדבריהם, המכ 2015נפגעי הקרנות בתביעה ייצוגית שהוגשה לפני כמה שנים והסתיימה בינואר 

ם ט, חמישה מהתובעיהלאומי שהוקם לצורך זה מכוח החוק עוסק במחקר בלבד. בזמן שהתביעה נידונה בבית המשפ
 .הלכו לעולמם

י פלבתי המשפט לא הוגשו תביעות רבות הנוגעות לפרשת הגזזת. הסיבה המרכזית לכך היא שמי שתובע פיצוי על 
זאת "החוק מוותר על זכותו לתבוע בבית המשפט. "השתיקו אותם עם החוק לפיצוי נפגעי גזזת", אומרת אלמקייס. 

 .ה". כך, למעשה, החוק הוא מעין עסקת טיעון שהמדינה יכולה היתה לעמוד בהיתה הסיבה המרכזית לחקיקה שלו
ם אך רבים מנפגעי הקרנות הגזזת אינם פונים בבקשת הכרה או פיצוי גם במסגרתו של חוק זה. זאת בשל התנאי

 ינםהמחמירים של הוועדות וכן בשל ההליך הביורוקרטי והפולשני שהם נאלצים לעבור כדי לקבל סכומי כסף שא
ה מכסים אפילו עשירית מההוצאות הרפואיות שלהם. אלמקייס מספרת על חברה שפנתה לוועדות הרפואיות בשם אמ
, נפגעת ההקרנות. האם לקתה בגידולים, "בהתחלה נפגע חוש הריח שלה, אחר כך היא כבר הפסיקה לדבר, לזוז"

אכן עברה הקרנות ולהביא כל מיני  מספרת אלמקייס. "חברה שלי פנתה לוועדה, שדרשה ממנה להוכיח שאמה
ל שמסמכים שמוכיחים את שנת העלייה שלה, מאין הגיעה והיכן שוכנה. אחרי כל הטרטורים האלה ואחרי הוצאות 

 ."אלף שקל 13מאות אלפי שקלים על טיפולים, היא קיבלה מענק חד־פעמי של 
פיצויים משום שהיא מתקשה לבצע את  מתוניסיה, אינה תובעת 1954, שעלתה לישראל בשנת 72בתיה כהן, בת 

 עור",הליך התביעה לבדה. "חודשיים אחרי שעלינו באו אנשי רפואה ואמרו לי ולשתי האחיות שלי שיש לנו בעיה ב
היא מספרת. "הסברנו שאין לנו כלום ושנבדקנו באונייה ואמא אפילו הראתה להם שהראש שלנו נקי. אבל הם 

על  בנותיה, בנות חמש, תשע ועשר, ואל ילדים רבים נוספים מהאזור שהועמסו התעקשו". אמה של כהן הצטרפה אל
. כאלה משאיות ונלקחו למחנה הטיפול בשער העלייה. "בערב עשו לנו קרחת", מתארת כהן בעצב. "לי היו צמות יפות

 היא ום. למה?"בכינו, היה לנו קשה מאוד להיפרד מהשיער. לא דיברו איתנו, לא שאלו אותנו, לא הסבירו לנו כל
ד א"א) ואז מרחו יוד וזה שרף מוות. אני לא יודעת ע –מזדעקת. "בכל בוקר לקחו אותנו ועשו לנו חשמל (הקרנות 

לדות עכשיו למה עשו לנו את זה". כהן ובנות משפחתה שהו במחנה יותר מחודש ורק כעבור כמה חודשים התגברו הי
 .על הבושה וחזרו לבית הספר

דולה גרועים מוחיים, היא סובלת ממיגרנות, השיער שלה דליל ושבור ויש לה קרחות בראש, אחת כהן לקתה בשני אי
 , היאושתיים קטנות. אך כאמור, היא לא הגישה בקשה לפיצויים. "אין מי שילווה אותי בתהליך הזה, אז ויתרתי"

לנות זה. אפשר שתהיה לנו סב אומרת. "אבל בלב שלי אני לא רוצה לוותר; הם עשו לי עוול והם צריכים לשלם על
וונה . כמה "חוקרים" העוסקים בנושא מדגישים עד היום שלא היתה כ"להכל חוץ מהעלבון. לעלבון אני לא מסכימה

טיפול פעל ל OZE לסמן את העולים ממדינות ערב והאיסלאם. אמנם, הגזזת היתה נפוצה במדינות מזרח אירופה ומכון
עשה נעיקר בשנות העשרים והשלושים. גם שם נעשה טיפול בהקרנות, וטיפול כזה במחלה בקהילות היהודיות בהן, ב

רק  גם במדינות צפון אפריקה ובצרפת. העובדה שהטיפול בוצע גם במדינות אחרות מעידה שהגזזת לא היתה נפוצה
 . גמריריאים לבמדינות צפון אפריקה, אז למה בישראל ביצעו את ההקרנות דווקא בילדים מזרחים, שרבים מהם היו ב

ה בעשור שלאחר הקמת המדינה היה שיעור העולים ממדינות אלה גבוה רק במקצת משיעור העולים ממדינות אירופ
 99%אולם שיעור ההקרנה של העולים ממדינות אירופה היה אחוז אחד בלבד.  , 44% –וארצות הברית, שהגיע לכ

 .מהמוקרנים בתיקי מודן היו מזרחים
 .מששים שלו לחודשיים, לקחת אותם באיומים, ברור שעשו את זה רק לאנשים מסוימים", אומר להפריד ילד מההור"

הקרנות הגזזת הן לא רק טראומה אישית כואבת של עשרות אלפי בני אדם, אלא טראומה קולקטיבית מזרחית 
רת אלמקייס, שהממסד בישראל מוכרח לתת עליה את הדעת באופן מלא. "שואלים אותנו למה לחזור לעבר", אומ

 ."בשבילנו העבר הוא ההווה  –"אבל מה שהם לא מבינים זה שהעבר רודף אותנו 
 .מייל לפניות ולמתן עדויות:

  
    כפי שביצעה  ביותר על היהודים,הקיצוניות לות האנטישמיות דוגמאות לשכפול העלי

  המזרח –ודישיכפול זה על יהבאמצעות ומדינתה הציונות 
  

ל שגזענות האנטישמית לכך שראשי הציונות היו חדורים ב טים באפריקה, הינו גם דוגמאים לשבהשיוך של התימנ
קו נאמר עליהם ומטילים זאת על התימנים. הם ינשים ביותר, כשהציונים משכפלים את מה שונאי היהודים הגדול

ה יאו את העליללמניינם שהמצ 19–מגדולי שונאי היהודים במשך המאה ה ,המצאה זו של השיוך התימני לאפריקה
י אחד מגדולי שונאי ישראל, הסופר הצרפתי הנודע לואשהיהודים הם מעורבבים עם הגזע השחור. הגדיל לכתוב 

י העם כ ,צורך בהוכחה כלשהי ללא כל . הוא "קבע"סלין –, הידוע בכינויו הספרותי )1961 –1894(פרדינאן דיטוש 
וטות ("זלחזור על עקבותיו לאמנות הכושית שלא נשכחה מלבו  שביום מן הימים יאלץ ,היהודי הוא בן הגזע הכושי

  ., במאמר "היהודי בן הכושי")Hagatell pour un Masacre  ,1937  –בשביל טבח" 
ממוצא גרמני ואוסטרי, בעשרים השנים הראשונות של המדינה רוב הרופאים שהיו אז , שהיא כפולינוספת לש דוגמא

העליה הגדולה בשנות ", ליסק משה פרופ.[הפיכים –לוקים במומים גנטים בלתיככל יהודי ארצות ערב הגדירו את 
הלשכות של  ידי-עלבדיוק האשמה זו הוסברה  ].59, עמ' 1999הוצ' מוסד ביאליק,  : כשלונו של כור ההיתוך, "החמישים

לקבל ללשכותיהם את , כסיבה לכך שלא ניתן להם בגרמניה ופרוסיה לפני עליית הנאצים לשלטון 'הבונים החופשים'
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נובעת  ,וסריתמה שיהודי עירם נחותים גם מהבחינהשהסיבה אדט טענו, בני הלשכה מהייליגנשט,, – היהודים
בתקופה )...67(עמ' 44מדבקותם בדת היהודית ואין להם תקנה להתקבל בקהל הבונים החופשים אלא בטבילה נוצרית 

היהודים נחשבו כנגועים שציפו לה.  = "הבונים החופשים"][ זו קשה לתאר שיהודים מצאו את האחווה המאסונית
חברתי עם בני הגזע הגרמני. בשם תפיסה זו הספיריטואלי והשיתוף ה, עד שנשלל מהם בנחיתות מטבע ברייתם

הטילו על יהודי ארצות ערב בארץ . הרופאים )153(עמ' 44“קופחו לפעמים אף יהודים משומדים בלשכות הפרוסיות
נטים שהטילה עליהם החברה הגרמנית והפרוסית ובכך הם דמיינו שהם "ניקו" את עצמם מהתסבוך את המומים הג

  הנפשי, השנאה העצמית והסלידה  שהרופאים חשו כלפי עצמם. 
בדת  "הנחיתות המוסרית הנובעת מדבקותםליהודים, עקב  "הבונים"ראינו לעיל את יחס  דוגמת שכפול נוספת:

של  חסנוצרים של תנועות הפועלים משכפלים את הי –..אלא בטבילה נוצרית". היהודוהיהודית...ואין להם תקנה.
ום ורה ובקיאירופה הדבקים בת –על היהודים יוצאי ארצות ערב ועל יהודי מזרח ,להוריהם ולבית שהם גדלו בו הגוים

 –) 13(עמ' 43למניינם) 1948.11.24( הפועלים בפרוטוקול ישיבת הוועד הפועל של ההסתדרותכפי שתועד  –המצוות  
ים להיות יוחנן ההסתדרות חייב  –ואנחנו מרוקנים ורומנים, כל חלקי העם צריכים לקבל "טבילה" ארץ ישראלית ,,

ש לציין, שהשמצה זו של "נחיתות מוסרית" בגרמניה נוצרה כתוצאה י .“)מאבות הכנסיה הנוצרית (=המטביל 
מו דיות ולכן עשרות אלפי גרמנים ובהם מראשי האליטות שלהם הקיעצמם ביחס ליהוהגרמנים מתחושת נחיתות של 

ה לה השפעה אדירה תיי, אגודה שה)1912(למניינם שנוסדה בשנת תרע"ב  ,את "האיגוד נגד התנשאות היהדות"
  ).143(עמ' 44להגברת האנטישמיות בגרמניה 

רייפוס דמדוע פרופסור פריץ מובן  ,)נח –בןשהם בכלל מהגזע של חם ( השמצה של שיוך התימנים לאפריקאיםלגבי ה, לכן
ופם היה משוכנע שדמם של התימנים הוא דם "חרמשי" המצוי בג ,מהפקולטה לרפואה ומבית החולים הדסה בירושלים

  ם., כמו בעכבריבתימנים המעבדה –ראי ונותן ההוראות לביצוע ניסויישל הכושים באפריקה ולכן הוא היה אח
  

    ושיכפול  ,על החרדים בעה" מערכת המשפט בארץשיכפול זוועתי נוסף ש"ק
  נוצריים ליהודים במדינת ישראל–היחס של היהודו

  
 עימות ייםק, על הרשות השופטת "מאז השתלטותו של הקלווניסט אהרן ברק מ"הבונים החופשים ,בניגוד לעבר

ם מייצג  באוכלוסיה, אות ספרתי –ונוצרים הקלווניסטים, שהם מהווים כיום פחות מאחוז ד –בין היהודו מתמשך
ית בכל נוצרים הלותרניים, שבעיניהם יש לתת עדיפות ראשונ –הרשות השופטת לבין היהודו הבג"ץ ובעקבותיו כל

ת אומנות ולעומתם הבג"ץ, שליחיהם ושולחיהם נאמנים לנצרולפסיקה כפי שהטיף הכומר מ. לותר ללאומיות ול
ת עדיפות ז'ן קלוין מג'נבה, שיש לת  – הנהגת הנצרות שהם המציאו הפרוטסטנטית, לה הטיף מתחרהו של לותר על 

מיעוט, אך  לפרט על פני הלאומיות המלאכותית הנוצרית. שופטי הבג"ץ טוענים שיש להתחשב בפרט ובקבוצות
פי -קבוצות אחרות על תפיסה של קבוצה אחרת.כל  , לדעתם יכול לדרוסמאידך המיעוט שהם משתייכים אליו

וחרים בנע בין "חומר אנושי" או "פסולת אדם" או חרקים בגודל אדם. הם  דןהגזע לה הם מחויבים, מעמתיאוריית 
 ,שהמבוגר ביותר יהיה הנשיאהיה נשיאם באמצעות כלל שהם קבעו בעצמם את שופטיהם במחשך והם קובעים מי י

ב מנסים הדתי המייצגים את הרו הימין והימין –עליון ובאיזה גיל. ראשיכשהם מחשבנים מראש מי יהפוך לשופט ה
   ממשית. אך ללא הצלחה לגרום ששופטי העליון יהיו שייכים לרוב הימני הלותרני,ו אלו מפלים שנים לפגוע בכללים

 צרשהוא י שיש להגן על ערכי השלטון  – ה"מיאהרן ברק קבע קביעה שמזכירה את המשטרים האפלים בגרמניה ובר
רה של ברק, אין מאחוריו כלל שלטון אלא הוא "חטף" באלימות את השלטון של אלימות, אולם במק גם במחיר

  ם.ה "להגן" עליהמיעוט רוצ וניסטיים המוקצנים שהוא יחד עםהקלו-הנוצרים והחליט להכפיף את כל המדינה לערכים
ל עק בתקופתנו, הוא תקף את אהרן ברק, בדיו מגדולי המשפטנים„ – בעימות שנערך בינו לבין ריצ'רד פוזנר

ן  שלשופטים אימשום   –"העמדה" הזאת. הוא טען שברק טועה בקביעתו, שהשופטים הם מגיני ערכים מסוימים 
. עצמאות מוחלטת של "למשפטנים יש ידע מוגבל מאד: מומחיות כלשהי לקבוע נורמות באשר לערכים הללו

(=  לידתו  –'שיקול דעתם' ופרשנותם , אפילו לא לחוק, אלא רק ל(= דיקטטורה)שופטים שאינם כפופים לשום דבר 

  .שראל היום" (ח' אלול תשע"ח)]י"עיתון [ “'עריצות משפטית' "  היא כבר הולידה)
תפקידו של "  –של איאן קרשו  ,מס' ל"ד ,מחקר מתוך קובץ מחקרים של "יד ושם"[" חרקים וטפיליםהיטלר הגדיר את היהודים כ"

זענית כפל את הגדרתו הגישל באר שבע ש המשפט המחוזי –ביתבשופט  ליגון,אעודד  .]32היטלר בפתרון הסופי", עמ' 
 –תת בכינויים הגדיר אותם בנוכחות שופטים רבים , אךהחרדים  –של היטלר על החלק היהודי בארץ  אנטישמית

חשים נשל שילוב  ככינים גדולות ומפלצתיות היטלר עצמו. הוא כינה את החרדיםהגרועים מהגדרותיו של  ,אנושיים
ו ונשיא ביהמ"ש העליון ניגש מיד לאחר שאליגון סיים לקרוא את דבריבג"ץ מגבה אותו כשה ,ארסיים ונמרים

 אשר קנס את כהבג"ץ נקט גישה גזענית, . "אנושיים, לחץ את ידיו ושיבחו "יפה דיברת –התתאנטישמיים ו –הגזענים
  למניינם]. 1,7,19, ["מרכז העניינים"ללא שדרניות   –פ התורה מליון שקל, היות ופעל ע" 1.3 –תחנת השידור "קול ברמה" ב

 ואת הגדרת היחס המשכפל ליהודים  ד"ר יעקב ויינרוט עו"ד ידי-על, כפי שצוטטו של אליגון את דבריו המלאיםנביא 
שונאים  אתםצריך לומר את הדברים באופן ברור: ,, – )]26.2.1999ימים, ( 7"ידיעות אחרונות", מדור [בראיון עמו 
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את ......אנטישמיות כלפי כל מי שיש לו צורה יהודיתאנטישמים בשנאה שלכם כלפינוגזענים אותנו, אתם 
שאמר  אז מה, מישהו חשב  ,(= חתן פרס ישראל) האנדרטה של השואה בככר רבין, יצק אותה אדם בשם תומרקין

אז מה, מישהו חשב . ת השואהרואה את הדתיים האלה משריצים את הילדים שלהם, הוא מבין א שכשהוא
 ? עם] –[= שיוצרה כה משמיץ את קורבנותיה ולהשליכו לכלא בגין הסתה לרצחלזכר השואה  ולהסיר את האנדרטה של
, הוא ממשיך להיכנס ולצאת בקוקטיילים של החברה "המכובדת" מה פתאום ? אותומישהו חשב להחרים 

ל'ה...דבר אחד תזכור. הם שנאו אותנו, שונאים אותנו, ישנאו שלכם...המורה שלי...קרא לי הצדה ואמר לי יענק
בור של "הקידמה" החילונית...אתה אמנם תיכנס לציבור הנאור, למה יהוא דיבר עליכם, הצ ?: מי זה הם שאותנו. 

 על ,בן המיעוט היהודי השנוא במדינת גלותו ידי-עלשמכונה ככה, שמה בפנים תדע ששונאים אותך...שנאה שמועתקת 
כך הרבה מקבילות בין השנאה כלפי הציבור החרדי ובין השנאה כלפי היהודים -בן חלק אחר של אותו המיעוט. יש כל

  נוצרים אנטישמיים קטנים ועד בגרותו ועד ימינו]. –והוא מביא הרבה דוגמאות על כך מהמכות שהוא ספג בילדותו מיהודו [=בגולה 
שורה הראשונה בארץ, זכית לכבוד המקצועי האולטמטיבי, הציעו דין מה –אתה עורך ?ש: ומהו בדיוק מקומך 

מד שלי הוא על אני יודע שהמעתשובה :  ?המשפט העליון, מה בדיוק בעייתי במקום שלך  –לביתלך להצטרף 
אם אני אריב, אם אני אתקוטט, אם אני אצעק, אז הצעקה "דוס מסריח" תפרוץ  תנאי, בשלב מסוים, בדקה מסוימת,

דין –, יאמרו אותה בצד...עורךא החוצהמעמקים האפלים, מהביבים החשוכים של הסובב אותי ואם להחוצה מה
הייתי צריך להיות   –אביב...צעק עליי: "כך מתנהגים דוסים"...כדי להיות מועמד לבית משפט עליון  –מפורסם בתל

שנאת החרד. אחד הדברים שהיהודי אילן כל עצמותיך רוחפות מ–ברבאוניברסיטת ..פי עשרה יותר טוב מכל חילוני.
עם הכיפה הסרוגה יעשה לך, זה מה שהרבה חילונים לא יעזו לעשות לך, לפחות לא בגלוי...כדי להראות לציבור 

יהודה אילן, פרופ. –, כמו שעשה השבוע הרקטור של אוניברסיטת בר(= השכפול 'המזרחי') הנאור שגם הוא נאור
כשאני באתי מהישיבה  ו, אפשר להקים מישיבת פוניבז' שלושים אוניברסיטאות.קי–האיפרידלנדר...מבחינת השוואת 

  .לאוניברסיטה, נפלתי חמישים דרגות למטה מבחינה זו
רן העליון אההמשפט –שבע ונשיא בית–המשפט המחוזי והשלום בבאר–, בנוכחות שופטי בתינשא נאום השופט אליגון

מר ואת. בסוף ההרצאה לחץ ברק את ידיו לטות על החברה הישראליעל כיני ענק בגודל של יצורי אנוש המשת ברק,
  הליכים משמעתיים. (= וכל שכן כלפי ברק) אפילולו: "יפה דיברת"...לא ננקטו כלפיו 

בור זה לא בגלל השופט אליגון, אלא בגלל חבורת שופטים במדינת ישראל, ששמעה אותו מדבר על צי ד"ר וינרוט:
יש מלתעות, ש–צורי אנוש, הנראות כהכלאה בין נחש ארסי לנמר ארוך ציפורניים וחדשלם כעל כיני ענק בגודל י

 מופיה התבצעה במדויק "השבחת הגזע" כ-לתיאורייה הגזענית אנטישמית, שעל[= המשך להלחם בהן בדרך של חיטוי ונקיון 

 –עלשהחלחול של האמירות האלה, ולא קמה ועזבה בהפגנתיות...הבעיה היא , הריכוז של הנאצים, רק ביתר שנאה]–במחנות
פילים ט, שבה כולנו האספסופי] חינוךהכתוצאה מ[= הגן. באווירה הציבורית –מערכת החינוך האקדמית מחנכת מגיל פיהן

זה  כל אפשר לצפות שלאולם המשפט-ורמאים ומוצצי דם ומרמים את קופות המדינה ושקרנים ולוקחי כספי חינם, אי
 –, שהם מתרגמים אותה לאיגדולה החרדי היא כהפט שופטים, ששנאתם כלפי היהודי יש במערכת המשלא ייכנס. 

ו: יש תיקים, שהלקוח שלי הוא חרדי...שאני אומר ללקוח בוא נתפשר, כי אתה חרדי...ואמרתי ל :למשל אמון. 
נצחי. הי, הרמאי הנצח (= המהמר)תשמע, אני מכיר את השופט שלך. הוא לא יאמין לך, כי הוא רואה בך את הספקולנט 

י ואנ [= בין השורות]שהדם שלי לא ניגר שם, אני קורא את הטבטקסט  ,אין מקום בזירה המשפטית..אז התפשרנו.
קה, סיר עמרגיש את התיעוב, מרגיש אותו. ישנם שופטים שלגביהם אני אגיד לאיש חרדי, בוא לא נגיע לשם, בוא נסגו

  חרדי והוא ידחוף לך עוד שנתיים רק בגלל זה. בגלל שאתה ,כי השופט שונא אותך שנאת מוות
   :אתה מצייר אותנו בתור אנטישמים אלימים

 ?רדי את יושבת עם מישהו, שאחד מזכרונות ילדותו זה מכות...את יודעת שמשלחים כלבים בציבור החד"ר וינרוט: 
מלים הכי שערים והוא פוגע בס–חילוניים...שמישהו נכנס ללב ליבה של מאה  –זה דבר שקרה לפני שנתיים ומי מכה 

י ימות. אנומקבל מכות. אני לא קורא לזה אל חיילים מחופשים ולא מחופשים עם כיפות שחורות וכו'][= נשים בפריצות, מקודשים 
הרצחני  [= כגון הגזען האנטישמיסוי של כלבים למעשים אחרים ימדבר על דבר יותר חמור, על השלב שבו אתה עובר מש

ל הציבור לכתוש את כ) למניינם 2012בחודש מאי  ,(בעיתון "דה מרקר" יותר גרועה ממה שעשו הנאצים אופציהבמרומז העלה יאיר לפיד, ש

שונה פת הבחירות הראיזכה למחיאות כפיים באסבאמצעות טנקים העולים על בתיהם, ש עם–ברק (מאות אלפים) תוך רצח –החרדי בבני

מעשים. ללמדנו כבר שמילים מובילות  כי ,על הסתה לרצח העם היהודי] ,אותו לכלא כניסוולא ה מנדטים 22לו  ובסקר דאז הצביעו
מר אם מישהו חרדי שואל אותי אם ללכת בדרך שלי, אני או...?למה ש"הטפילים" ו"הכינים" לא יובילו למעשים 

מה שאתם לו: אם אתה רוצה להיות בריא מבחינה נפשית, תעזוב את הדרך שלי. המחיר הוא יותר כבד מ
יל [נשיא העליון עומד בראש תאגיד השידור. החוק מסמיך אותו להט “מסוגלים להעלות על הדעת. זה נוגע בבשר

  .)]27 וטו על מינויים ועל הדחות שם. התערבות כזו פוגעת בהפרדת הרשויות ("ישראל היום", כ"ו שבט תשע"ט,עמ'
, בתפקידו כנשיא בית המשפט העליון והוא ניסח את אהרן ברק נטל לעצמו סמכויות של דיקטטור השופט סיכום:

הדין בשנת תשנ"ט, קיבל אהרן ברק לגבי –"הכל שפיט". במשוב של לשכת עורכי – במיליםשלו שלטון הדיקטטורה 
קודם על ידו במהלך שערורייתי, הדין לענייני עבודה, –מדד האמינות את המקום השלישי ואשתו, שמינוייה לראש בית

את מלוא ין הד –לישי, כי אז עדיין לא ידעו עורכיקום האחרון במדד האמינות. ברק קיבל את המקום השקיבלה את המ



284  
 

 

פי מספר ספרים שיצאו לאור וקיבצו  -צריך לקבל שני מאסרי עולם, רק עלהפשעים שהוא ביצע, שבמצטבר הוא היה 
"ד ואיש המודיעין לשעבר ספרו של עו או  ספרו של עו"ד ד"ר יהודה כהן "מי מפחד ממדינה יהודית", , כגוןאת פשעיו

פתיח של דר כתב ביוסי  .])6.12.2002אביב" ( –ראו ראיון עימו ב"זמן תל["אהרן ברק ומנעמי שלטון החוק"   –יוסי דר 
אהרן ברק, נמצא בעמדת כח חזקה. יש אומרים החזקה במדינה. התמונה קשה. ,, –משפט העליון  –על נשיא בית הספר

דול של המשפט נוהג כאילו הקו המפריד בין מותר לאסור גהחוק איננו נרתע מרמיסת החוק. הכהן ה–וןהסמל של שלט
ח"כ מהליכוד אמר שהבג"ץ גנב את  אך כאשר, “אינו קיים. נשיא בית המשפט העליון עושה מעשים שלא יעשו

  הדמוקרטיה, רובינשטיין מבהמ"ש העליון אמר שהוא מרגיש בבטנו קבס.
מרצים הדין ישנם מאות דוקטורים ופרופסורים ה –עורכי , כי בקרבאת המשוב הנ"להדרכים לעצור  ברק ניסה בכל

ברק והתוצאות של משוב  עולה על רמתו שלשל רבים מהם  והאישית רמתם המשפטיתבאקדמיה או שהירצו שם, ש
 אפילוה בו ותו ומזה, פוסלת אעל כך שהאקדמיה עצמה, שהיא מקור ההסמכה של ברק מבחינה משפטית זה מלמדות

  הסמכות המשפטית בבג"צ.–ודאי שהיא פוסלת אותו להיות מקורכשופט וגם מבחינה מוסרית וב חוסר אמינות
 "משפטיים"תוך המצאת מושגים  ,הדין שכתב–ים בניסוחי פסקילשון משפטי–אהרן ברק התפרסם כגאון בלהטוטי

ה ם" והכנופייה הבינלאומית "הבונים החופשיופפרוטסטנטיים של הכנה–שהתאימו להקצנת היסודות הנוצריים
ת נופייפי המיעוט של כ-בנויים על הנאורות" והוא אכן כתב שפסקיוהבינלאומית השבתאית "האילומינטי", היינו, "

שום ובעקבות הסערה הציבורית שקמה הוא חזר בו מפיסקה זו למראית העין, כי הוא לא חזר בו מ ,הנאורים בארץ
נופיות ף שכל פסיקותיו נועדו לקבע את אופייה של מדינת ישראל, בהתאם ליסודות הדתיים של כא- לסיקה שלו, עפ

חשוכה על הרשות –אלו ובכך הוא פגע בריבונות של מדינת ישראל, כשהוא כופה באמצעות להטוטנות דתית
 ,המחוקקת–תו, בכך שפגע בסמכות הרששל המדינה את עקרונותיו הנוצריים. הוא פגע גם בריבונות ,המחוקקת

כדי  ,קוו–נוצריים לא יחוקקו חוקים אלא יישמר עקרון הסטטוס–שקבעה שבתחום היחסים בין היהודים לבין היהודו
בקובעו ללא כל  ,על הרשות המחוקקת . ברק כפה את דעתוהבריא של הציבור ממוצא יהודי לשמור על לכידותו

פגע יה ירסק לחלוטין את הציבור ממוצא יהודי וממילא אף שז-שכל דבר יעוגן בחוק, על סמכות שניתנה לו בחוק,
ה בעקבות פשע זה הוא נטל לעצמו סמכות שאינאנושות בחוסנה ההרתעתי של המדינה כלפי אויביה מבית ומחוץ. 

וכה הדין הרבניים ופגע אנושות בשורה אר–מוקנית לו בחוק וחוקק "חוקים" שריסקו לחלוטין את הסמכות של בתי
הוא שכיון שאין חוקים בנושאים  ,הציבורים במדינת ישראל. הוא העמיד פנים שהוא הופך למחוקק של הסכמות בין

קוקם, נגד ריבונותה של המדינה לחוקק חוקים או להמנע מחי , וכל זאת על בסיס קביעתו השערורייתית בהם "פסק"
י לשנים ארוכות ואת כל אלפ ה חובה להושיבו בכלאתהי ,על כך בלבד שהכל צריך להיות מעוגן בחוקים. בטענה

     .)הוא הבל" (באומרו ש"החוק פי הפשעים שהוא יצר בפסקי הדין שלו-השופטים שמנסחים עד ימינו את פסקי הדין שלהם על
 –טוסחישוקיו של הציבור היהודי כעם, גם לפני עידן ברק היו די רופפים, חישוקים שהחזיקו מעמד באמצעות הסט

זו  לימותאנוצרי פרוטסטנטי. –אלו והפך את הציבור בארץ לשני עמים, עם יהודי ועם יהודו קוו. ברק העלים חישוקים
 סתירהוהחלה לגרור עוד הסרת חישוקים, כגון הסרבנות המצפונית להתגייס לצבא, אך נושא זה גילה את הפכפכנותו 

מצפון –ללת בתוכה סרבנילמניינם, ש"סרבנות סלקטיבית", הכו 2002העצמית ב"פסקי" דינו, כשהוא קבע בשנת 
סטית אינה יכולה להתקיים במדינה מתוקנת ויש בה סכנה לפירוק החברה כולה והוא פוסק בנחרצות "בחברה פלורלי

אף -קים המחזיקים אותנו כעם" וזאת עלכשלנו, ההכרה בסרבנות המצפון הסלקטיבית עשויה לרופף את החישו
  קוו.  –הרבה פחות נפיצים מחישוקי הסטטוס ש"החישוקים" האלו אינם מעוגנים כלל בחוק והם

גוריון, כפי שהראנו על –תה כפופה לתפיסותיו הלאומיות גזעניות של בןי, גם המערכת המשפטית הימאז קום המדינה
גוריון כבר –גוריון בעולים החדשים, אך זה המשיך גם בממשלות הבאות כשבן–שיתוף הפעולה בנושאי הטיפול של בן

"פסיקת   – (מיוזמי "הסכם אוסלו" של השמאל מול הפלשתינים) ממשלה, כפי שמודה השמאלן יוסי בייליןלא היה בראשות ה
מה שהממשלה של אותה  ,הבג"ץ לאורך השנים תוכיח, כי בית המשפט הלך רחוק בנכונותו להגביל את זכויות האדם

     . 53שעה ראתה כאינטרס לאומי" 
, התברר שמינוי השופטים (ה' כסלו תשע"ח)לנה דיין בתוכנית "עובדה" בתחקיר של אי  –הוועדה לבחירת שופטים 

מבוסס על עסקאות הנרקמות בין קבוצות שונות בתוך הוועדה ומערכת שלמה של עסקנים, לוביסטים ואינטרסנטים 
ם ציבור, ללא פרוטוקוליה–מקיפה את חבריה ולוחשת על אוזניהם וחמור מכך, דיוני הוועדה מתנהלים הרחק מעין

וללא בקרה. יתירה מכך, הנהלת בתי המשפט שומרת בקנאות על דיוני "ועדת השניים", שבה נקבעות עמדותיהם של 
נציגי השופטים בוועדה ומוחלטות החלטות באילו מועמדים יתמכו השופטים החברים בוועדה, תוך סירוב למסור 

 –והציבור מקבל גוף מעוות הגרוע מכל לציבור מידע או פרוטוקולים על המתרחש בחדרי החדרים של השופטים 
פוליטיקה של פקידים לא נבחרים, עסקאות סמויות ואינטריגות של כנופיית שופטים השולטת על הציבור ללא כל 

בכל זאת  ,אף שהם נבחרים-לבעוד שהרשות המחוקקת והמבצעת, עגוף חיצוני,  ידי-עלבקרה חיצונית ובחירתם 
וט את תפקודם. שיטה זו של השופטים המהווים את הנציגות הגדולה ביותר בוועדה קיימת שקיפות והציבור יכול לשפ

פי הפוליטיקה העצמית -אליטה השולטת בוחרת את חבריהם עלקיימת רק במשטרים אפלים שה ,הבוחרים את עצמם
 השופטת נבחרים–רשותבהן ב ,דמוקרטיות המערביותובא קיימת כמעט בשום מדינה מתוקנת שלה, שיטה של

תוך האיזונים הנדרשים והשופטים אף נדרשים לעבור שימוע לפני  ,הרשות המחוקקת והמבצעת ידי-עלרק שופטים ה
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בחרה בעקבות התחקיר בצביעות אופיינית לתקוף דוקא את  ,הבג"ץ –חיות, נשיאתאסתר  בחירתם, כמו בארה"ב. 
להם הזכות לקבוע את השופטים ולבדוק ה שמוראף ש-הדין בוועדה כפוליטיזציה, על–קיום הנציגות של לשכת עורכי

כשליש מיושבי הכלא  – שאינם מושחתים שיושיבו את לקוחותיהם החפים מפשע בכלא, כאשר כיום בהערכה זעירה
  שקיבלו. העונשאו שלא היה מגיע להם  ,ם חפים מפשעינאף שה-השופטים, על ידי-עלנשלחו לשם 

דינו  ימעורכ יהעבודי מבעלה, שה –ס לושיאיריה''מ המחוזי בת''א בישופטת , התגרשה למניינם) 2002(בשנת תשס"ב 
והגישה  שיתהרא –של הרבנות דין –פסקה של רה"מ נתניהו על רקע בגידה בו, כדי שימנו אותה לשופטת. היא זייפ

כספים.  מנווכך היא הצליחה לגנוב מ (ובעברה כיועצת ביה''מ העליון)בפ''ת כרשמת  בכהונתה לפועל –מסמך זה להוצאה
 העו"ד שסיפר לי על כך הוא . וערכה "חגיגת קניות" של מותרותשראי שלו היא גם השתמשה במרמה בכרטיס הא

ו . שופטת זמניינם)ל 14.1.2002 –ב( מהציונות הדתית והוא אמר לי, שפרשה זו התפרסמה בזמנו בעיתון "גלובס"
, התנהלות הפושעים כל השופטיםאת כמעט הדיח שנוהגים שלא לואף לא הודחה מתפקידה, כפי לא הוכנסה לכלא 

רת מערכת מושחתת זו יוצ ,המעודד עוד שופטים לבצע פשעים חמורים ובמקום עשרות שופטים פושעים היוצרת מצב
 והוא קיבלית בתיקה ת, שהוא הגיש בקשה לציין לפחות הערה מנהלסיפר ליגם עו"ד זה מאות שופטים פושעים. 

הוא כבר הבין מה תהיה התשובה , אך ציונות הדתיתמהאליקים רובינשטיין  העליוןית המשפט תשובה משופט ב
 םינשופטים עם הכיפה הסרוגה המכיוון ש ינההלהבנתו זו וכששאלתיו מניין לו, הוא ענה לי, שהסיבה 

  כיצד הוא מעיז לנסח דרישה כזו. ,נזף בואף רובינשטיין אליקים . מבין השופטיםביותר מושחתים ה
דיווח על הפושע קמיר, יועץ איסטרטגי שניסה –ת בפשע חמור נוסף, של איומעורב השופטת גרסטל היווחיות 

להשתלט על משרת היועץ המשפטי לממשלה, באמצעות קידום השופטת גרסטל לתפקיד זה, בתנאי שהיא תסגור את 
''ח [י' אדר, תשעראל היום" וגם גרסטל מואשמת בפשע זה, כמובא בעיתון "יש(אשת רה''מ) התיק נגד שרה נתניהו 

קמיר,  השופטת בדימוס הילה גרסטל הביעה הסכמה לקיים עימות עם היועץ האסטרטגי אלי,,  – למניינם)] 25.2.2018(
, "10 ערוץ"פי הדיווח ב-על המשטרה ישחררו אותו בתום העימות.בתנאי שחוקרי , 1270העצור בתיק 

  .עורי פה"של השופטת "הותירה את החוקרים פ זו דרישתה
ץ המשפטי לקבל את תפקיד היוע קמיר) ידי-על(יצויין כי בפרשה זו העוסקת בהצעת שוחד, שבה הוצע לגרסטל 

לממשלה, במידה ותסגור את תיק המעונות נגד שרה נתניהו. במשטרה מותחים ביקורת חריפה על התנהלותן של 
ה דה שהן לא דיווחו למשטרבפרשה.  "העוב יון)(אז, שופטת בעלגרסטל ושל נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות 

ורסמה בו פ באותו יום  . ”בזמן אמת זה רע מאוד, חמור מאוד, אבל לא פלילי", אמרו בכירים במשטרה בשבוע שעבר
ת כץ תיאמה עמדו –כתבה זו, "התפוצצה" פרשה נוספת בכל כלי התקשורת, כשהתגלה שהשופטת רונית פוזננסקי

ים של , בקשר למעצרן בבית המשפטדיוב הערך", לגבי ה"ראיות" שהוא יציג למחרת –ניירותמראש עם נציג "רשות 
נים באמצעות שליחת מסרון, לבקשת הנציג, להעמיד פ הליך המשפטי, כשהשופטת הסכימהלפני קיום ה, ראשי "בזק"

ת דת השופטת הפושעה בהעמהסתפקאינה רוצה להדיח את השופטת מתפקידה והיא מופתעות לנוכח ה"ראיות". חיות 
      אתי לא תקין. –לילי, על נוהללדין משמעתי ולא פרק 

תה שהתנהגו ])28.2.2018(, י''ג אדר תשע''ח 307שעה ב 'ב[ברשת  אמר בתכנית רדיו בשן–הפרופסור למשפטים יובל אל
פטים, כי חים שאינם שוהתנהלות של "איפה ואיפה" לעומת אזר , גם משום שיש בכךיתשל חיות היא שערוריית

    לפחות שנת מאסר.  בחוק, עוד לפני חקירתה, הינוכך -עלהקבוע העונש 
זה נת כמו בכל מדינה מתוקהמחייבת גם את הדחתה המיידית, ש שת הפוליטית ראו בכך עבירה ח''כים מכל קצווי הק

מערכת  תוצאות הסקרים לאחר מקרים אלו שמדדו את אמון הציבור כלפי. הכנסתה לכלאאת היה מחייב גם 
  .)פטיםבתשע"ט פורסם שרל"ש עוה"ד אפי נווה נתן אתנן של השפעה על מינוי שו( המשפט, מורים על ירידה באמון כפי שלא היתה מעולם

  
  שאינם מובאים על כך לדין ואינם נענשים כחוק ,הפשעים הפליליים הרבים של השופטים   
  

הקרינה גם על הערכאות ששופטי הבג''ץ, התנהלות דין של –נציג נושא זה, נציין שקרים גסים בפסקישלפני 
  –(בחשון תשע''ח  –הדין שפסקה נשיאת הבג''ץ מרים נאור ביום פרישתה בו' מר–. נציג למשל את פסקהנמוכות יותר

אינם ש ת, עלמכול–עשרות בעלי ידי-עלעו , המאפשר את פתיחת המרכולים בת''א, לאחר שנתבלמניינם) 26.10.17
   כדי לעמוד בתחרות המסחרית עם אותם מרכולים.  ,חיות כראוי ומכריחים אותם לעבוד גם בשבתותמאפשרים להם ל

 ,, נמתחה ביקורת ציבורית חריפה כגון: לגבי מה שכתבהדינה–השקרים הגלויים ועל הסתירות העצמיות בפסק על
דינה מתבסס על –ושלכן פסק מהם "החיים" – לגבי השאלה ,בה היא מצדדת דינה מתבסס על עמדה פילוסופית–שפסק

ששופצה  (המביע זאת גם במחזהו "אותלו")האנטישמי קספיר האנגלי ייאמירה של ש"חייה ותן לחיות",  –  "ערך"ה
פרוטסטנטיים של השויון –החשיבה הנוצרים–בעקבות הקצנת מבני ," שהומצא לפני מספר שניםערךוהפכה ל"

    חשיבה אלו בחו''ל.–הקצנת מבני קר באקדמיה, תוך חיקוי זול שלים בעינוצר–קומץ יהודו ידי-עלוהדטרמיניזם, 
ך שלא מכולת המתחננים ומלינים על כ–ות בעלי, על פני חיים של מאמכולת–ריכה אקראית של מוצריצהיא מעדיפה 

הדין, בכותבה –. היא שיקרה וסתרה את עצמה מיד לאחר מכן בפסק)לא באקראיותו(נותנים להם לחיות בקביעות 
 מרים נאור מעדיפה את האנוכיות האקראיתאחת מהמכלול.  קת כלל על בסיס ערכי וזו רק דוגמאהיא אינה פוסש
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לשרוד מול בקביעות יום המתאמצים –ל מאות קשיההדדית, החסד והרחמים ע–פני הערבותשל צרכנים, על 
פרוטסטנטית, רמיסת –ת, כאשר כנוצריהמרכולים, ערבות הקיימת בבסיס היהודיות מאז אברהם אבינו –בעלי

 –נמחקת לחלוטין מפסק ,(כדברי מרן ה"חפץ חיים")קדושת השבת המאפיין את השריד האחרון של הגדרת האדם כיהודי 
פרסום על מעשיהם, נתפסו –ם שיש בידינו, כולל אלו שהוצא צו איסורפי נתוני-תשס"ה, על–בשנים תשנ"ט דינה.

או גניבת  ,הם נסעו לידםעה שש ,מעצי פרי של קיבוץ גניבת פירותעל פשעים פליליים, החל מכשלושים שופטים 
כן יש להעמיד לדין את –המשפט, פגיעה בנשים וכו'. כמו–יתגילוח ממרכול, המשך בזיוף פרוטוקולים של ב–סכיני

    אותם עשרות השופטים שפטרו אותם מעונש ובמקרה הטוב גרמו לפיטוריהם. 
 סובל ממספר מחלות נפש, עקב העיסוקים בארה"ב, התגלה שכל אחד מהם בסקר וחקר סמוי של עשרות פסיכיאטר

 ,שהם לקחו לעצמםוהכח  בפושעים פליליים עיסוקם התכוף לכן, גם השופטים, עקבהתכוף שלהם בחולי נפש. 
כשרובם המכריע גם  ,. אומנם, עוד לפני הפיכתם לשופטיםונחשפים מבצעים פשעים, אלא שלא כולם נתפסים

בפרט שבמשך כל דין בהגנה על פושעים פליליים, כבר אז הם הושחתו בצורה קיצונית ו–פות כעורכיעסקו בתכי
ם אם הם לא ייתפסו. הם יהפשע, הם לא רואים בעיה בפרוטסטנטי–החשיבה הדטרמניסטי הנוצרי–חינוכם על פי מבנה

ם וכלפי מוריהם ועוד סוגי של ילדים ובני נוער מתנהגים באלימות כלפי חבריה 90%–מגיעים ממערכת חינוך ש
למקדם במשוואת  , גם היא הופכתזותקיפת ילדות ונערות בסוגי אלימות שונים. תופעה , כפשעים באחוזים גבוהים

כח שעוד יותר שהם לקחו לעצמם ובפרט  ,ביצוע פשעים בהיותם שופטיםבך יהמשל הגורם להם הפשע בה הם נתונים,
  ם.משחית אות

  
    של זוועות הניסויים הרפואיים של ממסד  ,תונותיבע חשיפה נוספת

  העולים יישראל בילד–מדינת
  

כל פרשת היעלמותם של ילדי תימן שעלו ארצה היא פצע פעור בחברה הישראלית לאורך שנים. זהו פצע שנפתח ב,,
ת פעם מחדש עם מחאות סוערות, ועדות, מינויים ובעיקר הבטחות למשפחות לטפל באחת הסוגיות הכואבות שסוחב

    איתה המדינה משנותיה הראשונות ועד היום.  
, )1988(, ועדת שלגי )1967(מינקובסקי –במהלך השנים מונו שלוש ועדות שונות לחקור את הפרשה: ועדת בהלול

י לא דות קבעו כועו. כל ה2001–והגישה דו''ח מקיף ב 1995קדמי, שהתמנתה בינואר –וועדת החקירה הממלכתית כהן
קדמי הצביעה על עשרות מקרים שבהם לא נמצאו ראיות לכך –גרת הפרשה. עם זאת, ועדת כהןילדים במס גנבונ

שהילדים נפטרו ולגביהם היא מעלה אפשרות של "מסירה לאימוץ". אלא שהיום כאשר תתכנס בכנסת הוועדה 
  .החקירה הממלכתית, עשויים להישמע קולות אחרים–כדי לדון בפרוטוקולים של ועדת ,המיוחדת לפרשה

לניסויים שבוצעו בילדים עוד  –הנחשפות כאן לראשונה  –עדויות  עדותדה תדון בפרוטוקולים שבהם מתוהווע
ילדה  בתיגנשל לפחות ארבעה ילדים, ל ניסויי שהביא למותם–ר או יידוע של משפחותיהם, לטיפולבחייהם ללא אישו

    רפואי ברמב''ם... ה ותצוהאיש  ידי-עלאימוץ ילדה גניבה והחולים רמב''ם בחיפה ול–בבית
החקירה הממלכתית מתואר כיצד –עמודי הפרוטוקולים הרבים של ועדתבאחד מ  ומתו":  –"התינוקות קיבלו עירוי 

תזונה, טיפול ניסויי אשר כלל החדרת חלבון יבש דרך עירוי וגרם –ביצעו הרופאים בארבעה תינוקות, שסבלו מתת
תה חברה ירוט, פרקליטה מטעם היועץ המשפטי לממשלה שהי –נחמנילמותם. באחד המקרים מנסה עו''ד דרורה 

קדמי, לרענן את זיכרונו של ד''ר ג'ורג' מנדל, מנהל בית החולים לילדים בראש העין...ד''ר מנדל: "אני –בועדת כהן
 זוכר מקרה אחד או שניים שד''ר מטות נתן הוראה לתת עירוי של חלבון יבש שהיינו מפרידים. סרום, פלסמה

". הפרקליטה: "אתה זוכר רק שני מקרים ? אני רוצה להציג לך מכתב [= הם מתו] יבש...והתגובות לא היו טובות
 21–בפרוטוקולים צוטט מכתב של ד''ר קלמן יעקב מן, סגן מנהל של בית החולים, שאותו שלח ב שכתב ד''ר מן". 

ין ומצאתי כי באותו בוקר מתו שם ארבעה לד''ר מנדל: "ביקרתי בבית החולים שלנו בראש הע 1949בנובמבר 
פתולוגיים שלהם, –תינוקות שקיבלו טיפול אקטיבי. תינוקות אלו היו פחות או יותר במצב מאוזן לפי התנאים הפיזיו

באמצעות  אך לאחר שעירו להם תמיסות שונות... התרופף מאזן זה והם מתו"...בפרוטוקול אחר מתואר כיצד אומצה
ילדים שהובאו לטיפול רפואי  בבית החולים רמב''ם, דבר העשוי לאשש את החשדות שלפיהם ילדה תימנייה גנבה

הועבר לאימוץ. על כך התוודה הוא למעשה  אךבעוד שנמסר להן כי הילד נפטר, ממשפחותיהם הביולוגיות.  גנבונ
    ...פרופ' גלי ברוך, מצוות הרופאים של רמב''ם בשנים המדוברות, בעדותו בפני ועדת החקירה

בפרוטוקול אחד מודה ד''ר מנדל כי ביצע מחקר על ילדים תימניים חיים, שבאמצעותו  "השמידו את הרישומים":
"היה איש ידוע (מחלת דם המצויה אצל ילידי אפריקה וגורמת לאנמיה): ניסה לבדוק האם הם נושאים תאי דם חרמשי 

כל על התימנים וחשב שמוכרח להיות אצלם דם כושי. ומפורסם בשם פרופ' דמשק שהוא היה המטולוג ידוע. הוא הסת
הוא היה אחראי על זה. הוא נתן  – (מהדסה, ירושלים)למה לא לבדוק את זה ? ...פרופ' פריץ דרייפוס  –הוא אמר 

הוראות ואנחנו היינו עושים את זה. פרופ. דרייפוס התלהב וכבר כתב מאמר באחד מכתבי העת הרפואיים, עם 
(= איך התימנים הגיעו ואיפה הם  ")האנטישמית פי "תיאוריית הגזע-(= באמצעות "המצאת העבר" על תיאורייה גדולה

כי היו רישומים מדוייקים  ד''ר מנדל העיד  וככה, הכל יפה מאד".(= כביכול במרכז אפריקה) הסתובבו בעולם  כביכול)
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    שנים".   7של המחקרים, אך לפי שמועות שהגיעו אליו, "מישהו השמיד אותם לאחר 
שבראשותי אני נחשפת  "במסגרת הוועדה ח''כ נורית קורן אמרה לאחר שנחשפה לעדויות ולתמונות הקשות:

אנוש. הצוות הרפואי ביצע מחקרים ונתן טיפול לא מתאים -סמכים ולסיפורים מצמררים שמזעזעים כל בןלעדויות, למ
סיון תשע"ז,  ["ישראל היום", כ' “הוביל לפטירתם"לילדים, שבעקבותיו מצבם הבריאותי הידרדר וברוב המקרים 

הוועדה המיוחדת לפרשת היעלמותם של ילדי תימן, המזרח והבלקן, קיימה אתמול דיון מיוחד, שבו הועלו ,, .]14.6.17
עדויות לניסויים קליניים וניתוחים  –תון "ישראל היום". בממצאים הקשים יהעדויות והצילומים שנחשפו לראשונה בע

אלף לירות נעשה מחקר על תפקוד לבבות וריאות   160לוגיים שנעשו בילדי העולים. עוד נחשף כי במימון של פתו
ללא אישורן וידיעתן  וכתוצאה מכך הם נפטרו, 40 לבבות מגיל עוברי ועד גיל 60תימניים. לצורך כך נאספו ונותחו 

–בפתחהחולים "השרון" –לו תינוקות בביתנגזעדיין  למניינם) 1982("ב מגם בשנת תששל משפחות הנפטרים. 
  .)26, מעמ' "יתד נאמן", ט"ו סיון תשע"חעיתון (פנים הבטיח לחקור פשעים אלו –טחוןיוהשר לב תקוה

ל עקר שנעשה , מנהל בית החולים בראש העין, המעיד על מחבעדויות שנחשפו נמצאת עדותו של ד''ר ג'ורג' מנדל
. חיים סוג דם זה. הוא אף ציין שנעשו בדיקות לגילוי מחלות ריאות בילדים שיש לילדים השערהדם חרמשי, שנבע מ

. ילדיםבדיון הוועדה הוצגו תמונות של ילדים בבית החולים, שבהם נראית המילה "טחול" רשומה ומסומנת על גוף ה
    בתמונות המקוריות נראים הילדים עירומים. 

רה עב"כעת, כשהפרוטוקולים נפתחו לעיון הציבור והוועדה  אמרה בפתח הדיון: יו''ר הוועדה ח''כ נורית קורן
א להוועדה היו חשופים למידע שמצביע על המחקרים שנעשו בילדים חיים, אך הם –עליהם, ניתן לראות שגם חברי

  ם.ד העולינחשפו והונגשו ע"י סריקת מחשב, דוחו"ת פשעי המדינה  (והסוכנות והש"ב) נגעדיין לא עשו עם זה דבר". 
 ם בוצעוכל התינוקות עברו ניתוח לאחר המוות וכי הניתוחיגם , הסביר כי י ליפשטיין, חוקר תולדות הפתולוגיהאל

הם ופותיבתנאים מחפירים, מעל כיור וליד שירותים. במהלך הניתוחים הוצאו האיברים והוכנסו לצנצנות מזכוכית. ג
ך ציטט מתו ח''כ אמיר אוחנהגית כמו רקמות".  של התינוקות שגילם היה עד כמה שבועות נחשבו "פסולת ביולו

לדים : "המצב שמצאתי בבי''ח י1950פרוטוקול ועדת החקירה את מכתבה של ד''ר רוטנברג לד''ר מן, שנכתב בשנת 
 וח להם". בהמשך היא אומרת על עמיתיה בבית החולים: "איך זה נ' שגיאות'ראש העין הוא שרוב הילדים מתים רק מ

    את עיניו ממה שעושה השני ? אפילו לא מבינים שהם הרוצחים של הילדים". שכל אחד סוגר 
נשואה ואם לשלושה  ,68שיחת טלפון מיונה שאער, בת  ישראל היום" קיבלה"בעקבות החשיפה, כתבת 

 בעתלית 1949 –קראתי את הכתבה והרגשתי שמדברים עלי. נולדתי ב מהרצליה, שטוענת "אני תינוקת ניסיונות:
". ד היוםמעט מחלות ומשם הועברתי לבית החולים בצפת. עשו עלי ניסויים בידיים וברגליים והצלקות נותרו עעם לא 

 –ילדים  גוזליםבשמאל יש לי חתך. אבא שמע שימין וגם ב –לדבריה, "יש לי שקע ברגליים וניתוחים כפולים בידיים 
 ". יונהאותי ולא מכרו אותי גנבוחולנית, וכך לא ל הוא שהייתי הוא רץ מהר לבית החולים והוציא אותי משם. המז

 תה מגיעה לבית החולים ומסרבת לזוז משם כדיימספרת שבמשך שנים אחיה הגדולים ואמה היו מספרים שהאם הי
 ושוב סולקה, עד שיום אחד כאו אליה –להשגיח על יונה, והיו מסלקים אותה. "היא חזרה וישנה מתחת למיטה שלי 

ת תה מדוכאיעל הידיים והאחות אמרה לאמא: 'קחי את הילדה שלך'. הייתי בת שנתיים. אמא היוהגישו לה אותי 
היא תה בטוחה שלא אחזור אליה הביתה. אחרי שלוש שנים אמא נכנסה להריון וסירבה ללדת בבית חולים. יוהי

    לה את הילדה".  גזלוהתעקשה רק בבית, רק שלא י
ם שהסימנים בגוף הם לא מחוסר דם, כמו שהרופאי הבינה יונה מהוריה בגיל ההתבגרות, כששאלה שאלות, רק אז

 היא מסכמת: "הצלקות הן לא רק בגוף אלא גם בנשמה.  –תה קטנה. בלב כאוב היא מצביעה על הצלקות יסיפרו כשהי
 “"האמת היו שנים שרציתי לעשות ניתוח קוסמטי. אני כבר סבתא והסיפור הזה חוזר אלי כל הזמן. חייבים לחשוף את

  .]15.06.17תון "ישראל היום", כ''א סיון, תשע''ז, י[הע
, 29("ישראל היום", עמ' , מתאר במאמר )1994(עיתונאי וחוקר הפרשה משנת  אבנר פרחי, יו"ר ארגון "ילדי תימן"

ני שביצע הממסד הציו , ]5עמ' (74 את תהליך ההתפכחות שהוא עבר לגבי הפשעים נגד האנושות כ"ד סיון תשע"ז)
בשבוע שעבר נחשפו ב"ישראל היום" עדויות על אודות הניסויים „ –בעשרות השנים הראשונות של המדינה 

ות משפחות הנאבק (= אלפי)הרפואיים בילדים...כבן למשפחה שבה נחטפה אחות וכמי שעמד בראש עמותה המייצגת 
 משפחה של אחד מאיתנו אולי–שבן לי לקרוא ולשמוע על ניסויים לחשוף את האמת מאחורי הפרשה העגומה, קשה

  חקירה.שנה אחורה, לתקופה שבה הייתי עיתונאי וחוקר מתנדב בוועדת ה 20חווה על בשרו. זה מזעזע והחזיר אותי 
ד, להוציא , נפוצו שמועות על הניסויים הללו, אך אף אח(= למניינם)של המאה הקודמת  50 –וה 40 –בסוף שנות ה

ם די עינויי= פן יבולע לו והוא יפח את נשמתו על י[, לא העז לדבר עליהם בגלוי דמו) יקום(= השם את הרב עוזי משולם 
 - ובנו, על ולםלעוזי מש עוללו, כפי שעשו לילדי תימן וכפי ש)184(עמ' 50ו לגופ של סיליקון קשים, באמצעות הזרקת חומר רעיל

  ע יותר.יום אנחנו מבינים שאולי גורלם היה גרוה  ,רק שיקירנו נחטפו לצורכי אימוץ ...שלא]פי עדויות מקורביהם
תה דרך מסמך מזעזע שהגיע לידיי, המעיד שקרן מחקר יהפעם הראשונה שבה נחשפתי לניסויים הרפואיים הי

החולים דג'אני ביפו, כדי שיבצע מחקר –, שילמה הון עתק לבית)C.I.A –(= של סוכנות הביון האמריקאית האמריקנית 
לב, אך הרושם היה שגם  –י לבדוק למה אין לבני העדה מחלותשנה, כד 60ם מגיל עובר ועד גיל על לבבות של תימני

יה של מאות . העלוהנשים הילדיםהתינוקות, אז ששו לבצע מחקרים וניסויים רפואיים על דללא תשלום, הרופאים 
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לפספס את הזדמנות חייו. לא ם רופא לא רצה ופורה לניסויים רפואיים וש–תה כריאלפי עולים מעשרות מדינות, הי
  .שכבשה הרבה מדינות) ,גרמניה הנאציתב(= מלבד היה תקדים כזה בשום מקום בעולם 

               
  היו מעבר לכל דמיון, המציאות עלתה על הכל הרפואיים הניסויים

  
או  דלמסר תמיד שהייתרה מכך, להורים נללא ידיעת הוריהם. הניסויים הרפואיים בוצעו על התינוקות ועל הילדים 

ם לוגייתה צפויה שום הפרעה מצידם. הניסויים ה"קלים" עסקו במחלת הפוליו, בניתוחים פתימת, כך שלא הי התינוק
גון ותר, כיחולי גזזת וכדומה, אך היו ניסויים רפואיים יזומים קשים כביכול לילדים שהיו חולים הרבה זמן ומתו, ל

רופות וניסויים בת (= ניתוחי לב פתוח) עת בטנן של אימם בלא הרדמה ורציחתהשל עוברים, תוך קרי ניתוחי הלבבות
  . ורבים מהם מתו והילדים חלו במחלות קשות על חיות מעבדה שלא נבדקו קודם לכן בשום מקום

 כשהוקמה ועדת החקירה הממלכתית מסרתי בפניה עדות מפורטת בת ארבע שעות ולאחר מכן הצטרפתי אליה כחוקר
כל רשה מתבקשתי לחנוך את עורך הדין מטעמה, יוסי יוסיפוב ולהכיר לו את פרשת ילדי תימן. בדקנו את הפמתנדב. נ

ם , את הדרך שבה הם הגיעו לארה"ב ובעיקר את שנגנבואת השיטה שבה הילדים  ההיבטים האפשריים שלה. חשפנו
  עד שנמסרו לאימוצים. בויצ"ו] [= למשל המשפחה החדש, "אמץ", שכל החטופים קיבלו ואיתו הסתובבו במערכת

היו  ואייםבכל יום העלינו את ההשערות ההזויות ביותר על אודות האימוץ, שהתבררו בסוף כנכונות, אך הניסויים הרפ
  מעבר לכל דמיון. המציאות עלתה על הכל.

 אנו נמשיךעל היעלמות הילדים, אבל ובסופו של דבר עברנו שלש ועדות שהתעלמו לחלוטין מהשלכות הניסויים 
  .“לחקור ולחתור לגילוי האמת...גם באמצעות גופים פרטיים, עד שהאמת תיחשף עד תום

 מדינההונשיא גוריון -, בןוכו')הבריאות, החינוך, החוץ, הפנים, הדתות, ( נגד כל חברי הוועדה וביניהם חברי כנסת, שרים
גד נם בביצוע ובנתינת פקודות לבצע פשעים השתתפות השני יצחק בן צבי, היה צורך להגיש תביעות פליליות, על

, הוריםההעלמת מידע, מעילה באמון הציבור והתפקיד שהם מילאו בו וכן עינויי הדין והסבל של  ,]5עמ' (74 האנושות
נוקות תי ,נשים בתירכושם בשווי של מליארד דולר, גנ בתיגנוההעלמה ואיבדו את שפיותם  התאבדו ו/או שרבים מהם

רו וזריקת שאר החלקים שהוגד וחלקי גופותיהם למכוני מחקר בארץ ובעולם בחו"ל תם גם לנוצריםוילדים ומכיר
ע י ידושל למעלה ממאה אלף ילדים ועוד מספר בלת בת נשמת יהודיותםיוכן גם גנ כ"פסולת ביולגית" במקום לקוברם

ש צורך והגיבוי שהם נתנו לכך. י ביצירת השיטה שהם היו מעורביםגם על כך בנסיבות מחמירות,  של נערים ונערות
  מיידי להחליף את כל שמות הרחובות, הככרות והישובים שהם קרואים על שמם.

  
  אך גם בנשים ,ילדיםברפואיים בכפייה בוצעו בתינוקות ו ניסויים                     

  
  :)173עמ' (50 ה בשכונת רסקו. גברת מרחום סיפרה לנו סיפור מזעזעהגענו לרעננה לשיכון עלי„
גד בלא (= כך שלא יהיה לה את הכוחות להתניום אחד הופיע בביתנו אמבולנס עם שני נהגים וטענו שדודתי האלמנה "

 דיקותבת השלושים שהתגוררה בביתי, חייבת לעבור בדיקה. הנהגים הסבירו לי ולבעלי, שהיא חייבת לעבור ב בעל)
"ם החולים רמב–לבית ב"ם בחיפה. מתוך תחושה ודאגה, נסענושגרתיות. הנהגים לקחו את דודתי לבית החולים רמ

וע למחרת היום. ראיתי את "הבדיקות השגרתיות" שעשו לה. ראיתי את דודתי מורדמת  וכולה תפרים. שאלתי מד
מים וגם ירק לאחר שלשה דם  –(= דבר שניתן היה לאבחן בבדיקת הרופאים טענו, שהיה לה חיידק מסוכן ?ניתחו אותה 

  וליםובריאה. למחרת שבנו לבית הח 30תה רק בת יאבל היא הי, ביוטיקה ושום ניתוח אינו עוזר)אנטי ותנים להאז נ
יתה כאן יאמרו לי שלא ה ?מה קרה עם דודתה שנותחה אתמול ". לשאלת גברת מרחום "תה בחדריפה לא היווהג

ותי אובכיתי ועשיתי רעש. המשטרה באה וגירשה . צעקתי (= אלא אשה בריאה שביצעו בה ניסויים אכזריים)חולה שנותחה 
  ."המשטרה והשוטרים, היו צריכים לקבל מאסר עולם] –שרי [= גם עם איום למעצר ,בכוח ובמכות ואת בעלי

 רפואייםהימים ב"ידיעות אחרונות" כתבה על הניסויים  7שכתבה במוסף  (= עם העיתונאית יהודית יחזקאלימרעננה המשכנו 
הצגתי  ליד חדרה. למושב אליכין )למניינם 25.8.2000 –, תוך חיקוי מדויק של הרופאים הנאציים ביונייםשל הרופאים הצ

 ם. הלכתיהנפגע הראשון היה עובדיה מליחי. עובדיה מספר: "התחתנתי לפני שנתיי  אותה בפני שני תימנים נכבדים.
  בחודש השמיני להריונה. 17.5גיל יתה בילהביא לאשתי ארוחת בוקר מהמטבח המרכזי בראש העין. אשתי ה

השכנים הסבירו לי שבאו אחות ורופא ולקחו אותה דקות מהרגע שהלכתי, אשתי נעלמה מהאוהל.  20תוך 
נן את אשתו בכל האזור ובמרפאה, אך לא היה זכר לאשתו. עובדיה התלו באמבולנס". עובדיה יצא כמטורף לחפש

ת העולה. הוא נתן את התעודה למשטרה. המשטרה סיפרה לו במשטרה. המשטרה ביקשה ממנו, להביא את תעוד
  שהיא מחפשת אותה.

[= בפני "ועדת החקירה הממלכתית", השופטים האשימו אותו, כי לא שמר על אשתו מספיק עובדיה הופיע ר שכא
ת כל הרשות המבצעת גוריון הפך א –בן ור לו לעזוב לרגע את בני ביתו, כישאס תה, שעובדיה היה צריך להביןיהנחת הועדה הי

שפירא על ההוצאה לפועל של "השבחת  מ. ח.הבריאות מהציונות הדתית –ולם התחתון מפלצתיים ומינה את שרלאנשי הע
יושבי לכדי לארוב , בגיבוי משטרתי ו"שירות הבטחון", שומרי ומנהלי המחנה הגזע", באמצעות חוליות של רופאים, אחיות
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, או "בצע את "הוצאת המנווניםלכדי לגוזלם ו ,ם וילדיהם אפילו למספר דקותליד נשותיה לרגע שהם לא יהיו ולחכות המחנות
למרבה במחיר במכוני מחקר בחו"ל,  ואיים מזוויעים ומכירת חלקי גופםניסויים רפבאמצעות רציחתם המיידית, או אחרי 

התברואה הירודים וממחסור במים –אישהם לא מתו כתוצאה מתנ ,היא של עובדיה ושאר יושבי המחנות כש"אשמתם" היחידה
פי "תיאוריית השבחת הגזע" שיצר -על , שהכינה עבורם הממשלההריכוז הנאציים –לשתיה ואוכל מזין במחנות כדוגמת מחנות

רק מספר מצומצם  , שצריך להביא את 'המזרחיים', אך להותיר מהםארתור רופין, ראש "המשרד הארצישראלי"נורדאו ו
מדוע השופטים  ,השאלה שנותרה היא שנצטט מ"מחקריו" בהמשך.שציטטנו והשחורות והגסות, כפי העבדות שראויים לעבודות 

 –גוריון וכלה באחרון אנשי מנגנוני–לא הורו למדינה להקים ערי בתי סוהר לשכן שם את כל עשרות אלפי הפושעים החל מבן
ושיתפה פעולה עם הממשלה  עולם בלתי קצוב–אסרלמ ,, שרים, חכי"ם ושופטיםואנשי המשרדים הממשלתיים החושך שלו

  .] בהאג לפשעים נגד האנושות הגבוה הדין הבינלאומי–, באמצעות ביתעולם–ולכן גם עליהם צריך היה לגזור עונש מאסר
 תהרב הראשי מהציונות הדתיבראשם . עובדיה סיפר לשופטים, שהרבנות הראשית ואשמה" זו הבעירה את חמתו"ה

עולם העולמית, שגם מטרתם היא דילול אוכלוסיית ה "הבונים החופשים" כנופיית הארגון של–השתייך לתתש [= הרב הרצוג
 אם הוא לא, באמצעות "היתר מאה רבנים"]אפילו [=  שניה פשרו לו לשאת אשהילא א, ]כדי ליצור "סדר עולמי חדש"

  שקרי שהוא לא היה נשוי בעבר.–יחתום על מסמך
 שיםקכשראה שהשופטים גם הם מזלזלים בו, הטיח בפניהם דברים  "?דינה שיש בה יושר האם זאת מ"עובדיה שאל: 

בוא ל, ששיכנע אותי [= של הפדרציה התימנית העולמית]"תשמעו השופטים, אילמלא משה נחום נשיאנו הנכבד  :ביותר
 ת ונוהגים בשקרדע–ם, גונביכי אתם לא יותר מחבורת שקרנים, מועלים וגנבילא הייתי בא אליכם,  ,להעיד

 מקומכם לא על כסא של שופטים שאתם יושבים עליו, מקומכם הוא בבית הסוהר. עכשיו תעצרו אותי,ובמרמה. 
ים המשפט הגבוה לפשע–ם לחו"ל ולהגיש נגדכם תביעה בביתנראה אותכם. משפחתי בחו"ל ביקשו ממני לבוא אליה

  מנים". השופטים התקוממו.ים שאתם עושים לתיעל הפשעים החמור, [= בהולנד]חמורים נגד האנושות בהאג 
ו . ביקשתי מהם שיבליגו וישבו בשקט. "שלוש ועדות חקירה חקרובדיה עומד לזנק לבמה ולהכות בהםפחדתי שע

וף של הג הדתית–רבנים מהציונות[= אותי לפניכם. כל השופטים שישבו שם הם שקרנים בני שקרנים. הרבנים שלכם 
די אינם שווים את הנעלים שלי. הם אילצו אותי לחתום להם שלא הייתי נשוי, כ ]שית""הרבנות הרא –החילוני 

 נראה ,ת][= על פי חוקי "השבחת הגזע" הציונישיואילו לאפשר לי להתחתן בשנית. עכשיו תעצרו אותי או תהרגו אותי 
י. הם ביקשו ממני משפחתהאג מחכה לעדותי עם קרובי ב המשפט–בית. אני רוצה שהעולם ידע מי אתםאותכם. 

ל כך עהמשפט הבינלאומי בהאג, כדי למסור עדות על הפשעים החמורים שעשיתם לתימנים ו–לבוא לבית
. אך הנשיא שלנו ד"ר משה נחום, אינו מאפשר לתימנים לתבוע את המדינה", מחפים עליהםגם אתם ש

  ביקשתי מהשופטים לאפשר לו להרגע.
 , ישב בוועדה במשך שלוש וחצי שנים רצופות והקליט את כלירושליםהפדרציה התימנית ב–שלמה גמליאל, חבר

משפט בבית אגרון בירושלים...שלמה גמליאל אמר בפני לשופט יעקב קדמי במשרדו, –מה שהלך שם באולם בית
ך בפני המתמחה הגברת איריס: "התנהגותכם כלפי העדים היא משפילה. מזלכם שבני העדה התימנית הם ישרי דר

רקמו תה גורמת לכם למבוכה ולא הייתם יוצאים בלי נזק, לא ידענו איזו מסכת שקרים ייעדה אחרת הי .ועדינים
ר וא העישלמה גמליאל...היה לצנינים בעיני השופטים, כי הוא ישב והקליט ולפעמים ה ".השופטים של ועדת החקירה

ען טהמשפט, אך גמליאל –מאולם בית הערות קשות לשופטים, שהם אינם הוגנים. השופטים ניסו להוציא אותו פעם
 = שרק[ המשפט העליון מאיר שמגר"–בפניהם: "אני יושב כאן ברשותו של נשיאנו משה נחום ורה"מ רבין ונשיא בית

 ,ילדים–בגןכמו כדי לנסות למנוע מהשופטים להתנהג  יצר תקנון של כללי אתיקה לשופטים, הוא )למניינם 1983בשנת תשמ"ג (
ות , אך גם בבג''ץ מתרחשת אלימ""אני אעלה אותך על טיל – בשנת תשע"ו, שופטת השתוללה וצעקה על עדה למשל( אך זה לא עזר

ודה בפקברה טלי גוטמן וצעק לע חשון תשע''ח התפרץ השופט העליון מני מזוז בעיצומו של דיון, כלפי העו''ד–בי''א מר למשל,מילולית, 

מו חרדים כהים דיווחו על כך וכפי שראינו לעיל, גם השופט המחוזי אליגון ניבל את פיו על את הפה" ולמחרת כל העיתונ סתמי"גבירתי, 

החינוך משל השופטים החל  כי חינוכם המעוות), "יפה דיברת" – גש אליו ולחץ את ידו ואמר לוינשיא הבג''ץ נ –ן ברק רהיטלר ואה
  ....]האנוש שלהם, פגע בבסיס צלם ך למידות טובותהדטרמיניזם וחוסר חינו, על בסיס "השבחת הגזע"בנוי ה, היסודי

פאים ם, כשרומשולם הראה לי מסמך רפואי שעשו ניסויים על שישים לבבות של עובריעוזי ...כשהרב )186(שם, עמ' 
וכיתי שנה, ה 40שבועות ומעלה וכן בבוגרים עד גיל  38, כשהיא בהריון של = בלא הרדמה)(קורעים את בטן אימם 

ים חלתי לברר בין אנשים ומשפחות, אם הם מכירים כאלו שעברו את הטרגדיות של הניסויים הרפואיבתדהמה. הת
  .1948מתימנים שעלו החל משנת  ,רבים והוצפתי במקרים טרגיים

חרידים. . המקרים ששמעתי מפי אנשים שנפגעו עם בני משפחתם היו מ80 –וה 70 –הגעתי למשפחות רבות בשנות ה
  .ת והצלם למשפחת רחמים דוד ברחובותהגענו עם העיתונאי

תה בהריון בחודש התשיעי. היא עמדה במטבח והכינה את ארוחת יאימי הי . 12.5"הייתי בן  רחמים סיפר ליחזקאלי:
לפתע הגיע אמבולנס והם ביקשו מאימי שתיסע איתם. אבי התנגד, רק בתנאי שאבא ואני ניסע יחד עם  הצהרים.

הם הכניסו בפנים. אחרי החולים ברחובות. אותי ואת אבא השאירו בחוץ ואת אימי אימא. הם לקחו אותנו לבית 
, אימא התחילה לצעוק ולצרוח שמתנפלים עליה, דוקרים אותה ומכאיבים לה. אבא ואני ניסינו לפרוץ מספר דקות

אותנו. לאחר  את המשטרה, שהגיעה ובמקום לעצור את הרופאים והאחיות, היא עצרהפנימה בכוח. הרופאים הזמינו 
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תה ייומיים ששהינו במעצר, שוחררנו ובאנו לבית החולים. הרופאים לא שמו לב כשניכנסנו לחדר של אימי. האמא הי
    מכף הידים ועד למטה בחזה ובבטן. ידי המנותחת בשתי 

. תהם קראו שוב למשטרה. המשטרה גירשה אותנו החוצה. חזרנו לחדר לאחר מספר דקו ,כשהרופאים ראו אותנו
אחוז נכה לכל החיים. אושפזתי  100 –רצח. אבא ואני נפצענו קשה. אני הפכתי ל–המשטרה חזרה והיכו אותנו מכות

למספר ימים בבית החולים. ביום ששוחררתי לפנות ערב, בא טנדר עם טוריה את ומעדר לחפירה. האבא היה עוד 
רות בשקט ואם לא הוא זורק את הגופה של אימי הנהג ביקש שאבא ואני ניסע איתו לבית הקב נפוח בפנים מהמכות. 

ששיתפה פעולה תמורת  העם היהודי וההתאכזרות כלפיהם כללה מערכת אדירה של עובדים –ציונית של רצח –[= המערכת הנאצית לזבל

ו עם הנהג המנוול תה לנו ברירה. נסעניהילא . ], דיילים וכו', כגון אותו נהג]5עמ' (74 פשעים נגד האנושותתשלום עם מה שנחשב כ
היה לנו לבית העלמין, שהיה ברחוב יעקב ברחובות. כשאנו פצועים וחבולים, ביקש הנהג שאנו נחפור את הקבר. לא 

חפרנו את הקבר שהתאים למידות הגוף של אימא". בזמן שרחמים דוד פרץ בבכי,  אותי. קל. הפחד מדברי הנהג הרג
פתח את התכריכים מעל הפנים של אימא, כדי לשים חול בעינים, כפי י. יחזקאלי הסתכלה עלי כלא מאמינה. "אבא 

שכתוב בהלכה והנה אבא רואה שאין לאמא עינים. אבא צעק צעקה. הוא פתח את התכריכים עם סכין השחיטה 
אבא צעק שעינו אותה  יתה בכיסו לאורך הבטן והתברר שהבטן ריקה מחלקים פנימיים ומלאה בסמרטוטים.ישה

הנהג הסתלק והשאיר אותנו בבית הקברות.לאחר חמישה חודשים אבא נפטר מצער. לחתיכות. וחתכו אותה 
  ...שה ילדים יתומיםינשארנו חמ

חר שביקר ראש מהשוד של הבן. לא –לאימי ילד בן שנה. לאבי נוצר כאבראשית גנבו " ...דוד מספר: )183(שם, עמ' 
לדים ירופאים נתנו לו. לאחר שנתיים, גנבו להוריי שני במרפאה, הכאבים תקפו אותו, לאחר שהשתמש בתרופות שה

  הוריי.תאומים בני שבועיים. להורי אמרו שהילדים מתו. את הגופות של הילדים בשני המקרים לא נתנו לנוספים, 
הרופא. המשפחה דאגה –האחיות לקחו אותו איתן לבית החולים אסף יום אחד הלך אבי למרפאה בשעות הבוקר.

פחה משה ,לאחר יומייםמים. לבסוף הלכנו לבית החולים וראינו אותו קשור בידיו ורגליו למיטה. במשך שלושה י
 . אימי ביקשה שיעשו טהרה לאבי בביתלאחר שהצוות הרפואי רצח אותו לקבורה נתבקשה לבוא לקחת את הגופה
ן אני כ –עלם פנימיים. , מסביב לגוף ולראש, גילינו שהראש והגוף ריקים מחלקיהעלמין. כשפתחו את התכריכים

. כל נסיונותיי להרגיע את האיש עלו "מעשיה ישאיר את המדינה הזאת על תילה בגלל מתפלל שאלוקים לא
  בתוהו.

  
וגזלת בת יבגנעסקה הבריאות –משרדו , הש. ב. ("המוסד")המשטרהמדינת ישראל באמצעות 

   , הילדים והנשיםהתינוקות
  

רה המוכיחה בעדות חייה של מרים, שהמשט מהסיפור המזעזע של משפחת סעיד...עתה נלמד ונגלה  )189(שם, עמ' 
סורי ושושי אשתו מחברי הפדרציה התימנית אליעזר  ידי-עליתה שותפה לפשע בוודאות. את משפחת סעיד הכרתי יה

  סעיד במושב תנובות. ונחמיה לידיני ואשתו אתי, שהם שכנים של משפחת 
 בעדן. גברת סעיד ניגשה עם בתה הקטנה בת עשרה חודשים ועם בעלה לעלותנקראו לעלות למטוס  משפחת סעיד

 כרכוש המשפחה. סעיד נתבקש להניח את ,למטוס. הבעל נתבקש להשאיר את החבילות שלו שהיו ארוזות עם שמו
רת יתה ליד המטוס, ביקשה מגביהחבילות ליד מדרגות המטוס. בחבילות היו זהב, כסף ושמלות רקמה. האחות שה

, שהאחות עיד שתתן לה להחזיק את התינוקת עד שתעלה למטוס. מרים מסרה את הבת לאחות מתוך אמון מלאס
 . לאחר שעלתה מרים למטוס, הושיבו אותה הדיילים ואת בעלהתמסור לה את התינוקת מיד כשהיא תעלה למטוס

ה ה. האחות סירבה למסור לבחלק האחורי של המטוס. האחות ישבה קדימה. האם ביקשה למסור לה חזרה את הילד
הניק אותה. חלפו מספר שעות והילדה פרצה בבכי צרחני וגם אז סירבה האחות לתת לאם להחליף לה חיתולים או ל

ה התינוקת מררה בבכי מר, אך האחות ממשיכ אותה. הדיילים סרבו לתת לאם גישה לבת. האחות עמדה בסירובה.
כאבים קמו מכסאותיהם. הדיילים הושיבו אותם חזרה באלימות. לחץ הבאטימותה. ההורים ושאר הנוסעים התקוממו ו

ם בחזה האם היה מאד קשה. הדיילים הזהירו את הנוסעים, שהמטוס עלול להתהפך, אם הם לא יישבו בשקט וכול
יילים כשהגיע המטוס ללוד לאחר שמונה שעות טיסה, ירדה האחות תחילה מהמטוס. מרים סעיד דחפה את הד ייהרגו.

המשטרה עצרה את גברת סעיד ומנעה נוסעים ורדפה אחרי האחות ופילסה את דרכה בכוח להציל את הבת. וה
וצרחה בכל כוחה לאנשים בחוץ שיצילו את  ממנה לרדוף אחרי האחות. למרות זאת, האם ברחה מידי השוטרים

ו ם ביומד קוננה עליה מדי יוהתינוקת, אך אף אחד לא בא לעזרתה. האחות נכנסה לאמבולנס ונעלמה. מאז גברת סעי
היה  . בהופיעה בפני "ועדת החקירה הממלכתית", הועדה אמרה שהיא לא יכולה לעזור לה, היות ולאעד יום מותה
  שהמשטרה לקחה ממנה את תעודת העולה וסרבה להחזיר לה.עולה. מרים הסבירה –בידה תעודת

מי" [יש לציין, ששופטי "ועדת החקירה קד שה נבזההתקשורת הקנדית ראתה בהתנהגות הועדה כלפי מרים סעיד מע
  .ועד היום הם לא הועמדו לדין] 61שהוקמה בשנת תשנ"ה, ביצעו פשעים חמורים בניהול החקירה

. את הסיפור שמעתי אישית מפי סעידה סירי תוך בכי לקח אותי אבינועם הלוי למשפחת סירי ,למקרה הרביעי
בגללה הגשתי את העתירה לבג"צ להקמת נסתה בסיפור מסמר שיער. שובר לב: סעידה סירי מקרית עקרון הת
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מילה. –מנו בריתחודשים, שעבר בז 3.5ת לבדיקת התינוק בן והרופאים לעש ידי-עלסעידה נתבקשה   .ועדת חקירה
שנים, רץ אחריה. סעידה מסרה את התינוק לרופא ולאחות.  3.5חלב לבדיקות. הבן השני בן –סעידה הלכה לטיפת

הופיעו שני  ,ה ישבה כשעתיים והמתינה לתינוק, כשהיא משחקת עם משה בן השלוש וחצי. לאחר כשעתייםסעיד
גברים שירדו מאמבולנס וניגשו לסעידה. אחד מהשניים נתן לסעידה מכת אגרוף בראשה והמם אותה. השני חטף את 

ו אליה וגערו בה, "למה את סעידה התאוששה לאחר כרבע שעה והחלה לצעוק. הרופא והאחות יצא משה והלכו.
" "מהידים שלי פה". "אנחנו לא  ?"כן". "מאיפה  ?"גנבו את הבן שלי משה, בן השלוש וחצי". באמת  ?עושה רעש" 

"איפה התינוק שנתתי לכם", הרופא והאחות טענו "לא נתת   – ראינו". סעידה החלה לבכות על מר גורלה. לשאלתה
אי אם יש תינוק בחדר". את שני הילדים שיכלה סעידה ביום אחד. נהג האמבולנס לנו שום תינוק, בואי, תיכנסי ותר

  והמלווה לקחו את שני הילדים.
אמצעות בהרפואה הציונית חיקתה  [=נתבקש להוביל את אשתו ואת אחד הבנים מהתאומים  ישעיה קרווה...)188(שם, עמ' 

ת לבי, תיים הנאציים בעריכת ניסויים רפואים מזוויעים על תאומים]הרופאים המפלצ ד"ר מנגלה ואתרופאים ואחיות מפלצתיות את 
 ח בכוונה[= למעשה, כל בתי החולים בארץ על צוותיהם, התגייסו לבצע את השיטות הנאציות של "השבחת הגזע" של רצהחולים צריפין 

  דיקות, לבקשת הרופאים.לב תועלת] גם מכך , כדי להפיקבת תינוקות, ילדים ונשיםיוגנ , באמצעות הניסוייםתחילה
לא ימים בחדר מיוחד ב 13ישעיה השאיר תאום אחד בבית ואת השני הוא לקח איתו. ישעיה ישב ליד אשתו במשך 

אותו  הילד. הרופאים "בישרו" לישעיה ביום השלישי לאחר גמר הניסויים הרפואיים בו שהבן נפטר, אך הם עודדו
שהם  וב "נדיבותם" לוקחים על עצמם את הוצאות הקבורה, אך בתנאיבכך, שמכיון שהוצאות הקבורה יקרות, הם בר

לא בשתתף בו, פי ההלכה וההלויה תתקיים בסודיות, שאפילו ההורים לא יוכלו לה–ויה עלויקברוהו בלא עריכת ל
שבעה  כה חמורים. ההורים ברוב תמימותם הסכימו וישבוקבורה בתנאי סודיות להודיע את הסיבה, מדוע יש צורך ב

, הזוג קרווה לא הבין מדוע האשה יושבת בבית חולים ללא כל סיבה אם היא בריאה  על בנם בבית החולים.
יל החולים כרג–ביתהופיע הבעל ב 14–יום. ביום ה כלת בלתי ידועות מה טיבן זריקו 3כשהרופאים מזריקים לה 

ה איז"יתה: יתגובת הרופאים ה ? " אייה אשתי" – יתה בחדר. לשאלת הבעל קרווהיבשעות הבוקר והאשה לא ה
חל היתה כאן אשה". הוא ייתה: "לא היימים". תשובת הרופאים ה 13קרווה ענה "אשתי ששכבה כאן במשך "  ?אשה

העולה, כדי לראות אם היה נשוי. המשטרה –משטרה ביקשה ממנו להביא את תעודתלצעוק. המשטרה הופיעה. ה
כן , שלא הייתי נשוי בעבר. איך יית"הרבנות ביקשה ממני לחתוםלקחה את התעודה וסירבה להחזיר לו אותם...

  .“הרבנות השיבה לו: "אם רצונך באשה תחתום ולא לך הביתה" ?שאחתום על שקר שאל ישעיה" 
  

 בפועל המכירה, מי עסקובה י, שיטות הגנהיקפן  – בת ומכירת התינוקות, הילדים והנשיםיגנ
של המשרדים  בויימכירות והגבות ויגנ עגוריון לבצ–פקודת בןבהוצאה לפועל של 

  מאורגן זה–שניתן לביצוע פשע יםהמשטרתיו הממשלתיים
  

ת ביבת רכוש, שעליה יש איסור נפרד, אלא על גניבעשרת הדברות לא נאמרה כאזהרה על גנ הדיברה "לא תגנוב"
ת בהלכו ונפסק ברמב"ם (פו.) כשהתרו בגונב והיו לכך עדים, כמובא במס' סנהדרין ,נפשות, שדינה עונש מוות בחנק

או  לחוד על הגונב ומשתמש גם , שדין מוות מוטל["ספר מקח וממכר" בסוף שער כ"ט)רב האי גאון פסק  . א) (ט,בה יגנ
 –מראש הממשלה דוד בן ,איש אלף 100שכללו מעל  מחוקקת והמבצעת)(השופטת, הכל מערכות המדינה . על המוכרו

 –פשע תת שהתגייסו לבצע ם הסניטריים, נהגים וכו'והעובדי האחיותהרופאים,  שב"כ,ה יון ועד אחרון השוטרים,גור
לרגע  לו לא הרהרושל תינוקות, ילדים ונשים, היו כל כך מושחתים עד שאפי 20,000 –למעלה מבהמי זה, של גזלת 
כלל  א העלו בדעתםהפכו עוד יותר מושחתים מהנאצים האכזרים הגדולים ביותר, של הם וגם בכך אם לבצע פשע זה

  אותם ציוניים, מהגדולים ביותר עד הקטנים שבהם.לבצע פשע כה נתעב כלפי בני עמם, כפי שעשו 
, ן איש"בפעולות מאורגנות אלו ובכמויות האדירות של ביצוע פשע נתעב זה, הם גם הוכיחו את מה שאמר מרן "החזו

וא, ", המורכב ממספר כנופיות פשע ושכל ההבדל השהציונים לא הקימו "מדינה" אלא הקימו "ארגון פשע מאורגן
 עו בעיקר באמצעותולאחר ההקמה הם פש תמקלות, היינו, אלו ידי-עלשלפני הקמת ארגון פשע זה הם פשעו בעיקר 

. אלא "עשו" ואף גרוע ממנו ,"מדינת ישראל", אינה כאמור לעיל, לא "מדינה" ולא "ישראל"  רובים.
חיה' תנו היה שואל אותו, הוא היה דורש לברך את יעקב בברכה של עשיו 'ועל חרבך "נורדאו אמר, שאם יצחק אבי

  ה "מדינת עשו".י כמעט בכיר מייסדי הציונות, יש לקרוא למדינפ-). לכן, על89(עמ' 92 וב'פרקת עולו מעל צוארך' "
, היה נשיא המדינה יד עתיקים) –(ספרים וכתביראינו לעיל, שהחשוב ביותר מבין ראשי הציונות, שנתפס גונב בידיו רכוש 

 בות ואף גרוע מזה.יממשלה בגנ –וראשי מאוחר יותר נתפסו עוד נשיאיםצבי. –יצחק בן  –השני וממקימי "השומר" 
החשוב ביותר מבין ראשי הציונות שנתפס גונב בידיו נפש בישראל, היה מי שבעברו שימש מפקד כנופיית הטרור 

 –, כאשר עד אז חברייגאל אלון –מה, אלוף בצה"ל, שר החוץ וסגן ראש הממשלה וממקי ("פלוגות מחץ")ח" ""הפלמ
לצורך  ,תרנגולים מלולי הקיבוצים והמושבות )"סחיבת" –במילה אחרת (או בכיבוס הפשע בת יבגנ בעיקר התמחו הפלמ"ח

מספר רב של חנויות לא עבר זמן רב והבחנו ב„ –בנימין אילן, מהלוחמים שכבשו את חיפה סיפר  .יםכת קומזיציער
פרוצות ומרוקנות. הסתבר, כי אנשים מהמנהיגות הציונית בחיפה, שלא השתתפו בקרב, בהם אדם שלימים  הגיע 
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, ירדו לעיר התחתית ובזזו (= ראש העירייה, אבא חושי, מארגן בריוני "פלוגות חושי")לתפקיד בכיר מאד בעיריית חיפה 
  .)]18.4.18, ג' אייר תשע"ח, (4"מצב הרוח", עמ' השבועון [ “ואת החנויות. הם לא החזירו את מה שלקח

). בספר הוא מביא 2020רז חיבר את הספר "ביזת הרכוש הערבי במלחמת העצמאות" (הוצ' כרמל, תש"פ  אדם
פלשו לבתים של ערבים עם  כל רחבי הארץ,בכל חיילי צ.ה.ל.  כמעט אינפורמציה מחרידה, המתארת כיצד

 של ערבים, , רוקנו תכולות של בתים, לא רק בתים נטושיםות אדירות של הרכוש הערבייכמושדדו משפחותיהם, 
ם לא אלא גם של יהודים שנטשו לזמן קצר את בתיהם מאימת ההפגזות. כמו כן הם שדדו כלי כסף וזהב מכנסיות. ה

ו רצחו. הם גם השחיתאלא גם בתים מיושבים וכשיושביהם הערבים מחו על כך הם מייד נ רק שדדו בתים נטושים
   .יםרכוש, ירו והרגו להנאתם חיות, בהמות ועדרי צאן, כשבוונדליזם זה משתתפים גם מפקדיהם הזוטרים והבכיר

קש הוא מב –יוזם פשע מחריד זה על ידי שיטתו הידועה  וריון. כדרכו הואג-על פשעים אלו מנצח שר הבטחון דוד בן
בסופו של וריון ג-וכאשר דיקטטור כבן) 188(שם, עמ' ואינו עושה דבר רפה  הרשימות של מבצעי השוד ומגנה בשפ

  .דבר אינו עושה עם כך דבר, הוא מאותת בכך שדבר זה מותר ואף רצוי
אלון  . יגאל50 –באמצע שנות ה מסגן ראש הממשלה יגאל אלון ,בה)י(= גנחטיפה דוגמת כניקח „ – )185(עמ' 50

תן להם [= שכאמור לעיל, ניופים של ויצ"ו שהחזיקה את הילדים במוסדותיהם נכנס לאחד ממאגרי איסוף הילדים החט
וץ יגאל אלון גנב ילדה בת שנתיים ונסע איתה מויצ"ו לקיב .השם הכללי "אמץ" עד לזמן מכירתם תמורת בצע כסף]

מר אהממסד  גינוסר. את הילדה מסר יגאל אלון לשכנתו חשוכת הילדים...אם הילדה חיפשה אותה במשך שנים רבות.
. הפנים גם משתף פעולה עם מבצעי הפשע)–(= כשמשרדפטירה ותעודת קבורה –לאם שהילדה מתה ומסרו לידה תעודת

הילדה שמעתי מאחת מבנות הקיבוץ  טפל בה ומסרו אותה לאימוץ. על אודותלילדה סיפרו שההורים לא יכלו ל
רה נות, חזכל הפרטים על גברת ציונה סאלם היימן ואת התמו את [= לעיתונאית יהודית יחזקאלי]גינוסר...לאחר שנתתי לה 

א . היאלון גנב את התינוקת)יגאל (= כי בתחילה היא לא האמינה שבבושת פנים אלי יחזקאלי לאחר בירורים שעשתה 
י חזקאלצירפה יהודית י ,התכתבה את הסיפור בעיתון "ידיעות אחרונות" וציינה שהיא שמעה על החטיפה ממני. בכתב

  .נוכח התמונה שצירפנו, נמצאה האםלאת התמונות שנתתי לה של הילדה ושל אימה. 
 ,המחסדי גם היא לאלון תעניק שכנתוהוא נתן את התינוקת כדי ש אלון נתן את התינוקת לשכנתו, אך אין מידע, האם

ה גם יתה ולכן זשחייבים עליה מ ),של מ"צווה הבאה בעבירה" חמורה( צדדי של אלון –או שמא היה כאן חסד חד
ים בשנת תש"ן לערך, קיימו מספר חייל א היה מתכוון לקיום מצווה אלוקית.אם הואפילו אינו נחשב למצווה, 

ותו ארוחו של יגאל אלון והם החלו לתקשר עימו. הם שאלו  "סיאנס" בבסיס חצרים של חיל האויר, כשלפתע עלתה
 מלאכי ות שנים להיות ב"כף הקלע" וכל הזמן רודפים אחריועליו מספר מא והיכן הוא נמצא והוא ענה להם, שנגזר

  )].29,1,21 "(מוסף ה"ארץ “מ' חוטי חשמל...תרנגולות 120הילדים גונבים „ – לגנובכגבורה חינכו את ילדיהם יגור  בקיבוץ[ “חבלה

  
  ת התינוקותשל השיטה לגזל ,נביא להלן מספר דוגמאות נוספות

  
של גונבי הילדים לחטוף עוד ילדה הממשלתית  יטה המערכת הממסדיתשבת אחת החל„ – )167(שם, עמ' 
חנה מבת בתו. הוא נאבק בגנבי ממשלת ישראל בכוח. שומר יהאב, יעקב סאלם ג'ראפי התנגד לגנ שמר.–במחנה עין

סף לנגד עיניו של יושמר רצח את האב בשלש יריות, באמצע המחנה בעין שמר בשעת מנחה של השבת, –הרכוז עין
לא ושום דבר בעיני הממסד לא השתנה. השומר לא הועמד לדין  . 14.2.1950סי ששכב חולה. זה קרה בתאריך ערא

מנהלי מחנה תפקידו את פרס "משרד ראש הממשלה"). –שהוא גם קיבל על "גבורתו" במילוי(= ויתכן, פוטר מהעבודה 
ם ושואבי "אתם לא יותר מחוטבי עצי  –ראפי ל ג'אמרו לבנותיו ש העולים, לקחו את העניין כדבר המובן מאליו. הם
כנע פי השלב השני של "השבחת הגזע" של ארתור רופין, שיש לש-[= עלמים, אסור לכם להתערב במעשי השוד והביזה" 

את  וכך הם צריכים להנחיל זאת לצאצאיהם, כפי שהעבדים באמריקה חינכו הפיך–המנוונים", שמצבם הנחות הוא בלתיאת "
סות והן אינן מפסיקות לבכות על אביהן שנרצח מול עיניהן ומנ הועברו לאשקלון ,שת הנרצח והבנותא. ילדיהם]

ו ה באותגנבים אחרת גנב–ן שגנבו את בתו של ג'רפי, חולייתבאותו זמ לשכנע אותי כיום לתבוע את מותו מהמדינה.
ת מנחה י, בשעם גוררים את אשתי ובנראיתי שני גברי„ –  )176(שם, עמ'  מקום אם ובנה, כפי שמספר יוסף עראסי

 איתי אתלפתע ר צעקתי בכל כוחי, אך זה לא עזר לי. לקום על רגלי לא יכולתי מעוצמת החום שדבק בגופי. של שבת.
  .“. שם הנרצח היה יעקב סאלם ג'רפיהשומר בשער יורה ביהודי תימני, שניסה להציל את בתו מידי החוטפים

ן עלתה מעירק. נכדתם יסמין המתגוררת באור יהודה, מבקשת ממני היא ושני משפחת סא„ –) 167 (המשך, עמ'
מידי הסבתא בצורה מאוד  50–דודיה בכל מחיר לעזור להם למצוא את ארבעת דודיה ודודותיה שנחטפו בשנות ה

ני ר שכר מצווה שאעבור החיפוש. עניתי שאין אני לוקח כסף עבו מכוערת. יסמין שאלה לסכום הכסף שאני מבקש
ברחובות...וכך היא מספרת: "סבתי ילדה פעמיים בבית  קבענו להפגש אני אקבל בשמים מאלוקים.עושה. את שכרי 

חולים דג'אני שכיום נקרא בית חולים צהלון, על שם צה"ל ביפו. לאחר מספר חודשים שסבתי נהגה לקחת את 
שישה. לאחר מספר ימים אמרו לסבתא   –הילדים לבדיקות, נשאלה הסבתא כמה ילדים יש לה בבית. הסבתא ענתה 

"כבר קברנו אותן, כי הן נדבקו בחיידק ממאיר ולא  ?אתמול. היא שאלה: "איפה הגופות"  מתו ביחדשהתאומות 
"אנחנו  ?. "איפה הן קבורות" ]? ?כדי לעטוף אותן  המבודדים, הניילוניםכל  במדינה [= וכנראה נגמרו "רצינו שידביקו אותכם
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. ]?כל הרופאים ואחיות השתכרו והם לא שמו לב היכן שהם קברו אותן  ,ש"מרוב צער" [= כנראה א יודעים לומר לכם"גם את זה ל
החולים מהסבתא להביא את –תאומים. לאחר כשנה, ביקש בית היא ילדה שוב לאחר שהסבתא נכנסה להריון שנית,

"ששה". הסבתא ענתה  ?ילדים יש לך בבית"  הילדים הבריאים לבדיקות. לאחר מספר שבועות נשאלה הסבתא, "כמה
וגם הפעם התשובה  ?. ואיפה הם בבת אחת "פתאום" מתוהאלו החולים לסבתא שגם התאומים –למחרת בישר בית

  ..."הבעיה שלנו, שהסבתא באה לנו בחלומות הלילה ומפצירה בנו שנמצא לה את הילדים"."לא יודעים"
. בעלה משה עלה 48לוד בשנת  . הסבתא רינה הועברה למעברת50ת ושנ 48נחתו בארץ בשנת  משפחת שמי בני

את  ואז נפגשו הזוג ונישאו באותה שנה ונולדה להם בת בשם אסתר. לאחר כשנה, האם התבקשה להביא 1950 בשנת
 .הילדה לבדיקה. לאחר מספר שעות של המתנה לסיום הבדיקה, האם פתאום נתבשרה שהילדה מתה תוך כדי בדיקה

 –דים לאקוברת יל הציונות הדתית] ידי- על[= שנשלטה קדישא –"החברה – התשובה שהיא קיבלה  ?הגופה""ואיפה 
  קדישא מפחדת שהילדה תדביק אתכם במחלה".–לבד, כי החבראבריאים 

והבריטים שלחו אותם חזרה  1947. ההורים הגיעו לארץ בשנת משפחת ליזר עלו מצ'כסלובקיה ומפולין
  .“והם עלו לארץ וגם ילדם נגנב כשנתיים וחצי. בנם נולד בקפריסין לקפריסין, שם הם שהו

  
    של  ,ילדיםהתינוקות וה בה ומכירת נפשותיהגנסיכום שיטות  

  מדינת ישראל  –הענק המאורגן ארגון הפשע 
  

 דיי-על, לא רק לגבי תכנון רצח העם יהודי במזרח אירופה "בסוד כמוס", לו התרחשוהל הפשעים המחרידים
תון בידי של מדינת ישראל, כשהשלטון נ ים הראשוניםשך העשורבמאלא , )177(עמ' 77 כנות היהודית""הסו

שהעריצה את רוסיה הסובייטית, בעיקר את שיטותיה האכזריות להשלטת  יהמפלגה הדיקטטורית מפא"
לגזלת ילדי , כשכל משרדי הממשלה מתגייסים לביצוע פשעים אלו, כגון הסיוע האידיאולוגיה השלטונית שלה
  םיווק"המוסד" והעברתם לארגוני הנשים "הדסה" ו"ויצו" לשם שידי-עלהספרדים בעיקר וגם אשכנזים 

  
  העם הרוחני של כמעט כל ילדי העולים –יחסה של הציונות הדתית לרצח

  
  ותיהם,עם זה, כפי שתמיד הם היו חלוקים בעמד–חברי הכנסת של הציונות הדתית היו חלוקים בעמדותיהם לגבי רצח

תה על בנושאים רוחניים לפני ואחרי קום המדינה, כשתמיד אלו שצידדו בריסוקו הרוחני של העם היהודי, ידם הי
ח.  העליונה ואלו שהתנגדו לכך היו המיעוט. רובה של ההנהגה שלהם ובראשם שר הדתות הראשון י"ל מימון ומ.

 דתו שלעלי לחסל סופית את החינוך היהודי וידועה עמגוריון והמחנה הפו–שפירא  תמכו בהתלהבות במלחמתו של בן
ל וסופו ש " מימון שאמר "עדיף שילדי העולים ילמדו במוסדות 'השומר הצעיר' מאשר במוסדות 'אגודת ישראל'

מילדי  75%גוריון על המסמך המצמרר, ש –העם הוכרע, כאשר מימון חתם עם בן–המאבק נגד מסע השמד ורצח
מפא"י ושמדו רוחנית בחינוך של האגף החילוני של הנצרות הפרוטסטנטית במוסדות של מפ"ם העולים שהיו חרדים יו

ציונות של הילדים יושמדו רוחנית באגף הדתי של נצרות זו, במוסדות הציונות הדתית. בדעת המיעוט של ה 25% -ו
 –ת וך של הכנסנעדת החיהכנסת מהציונות הדתית הכלכלן והמשפטן ד. צבי פנקס, שאמר בישיבת ו–הדתית היה חבר

שר אם נציינה בציון הקל ביותר, אפ,, )]4(עמ' 74[= שהיוו למעשה מחנות ריכוז  הפעולה אשר נעשית במחנות העולים„
- נת תש"ט והמדינה חתמה עלידי האו"ם בש-עלח עם, שנוס-(= שהוא רצח לציינה ככפייה מצפונית ואינקוויזיציה נגד דת ישראל

של  עולתופעולה הרסנית נגד דת ישראל. אני אומר רצח עם. אני מציין במלוא האחריות, כי פ . אני יודע שנעשיתכך)
ים ם ומבזמר נחום לוין ועוזריו הוא רצח תרבותי ודתי...מביטים על עדות המזרח כמו על בהמות וחיות...מכים אות

ר ני שומור כיבוש של מפא"י"...אאותם וכל זה מפני שהמנגנון אינו סובל אנשים דתיים...מחנות העולים הוא "כאז
", מוסף ["יתד נאמן “(= מחנות הריכוז הנאציים)איתי עובדות שיוכיחו, כי המחנות הם מחנות כפייה שקראו להם קצטים 

  .שב"ק, כ"ג תשרי תשע"ח]
לא  ייןובכל זאת עד הפוליטי–בידיו של הימיןנתון לכאורה אינו מובן על פניו, מדוע במשך עשרות שנים שהשלטון 

 ידי-עלשל אותה תקופה אפלה, פשעים שבוצעו  ]5עמ' (74 כל המסמכים השייכים לאותם פשעים נגד האנושות נחשפו
מאבקה פים רק חלקית ורק כתוצאה מיריבו הפוליטי של הימין השולט וגם כיום כאשר נחשפים מסמכים אלו, הם נחש

  ימין קיצוני.ים בהנהגת "הליכוד" מהוהספרד של חכי"ת מהימין שהיא תימניה ולא על ידי האשכנזים
לול ובה' בא אנטישמי נגד האנושות –יתירה מכך, המדינה אינה מוכנה אפילו להצהיר, שהיא ביצעה פשע גזעני

מול קריית  ,מר"םעעמותת  ידי-עלמפגינים שאורגנה בין השאר  1.500נערכה הפגנה של  למניינם) 25.9.2017(תשע"ז 
 פי-[עלילדים ונשים  20,000 –של גזלת למעלה מ כריז שהיא ביצעה פשע מחרידהממשלה, בתביעה שהמדינה ת

הקמת ושאין עוד צורך ב ]458למניינם,  31,9,19", 11["כאן דברי ד"ר משה נחום, יו"ר הפדרציה התימנית העולמית 
צע ה, כדי לבועדות סרק, כי יש מספיק עדויות על הפשעים המחרידים שביצעה המדינה ולהעביר את הנושא למשטר

 גון להעמיד לדין אתכ ,המדינה לבין משפחותיהם ועוד פעולות ידי-עלהתאמות של הד. נ. א. בין הקורבנות שנרצחו 
  והממ"ד.כנית הלימודים הממלכתית תהאחראים לפשעים אלו שעדיין נותרו בחיים ולהכניס את הנושא ל
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יא ההמדינה  ידי-עלעשה פשע מחריד ת הימין מכל הנ"ל ואפילו מההכרזה שנולהתעלמות ממשל ההסבר
לגבי הגזענות האנטישמית.  לאומי–הדתי הימיןשל  העמדות גםולמי שיודע את העמדות של הימין פשוטה, 

שם  ובכתביו, ולדימיר זאב ז'בוטינסקי בראיונות בעיתונות מייסד הימין הציוניכפי שראינו והבאנו את דברי 
 ממשיכו ארתורושל עם תיאוריית הגזע האנטישמית שפיתח נורדאו,  שהוא מזוהה לחלוטין מוכיח ז'בוטינסקי

למידו גם הוא וגם תוהן ביחס לחרדים ולכן  התיישבות הציונית בארץ, הן ביחס לספרדים והתימניםאבי ה רופין,
   .ליחס אליהם בגין אין אף רמז יובכתב השמאל אליהם, כפי שהתייחס אליהם היחסאותו מנחם בגין הזדהו עם 

 –פנה בכנסת שאילתא לשרבת הילדים והייכהן התימני, מחה על גנ–פלגת "חרות" מגוריינו שרק חה"כ ממרא
, כפי על כך הפגנות בגין ראש מפלגתו התייחסו לכך באדישות וגם לא אירגנול כך, אך מפלגתו ומנחם הבריאות ע
מפלגת , המשכה של ודי"מפלגת "הבית היהלגם השילומים מגרמניה. –ות מנחם בגין על הסכמישידע לעש

שרי הבריאות,   –כל רצון לפעול בנדון, שהרי מנהיגיה בעבר  המפד"ל, אין"הפועל המזרחי" והמשכה של 
 אף הרויחו כסף מכך,ו שעים אלווומשתפי הפעולה עם פוהגזלות ות היו מראשי מארגני הרציח הדתות והפנים

  להלן. כפי שנראה
ת את אירגנה ברמה המניסטריאלישלא רק  ,פועל המזרחי", כפי שנראה להלןיש לציין, שמפלגת הציונות הדתית "ה

שמאל הכשם שהיו לשאר מפלגות תינוקות של המפלגה,  –, אלא היו לה גם בתיבות והניסויים הרפואייםישוד הגנ
שר העליה התינוקות והילדים ו–ר מפלגות השמאל, בשוד, כמו שאהמפלגה עסקה גם בפועלתינוקות. –בתי

ת שוד ממפלגת "הפועל המזרחי" ואנשי מנגנון המפלגה הרויחו ישירות הרבה כסף שלקחו לכיסם באמצעו אות.והברי
 –התינוקות של המפלגה ומכירתם לנשות המפלגה והתנועה בארה"ב, קנדה ובלגיה, שהגיעו לבתי–הנפשות, מבתי

אשה אחת  תינוקות גנבה –ם ומכל בית. פעם או פעמיים בשבוע הגיעה משלחת נשיהתינוקות ובחרו להן את התינוקות
כלה לא ייגנבו בבת אחת באותו שבוע כמה תינוקות, כי אז י תינוקות אחד–ילד או תינוק. המפלגה דאגה שמבית

עשר התינוקות של המפלגה נגנבו כל שבוע במשך כ–להתפתח תיגרה בין קבוצת הורים לצוות המקום, כך שמכל בתי
ך שבועות עסקה המפלגה בשוד של בער 540במשך  ,, במשך כעשר שנים, היינומספר תינוקות. לכן ולמעלה שנים

לו מרכזות את א, כשמפלגות שאר מפלגות השמאל ידי- עלבות שבוצעו יגנ 13.850מתוך  ,תינוקות וילדים 4.500
ולה וף פעתבות, היה צריך להיות שיי. לצורך הגנ, לפני פיזורם בארץ ובחו"לועוד הנפשות שהן גזלו במוסדות ויצ"ו
אות, משרד המשטרה משרד הסעד, משרד הברי משרד החוץ והפנים,הש"כ,  –הדוק של משרדי ממשלה רבים 

- עלקדישא שנשלטו לחלוטין –והחברא וכל מערכת המשפט והעיתונות וכן משרד הדתות, כשהרבנות הראשית
פיקטיביות על ידי  ות קבורהרק באמצעות שליטה זו התאפשר למשל להוציא תעוד ."הפועל המזרחי"ידי

הדין הרבניים, התאפשר שוד הנשים –באמצעות השליטה המוחלטת של המפלגה על בתי קדישא ורק–החברא
  נגנבו נשותיהן. לבעלים שמהם אחרות וסידור הנישואים בינם לבין אלו שגנבו אותן ומניעת השאת נשים

ם זר הינה הדתית–שים לא ידעו שהציונותכי העולים החדהשם גדול, –התנהלות הציונות הדתית גרמה גם לחילול
ו ם למעשה כמרים של נצרות זינדתי בנצרות הפרוטסטנטית ואינם ממש יהודים ושמי שנקראו רבנים ודיינים ה

 , שלגביהם עשרת הדברות ואיסורי תורה חמורים עליהם עברו כל אותםקדישא הם למעשה נוצרים–ואנשי החברא
ת עם המצוות" מתנגשונתם הם רק "המלצות" ולא "מצוות" אלוקיות ולכן אם "והתנועה, מבחי הדתית חברי המפלגה

ה" הקדוש"–רק להמלצות ומבחינת החומריותמיידית כות , המצוות הופ'ארציות וחומריות'של  הפרוטסטנטי–היסוד
  חומרי. לשם רווח  ,ניתן לגנוב ולהרוס את חייהן של משפחות שלמות של העולים ,בנצרות זו

 –העולים וילדיהם והפיכתם לנוצריםהנפשות של מאות אלפי –בתים הרסה את המערכה נגד גנמפלגה זו ג
עולים הרבעים מילדי  –גוריון, ששלושה –ת ממפלגה זו עם בןם, באמצעות ההסכם המביש של שר הדתויפרוטסטנטי

 טסטנטים של ופר-הנוצרים ל ורבע מהם למוסדותהפרוטסטנטי של השמאל וילכו לעזאז יימסרו למשרפות השמד
ר עבויו את הכיפותמהרבע הזה רובו ממילא בסופו של דבר יורידו גם גוריון ידע ש –כי בןהמזרחי, –הפועל

גוריון להדוף את הלחץ –וכך יכל בן פרוטסטנטי–והמעט הנשאר יהפך לדתי לאגף החילוני של דת זו
עם  על כך ה שהוא הגיע להסכםהעולים, בטענ–לא לרסק את נשמותיהם של ילדי ,הבינלאומי שהופעל עליו

    .במדינה הפיקטיבי הדתית "הרוב החילוני"–בשיתוף פעולה עם הציונותוכך נוצר באלימות אכזרית ו הדתיים
, אין למפלגות הציונות גם כיום רצון לשחרר את כל המידע ולהעמיד לדין את כל לכן, מכל הסיבות הנ"ל

 חולים –ים, בתיישוב את אלפי הרחובות, ,ההתעופ–ות שדותים ולבטל את כל שמהפושעים שנותרו עדיין בחי
  . ]5עמ' (74 שפשעו פשעים נגד האנושות ,שם אותם פושעים- ומוסדות החינוך שנקראו על

ין, לד לאחד את המשפחות, אך לא לשם העמדת הפושעיםהמידע החלקי ששוחרר כיום, הוא רק לצורך הנסיון לאתר ו
אנטישמיות ולמעשה תומכים –הן עדיין גזעניות"הדמוקרטיות" יוניות פלגות הצשכל המ ,מה שמוכיח שוב

עשיית כיצד התנהלה ת עדיין אין לציבור מידע מדויק מסיבה זו,לא בגלוי אך בפועל.  אמנם ,במעשי פושעים אלו
  .פיו ננסה לברר נושא זה-דע הקיים ועלבות ולכן נביא את מעט המייהגנ

צא בקנדה והמכובד הי ("הכוכב") The Starעיון במסמך שהופיע בעיתון „ – )280(שם, עמ'  כתב ד"ר משה נחום
התעופה דורוול שבמונטריאול בקנדה, עם –יורק נתפסו בשדה–ים יהודיים מניווארה"ב מוכח, ששני סוחר
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. משמע 30% –דולר במזומן במזוודות שלהם. ערך הדולר הקנדי אז היה גבוה מהדולר האמריקאי ב 3.000.000
  כשווה ערך לדולר הקנדי. ,דולר אמריקאים 4.000.000סוחרים היו שבידי ה

, "ב)(נשיא המזרחי בארה ברגמןברנרד אץ וטאת הסיפור על שני הסוחרים, התברר מפי השניים  78כשבדקתי בשנת 
 הוא דולר לילד, אם 5.000שהם קיבלו את הילדים מהארץ והם מכרו אותם למרבה במחיר. המחיר החל מהמינימוםל 

 ,רפה יות. מחיר ילד י(= כפי שבוחרים חתיכות בשר בקצביה)נאה יותר, המחיר נקבע לפי צבע עיניהם ועורם ומראה פניהם 
 .“"לאת מה שכתב הרב עוזי משולם במחקרו על שני הסוחרים הנ מוכיח דולר. סיפור זה 10.000 –יכל להגיע ל

היה איש העולם התחתון . הוא הדתית שהוא עמד בראשה בארה"בציונות הידי -ברגמן, הוכתר בתואר "רב" על
תוך  ,זקנים ת קשות ומוות שלודי השלטונות הפדרליים שם וגרימת מחלי-והואשם גם בגניבת מליונים בארה"ב על

   .יבת הילדים ומכירתם הוא חייב מיתהגנ - על הדיברה לא תגנוב רה"ב.אבות שניהל בא-רשלנות פושעת ברשת בתי
 –בבית התינוקות של הציונות מתעשיית הפשע תה חלקישהי( תה זו שולמית מליקירק בשנת תשע"ז, לראשונה הי

ידיעות למניינם ב" 11.8.17 –בות התבצעו וראיון עימה התפרסם ביכיצד הגנ יתה מוכנה לתאר חלקיתישה ,)הדתית
  . ])3,10,18 –עין ב(ועם המטפלת ש. שחם בראש ה פלנסקיהמראיינת תמר ק ידי-על) 40 –33בעמ'  ,ימים 7במוסף ([אחרונות" 

גת ...הלכתי לבניין של מפל1951–ב„ –שהובאו בדבריה  מליק לגבי העובדות הלא ידועותנביא את דבריה של 
= (אביב  –בתל )"מפלגה דתית לאומית"  – המפד"ל בשנת תשט"ז אוחדה עם ה"מזרחי" והוקם(= המזרחי" –"הפועל

 כצבע= (המזרחי, פנקס כחול ולא פנקס אדום –, כי לבעלי היה פנקס חבר של הפועל)בת''א גבירול–אבןברח'  ,"הקסטל"
עבוד תינוקות...החלה שולמית ל–...הכל היה אז לפי מפלגות. עזרו לעשות בתישל הסתדרות מפא"י)הדגל הסובייטי, 

 ו אותהנה היא עבדה שם והאירועים ליויותר מש המזרחי במעברת יציב, היא קדימה. קצת–בבית התינוקות של הפועל
 ראיתי,...החליטה לשבור שתיקהו )18(= אז בת  83בגיל עול. כרובצים עליה הבמשך כל העשורים שחלפו מאז, 

  שקיבלה אותי לעבודה. תה מישהי מהמפלגה, מהפועל המזרחייהישבאים, מסתכלים על הילדים. 
והכל  בגדים ואוכל –עם כל מיני טובין, כמו שהיו אומרים  יתה מגיעה עם קבוצות של נשים מחוץ לארץ,יהיא ה

תה י(= מתקנת את עצמה, אך לאחר מכן היא מתוודה שכוונתה הי זאת אומרתהיינו חיים.  (= המטפלות)ומזה אנחנו 

ייתה עברו, נכנסו מחדר לחדר, הסתכלו על הילדים, קוצי מוצי. אחת ה , מזה בית התינוקות היה קיים. למטפלות)
 לא היו. באתי בבוקר והם ליצה לשנייה. ידעתי שכל פעם שמגיעה משלחת, בימים הבאים היו נעלמים לי תינוקות. ממ

וה, אבל הוא אמרו שהיה לו חום גב ?בוקר אחד פתאום אני באה ושקט, אין ציון, איפה ציון חולים". "  –ומה אמרו 
קה כבר , אין כל הצדכשהוא היה עם אמו לה הוא קיבל חום(= גם אם באמצע הליהיה בריא ושלם אני השארתי אותו בריא 

עורר פעם אמרו שלילד היה חום, פעם אמרו שלקחו הביתה, כל פעם סיפור אחר...הת...לקחת אותו מיד לבית החולים)
  שישה...–אולי חמשה ?בי חשד כבד...היו הרבה ילדים שראית בריאים ואמרו לך שחלו 

ים . במסמכים החשופ2003 –. קדימה עצמה אוחדה עם צורן ב1957 –ימה במעברת יציב אוחדה עם המושבה קד
העיד להתינוקות שפעל במקום. שולמית היא הראשונה –ן עדויות על תינוקות שנעלמו מביתאי ,כיום לציבור בפרשה

  .ות)דאג להשמיד את הראייכל ומתוקף סמכויותיו,  ,המזרחי–מטעם הפועל שר העליה והבריאות.(= נראה, שעל כך 
 מבולנסעדויות של אנשי צוות רפואי, על העברת תינוקות בריאים בא אבל הנה, מה שכן יש וזמין לעיון בארכיון:

ו ילדים. אביב, שבעקבותיהם נעלמ –לעפולה, בטענה שהם חולים, עדות על ביקורי משלחות מחו"ל במוסד ויצ"ו בתל
ו , שלפיה רופאים העביר50–סעד ראשית בשנות ה–תחוקיים, כולל עדות פקיד–לא מסמכים המעידים על אימוצים

ת, יי שמוילדים לאימוץ "מבלי שגורמי האימוץ החוקיים יהיו מעורבים", או עדותה של בכירה במשרד הפנים על שינו
צא א, שנמתאריכי לידה ואפילו מספרי תעודות זהות של ילדים, או תעודות פטירה בסיטונות, חתומות בידי אותו רופ

וכמובן  שמר) –ביפו ולא בעין (= וכנראה שהוא לא היהוגם ביפו  שמר–זמנית גם במחנה העולים עין–לא" בוב"אורח פ
מו קול וכאלה שלא ויתרו והקיעדויות של משפחות שנאמר להן, כי ילדן חלה ומת, אך מעולם הם לא ראו את הגופה 

שבו מתריע מנהל מחלקה במשרד ומסמך החי, חי לחלוטין ובריא לגמרי –שקיבלו את הילד המת זעקה עד
הורים החולים ו"כנראה נמצאו אנשים זריזים שהיו מעוניינים לאמץ. –על תופעה של ילדים שנעלמים מבתי הבריאות

  'השכולים' חיפשו את ילדיהם ואינם".
 .חלק הארי של החומר עדיין חסויירה שנחשף לציבור, לפי ההערכות, כי החק–זה רק מקצת החומר מוועדות

י יש להוסיף עדויות וראיות שאספה עמותת "אחים קיימים" ומאות עדויות שנמסרו בשנים האחרונות לחבר לזה
הם, עדויות שוברות לב של הורים שנשאו את הפצע כל חיי כולם בני הדור השלישי. ,(עמותת רוח המזרח)ם" ""עמר

  גופה, לכו הביתה".  "אין  –נח להם "לקבור", כי שקיבלו צו גיוס לילד "המת", שמעולם לא הו
שתתאר בפניי  . במילים אחרות: הדבריםמאות אנשים שבמשך עשורים הואשמו ב"דמיון מזרחי", בקונספירציה

  עדויות שונות ומקבילות שנוגעות למקומות אחרים בארץ. שולמית, תואמים אלפי
אלה ש –ון בהם מעלה סימניון המדינה. העימסמכים, פתוחים היום לקריאה בארכי 200.000 –תיקים, כ 3.500רק 

יכול  האם ?ידע עצום כל כך  כשלפניה ,קדמי הניחה לעניין–כהן השופטים החקירה של זועקים: איך ייתכן שוועדת
 ?להיות שפשע בסדר גודל כזה התרחש ואיש לא ייקח עליו אחריות 

זרה ושכבר –עם מטפלת והתק–, צלולה וזוכרת, שחיה בפתח83הנה עוד דבר שיש: עדותה של אשה אחת בת  ,עכשיו
היא ראתה...אלה היו צריפים שוודיים כאלה, שלשה חדרים שמה את עשורים מרגישה שהיא חייבת לספר 
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[=  לאומית שממנה יצמחו לימים–, תנועה דתית"הפועל המזרחי"בפנים...בית התינוקות, כאמור, היה שייך למפלגת 
"לכל מפלגה היה  "כל מפלגה הקימה בתי תינוקות", היא אומרת.  ."הבית היהודי"המפד"ל ו אחרי הצטרפות "המזרחי"]

  שלה". 'מאכער'את ה
רים האחראית מטעם המפלגה, שלדברי שולמית קיבלה אותה לעבודה, הייתה מגיעה עם המשלחות לביקור. "היו אומ

מיד ת ייתה. לנו לא הפעמיים בשבוע–באמצע היום, לא כל יום, פעם היו מגיעות נו לסדר יפה, לייפות את המקום. הןל
גרינה אבל כשהיו באות הנשים האלה, ידעתי שיש לי חבילת מר משכורת ועד שנתנו מזומן, הוציאו לנו את הנשמה,

אלה. כ...בגדים גם הביאו, מכנסיים עם רגלית וגופיות לקחתי הביתה, כן, וגנבתילקחת הביתה וקמח וקונפלור. 
לקחתי,  שלושה חיתולים–אקח, אני רוצה משהו שיהיה לי...אז ככה שניםגם לי יהיו ילדים, מאיפה אני הרי חשבתי 

  ".היה לי הרבה מצפון לא נקי מכנסיים לתינוק איזה שלשה. תשמעי,
 ילד היה נעלםלדים לא היה בא. תמיד אחר משלחת, המשלחת הייתה הולכת, "אחרי יום או יומיים מישהו מהי

ילדה בבית צאה את הילדה...הילדים בבית. יום אחד היא באה ולא מ 11ד ...ואז הסיפור של העירקית...שהיו לה עולי
י, לא ה היית, ו...אפילו לא יודעת איך, איפבגדי שבת , אמרו לה...בבוקר, אמרו לי לרחוץ אותה ולהלביש אותהחולים

עקות, שמעתי צ.ואז : תגידי לה שלקחו אותה לבית החולים, שהיה לה חום גבוה..אמרו ליראיתי מי לקח אותה. אז 
ו , עכשי"לא היה לה חום ולא השתעלה ולא כלום...רוצה עכשיו הילדה שלי בריאה,"היא אמרה, צרחות, בלגן, 

ת אשיביאו לה את הילדה. היא לא הולכת לשום מקום, לא זזה, עד שלא מביאים את התינוקת...והתחילה למרוט 
ך, י אחר כגאולה סיפרה להמטפלת ל היא הצליחה...ו...היא נלחמה בגבורה...אבהשער ולדפוק את הראש במדרגות

 באה מונית והחזירה את ואמרה שהאמא בהיסטריה ולא מוותרת ולא הולכת מפה ואז שהאחראית צילצלה למישהי
אני  ם איזה חולה"...אסור היה לנו כל כך הרבה לעמוד ולהקשיב ולהתערב.מה פתאו" ?לא חולה : אלהשהילדה...

ביאו שאלה: בבית התינוקות...ההורים ה...לכת הביתה עם חבילת המרגרינה ואיזו לחמנייה"הייתי שמחה שאני הו
ני לא א"אין לי מושג מה עשו. מה היה הנוהג.  ?בבוקר ולקחו בסוף היום. איך אפשר למסור ילדים כאלה לאימוץ 

  חתמתי ולא מסרתי"
י אומרת לה שבסיפור על האמא כשאנ. מתברר ששולמית דוקא הייתה עדה למסירהאלא, שבמהלך השיחה 

, היינו רוחצים אותם ?. למה חטיפה בה, היא נזעקת: "לא חטיפהיגנ–העירקית היא מתארת בעצם נסיון חטיפה
ילד,  מלבישים אותם יפה, מוסרים את הילד בשמחה והיינו עומדות, עד שהם נכנסו לאוטו ומוחאות כפיים. הצילו

 ראיתי שמחה. את המנוונים" רחוק ועדיף לחו"ל ושם מי שירצה שישביחם] "להוציא –[= "השבחת הגזע" הצילו ילד 
ים [= המפלגה סגרה עוד עיסקת פשע והרויחה עוד כמה אלפי דולרים, כשהעוסקים בביצוע הפשע מקבלאני ראיתי שמחה 

, ךיתה, אחר כילא. האמא לא ה" ?ש: ראית שמחה של האמא  .בונוס ונשות "הפועל המזרחי" "הרויחו" תינוק לאימוץ]
ה [= וליבה נשבר בקרבה, כשהאמא גילתה שגזלו לה את תינוקה, כדי שיהיה "שמחה" למפלגה שכיסיכשהיא הייתה באה 

 לא היו ים.היו אומרים שהוא בבית החול –או שהיו באים אח או אחות לקחת את התינוק  מולאו מלוא חופניים בדולרים]
. ש: את אומרת לי שהיית עדה לחטיפה ם כל המשפחה הייתה באהמודיעים לאף אחד שלוקחים את הילד לפעמי

שזה  "ואם הייתי מבינה ?מול ההורים  ש: ולא שאלת את עצמך אם זה בסדר"אם את קוראת לזה חטיפה"... וגזלה.
 זה לא של המדינה] המאורגן הפשע–תה חלק מארגוןי[= שממילא הימה ללכת למשטרה  ?לא בסדר, מה יכולתי לעשות 

ולכת הם הייתי וא , חיתולים ובגדיםקונפלורלהמשיך לגנוב מרגרינה, קמח,  אני יכולתי [= וכך "תפקידי. אני עובדת. זהוהיה 
  .   ]? למשטרה וגזלות הילדים היו מופסקות, מאיפה הייתי יכולה להמשיך לגנוב

א נכחה בחטיפות שקמה מישהי, שביוזמתה מעידה שהי "זו הפעם הראשונה נעמה קטיעי, מפעילות עמר"ם: 
דה ילדים, כשידוע שלילדים יש הורים שזועקים על גזלת ילדם ולהורים נמסר כי הילד חולה. היא מעיוגזלות 

ת חשופה בכיכר העיר. מבחינה זו, זו עדות שאין לה אח ורע. שביר ,ישירות בפני הציבור ועומדת באומץ רב
  .“השתיקה הזו, היא בדיוק מה שקיווינו שיקרה"

ם החליטה שדילול אוכלוסיית העולים הספרדיי ווכח, הממשלהיכפי שניתן לה לה:ופעה שיטותוגי ססיכום 
  אות.משרד הברי ידי-על בעיקר יבוצע ,במסגרת "השבחת הגזע" של הוצאת "המנוונים" מהעולם ומהארץ

ם שרצו יתור נשיתינוקות ומאכערים בחו"ל, שהיו אחראים על א–יתה רשת של בתיילכל מפלגה ה – תינוקות-בתי א.
ם. את התינוקות וגם הביאו במתנה מעט אוכל ובגדי , כדי לבחור להןהתינוקות–לאמץ. הנשים הגיעו לארץ לבתי

ת לא שילמו להן בזמן א התינוקות העלימו עין מהמטפלות שגנבו חלק ניכר מהמתנות, כי הן–ראיות על בתיחהא
  . לפטפט או להמריד את ההוריםולמחות ולה ולא ינסו פע–ך הן גם הבטיחו לעצמן שהמטפלות ישתפוהמשכורת וכ

התינוקות של המפלגה, הנשים –סיימה לבחור את התינוקות מכל בתי שבועית–השבועית או הדוהנשים משלחת כש
תחילה שהקימו מ ,נשים אמריקאיות–[ארגון, מפלגות השמאל דאגו לרכז את כל התינוקות הגנובים בויצ"ו חזרו לחו"ל

חוקיים של כל משרדי הממשלה, כדי שבסוף –הזיופים והמעשים הלא–ואז החלה תעשיית לצורך כך]סניפים בארץ 
 ,ההתהליך התינוקות יגיעו לחו"ל ובארץ יזויפו המסמכים ויתועדו מחדש. בחו"ל חיכו המאכערים בשדות התעופ

ם רה. האו יתרת סכום המכי ,קיבלו את התינוקות או הילדים והעבירו אותם לנשים המאמצות וקיבלו את מלוא הסכום
 הממשלה ושאר הכסף חולק בין השרים לבין המנגנון של–אחוזי הרווח שהם סיכמו עם משרדי השאירו לעצמם את

  לחו"ל. והילדים בה ובהברחת התינוקותיהמשרדים שטיפלו בגנ
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ל לבדיקה ימון כביכוהשיטה פעלה באמצעות ז  –ילדים ונשים לצורך ניסויים רפואיים והמתתם  ,בת תינוקותיב. גנ
ימוץ אגם לצורך בעלים שהילדים או הנשים מתו. חלקם נגזלו תוך כמה שעות להודיע להורים או ל או ,ומיד למחרת

אחר להחולים בארץ ו–יסויים רפואיים מזוויעים בכל בתיוחלקם לצורך נ שיטה שתוארה לעיללפי ה ,בארץ ובחו"ל
לשם  כביר בראשות פרופ. היס, שגם דאג להביא–מרכז הפתלוגי באבול למחקר כול–מותם הם בותרו ונשלחו למכוני

ה חלקי גופות של חיילים שנהרגו ואחר כך למוכרם. שאר הגופה נזרקה לאשפה כ"פסולת ביולוגית" ואם המשפח
טים עמדה על כך שהיא רוצה לקבל את הגופה, בלית ברירה היא ניתנה לה, אך תוך אזהרה שלא לפתוח את הסמרטו

כשבכל ואותה כדי לא להדבק כביכול מחיידק מסוכן שכביכול ממנו נפטר התינוק או הילד או האשה או האיש  שעטפו
רים א האיבזאת קרעו את הכיסויים התגלתה הזוועה, כשקיימים רק הגולגולת בלי עינים, אוזניים וכו' ושאר הגוף לל

ו זוג הריכוז, ממנו יצאו אחות ורופא א –המחנל באמצעות אמבולנס שהגיע גם ות התבצעו. חלק מהגזלהפנימיים
לים גברים שחטפו את הילדים או התינוקות לעיתים מידי האמהות, בתואנה שמדובר בחולים שיש להביאם לבתי חו

   .ולעיתים הגזלה התבצעה ללא כל הסבר
סרטן במשך מתוך "תקווה" שרובם המכריע ימותו מ ,ילדי העולים 112.500של  ,כביכול נגד גזזת ,ג. הקרנות

  ימותו מסרטן. רעל נגד חרקים במקלחות, מתוך הנחה שרבים  –פתאומי של די. די. טי. –ריסוס . הזמן
  .ד. כמויות אדירות של מיתת תינוקות בזמן הלידה, כביכול מרשלנות או בלי כוונה של הרופאים והמיילדות

 ]וב"מעברות" ,)4(עמ' 74מחנות ריכוז שהיוו למעשה  "מחנות העולים"[במחנות הרכוז  הבריאות דאג–ה. משרד
 צפיפות ותנאיי שגרם מיידית ל"עיוורון לילה" כמו במחנות ההשמדה הנאציים למינון נמוך של שתיה ואוכל

מץ כתוצאה ממא מתובסך הכל  .כדי ליצור מוות המוני במחנות הריכוז, ממגפות ורעב ,סניטציה ירודים ביותרו
  אלפי ספרדים.מאות  ,אדיר זה של "השבחת הגזע"

יה , שההבריאות–הנשים ביצעה המדינה באמצעות משרדבות של התינוקות, הילדים וישאת כל הגנ עד כה ראינו ו.
ל וות שגנבו הצ ששרדו והגיעו לגיל הנעורים, אותן , אך הבנותוהש. ב. ("המוסד") ראוי לקרוא לו "משרד המוות"

ת וכן את שמות הנגנבות והיכן הן נמצאובות ויאת מספר הגנ הנהלת המחנות. עד היום המדינה אינה מוכנה למסור
  לגבי נערים.

כפי  דיוקבמוח בכפיה אכזרית,  –הבנות רצו כמובן לחזור לחיק משפחתן, אך המדינה כלאה אותן וביצעה להן שטיפת
. כפי שהבאנו לעיל ,"המוח התפרסמה ב"מדריך השומרי –מ לאנשים שכלאו אותם. שיטת שטיפתה"ישעשו בבר

ת ולא נוצריו משפחות יהודיות בות בקיבוצים, ב"עוון" היותןימהגנ בה מומחשת באמצעות תאור אחתיטת הגנשי
ם שמר. באחד הימי–משפחת צ. התגוררה במחנה העולים עין„ – קומוניסטי–פרוטסטנטיות מהזרם הסוציאליסטי

ת אשתו ושתי בנותיו הצנועו בוע,עורו הקיהכנסת ללמוד את ש–לביתכשהלך אבי המשפחה  ים,בשעות בין הערבי
עינים  הי קומה נכנסו פנימה, השנים הביטו סביבם ולטשו זוגובושני גברתנים גנפתחה הדלת נותרו באוהל. לפתע 

  לעבר שתי הבנות שהצטופפו מאחורי אימן בבושת פנים, כיאות לבנות ישראל.
זמן (= מושג של קייטנה ל "מחנה נוער"ום לבמתק שפתים הסבירו לאם, כי באו בשליחות הנהלת המחנה לערוך ריש

ת אחמד אלו תיכללנה ברשימה. האם נבוכה, היא לא הבינה –י העולים וכי רצונם שגם שתי בנותבשביל ילד קצר)
ן ליבה המה בקרבה. לסרב להם לא יכלה, ה ?ומה תעשה עתה כשבעלה איננו בבית  משמעות המושג "מחנה נוער"

 ולהסכים חששה, שכן טרם ידעה מה צופן , שהיא אינה יודעת במה מדוברהבושה בגלל הפחד מהגברתנים ומחמת
יניהם עשרק טובת הבנות לנגד  לה, ים האיצו בה שתסכים להרשמה, בחנופה רבה אמרותנשני הגבר  העתיד לבנותיה.

ירו יפו וציוב"מחנה הנוער" הן תקבלנה תנאים טובים ותגדלנה ותפרחנה לתפארת האומה. בצבעים ורודים הם הוס
   כרחה שלא בטובתה נתנה האם המסכנה את אישורה. –בפני האם הנבוכה את העתיד הפורח והמלבלב, עד שבעל

ת אך את הנעשה אין להשיב. כעבור ימים מספר באו משאיו כשחזר האב משיעורו ונודע לו הענין התמרמר מאד,
..זו ן.יהע ה נופפו הבנות לשלום להוריהן ונעלמו מןבהתרגשות גדול .ולקחו את הבנות יחד עם ילדים נוספים מהמחנה

  .את בנותיהם. הן נסעו עם יתר הילדים ויותר לא שבו הביתה הוריםה תה הפעם האחרונה בה ראויהי
חר ...רק לאהמחנה כדי לברר מה עלה בגורלן של הבנות –פנו להנהלתאת אוהל משפחת צ. והם  עצב ושכול עטף

 כביכול הצביע להם נציג המדינה לבית קברות ושם הוא ידי-עלים...נלקחו ההורים מספר שנים של חיפושים וברור
 עם מצבות לבנות, שמאומה לא היה כתוב עליהן...איש ה"חברארים עזובים המיוחסים לבנותיהם...על שני קב

ום עד הית...וחיזק את רחשי ליבם באומרו, כי לבית קברות זה לא הובאו כלל לקבורה ילדים תימנים מהמחנו "קדישא
  ).145(עמ' 51  “)וה עובדאשבקרובי משפחתה ה מירושלים (מפי גברת ל. גורלןטרם נודע מה באמת עלה ב
תנאי לעליה לא"י, בה התחייבו לעבוד בעבודה  תהיגם כלפי יהודי מרוקו, שהיופעלה ההחתמה על התחייבות, ה

 בהימנון ה"תקוה", לא חל על יהודיים הציונים חקלאית או יזומה שתטיל עליהם המדינה. "להיות עם חופשי" ששר
 הגזע האנטישמית, שפיתחוה ראשי הציונות לגזע השמי הנחות והם מנוונים–מזרח, כי הם שייכים לפי תאורייתה

שמאל לפי תיאוריית  אירופי אליו משתייכים אנשי ה–. לכן, רק הגזע העליון האינדו, ללא אחריות על מעשיהםומתים
מוחו המעוות של ארתור רופין, הם נחשבים כאלו שקמו לתחיה בארצנו ורק הם יודעים מה טוב  להגזענות  ששיכל

ל"מרוקאים המתים", שלגביהם גם לא חל "חוק השבות", שלפיו כל יהודי יכול לעלות ארצה כאדם החופשי לעסוק 
של הציונים, הם פחות  טישמיתאנההגזענית  י המזרח לפי התאורייהה ולגור היכן שהוא רוצה, אך יהודבמה שהוא רוצ
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אותם למקומות ליד הגבול, הורה לוי אשכול, כפי  שישליכו נגדומעדר בהמות ולכן, כפי שראינו לעיל, כאשר הם הת
  של אופציות ההרתעה הציונית. שלב ראשוןכ ם ברצח באמצעות יריות באויר,שראינו לעיל, לאיים עליה

 –פהעל הקמת אגף מודיעין במשטרה לאחר המהומות בואדי סאליב בחי) התגלו מסמכים חמורים 2018בשנת תשע''ח (
ן גוריון כהרגלו השתמש במהומות אלו כדי לפרק התארגנות פוליטית של תנועת "ליכוד יוצאי צפו–התחתית. בן

ת גוריון כביכול ביקש מהמשטרה לבדוק אפשרויות של נסיונו–אפריקה", שיכלה להפיל את שלטונו בבחירות. בן
ל שנות להפרות סדר נוספות, כשלמעשה בדיקות אלו היו אמורות לבלוש אחר התארגנויות פוליטיות בעיקר התארג

 ונות"העולים ממרוקו, בנסיון לפרק התארגנויות אלו. מסמכים וכתבה נרחבת על כך מופיעים בעיתון "ידיעות אחר
מאות אלפי העולים ,, –מות אלו , שם מתואר הרקע למהו28ימים" החל מעמוד  7במוסף " 23.2.2018בתאריך 

ת עיירושהגיעו ארצה מצפון אפריקה שוכנו בשכונות מצוקה, במעברות מזוהמות ובעיירות מרוחקות שלימים ייקראו "
נהגו במהומות שהו 1959  –הפיתוח". במשך כעשור, התסיסה בכיסי ההתיישבות האלו הלכה וגדלה, עד שהתפרצה ב

כרה והתפרע תחילו מארבע יריות של שוטר בעקיבא אלקריף, סבל ששתה לשודוד בן הרוש. המהומות ה ידי-על
ואדי סאליב. אלקריף רק נפצע קשה, אך עד מהרה התפשטו  –קפה בשכונת המצוקה של העיר התחתית  –בבית

שעות התפשטו המהומות גם לערים  48השמועות שהוא נהרג ואלפי אנשים החלו להפגין ברחובות חיפה. בתוך 
משטרה דיכאה את המהומות ורק כעבור כמה ימים הן שככו. בעקבות ההתפרעויות החליטה הממשלה אחרות. ה

בראשות השופט משה עציוני. מטרתה היתה לחקור את הסיבות לפרוץ המהומות ואת  "ועדת עציוני"להקים את 
ה צטייר"בפני הועדה נ תיפקוד משטרה. לאחר עדויות קציני המשטרה בפניה, סיכמה הועדה את דיוניה במסר פייסני:

המודיעין והנסיון הטוטליטרי באמצעות –הקמת אגף. ”תמונה מרהיבה של סולידריות יהודית ואחווה לאומית"
י''א ויזיה, החל משל הטל 13 –המשטרה לפרק התארגנויות פוליטיות של עולי מרוקו, הוצגו בסדרת כתבות בערוץ

 –גן הפגנות מחאה לצורך משיכת העולים הספרדים למפלגתו ניצל מהומות אלו ואיר מנחם בגין אדר, תשע''ח.
 עם הרוחנית של העולים הספרדים, תשפיל את–"חרות". הוא חיכה בסבלנות עד שמפלגת מפא''י תבצע את השמדת

ומאז הוא השתמש בספרדים כ"אידיוטים השימושיים" צלם האלוקים שלהם ואת צלם האנוש שלהם עד עפר, 
 –לאחר מלחמת יום פרי–שנשאו קידום שאיפותיו הפוליטיותלכבודם, לשם כביכול אוג שלו, כשהוא מתיימר לד

שהיו חרדים  עם הרוחני שעשו לספרדיםה-הוא ותנועתו שמחו על רצח הכפורים, כאשר הספרדים העלוהו לשלטון.
ן ולכן נציג הצ"ח וקבוצת ציול-חופשי ד. יודילוביץ בראשוןה-[וכן לילדי ונכדי מייסדי המושבות החרדים בכפיה ע"י הבונה
 אכן ל היאשמדינת ישרא ,בכך הוכיחה הציונות )].13,8,43בית"רים באו לחלוק לו כבוד בהלוויתו (עיתן "המשקיף", יום ו' 

ת במדויק כפי שה"פוליס" הדמוקרטי תיפקד ביוון, שרק על שכב ת"הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון", המתפקד
לדידה של  עבודה ואף למטה מכך.–כבהמותשם טיה ואילו שכבת העבדים נחשבו האזרחים הופעלו כללי הדמוקר

 "עבדיםה"שכבת ם ינה האשכנזים ובפרט המזרחיים, נוצרים הם "האזרחים" ואילו היהודים–הציונות, הציונים היהודו
יהיו במקרה אחר, נשאלו ההורים אם ברצונם שילדיהם  הנחשבים כבהמות מתות שאינם מוכנים לקום לתחיה.

"יפי  לגסי הפלמ"ח,ישחררו מידי קשילדיהם ציע להם הריכוז, מ "חופשיים". ההורים שמחו לשמוע שה"קאפו" במחנה
נטי רוטסטפ –לחינוך כפרני, פרימיטיבי ונוצרי םהבלורית והתואר" ששבו את ילדיהם, מנעו מהם חינוך יהודי ודירדרו

חה ", ענו בשמהחופשיםהבינלאומית "הבונים –יהורו בכנופשמושג זה, מק ההורים, שלא ידעו כלל,של "נאורות". 
  הם יותר לא ראו אותם (שם).מאז הקלגסים את ילדיהם לקיבוצים ובפניהם את לו שהם מסכימים ואז נט

  ?ם בלא אלימות פיזית, אולם מה היה קורה אילו התנגדה האבמקרה של שתי הבנות דלעיל, הסתיימה הונאת האם 
' (שם, עמה", כפי שנראה ", שמדובר ב"הצעה שאי אפשר לסרב לה" כשיטת כנופיות "המאפיאו אז היה מתברר לה

ן הגיעה סיפר באוזנינו בעל המעשה, יהודי תימני בשם י. ל. הי"ו, המתגורר בירושלים. בהיותו ילד קט„ – )144
  שמר.–נה העולים עיןחמשפחתו שמוצאה מצנעא לא"י. הוא והוריו שוכנו במ

מוסרו לחלקות דרשו מהוריו  –ובשפת שמות אל האוהל בו התגוררה המשפחההנ–נסו הגברתנים ציידיבאחד הימים נכ
בו טוב ומסור. ההורים סר ם, כי לטענתם יש באפשרותם לחנכו כראוי וכי הוא עתיד לקבל אצלם "טיפול"ידיהל

נות שעטו על פניהם אז שינו השליחים הגברתנים את מסווה העדים. ילשמוע את בקשתם ודחו אותם בשתי ידי
ם . האם אשר שיכלה בתימן שבעה מילדיה הרכיםידיהובתקיפות מלווה באיומי רצח דרשו מהאם למסור את הבן ל

ה , לא יכל[= כתוצאה מ"צעדת המוות" שאירגנו להם ראשי הציונות במסע לעדן]לטולי הדרך יבגלל מחלות, מגפות בט
בכלל  הנשמות בשם הציונות ומי יודע אימתי אם–טה יגנבו ציידילהחשות ולראות שגם את בנה השמיני שנותר לפלי

ות, בזעקת יגון שיקדה כאש בליבה, הקימה האם השכולה צעקות מחריד  תזכה אמו לראותו מתרפק שוב על ברכיה.
  .של משפחת ל..עד שכל שכניה נחפזו לצאת מאוהליהם, כדי לברר מה אירע באוהלה 

ם ערוריה שהוקמה בגינם, ויתרו הפעם על טרפם, תפשו חיש קל את רגליההשטן הציוני את הש –משראו שליחי
תברך י–לות להשםירוחני והתהיהודי וונמלטו מהמקום. בזכות צעקותיה של האם השכולה ניצל הילד י. ל. מאבדון 

  .“חכם יצ"ו–זכה ונתגדל על ברכי התורה ועבודת ה' וכיום הינו תלמידש
ו ובפקודתו הגתבהנ מדינת ישראל ידי-עלישראל  הגדול של כל בנות גזלהנסיון מבצע ה –"כור ההיתוך" ז. 
, ם המדינהימי קו היו הימים –בתקן של חיילות  ל חיילי צה"לכולאם בקסרקטיני להשליכם ו ,גוריון –דוד בן של

  . להמשך קיומו של עם ישראל בארצו גורל הרי אסון והרי ימים שהיו
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ל מה שאנו יודעים רק היום מכ , אתא" ראו ברוח קודשם"יסק ומרן ה"חזוגדולי הדור ומנהיגיו מרן הרב מבר
ה, המדינבשנה השניה לקום התבטא אז  ,תעודת זהותצה להחזיק שלא ר ,המסמכים התעודיים שהתגלו. מרן החזו"א
 תה מושא להערצה של השמאליה"מ, שהייכמו בבר יהודים לאפות מצותשהוא מתפלא שעדיין לא אוסרים על ה

קיבלו מרן הרב מבריסק התבטא, שהמזל של היהודים בארץ הוא, שאת רובו של הכסף ש, כפי שהוכחנו לעיל. ניהציו
ל תמרמר ע[= כפי שראינו לעיל, שמייסד בנק הציונות (אפ"ק ) התריע  וה ראשי הציוניים ועסקניהם הם שילשלו לכיסיהם

 האומות–ולכן הם זקוקים לחסדי ])31(עמ' 26 צמןמבקר פעולות הבנק, בפגישתו עם חיים וייכ תפקידוכך במסגרת 
  . נים")נוומ("ההיו מסתובבים ברחובות עם נשק ורוצחים את כל היהודים  , אחרת הםציות בינלאומיותקמסנ ומפחדים

בשיטות  ,כמוזיאון, לאחר שהוא יחסל גוריון הבטיח, שהוא ישאיר על תילה–שערים" שבן שכונת "מאהאפילו 
זרם מפרוטסטנטיים –להפוך לנוצרים י המצוות ויכריחםאחרון שומראת  הכריז, ן הואעליהשית" "הדיקטטורה הפועל

השמאל המרכסיסטי, גם הבטחה זו הועמדה בסכנה, לאחר שבריוני "מלח הארץ", יוצאי "ההגנה" ו"הפלמ"ח" 
צא היו באב הערבי, תוך שאגות כמו השאואלות פרצו לתוך שכונת "מאה שערים", עם סכינים שלופים ,מהקיבוצים

 –בות לצבא בחורי ישי"„ – "המדינה האיסלמית"  –ולגזול את הבנות, כמו דעעש  טבוח ביהודיםמוסת מהמסגד כדי ל
של בנות דתיות לנו" והשוטרים שומרים על שלומם...ומפרקים את נשקם הקר מעליהם, רק עם עוזבם את העיר...

הוצ' חוג  , מהדו' ב',26למדינת ישראל", עמ'  שראלבין ארץ ימשה שנפלד, "[ “בריוני הקיבוצים "עין שמר" ו"להבות חביבה"

  .של צא''י, בני ברק, אדר תשל''ז] "בני תורה"
ל ת ישראאחת את העם היהודי הנותר לפליטה. הוא יחוקק חוק שכל בנו–גוריון הגה רעיון גאוני, כדי לחסל בבת–בן

ו"א אמר מרן החז[לנו" דתיות בנות לעיל "דמשאלתם של הבריונים חייבות להתגייס לצבא ושרות הלאומי ואז תתקיים 
 גלל הבנות, שמטרת רובם של הנכנסים לשם היא בלפני קום המדינה נוצריות –למישהו שרצה להתגייס לכנופיות הטרור היהודו

  . הכלניות"]תום שגב, "ימי ד''ר אנשי הפלמ"ח, היו למעלה מאלף בחורות ( 6.000מתוך  למשל, .שנטמאו שם הרבות
 חיילי– גוריון–בואו קלגסי בןקניבסקי והורה לה את ההלכה, שאם ימרים מרן החזו"א נכנס אז לבית אחותו הרבנית 

נות ב"יהרג ועל יעבור", כפי שנהגו  הוא לצבא, הדין שהן חייבות לקיים ל או המשטרה וינסו בכוח לגוררםצה"
ומשיח השקר  , בימי הצורר חמליצקילמניינם) 1648 –9( טת"–ישראל הכשרות, הטהורות והקדושות בגזרות ת"ח

אצים, חניכות הסמינר "בית יעקב" של שרה שנירר בתקופת הנ הטהורות והקדושות, הבנות) 93(וכן צ"ג  שבתאי צבי
  הי"ד. ,בטביעה הן העדיפו להתאבד ,ם הטמאותידיההניחו עליהן את  שקלגסי היטלרשלפני 

ומי לא–ושרות [על מאורעות גזרות הגיוסשראל דאז, סיפר בראיון עימו שהובא בסרט י–חה"כ של אגודתמנחם פרוש, 
 תפילה ומחאה לא שקטות והם התקיימו–זו"א אמר לו אז, שיש לארגן עצרותשמרן הח, לבנות ולבחורי הישיבות]

 גדול–ןתתיהו כהם היהודי, כמ, התייצב אז כמצביא העזו"א שהיה אז כבר זקן וחלושמרן הח ברק. –בירושלים ובבני
די קיבלו כוחות מעל הטבע כלושים ביותר מעסק התורה ויגיעתה, אך בראש בניו המכבים, שגם הם היו אנשים ח

  ביטול לימוד התורה בהתמדה ובטהרה.היוונים ללהלחם בגזרת 
ו ו אותיפנשבניגוד לנציגי הציונות הדתית, כשהוא ניסה ללחוץ על הנציגות החרדית, הם תמיד ה גוריון הבחין–בן

סוד יגאון הגאונים וצדיק [תו האיש ואמרו לו שהם מצייתים רק להוראותיו. הוא רצה לדעת, מי הוא אואיש -החזוןלמרן 
יך , אך המש)248(מ. צ. נריה, "בשדה הראי"ה", עמ'  "שגופו הוא נרתיק לשכינה" עליו הראי"ה קוק אמראפילו שעולם, 

צה עם הריהוט השבור, שלא ר ברק–בבני שמחדרו הדל, שמע להוראותיו]יב להלעבור על "ועשית ככל אשר יורוך" וסיר
  מעולם להזקק לשום פרוטה משום אדם ויש לו השפעה כה גדולה על ציבור שלם ולכן הוא רצה להפגש עימו.

כי  כרחו להפגש עם אדם כזה ומיד בבואו אליו עם יצחק נבון מזכירו, הוא הוריד את משקפיו,–מרן הסכים בעל
גלות, עשתי „ –מובא בחז"ל גוריון שאל, מה יהיה בסוף ומרן אמר לו את ה–אסור להסתכל על פני אדם רשע". בן"

וכן  ו:)]קמא ((ח,ה) (ט–[תלמוד ירושלמי, מסכת בבא “שתי ספינות אחת טעונה ואחת ריקנית, מעבירין פרוקה מפני טעונה
של  ים(אך מלאה בעקרבים ונחשהציונות הריקה ן ספינת הריקה היא כדמיו .על שתי הספינות (לב:)במסכת סנהדרין 

של  הנפש–המלאה במסירותשהדין הוא שתידחה מפני הספינה , בור ריק...")ה, כמובא על הפסוק "והנצרות הפרוטסטנטית
  . , היינו, החרדיאלפי שנים לתורה ומצוות של העם היהודי

ה, לדברי אותו כפרי שוט ן ענה לו ששאלתו מתאימהא חזק. מרהוא שאל אותו, הרי כיצד ניתן להתקיים בלי צב
כזה  שכאשר ידיו קפאו מקור הוא ירד מעגלתו ושיפשף את ידיו בשלג וידיו הופשרו ואז הוא אמר "כמה טוב שיש

. תקופאו והרי לולא הקור ידיו לא היו כלל קור, שלולא הקור לא היה את השלג שבאמצעותו ניתן להפשיר את הידים"
ומר, איצרה את המדינה, שכתוצאה ממנה הערבים רוצים להשמידנו וכעת בן גוריון כאותו כפרי שוטה כך הציונות 

א והרי אם ל כמה טוב שיש לנו מדינה שבאמצעותה ניתן להקים צבא שתגן עלינו ומה היינו עושים בלעדי הצבא
וץ של כות רצח לשם מימוש התרתה מדינה וגם לפני כן לא היו מתגרים בערבים וגם לא היו מכים את הערבים מיהי

 ביא". כשהוא הקים את המדינה, אמר אז מרן הרב מבריסק  כ"חכם עדיף מנ"עבודה עברית" לא היה צריך כלל צבא
 ום המדינהמה הוא עשה, הרי לא יעבור יום בלא הרוגים ופצועים ושום צבא לא יוכל למנוע את זה" ואכן מאז ק" –

 גוריון יצא מהפגישה הוא אמר–כאשר בן ם ומספר גבוה יותר של פצועים.בממוצע בכל יום ישנם מספר הרוגי
  שהוא "סולם מוצב ארצה וראשו בשמים". החזון איש""למזכירו יצחק נבון על מרן 
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 ציוניתה התנועה שיש בידינו כיום, כפי שהובא לעיל.כל המידע  פי–ינו, אין לעשות משלים, אלא עלבמושגים של ימ
נציגי ש, ("השמירה הפיקטיבית")ורגן גם באמצעות שיטת הפשע הידועה של "הפרוטקשן" פעלה כארגון פשע מא

ם בות תמורת תשלום וכשבעלי העסקייעסקים ו"מציעים" להם הגנה על עסקיהם מגנהארגון הפשע מגיעים לבעלי 
אותם פושעים  ידי-עלאומרים להם, שאין להם צורך בשמירה, מיד למחרת נפגעים העסקים מחבלות שונות בעסקיהם 

  העסקים לקבל עליהם את ה"שמירה" הכפויה.–, ואז בלית ברירה "מוכנים" בעלי"שהציעו להם "שמירה
אחרי  אירופה לעלות ארצה,–. הם באו והציעו ליהודי מערבכפי שראינו לעיל, כך ממש נהגו נציגי הממסד הציוני

שהו ממוגנים גם כך ושמקרהו של דרייפוס היה "משפט דרייפוס" לצורך הגנתם וכשהם אמרו להם שהם מרגישים די 
 האנטי חריג, החלו מנהיגי הציונות ועוזריהם לשסות את העמים ובפרט את העם הגרמני ביהודים באמצעות התעמולה

 שמית כפי שראינו לעיל והן באמצעות פיתוח "תאוריית הגזע והשבחתו" והן באמצעות ההתגרות באומות, כפי
 שואה"תה "היאירופה ששיאן הי–צופות. החלו גלי אנטישמיות במערבן הניב את התוצאות המשראינו לעיל ואז זה אכ

יונות את אירופה. אחרי כל זאת "הציעה" שוב הצבמ. אנטישמיות שגם נוצרה על ידי הציונות, כפי שהוכח לעיל וכן 
  ם".יל את היהודינו לכם שרק מדינה תצ, כשנציגיה אומרים ליהודיים "אמרםיהודילשרותיה הפיקטיביים 

מול שאומי, סיונו לגייס בכוח את בחורי הישיבות ואת הבנות לצבא או לשרות ליגוריון, לגבי נ–אמר לבן מרן החזו"א
ש את סה לממגוריון הבין שאם הוא ינ–הכרזת "יהרג ועל יעבור" של גדולי הדור ומנהיגיו לא יעזרו לו גם טנקים. בן

ך תחיל, אמידע כיצד זה י אולי שאם הוא ימשיך במלחמתו נגד העם היהודי, הוא זממו, לא רק שזה לא יועיל לו, אלא
ון גורי–אזרחים אליה יצטרפו כל העולים החדשים שבן–כי זה יכל מהר מאד לגלוש למלחמת לא כיצד זה יסתיים,

 אמצעותגם ב רוצח, גרם לטבח או טבח בהם ללא רחם באמצעות פקודותיו, כדי ליישם את "השבחת הגזע"–כארכי
  , כפי שראינו לעיל והוא נסוג בו מביצוע זממו., אלים""חינוך מחדש

את שואת אירופה, את השואה הפיזית והרוחנית של העולים החדשים ואת  –ות הציונות יצרה שלוש שוא
במצטבר של למעלה מחמישים אלף הרוגים וכמליון פצועים בגוף ובנפש  השואה השלישית המתמשכת עד ימינו

 –עיקרב ונפג–פי פצועים ופצועי הלםבמלחמות, בפיגועים, באסונות, מאות אל, אות אלפי נפגעי חרדה מהטילים)(כולל מ
שנת כאשר האגודות העוסקות בבעיית ההתאבדויות דיווחו, שבבכל שבוע בצבא ובאזרחות, רבות חרדה, התאבדויות 

 חינוךהמגפת ההתאבדויות, לא על ידי זניחת  וכיום מנסים למזער את למניינם כל נער חמישי תיכנן התאבדות 2017
 25,7,19, 12["ישראל היום", מוסף כלכליסט, עמ'  הפרוטסטנטי הרצחני ומעבר לחינוך יהודי, אלא באמצעות ריפוי גנטי

תוצאה , כוכשלושים אלף נרצחים בתאונות דרכים פציעות ללא סוףהורציחות כמו כן יש לקחת בחשבון את ה .למניינם]
  .הודית שהמיטה הציונות על העם היהודיי –השואה הרוחנית כאמור, ובעיקר הפרוטסטנטי הציוני מהחינוך

  
 ,"ועדות החקירה" הציוניות שהוקמו לחקירת הפשעים נגד האנושותהשווא של –מקסם

  שביצעו הציוניים
  

ת "ועדו עולים וכן כלתינוקות, ילדים ונוער ואת הניסויים הרפואיים ב חברי "ועדות החקירה" שחקרו את גזלת כל
מאה אלף ילדי העולים הספרדים והאשכנזים והפיכתם מו לחקור את הוצאתם לשמד של למעלה מהחקירה" שהוק

מכו או שת] 5(עמ' 74 פרוטסטנטיים על זרמיהם השונים, הורכבו מאלו שהשתתפו בפועל בפשעים נגד האנושות–לנוצרים
 ום דברה כמו לתת לחתול לשמור על החלב ומסיבה זו גם לא יצא שבהם ולכן ועדות אלו היו בבחינת "לעג לרש" וז

דים מהועדות. לכן, יש צורך דחוף להקים "ועדות  חקירה ממלכתיות", שחבריהם יורכבו אך ורק מאשכנזים וספר
י חרדיים ממש תוך בדיקה שלא מונו "חרדים" מתחזים, או להעביר את כל הנושא לבית המשפט הגבוה הבינלאומ

מתו  , שיבדוק, מי היו כל האשמים בממסד הציוני ויגזרו את דינם, גם של אלו שכברפשעים נגד האנושותל בהאג
ה ו במרמפי היוון וגם את כל הכספים שהוצא-ים שהמדינה חייבת לשלם לחרדים עלבות והפיצוייויקצבו את סכום הגנ

יינו, האת עצמם כאויביהם של היהודים,  מחרדי אירופה לפני השואה ולא ניתנו לחרדים בארץ אלא לציוניים שראו
–יש להחזיר לחרדים את כל עשרות אלפי הדונם שהברון רוטשילד נתן למוסדות קק"ל וקרן ,כן-כמוהחרדים. 

יש להחזיר את כל הכספים שהמדינה  ,כן-. כמוכפי שראינו לעיל ם חרדיותיהיסוד בסוברו שהם יגיעו לידי
על  , כשלמעשה הציוניים כבר חיים למעלה ממאה שנים כפרזיטיםסחטה מהחרדים משפילה באמצעות אפליה

  כעשרים טריליון שקל.חובות של חשבון החרדים ובהערכה זהירה נראה שהמדינה חייבת להחזיר לחרדים 
  

     את מעללי כדי לטשטש ,ממסד הציוניוסייעו ל שפעלופעולה מזרחיים  –קומץ משתפי
  ודים המזרחייםביהפגיעת הממסד  

  
 יאחד את השנהמזרחיות, לשקר ה היא, שיהודים עשו את הפשע הזה ליהודים והם משתמשים בבני המשפחות הבעי„

ות את ים ועוזרים לממסד לכסיבעזות מצח. לדעתי: חובה להוקיע את בני עדות המזרח המתחזים למזרח ואת הוריהם
 ,בראשות שלגי וי בועדת החקירהנציג השב"כ הסמ נסים לטשטש את האמת המרה, כדוגמתהאסון ובמיוחד אלה המ

  .חלקים מצמררים מעדויות הקרבנות שאשתו מוצבת כקלדנית הועדה, שהעלימה, כעמי חובב
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יד הילדים משאר בני העדות שנחשפו עד היום, אך עוד  3.180 –ילדים תימנים ו 10.200 –בבמציאות מדובר 
  ...)166עמ' (50 187נטויה. נשים תימניות נגנבו במספר 

על יצחק רבין סירב נמרצות להקמת "ועדת חקירה ממלכתית". הוא טען ש , רה"מ1994בשנת  – )255עמ' שם, (
ואת  ו, מנהיגי[= כי זה עלול לגרום להושיב בבית הסוהר, אותו, את מפקדיוגופתו המתה, תוקם ועדת חקירה ממלכתית 

 ה, דין. בלית בריר–ר לבג"ץ ללא עורךתשובתו הוציאה אותי מדעתי. הרב עוזי משולם שכנע אותי לעתו .חבריו]
 היה חמוץ פנים כלפי. ראש הממשלהרבין, עתרתי לבג"ץ להקמת ועדת חקירה ממלכתית. לאחר שזכיתי בבג"ץ, 

הממשלה, תקים בבקשה ועדת –המילים שאמרתי לראש הממשלה לפני שהגשתי את העתירה "שמעני נא אדוני ראש
ית רה"מ היה בטוח שב יוגש נגדך בג"ץ להקמת ועדת חקירה ממלכתית".חקירה ממלכתית, אחרת אתה תגרום לכך ש

טש את [= הוא לא רצה לקחת סיכון, שהועדה של השופטים עצמם של ועדת החקירה, תטשהמשפט העליון לא יאיר לנו פנים 
  .סוף]העובדות באמצעות שקרים וסילופים ותגרום לכך שבסופו של דבר לא יצא דבר מהקמת הועדה, כפי שקרה לב

חוץ. עתרתי לבג"ץ נגד רה"מ, נגד מערכת המשפט, נגד משרד הרווחה, נגד משרד הפנים ונגד משרד ה ברירה תבלי
ים ...על הקברקדישא עקרה את כל המרצפות בבתי העלמין–לאחר שזכיתי בבג"ץ, הודות לעו"ד רמי דמארי. החברא

  ם.שכאילו קבורים שם ילדיס"מ,  40על  40, בגודל של םשמו פילחי שיש עם שמות של ילדים תימניי
הרעש התקשורתי גבר, עם הבאת צילה לוין מארה"ב. צילה התגוררה בסקרמנטו במדינת קליפורניה שבארה"ב. 

ות יורק, היא התקשרה אלינו והיא באה לארץ. הנושא צבר תהודה רבה בתקשורת. התמונ–בשעה שהיא הגיעה לניו
  גן. –אימה המתגוררת בשיכון עמידר ברמת שהופיעו בעיתונים, עזרו לנו לגלות את

ינם. חהפרסום קפץ עו"ד רמי צוברי. העו"ד שכנע את צילה ואת אימה מרגלית עומיסי, שהוא ייצג אותם על עגלת 
י ועדת צוברי לא ראה שום דבר פסול בממצאעו''ד הנזק שגרם רמי צוברי לנושא היעלמות הילדים, הוא בל ישוער. 

מי ופיות. הטעות הגדולה שצוברי עשה, שהסכים עם עבודת ממצאי הועדה השקרית. עו"ד רהחקירה הממלכתיות הס
ים תה, שבני המשפחות פחדו להתלונן. ההוריימנית ה..בעיית העדה התתה מטרת הועדה.יצוברי לא הבין, מה הי

ת ע שתיפנו לביאמרו להם: "ברג )של מפעלי ההסתדרות (הבוסיםחששו מבעלי הבתים שאצלם הם עבדו. בעלי הבית 
  .“המשפט ולמשטרה תאבדו את מקום העבודה שלכם אצלנו, אם אתם מתלוננים, אתם מפוטרים מהעבודה"

קאל להקמת ועדת חקירה ממלכתית, התקשר אלי יחז שזכיתי בעתירה לאחר„ – )194(שם, עמ' ד"ר משה נחום כותב 
כיר לבד". מזכיר בית המשפט קרא לי המז–מ רוצה לדבר איתך במשרד"שרעבי, הנהג של רה"מ ואמר לי "רה

  "רה"מ רוצה לדבר איתך".   ?למשרדו בשקט. נכנסתי אליו ושאלתי מה הענין 
פצות את מליון דולר, כדי ל 50רבין אמר לי "כל הכבוד על הנצחון, שמור את הצעתי בסוד: אני מציע לך סכום של 

היא שאתה לא חושב  ?דוני רה"מ ת שווה בעיניך אל מה שהעדה התימניבני העדה התימנית". עניתי כנפגע: "זה כ
ולם שמעני אדוני רה"מ: ראשית כל, זכותו של הרב מש  ?רעהמליון דולר בתור מפ 500זכאית לפיצוי לפחות של 

ת אלשמור  להיות שותף לנושא הפיצויים". רה"מ התנגד. דחיתי את מתן הפיצויים בעדינות ובתודה. רה"מ ביקש
לא  מגודל השוד והנזק שגרמו לתימנים. אני גם 5%לרה"מ, שהסכום הזה אינו מכסה אפילו הענין בסוד. אמרתי 

ם בטוח שהסכום הזה, יכסה את מחיר מלבושי הרקמה. לנשים התימניות יש רקמה ברגלי המכנסים ובשמלות שערכ
  .“הרבה כסף. רה"מ אמר "משה אתה גדול"

ים היו מקר .)231(עמ' 50 מת" ואז הילד "פתאום" קם לתחיהלעיתים, כשההורים לא ויתרו כשהודיעו להם ש"הילד 
ך שהילדים אותרו, אחר שנות יגון וסבל של ההורים, אך הילדים התעמרו בהוריהם והתנכרו להם, לעיתים מתו

אחות . גם כאשר האח התאום נזקק למנת דם שרק המאמציהם  –"תרוץ"  שהם אינם רוצים לפגוע בגונבי הנפשות 
. עם )179(שם, עמ' תה מוכנה להציל את חייו יה עו"ד יכלה לספק, היא התעמרה באחיה ולא הייתישאותרה שה

        אין להתפלא על התנהגותה. ,החינוך הנוצרי הפרוטסטנטי שהיא קיבלה כאן בארץ
, ירוףלממדים של ט הקצינה כיום "והשבחתו של "תיאוריית הגזע זו גזענית–תפיסה פרימיטיבית, אנטישמית כידוע,

ק כאשר ראשי הציונות כיום בממשלה ובמערכת המשפטית חוקקו חוק שהיה אופייני למשטרים אפלים בעבר, לזרו
ם לעבור תהליך של התנצרות כ"יהודי לכלא את אלו ממבחר העם היהודי, היחידים שנשארו יהודיים, אם יסרבו

ה תפיס שממשיךישראל משרד ממשלתי  ישנו במדינת ,כיום חדשים" וימשיכו ללמוד בשקידה וברציפות את התורה.
   המרכז את כל הפעילות הפולחנית של הספורט. ,נורדאו סודו של מכסימי ,של "יהדות השרירים" ת זוגזעני

כמעט ש החינוך מדווח–משרד .מסחרר באופן ,"הצליח"לאלימות פיזית ו להפגנת השרירים הציוני–החינוך
והם  אלימות מצד חבריהםהציוניים מדווחים מדי שנה שהם נחשפו למהתלמידים המתחנכים במוסדות  תשעים אחוזים

ים מידי נחשפהם מהגם , מורים. אחוז דומה של וקצינים ישמשו כחייליםהצבא, בו הם בעתיד גם  קדיופם ידיהבשאלו 
  .באמצעות השבתת הלימודים ,והם מקיימים על כך מחאות םידיהשנה לאלימות תלמ

החינוך עושים ככל –שיא העוצמה. הממשלה באמצעות משרדאנטישמית ב-גזעניתכיום ממשיכה "השבחת הגזע" ה
נוצריים -עם גזעני אנטישמי באמצעות אלימות כלכלית, כדי להפוך את העם היהודי ליהודו–יכולתם לבצע רצח

 ובאמצעות פיתויים כלכליים להניע את הציבור החרדי להכנס באמצעות אקדמיזציה של מוסדות החינוך החרדיים
וללמוד גם במנזר האקדמי, כשהם גם מקימים בערמומיות אקדמיות בקישוט חרדי של הפרדה מגדרית הנקראות 

"חזיר עם שטריימל". האלימות הכלכלית  – שטיינמןל. "מכללות חרדיות", אותן כינה גדול הדור מרן רבי א. י. 
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כבוגרות  במסיימות אותם החינוך מסרב להכיר–שמשרדמתבטאת גם באפלייה של הסמינרים החרדיים, כ
אף שהלימודים והדרישות שם הן הרבה יותר גבוהות מהדרישות האקדמיות -לנטיות לבוגרי תואר ראשון, עלואקויו

שהמרחק ביניהם הוא  ,יותר מבוגרי האקדמיהבהרבה גבוה ומוסר עבודה כושר חינוכי ידע, והבוגרות יוצאות עם 
היה צריך מזמן להיות נידון  עם יהודי, כבר –ית זו במטרה לגרום לרצחכרחוק שמים מהארץ. אפליה גזענית אנטישמ

 ,ממשלת ישראלבכפיה ובאלימות כלכלית שמבצעת  ,]5עמ' (74 בבית הדין הגבוה בהאג לפשעים נגד האנושות
"משימה לאומית  –אנטישמית של המל"ג –וכן האמירה המקוממת, הגזענית נגד העם היהודי החינוך–באמצעות משרד

  א לשלב את החרדים באקדמיה".הי
  

  הפרכת "הכחשת השואה התימנית" על ידי הממסד הציוני
  

ה, והשבחת הגזע שמהווה את מהות הציונות, הגיעה לידי ביטוי גלוי ובוטה עם קום המדינ הגזענות האנטישמית
ע לחסל את "הגזכשלראשונה ראשי הציונות יש להם מדינה וצבא ואינם נזקקים עוד למתווכים כמו הנאצים כדי 

השמי" לפי התיאורייה בעם היהודי באמצעות רצח עם של העם היהודי על כל צורותיו. על שואה ורצח עם של 
קבוצה  תינוקות ספרדים ותימנים עד גיל ארבע, קמו מכחישי שואה ובראשם כמובן מהציונות הדתית כד"ר דב לויטן,

 פריקהדי לחסל "גזע" זה, שכלל את ה"מזרחיים" באירופה, אשהוקמה על ידי מייסדי הציונות כפי שראינו לעיל, כ
 מוכיח 80ואסיה וכברירת מחדל לגבי מי שישאר בחיים לבצע בו "חינוך מחדש". הקובץ האקדמי "ילדים של הלב"

י נחרצות, שהכחשת שואה זו מופרכת לנוכח האינפורמציה הרבה הקיימת ושעדיין המדינה לא הצליחה להשמיד כד
ה ל גישאיות המפלילות את כל ראשי המדינה וזרועות הביצוע שלה, על אף שעדיין המדינה אינה נותנת כלסלק את הר

" לארכיונים שונים כולל ארכיון השב"כ, שאת חלקו הגדול הנוגע לשואה זו, הצליחו כבר לשרוף ראשי ה"מוסד
וראש  "ארגון פשע מאורגן" ברשיוןכפרדו הגדיר את "המוסד" ראש המוסד ת. כדברי סגן ראש המוסד רוני אלשייך. 

בשעה  0,7,191("זמן אמת", הערוץ הראשון" בטלויזיה, אמר "אין מרחק גדול בין טרוריסט לבין סוכן שב"כ"  " גילוןהשב"כ"
ה עם הגדול ביותר על כל צורותיו, של כלל ילדי ה"גזע השמי" מגיל ארבע ונוער, שבאמצעותו יצר –לגבי רצח .)0021

  . סיםנוצרי פרוטסטנטי בארץ ישראל, ישנה הסכמה לכאורה ועדיין אין על כך מכחישי שואה מגויי –הודוהמדינה רוב י
) 301עמ' („ –ל ד"ר נתן שיפריס המובאים בספר הנ" , כפי שמוכיחראשית נביא את הפרכת הכחשת שואה זו

 פחות, רובן מקרב העוליםשלוש וועדות הוקמו על ידי מערכת השלטון בישראל בעקבות תלונותיהן של מאות מש
יים בעלייה הגדולה של ראשית ימי המדינה, בעיקר מארצות האסלאם ובייחוד מתימן, על היעלמותם ממוסדות רפוא

מינקובסקי  –של ילדיהן הרכים, בגילאים מלידה ועד ארבע, סמוך לעלייתן. שתי הוועדות הראשונות, ועדת בהלול
 650 –יו וועדות בדיקה בעלות סמכויות מצומצמות. וועדות אלו קיבלו כ), ה1994 –1988), ועדת שלגי (8 –1967(

בפני   )2 –21:ו"ש, עמ'  22(וב"מ, עמ' תלומות על ילדים נעדרים ובדו"חותיהן המסכמים טענו כי רובם המכריע נפטרו 
בשנים  הערכאה השלישית, ועדת חקירה ממלכתית שהוקמה בעקבות מסע המחאה שהוביל הרב עוזי משולם ופעלה

עדויות, אך במניין הנקוב לעיל, נכללו מקרי  765) הוצגו בפניה 22"ח הועדה (וכ"ק, [לפי דותלונות  814, הוצגו 2001 –1995

צרה ) והן מקרים שהוצגו בק1954 –1948היעדרות נוספים שהוצגו בפניה, הן כאלה שאירעו בתאריכים שמעבר למנדט החקירה שלה (

. בשלהי 1,100ת על חדשות, המעמידות את סך כלל התלונות שנמסרו לטיפול הוועדו 450 –מהן כ, בעדויות אחרות.]
מקרי היעדרות. מבין העדויות שנאספו על ידי עמותת  440 –, במחקרי על הפרשה, איתרתי עוד כ90 –שנות ה

נה תועדו הן חדשות, ובעת האחרו 345 –(אתר עמותת עמר"ם), כ 2016עמר"ם והועלו לאתרה במרשתת החל משנת 
 מקרים נוספים של ילדים נעדרים, ברובם על ידי עמותת אחים וקיימים. לפיכך, היקף המקרים שתועדו עד 165 –כ

  . ואף במספר זה עדיין אין לראות סוף פסוק מבחינת ממדי הפרשה.2,050 –עתה עומד על כ
ססעל ) וזאת בהתב27(וכ"ק, עמ'  כשתי הוועדות הראשונות, גם ועדת החקירה הממלכתית פסקה שרוב הילדים נפטרו

רבות  ניירת מאותה עת. ברם מכיוון שאותה ניירת נחשדת על ידי המשפחות כחלק מקנוניה ממסדית להעלמת ילדיהם,
יום מהן מסרבות לראות במכתבי הפטירה שקיבלו מהועדה קץ לפרשה. לכאורה, נקלענו אפוא למבוי סתום, כאשר בס

ביותר שוכפלו המסקנות של קודמותיה, הנחשדות ככוזבות, בדבר פטירת רוב עבודתה של ערכאת החקירה הרמה 
ות, הילדים. ברם, המידע החדש שהוצג בועדה בישר על שינוי דרמטי בהבנת הפרשה : כועדת חקירה בדלתיים פתןח

מודי ע 17,500 –מרבית העדויות שנמסרו בה היו פתוחות לציבור ודיוניה זכו לתמלול קפדני המשתרע על פני כ
(עמ'  פרוטוקול וכך התהווה גוף מקורות היסטוריים סמכותי, רחב ומגוון מאוד לחקירת הפרשה מהיבטים שונים...

  ) במכלול עדויות המשפחות על ילדיהן הנעדרים מופיעים בדרך כלל רוב המאפיינים הבאים:303
קרים שנאספו עד כה, המ 2,050 –מבין כ  – ב. המוצאילדים בגיל הרך, מלידה ועד ארבע שנים.  – א. הגיל

). יוצאי ארצות אסלאם ומזרח 57%  –(כ 1,160  –התפלגות הנעדרים לפי קבוצות מוצא היא כדלקמן : יוצאי תימן 
)...תופעת היעלמות הילדים 7%( 150  –כ  –שכנז א –). יוצאי אירופה36%  –(כ 740 –כ  –אחרות, כולל הבלקן 

ח מיוצאי ארצות מזר 10חד מכל חמשה ובהשוואה לשאר קבוצות המוצא, פי התרחשה אצל עולי תימן בשיעור של א
  י אשכנז.מיוצא 5מיוצאי אשכנז (בעיקר אירופה) ואצל יוצאי מזרח פי  50אחרות (צפון אפריקה, אסיה והבלקן) ופי 
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, תקופת 1950 –1949 –מרבית המקרים אירעו בשנות העלייה הגדולה של ראשית ימי המדינה ובייחוד ב – ג. העת
שנה, למן ימי טרום   45 –הגאות של העלייה מתימן, החופפת לעידן מחנות העולים (הפרשה השתרעה על פני כ

בתי  – זירת ההתרחשות ד., במלאת כשלושה עשורים למדינה. 70 –ועד שלהי שנות ה 30 –המדינה, מאמצע שנות ה
רוב הילד תואר ל – ה. המצב הרפואיהוותיקות. ילדים, מוסדות רפואיים ומעונות ילדים באתרי הקליטה ובערים 

  כלוקה בבריאותו בבעיה לטיפול ולעיתים מזומנות מתוארות הקלה במצבו ואף החלמה.  –כבריא ובמקרים מעטים 
רים לרוב התבשרו ההו  – ז. סוף ההתרחשותבדרך כלל קצר, בין כמה ימים לשבועות אחדים.  – ו. משך האשפוז

 – ט. משך השלב האחרוןשעות הבוקר המוקדמות. בבעיקר  – ח. עיתוי הבשורהשנעלם.   –שילדם נפטר ולעיתים 
בדרך כלל זמן קצר ביותר, מכמה שעות עד כמה ימים, בין הפעם האחרונה שבני המשפחה ראו את ילדם לבין 

   רה.ודת פטיכמעט תמיד בסירוב להציג גופה, לשתף בלוויה, להפנות לקבר ולנפק תע – י. בשורת הפטירה הבשורה.
ל שעל סמך עדויות המשפחות, תוך כדי עימותן מול עדויות הקולטים, ישוחזרו להלן ככל האפשר נתיבי התנועה 

החל  הילדים הנעדרים, למן צאתם מחיק משפחותיהם ועדשנעלמו מאופק ראייתן וזאת בשלושה סוגי תחנות עיקריים,
ב')  ת (פרק א'), דרך בתי חולים שאליהם הם שוגרו (פרקבמוסדות הרפואיים במחנות העולים ובפרט בתי התינוקו

ירת ועד למעונות הילדים של ארגוני הנשים, שלשם הועברו ילדים רבים בתום האשפוז (פרק ג')...התמונה המצטי
  מכך מחזקת...מבססת את הטענה שהילדים נחטפו בתהליך סדור וממוסד

ם איסוף הילדים למוסדות הרפואיי  – מחנות העולים תחנה ראשונה בנתיב ההיעלמות : המוסדות הרפואיים ב
  במחנות ובפרט לבתי התינוקות

היעלמות ילדי העולים בשנים הראשונות להקמת המדינה התרחשה בזירה כמעט יחידה: מוסדות רפואה ורווחה, 
נות, ים לסוכובהם בתי חולים, מרפאות ובתי תינוקות. עם אלו נמנו מוסדות מדמשלתיים ומוסדות השייכ 65לפחות 

ית ונות הדת(= וארגון הנשים של הצילג'יונט, להסתדרות, לרשויות העירוניות ולארגוני הנשים הציוניות ויצ"ו והדסה 

ם העולי . המוסדות היו פרושים בכל רחבי הארץ, הן באתרי הקליטה, במחנות, במעברות וביתר יישובי"הפועל המזרחי")
   והן בערים הוותיקות.

נות י ארצות אחרות, ששוכנו בצוותא אלו לצד אלו במחנות העולים, רוכזו עולי תימן בארבעה מחבניגוד ליוצא“
, מיוחדים [= לכל עדה היו צרכיםנפרדים שנועדו רק בעבורם. ריכוזם בנפרד הובר בכך שהדבר נבע מצורכיהם המיוחדים 

נחותים תייכו לגזע השמי, אלא גם בגזע זה הם השתייכו לאלא לפי "תיאוריית הגזע" שהתנועה הציונית דגלה בה, התימנים לא רק שהש

ים יפוק צרכ[= באמצעות סונועד להקל על הטיפול בהם  ביותר בגזע זה, כפי שהוכח לעיל, כי הם השתייכו לגזע האפריקאי וגם השמי]

תלית. באמצע , הובאו למחנה ע1949ובראשית  1948ראשוני העולים, בשלהי שנת . נחיתותם הגזעית] מינימליים עקב
מחנה מיוחד שפעל  –, עם חידוש העלייה לאחר הפסקה קצרה, שוכנו העולים במחנה פרדסיה (בית ליד), בתת1949

ות ונשלחו  לשני המחנ 1950ולאורך שנת  1949עבור עולי תימן. ואילו עיקר העולים מתימן הגיעו ארצה מסוף 
  ').ג –חנות. (א'מ–מהם היו שלושה תתי העיקריים של עולי תימן, ראש העין ועין שמר, שבכל אחד

 1949במחנות עין שמר וראש העין התרחשו מקרי ההיעלמות הרבים ביותר, מאות במספר, בייחוד בין סוף שנת 
  ... 1950לשלהי שנת 

פעלו שמעדויות עולי תימן  (= בוועדות החקירה) המתייחסות לתקופת קליטתם הראשונית בארץ בכלל מחנות העולים 
, על ידי הקולטים בשיטתיות כתחנה ראשונה שאליה הוכנסו הילדים התינוקות–בתיבולטת מרכזיותם של  עבורם,

ל חתמה שמדינת ישרא ,(= פעולה כפייתית זו, הוכרה על ידי "אמנת הג'נוסייד" של האו"םסמוך למועד עלייתם או לידתם 
 ות משפחותיהם במחנה. מרכזיות זו תומחשהעיקרי עבורם, בעת שה מחסה הוכמקום  עליה בשנת תש"ט כ"רצח עם")

מהמקרים שימשו בתי התינוקות קורת גג עבורם בשלב הראשון  90% –בעובדה שבקרב הנעדרים מעין שמר, בכ
 (= כמוכח לעיל, המדינה בנתה מראש את מחנות העולים במתכונת "מחנות ההשמדה" הנאציים, בנייה שנתנהלאשפוזם. 

 שהקל מאד את היכולת שלמעשה ית של תינוקות לבתי התינוקות ובכך לבודדם מהוריהם, בהמשך את העילה להעברה מייד
  המדינה לגזול את התינוקות מהוריהם)

, מאחורי הרעיון של הקמת בתי תינוקות במחנות, עמדה ההכרה כי מתוך תכנון מראש, תנאי לפי עדויות הקולטים
ג אויר, בצפיפות, בלכלוך ובסניטציה לקויה, מאיימים על המחיה הקשים באתרים אלו, באוהלים החשופים לפגעי מז

בריאותם של הפעוטות ואף מסכנים את חייהם...מערך בתי התינוקות הוקם והופעל על ידי  אנשי השירות הרפואי 
גוף שהוקם על ידי משרד הבריאות בשיתוף עם הסוכנות היהודית, לטיפול בעולים בשנות העלייה הגדולות.   –לעולה 

מקרים של ילדים נעדרים  890מנם, לצד מעל (= עדויות) לאלף ילדי עולים מתימן שהועלמו נכללים גם לפחות ...א
יוצאי ארצות אחרות ואולם מקרב אלו רקבמקרים בודדים עברו הילדים דרך בתי התינוקות במחנות. תהליך האשפוז 

שיטתית לבתי תינוקות, אין לו איפוא מקבילה הגורף שיושם על הילדים הרכים בשנים מעולי תימן, שתחילתו בהכנסה 
בשום קבוצת עולים אחרת. הסבר אחד לתופעה ייחודית זו (= על פי תיאוריית הגזע שפותחה על ידי ראשי הציונות) 
הוא הדימוי הנמוך בעיני הקולטים של יוצאי תימן כעולים מארץ נחשלת במיוחד, דימוי שהוביל לפקפוק במסוגלותם 

להתגייסות מערכת הקליטה לטפל בילדיהם ולהגן עליהם, אך אפשר להצביע על אשפוז גורף זה גם ההורית ומכאן 
כנקודת המוצא בהוצאת הילדים מחיק משפחותיהם, המכוונת להפקעתם מחזקתם ולהרחקתם מהם לצמיתות...במקרים 

מם ובייחוד הצורך של מעטים התנגדו ההורים ללקיחת הילדים מכמה סיבות ובהן רצונם לטפל בילדיהם בעצ –לא
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אימהות מיניקות להחזיקם צמוד ולהניקם. לעיתים נבעה ההתנגדות מחשש מערכת הרפואה המודרנית ואולם לעיתים 
נבע סירוב ההורים למסירת ילדיהם מהתוודעות למרי היעלמות אחרים...ואף על חטיפות, שיצרו סדקים באמון...כלפי 

  הקולטים...
לקיחתם  (= כפי שהוסתרו ילדים יתומים בתימן, מפנילו התקיימה מציאות של הסתרת ילדים ...לנוכח חשדות א)307(עמ' 

י וכן של העדפה ללדת באוהל על פני לידה במתקן רפואעל ידי השלטונות לשם התאסלמותם, גם מתוך כוונות "טובות"), 
להעברת ילדים למוסדות  של חשש למסור ילדים חולים לטיפול רפואי...היקפה של התנגדות ההורים בעין שמר

ם שבהם נאמד בכחמישית...במקרי(= על פי העדויות ההולכות ומצטברות עד כה), רפואיים במחנה ובעיקר לבתי תינוקות 
מוש התמידו ההורים בסירובם למסור את ילדיהם בכפייה, נקטו הקולטים בענישה אכזרית ואף שימוש באלימות. שי

 נקטו היעלמות מעין שמר. מול התנגדות ההורים למסור  את ילדיהם ל"אשפוז"כזה מתואר עד כה בכעשירית ממקרי ה
כמה  (= עד היום, המדינה מסרבת לאפשר בדיקה בארכיוני השב"כ,כלפיהם הקולטים שלשה דפוסי תגובה עיקריים ) 308(עמ' 

מהפך", עם השתחררותו מהשרות, שבזמן "המהקולטים היו שייכים לשב"כ ומחופשים בלבן כצוות רפואי. סגן מפקד השב"כ הצהיר בהרצאה 

בהם כליאתם בחדר  ,כשהימין בראשותו של מנחם בגין עלה לשלטון, היתה שרפה גדולה של מסמכים מרשיעים בארכיוני השב"כ)
קבל לסגור, במרפאה או במשרד, תלישה אכזרית בכוח של העוללים מחיקם וכן איום בשלילת זכויות ובראשן הזכות 

 שמשמעותו היה מוות אכזרי מתוך רעב של משפחות שלמות, שבכך כמעט ולא היה ניתן לעמוד מלבד מספר משפחות(= מנות מזון 

מן , איום שבמקרים ספורים אף מומש. בנוגע לסוגיית הזכויות, יוזכר כי העולים מתישבחרוף נפש המשיכו להתנגד)
 לעדן על מדינה עוד לפני קום המדינה. מי שלא רושש בדרך(= לכך דאגו ראשי הבראשית ימי המדינה היו למעשה קהילה מרוששת 

 קומי שלמידי הכנופיות, כשהסוכנות היהודית הפקירה אותם בדרך, דאגו לכך הסוכנות והג'וינט במחנות המעבר על ידי עידוד לפוגרום 

דן, למטוס בע מהתימנים בטרם עלייתםאותם דאגה המדינה לגזול  ,הערבים שהודו בכך ולמי ששרדו עדיין חפצי ערך וכתבי יד נדירים ויקרים

תו ועל כן איום בשלילת תלושי מזון באותה תקופה, תקופת הצנע, משמעומטוס), עילה שרכוש זה כבד מדי לשם הטסת הב
  הייתה הרעבת המשפחה. 

ברישום  סדר –אי בוועדות החקירה, שכביכול, היה מטעם המדינה (= טענות הקולטיםרישום הילדים במוסדות הרפואיים במחנות 

     :, מופרכת ואינה עומדת במבחן העובדות) אלא לגוזלם התינוקות ולכן לא היה ניתן להחזירם להוריהם
ם, ברוב עדויות הקולטים בוועדה נמסר כי הילדים נרשמו כהלכה במתקני הרפואה, בבתי התינוקות ובבתי החולי

עדויות ) בגליון המטופל ובלוח הצמוד למיטה. ממכלול ה309במחנות ומחוצה להם, בספר קבלה מיד עם הגיעם, (עמ' 
כי ומשתמע איפוא, כי כבר בשלבים המוקדמים נעשה הרישום לפי התקנים המקובלים במוסדות הרפואיים הוותיקים 

  התינוקות הועברו מתחנה אחת לאחרת כשהם מזוהים ורשומים.
ורא ביוגרפיה של ראש מחלקת הקליטה בסוכנות גייתר על כן, פרטי הזיהוי של הילדים הוצמדו גם לגופם. לפי ה

ת בית , כשנה לפני ראשית העלייה הגדולה מתימן וכחצי שנה לפני קום המדינה, בפתיח1947יוספטל, עוד בנובמבר 
כינו תינוקות ראשון מסוגו לקליטת מאות תינוקות של עולים מקפריסין ועל רקע חשש מבלבול והחלפת זהויות, "ה

, ת"א, הוצ' ), "איש יוצא אל אחיו"1967[לופבן, ח' (לנית שתודבק על ידו ועל גביה ירשמו את שמו המלא" לכל תינוק איספ

 אכן, נוהל זה יושם גם בנוגע לעלייה מתימן, כפי שהדבר מתברר מתצלומים שונים של צלמי לשכתו. עם עובד}
זהה דולה, המנציחים תינוקות שצמיד מהעיתונות הממשלתית מבתי התינוקות במחנות עולי תימן בשנות העלייה הג

  ענוד על ידם.
ן של בקשר לסוגיית הרישום, יצוין כי ספרות המחקר המתייחסת לארגון המדינה ולבינוי מוסדותיה במערכת השלטו

דות המדינה נוטה להדגיש את עקרון הרציפות, שלפיו מוסדות המדינה, מנגנוניה, דפוסי פעילותה ומערכת הפקי–טרום
ל יים שוסדו והותוו יש מאין, מחלל ריק, אלא מהמשכיות למוסדות המקבילים מן העבר, הן המוסדות היהודשלה לא נ

דינה מהיישוב והן המוסדות של ממשלת המנדט. לפי ספרות זו, מכיוון שהתנועה הציונית שאפה להקים בארץ ישראל 
ד השלטון, מערכת שלטון וארגון יהודית עצמאית, השכילו מנהיגיה ליצור בתקופת המנדט, חרף מגבלות מצ

. דן אוטונומית, שנגעה בכל תחומי חייו של היישוב היהודי בארץ. דוגמה ממצה לגישה זו מוצגת בספרם של פרופ
ל , לפיה "המערכת הפוליטית ש(תשמ"ו) ת"א, הוצ' עם עובד], 272עמ' [הורוביץ ופרופ. משה ליסק "מישוב למדינה" 

ר ופטימלי של האפשרויות לפיתוח דפוסים של 'מדינה בתוך מדינה' במצב של העדהיישוב הגיעה למיצוי כמעט א
ת , כלומר כשנה לאחר תום מלחמ1949ריבונות"...דווקא בתקופת הגאות של העלייה מתימן, שהתרחשה החל מסוף 

גלה ר הורהעצמאות, וכשנה וחצי לאחר הקמת המדינה, כשנוהלי הארגון כבר היו מגובשים יותר ומערכת הקליטה כב
  לקליטת מסות עצומות של עולים.

ממקרי אשפוז הילדים במוסדות  80% –בעין שמר, בכ מצבם הרפואי של הילדים במוסדות הרפואיים במחנות :
הרפואיים במחנה, לא עמדה כל עילה רפואית מוגדרת, זולת שמירה על בריאותם...גם בכחמישית מהמקרים שבהם 

ו בעיות רפואיות...אופייניות לגיל הרך, קלות בעוצמתן, כאלה שלפי הבנת ההורים צוינה עילה כלשהי לאשפוז, תואר
) תימוכין לגרסת המשפחות 311לא היו אמורות להוביל לבשורת פטירה פתאומית ומהירה כפי שנחתה עליהם...(עמ' 

ינוקות בעין שמר בדבר מצבם הרפואי התקין של עולליהן מצויים בעדויות מצד רובן המכריע של העובדות בבתי הת
. 137 –11068, עמ' 7.10.1996 –(וכ"ק, פרוטוקולים, עדות מ 50 –1949בתקופת השיא של העלייה מתימן, בשנים 

) אשרור למסקנה שלפיה בית התינוקות נועד מראש 312ועוד)...(עמ'  89 –7952, עמ' 17.4.1996 –שם, עדות מ
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דויות המאוחרות בוועדת החקירה הממלכתית ודווקא מצד לשמש מחסה לבריאים ולא מוסד לחולים נמסר באחת הע
חבר הוועדה, דוד מיימון...משכי זמן קצרים אלו שהילדים שהו בבית התינוקות מעלים סימני גדולים בנוגע לתפקודו 
של מוסד זה, לפחות מבחינת יעדיו המוצהרים ומעלים חשד שמא הוא לא נועד לשמש משכן קבע לילדים בתקופת 

  חותיהם במחנות, אלא תחנת מעבר ליעדים אחרים.שהיית משפ
י צרים, אך בת(= בגטאות הנאציים, ניתן היה למעט מן הכלואים לצאת לפרקי זמן ק בתי התינוקות כמוסדות סגורים באופיים) 313(עמ' 

ה י הכניסו לחזור לחיק משפחתו, אך לגבהתינוקות היו גטאות נאציות קשוחות הרבה יותר משל הנאצים ולאף תינוק לא ניתנה זכות עצמאית של משפחת

  : לשם, בכך בתי התינוקות היו פחות קשוחות והיו רק קשוחות מעט יותר מהנאצים וניתן היה להכנס למחנה בתי תינוקות רק לאמהות מניקות)
ת לפי עדויות המשפחות, בדרך כלל הותר הביקור לאימהות ורק להן...מהעדויות משתמע כי עם הכנסת הילד לבי

 התינוקות, הוא הופקע למעשה מרשות משפחתו...במסגרת זאת, נשללה מההורים הזכות להוציאו משם לפי רצונם
בתקופת שהותם במחנה וכן נמנעה מהם שותפות בהחלטת הקולטים להעבירו משם ל"אשפוז" במוסד אחר...ברמה 

גם  בעדויות מתואריםאך לא תמיד) ...(= המעשית...גם עם צאת המשפחות מהמחנה נמנע מהן לקחת את ילדיהן איתן
(= נציגי קרים שגררו תגובות חריפות מצד מ  –קומץ מקרים שבהם ניסו ההורים להוציא את ילדיהם מבתי התינוקות 

 הם)(= של דרישת ההורים לקבל את ילדיהקולטים ובהן הפעלת כוח ואלימות, העברת הילדים בסמיכות זמן  המדינה)
= של (ה וכן מסירת בשורות פטירה מיידיות...כשהילדים הועלמו מהמוסדות הרפואיים ליעדים רחוקים יותר, הרעב

לו (= המערכת של מדינת ישראל לא ניסתה אפי, ונסיונות הוריהם לאתרם נתקלו בהפניית גב מצד המערכת המדינה)
  .ר את "ההעלמות")אינם יודעים על כך ושהם ינסו לבר לעשות הצגה, שכאילו

ם. של מערך בתי התינוקות, מתבררים לא רק מעדויות המשפחות, אלא אף מעדויות הקולטי קשיםכללי ההפעלה הנו
ים אכיפת הכללים הנוקשים של אשפוז ילדים במוסדות רפואיים במחנות דרשה כמובן תשתית פיזית וכוח אדם מתא

 .ועוד) מחופשים ואחיות אחים, פאיםכרו מאבטחים,  (= כמו במחנות ההשמדה הנאציים, כוחות משטרה, סוכני שב"כ, כשומרים,
ם לעיתים מופיעה בעדויות המשפחות התייחסות לקיום מערך כזה ולנוהלי הפעלתו, הן בנוגע למתקנים הרפואיי

ודות במחנות והן בנוגע לבתי החולים בערים. מערך זהכלל מרכיבים שונים ובהם גידור (= עמדות שמירה) וכן נק
ות מעין שמר עולה מעורבות אנשי אבטחה בכל שלבי לקיחת הילדים, החל משטרה הסמוכות למחנות. מהעדוי

ר , לאחבאיסופם ההמונית לבתי התינוקות, דרך סיכול נסיונות הורים להוציאם משם וכלה בסילוק ההורים, באלימות
עמ' ...(המיידית) (=או על פטירתם (= ולאחר מכן להודיע להם על פטירתם) ש"בישרו" להם על העברת ילדיהם 

סגל מ)...לפי עדויות המשפחות, בבוא ההורים לביקור ברמב"ם לרוב נמנעה מהם הגישה לילדיהם. כמה מהעדים 330
 רציסיס אבית החולים העידו כי המחלקות אכן היו סגורות ומסוגרות בפני ההורים...היה איסור גורף ואולי אף על ב

(עמ' ...סגל שניצלו זאת ופשוט שיקרו ואמרו שהיתה שעת ביקור)(= כיוון שתעוד על כך הושמד ו/או עדיין מוסתר, יש מה
שלחו )...הודעות להורים בשלבים הראשוניים של האשפוז (= הכפוי) שלא לבוא ובעיקר מניעת מידע מהם לאן נ331

מקרים  25 –)...כמאה העדויות המתייחסות להעברה מעין שמר (לרוב לביה"ח רמב"ם בחיפה). בכ332ילדיהם...(עמ' 
מקרים שבהם  75 –לא נמסר להורים מהו יעד השיגור של ילדם ולכן ברור (= שגם אם רצו) שלא יכלו לבקר, מכ

 מהם ההורים לא נסעו, שכן ביחס למחצית מהילדים נתקבלה בשורת פטירה 32 –נמסר להורים יעד שיגור ילדיהם, כ
סדות שאר המקרים פנו ההורים תכופות למו מיידית (= של ילדם הבריא), כעבור יום עד כמה ימים מההעברה וברוב

(=  הרפואיים במחנה שמהם נשלחו ילדיהם, כדי לברר מה מצבם, עד שגם הם התבשרו על פטירה, שוב תוך זמן קצר

 ילדיהם,להשימוש התכוף בכל המקרים בתרוץ של פטירה, מוכיח נחרצות שזו היתה מדיניות ממשלתית קבועה כדי לנתק סופית בין ההורים 

עם  –חיצוע רצתוך הגישה הגזענית האנטישמית הציונית, שמדובר בגזע מנוון שלא יבחין בתעלול שקרי זה לצורכי הסוואת גזילת ילדיהם ובמ

אז מבעדויות רבות נמסר כי חלפו בין כמה שעות ליממה :  סוגיית המוות הפתאומי) 336...(עמ' של המדינה בתימנים)
רבות  –תי התינוקות, הן בבתי החולים, עד שהתבשרו על פטירה. ובכלל היניקו האימהות את ילדיהן, הן בב

ות ל ילדיהן בכמות גורפת הידרדר כה מהר למוכי אינן מבינות כיצד ייתכן שמצב הבריאות ש מהמשפחות טוענות
 בספר )351...(עמ' תחנה שלישית בנתיב ההיעלמות: מעונות הילדים של ארגוני הנשים)...347פתאומי...(עמ' 

 ביעותזכרונותיו ציין ראש השירות הרפואי לעולה ד"ר שטרנברג, כנזכר לעיל, כי מאות ילדים הועברו כל פעם בק
  י לחנכם., ניתן לגזול את ילדי העבדים כדלפי אפלטון ב"פוליטיאה". “למוסדות הרפואה של ויצ"ו ובהם המעון בצפת

לה טופים, היגנבם ממחנות שונים, ושיטות הפעומספרם הגדול של הילדים הח„ – )423טוביה סולמי כתב (עמ' 
ת. כל זה כל אלה מעידים על יד מכוונת ומארגנ –הזהות, תוך טיעונים והסברים זהים ושיטות טשטוש והטעיה זהות 

   .“מעיד, כי הפשע (= נגד האנושות) בוצע על ידי ארגון בעל אמצעים והשפעה כמדינה
את עוצמת ) 367(עמ' מפרטת שם בקובץ אובדן ומלנכוליה אזרחית)  טובה גמליאל ("חק הום להום" : על פרופ.

הטראומה, הכאב והשכול שיצרו ועדיין יוצרים ראשי המדינה (בשלשת הרשויות, באקדמיה ובתקשורת) בבני ובנות 
חסות  –חסות, אלא שהפעם הם בני –העלייה התימנית, החשים עדיין כמו שחשו בתימן תחת שלטון האימאם, כבני

ובעיני רבים מקרב הדור השני והשלישי, צאצאי הורים  בעיניי„ –השלטון הציוני כאן בארץ. היא כתבה שם  תחת
שהגיעו לישראל בעלייה הגדולה של ימי קום המדינה. עבורנו הסיפור שהועבר / התקבל בהורשה משפחתית הוא 

ווית "העוול" בה"א הידיעה, מקרה זה בגדר המקרה האישי וככזה הוא ידוע לנו במלוא חומרתו החוויתית. נושא בת
הדחקה, נחשב בעינינו לאמת טראומטית לאמיתה, אשר מטיבעה אינה –דחוס ועדיין מדמם..."העוול", שאינו עוד בר
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(= מול מכחישי שואה אינטרסנטיים)...(עמ' נזקקת לאישור כלשהו ומסרבת בעלבון להתגייס להגנת אמינותה 
היא בגדר עמדה תפיסת היהודי כעבד ובן חסות של האמאם מלך תימן)   –ם להם" (= "שלה..."חוק'הום להום" )387

, לכן נטולת קול ובלתי מנוסחת בהשוואה לשופרות האידיאולוגיה (= כלפי הממסד הציוני)קהילתית  –מלנכולית פנים
  .“עצמה ההגמוניה הציוניתשתבעה ל פרוטסטנטי השמרני) –(= שמקורן בשיח הנוצרימוסרית וזכויות כביכול) (=  –הלאומית 

 נכתב שמדינת ישראל תהיה דמוקרטית ושיויונית. לכאורה, לנוכח כל האמור לעיל, לא רק ב"מגילת העצמאות"
נאמר השכל הציוניים שחתמו על מגילה זו עשו מידיית להפך מכל הנאמר בה, אלא מראש לא התכוונו לרגע לבצע את 

 ת רצח'נוסייד" של האו"ם, תוך כדי שהמדינה בו זמנית ביצעה בקדחתנובה, כשם שמדינת ישראל חתמה על "אמנת הג
נטי שיויוניות וא –עם מסיבי על כל צורותיו בחרדים האשכנזים ובכל הספרדים והתימנים, כך היא קיבעה אנטי

רה בודמוקרטיות כלפיהם. מן הראוי שהמדינה לא רק תקבל אחריות מיידית על כך, אלא תחוקק את "יום השואה והג
רגו כן נהבא"י" בג' באייר בסמוך ליום הזכרון לחללי צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, שבינתיים נהפך גם כן לשואה, ש

 מתושביה 70%, כשרק בעיר שדרות עד כה קרוב לשלושים אלף ונפצעו ונפגעו למעלה מליון, כולל נפגעי חרדה
והתאבדו בצה"ל, שלא בשעת  וכל אלו שנהרגו ,י"ד חשון תש"פ]005[רשת ב', סובלים מטראומה ופוסט טראומה 

" קרטיההמלחמה. ביום זה תשמע צפירה ועמידת דום לזכרון כל אלו שלא שרדו שואה זו פיזית ורוחנית. אמנם, "דמו
 למעמד לעבדים. השיויון התרחש רק במעמד האזרחים בניגודו התקיימה במקורה בפוליס היווני. ז

  
ת משיך להוציא לפועל את הפשעים נגד האנושוה ,גוריון כתלמידם של נורדאו ורופין –דוד בן

  המדינה הציונית–מקימיחף איתו את דור "תאוריית הגזע" ו"השבחת הגזע" וסשנבעו מ
  

ם מהגזע השמי יכערב גוריון, "המזרחיים" תוייגו–ה ובראשם בןמקימי המדינהמדינה שבדרך ודור  אצל דור
 נם)למניי 1910(כבר החל משנת תר"ע  ,וראינו לעיל חלק מהשיטות שבאמצעותם הם חונכו לכך(המנוון)  נרטיהדג

מדת ואילך, שנים רבות לפני שהנאצים אימצו את "תיאוריית הגזע" והשבחתו בהדרכת ראשי הציונות ומימושו בהש
 – )7(עמ' 34 שלכות של שיטות גזעניות אלואת הה איתן בלום מסכם על סמך מקורות תיעודיים רבים  .יהודי אירופה

 "אנו לא רוצים שישראלים יהיו ערבים. חובה עלינו להיאבק ברוחבן גוריון קבע בראשית שנות החמישים: ,,
זו  צריך להדגיש: לא הייתה"  – שנהב, שמביא את הציטוט הזה כותב יהודה הלבנט אשר משחית יחידים וחברות".

ח י המזר. העבר הערבי של יהודהערביותכמו שהייתה זו  ,ת' שאיימו על התפישה הלאומיתה'פרימיטיביות' או 'המסור
ראה נ . הבסיס השווה בין הקבוצות (= של האומה הישראלית ההומוגנית (= בלכידות) בקוהרנטיותכביכול איים לפגוע 

ה 'שכונת מא נשאיר רק את,,  – סלו וכפי שהוא התבטאהציבור החרדי לא הדאיג את בן גוריון, כי הוא היה בטוח שהוא יצליח לח שקיומו של

אין ספק,   .]109, 2002[שנהב  את קו הגבול בין יהודים לערבים"ולטשטש  כדי שיראו איך חיו פעם יהודים") ,שערים' כמוזיאון
 ל ש המודלהוא מרכזי בהבנת  גוריון) –פי תיאוריית הגזע של רופין ובן-ל(= ע כפי שמדגיש שנהב, שרכיב "הערביות"

בעלי יגו כ'מזרחי' והזהות התרבותית ה'מזרחית', אולם הוא אינו הרכיב היחיד במודל זה. למרות ש"עדות המזרח" תוה
הכרח זיקה לתרבות הערבית, כינוי זה הוחל גם על קבוצות שלא דיברו ערבית, או שחיו בתרבות שאינה מוסלמית ב

לו זרח והובדשגם הם הוכללו בעדות המ ,היו מרוכזים בעיקר יהודים ספרדים(שבה הודו, פרס, יוון, בולגריה, ותורכיה כמו 
חמישים ציין ה. הכללה של קבוצות אלה מגלה את גמישותו של המודל 'מזרחי', שבשנות ספרדים טהורים) –מן הס"ט 

  למעשה את כל מי שלא נחשב ל'אשכנזי' באופן מובהק.
מכלל  57%(= וסך של  אלה הפכו לרוב מבין העולים החדשים , בשעה שהעולים מארצות1951על כל פנים, בסוף 

של  "עדות המזרח", ובפרסומים הממשלתיים ובאלה )= היינו, בציונות( , הם כונו בתרבות הישראליתהיהודים בארץ)
  .Peled] “ 4 ,2000  ;37, 2002[קמפ  "יהודים מארצות האסלאם"  – צה"ל

ונים עקרון "הסלקציה" שהמציאו הצי פי-כי על ערב מסיבות הכרחיות,–ארצות גוריון רצה להביא את כל יהודי–בן
ם ינו ההתנועה הציונית יהודים אל וראשיגוריון –לדידו של בןידללו אותם בשיטות שונות, כי  ,ושהנאצים אימצוה

 ]וכו' ת תשלום הגוןרלחו"ל תמו [רציחתם, חטיפת ילדים והעברתםניתן לבצע את הסלקציה מאוחר יותר לכן  ,87- ו 42"אבק אדם"
כולל ניצורם  ,, כשהכל צריך להתבצע במהירותללא כל עכבות אנושיות, כפי שהציונות עשתה עם הבאתם ארצה

 נאמנים לזרם הנוצרי של מפלגתכ ,טסטנטיתהפרו–תם לחלק מהאגף החילוני של הנצרותהמהיר של העולים והפיכ
  .היהודית ו/או הפיזית להשמדתםולהתנגד בסס בארץ תכדי שהעולים לא יספיקו לה– העבודה. המהירות נדרשה

ד , כפי שמופיע בפרוטוקול ישיבת הוועיו"ר הכנסת י. שפרינצק אכן ביטא פעולה זו ככפיית היהודים להתנצר
ל "טבילה" לקב מרוקנים ורומנים, כל חלקי העם צריכים,, – )13(עמ' 43 למניינם) 1948.11.24(הפועל של ההסתדרות 

  .“)מאבות הכנסיה הנוצרית (=ן המטביל ההסתדרות חייבים להיות יוחנ  –ואנחנו  ארץ ישראלית
עומד על כך  ,צנומיד לאר מיהודי ארצות ערב גוריון ועל הסיבות להבאת יהודים רבים–על מימד "המהירות" של בן

נגד חברי מפלגתו בן גוריון לא דאג להפעלת המשטרה והחוק כ,, –) 15(עמ' 43 איתן בלום ומוכיח את זה במחקרו
כפייה כאלו בריכוזי  יה החדשה, הוא ידע על מעשיב העלשהשתמשו באיומים ובמעשי אלימות כדי 'לצוד נפשות' מקר

[= משום שהוא עצמו פיקד על פעולות אלו באמצעות פגישות עם אנשי הקצונה בים ולא עשה דבר כדי למנוע אותם עולים ר
עם עיתונאים ושחקני התאטרונים בארץ והדרכתם לבצע פעולות אלו,  ,י האקדמיהראש, הבכירה של הצבא, עם ראשי החינוך
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 שלתי, המורהמ, שהיא נחשפה למסמך מסיפרה ח"כ נורית קורן .]78, 1993[צמרת  נראה להלן]ו שראינו לעיל כפי
  .טבת תשע"ט], י"ט  23 00[רשת ב',  בלבד להעביר כל ילד שנגזל רק עם שמו הפרטי וביהמ"ש ציין גם את שם אמו

מתוך היתממות בעקבות הלחץ הבינלאומי נגד  גוריון –בן "הודה"בוועדה המדינית של מפא"י, בדיון מפלגתי סגור, 
חשש, שלא מתוך הכרה מעמדית נרשמים רוב ילדי הכי מקנן בו  ,נוצרים –של הפיכתם ליהודו הכפייה החינוכית

של מעשה אונס [...] משתמשים באיומים  ברובם המכריען זה העולים למוסדות החינוך של זרם העובדים: "יש בעניי
[= של עבודה ובאיומים של התיישבות, ונרשמים [...] חברים סיפרו לי שעשו זאת. חברים טובים, ישרים והגונים 

כי גם חברי מפלגות עשו "הודה" הוא  ."התיישבות, שעשו זאת מתוך נאמנות ומסורים מאד, אנשי וגזענים אנטישמים]
  .130"צריך למנוע זאת בכח [= ממפלגות הימין ומהחרדים] את, אבל "מאחריםז

שהוריו מצביעים עד היום  ,כורדי כבן שלושים) –ממוצא עיראקי(בחור סיפר לי ת',  ,131באחד הראיונות שערכתי
ם רבות לאחר [= כשם שהיו פליטי מחנות הריכוז הנאצים, ששני למפלגת העבודה כיוון "שהם מפחדים שיגרשו אותם מהארץ"

תיאור זה מבטא את החוויה הטראומטית שהייתה . ם]בפתע לגרשמכן כאן בארץ, הכינו קופסאות שימורים למקרה שהגסטפו יבואו 
, מפגש שלווה פעמים שלו החושך–ומנגנוני גוריון–של בן לעולים רבים במפגשם עם הסוכנים הפוליטיים השונים

 .132וביורוקרטיתסימבולית  , פיזית,רבות בשימוש באלימות
ים משטר דמוקרטי, וצייתנותם לכוחות השולט ןהעולים הגיעו מארצות שלא היה בה חשוב לזכור שרובם הגדול של

 ען "ישמעוו ביד ברזל ואף היו צריכים לרצוח את המתנגדים להשמדה רוחנית, למאאך דוכ ,הם כן ניסו להתנגד[=  אופיינית למהגרים

צח כל ר –ן ספג מכותכולפני  שמר, כשניסה למנוע את גזלת ילדיו מזרועותיו –עיןג'רופי הי"ד ממחנה הריכוז  תהמלכו –ויראו", כגון את הרוג

על מעצרים מ וה"יפקד סטלין בבר כנסת כמו שאז –, על סגירת בתיוהברחתן לקיבוצים בתןיכשהוא זעק נגד הפרדת נשים מבעליהן וגנ פעם

א היה על כל פנים, ברור שלמערכת הפוליטית ל. ]קי"א) (עמ'45לדיהם חינוך יהודי שרירותיים של בני העדה שהעיזו להעניק לי
 תארגנות, את העולים ה'מזרחים' למבנה המערכת הפוליטית, וללמד אותם את דרכי הה(וכך לשתף)עניין מיוחד לחשוף 
  המסויים של ישראל. "הדמוקרטי"הפוליטיים במשטר 

צל [= א עשויה להאיר את המגע התרבותי ,כת הפוליטית על ידי העוליםאנקדוטה המגלה את הדרך בה נתפסה המער
חנות הזה מנקודת מבטם של עולים רבים: "כאשר המ העולים זה לא נתפס כ"מגע תרבותי" אלא כמגע עם גויים משומדים]

ן. העי הפכו בהדרגה למעברות והופסקה בהן כל מערכת הפעולות של השירות הרפואי, הגיע גם תורו של מחנה ראש
ת חולים. הנוסח המקובל היה: 'צריך להיות חבר בקופ–ן הוסברה חשיבות ההשתייכות לקופתלתושבים יוצאי תימ

מו עד כצה להישאר חבר בממשלה . על כך ענה אחד התושבים, שהוא 'רו"קופת חולים כללית"]  –[= של מפא"י  חולים'
  .ח כאן זה א"י"]ב"סאלכלל ילדי העולים לעבודה במפעלים כעבדים משום "פיגורם", ראה הכוונת   –[= על ה"הסללה"  .]80, 1986[קצ'ינסקי  כה' 

עולמי, היתרון ברור בתחרות שלה עם הארגון הציוני  גוריון –ת של שנות החמישים היה לממשלת בןשונובשנים הרא
 במאבק על השליטה הייתה המתחרה החזקה ביותר מבין המפלגות הפוליטיות כמפלגת שלטון דיקטטורית, ומפא"י

יהם כדי לזכות בקולות ,. השליטה הזאת הייתה חשובהכי היא התנהגה כדיקטטורה ,במוסדות האחראיות על ההגירה
ות יה בשנת הגידול באוכלוסייה כתוצאה מהעלשל העולים, ודבר זה בא לידי ביטוי ברור בבחירות לכנסת. בעקבו

כנוע  [= כשאת רובם מסיעים כעדר . אחוז העולים שהצביעו מפא"יהחמישים, הפכה מפא"י להיות המפלגה הדומיננטית
 ו גבוההיה אפיל לקלפיות, תוך איום שמי שלא יצביע למפא"י, יפוטר מיד מעבודתו, ישאר מובטל ומשפחתו תסבול חרפת רעב]

 .Hacohen 1987, 113][ מזה של היישוב הותיק בהרבה
  

  "מד המהירותימ"גוריון ו–בןדוד                                            
  

שאלת הזמן, הקצב. באמריקה פעל כור ההיתוך במשך שלוש מאות שנה, ותהליך ההתמזגות …השאלה הבוערת היא 
טוריה לא כן ישראל. לנו אין זמן. ההיס…טרם נסתיים: אבל אמריקה יכולה לחכות, כי השלד העיקרי שלה היה איתן

  .]76, 1997[צמרת  דויד בן גוריון. רותבמהידוחקת אותנו. עלינו לפעול 
Choosing the name, capital, government, anthem, constitution, budget, currency, army, police 
[is easily done].the country needs one basic thing – which is its most serious need: it is short of 
Jews, and as long as this need is not met to a minimal extent there is no security for the 
existence of the State even after it is declared.  David Ben Gurion 133 

                                                           
 .]110:1997תוך צמרת, , ארכיון מפא"י בבית ברל, [ב1950בדצמבר  31בן גוריון, דיון בוועדה המדינית של מפא"י,   130
 במסגרת המחקר ערכתי סדרת ראיונות עם 'מזרחים' בגילים שונים, במטרה לעמוד על הדרך בה הם מתייחסים לזהותם.   131
 ].76 –36, 2002על האלימות הבירוקראטית כלפי העולים מארצות ערב ראה גם [קמפ   132

133Minutes of meeting of Mapai Central Committee, December 3, 1947, L.P.A, 23/47. [Hachoen 1987, 100; Segev 
1986, 135] 
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בחירת השם, הבירה, הממשלה, המנון, חוקה, תקציב, מטבע, צבא, משטרה [ זה קל לביצוע]. הארץ צריכה  תרגום:
ממולא ווה את הצורך הכי חשוב שלה: זה חוסר ביהודים, וכל עוד הצורך הזה לא אשר מה  –דבר אחד יסודי 
 .David Ben Gurion 134  אין בטחון לקיומה של המדינה גם אחרי שהיא תוכרז למינימום הכרחי

ית ציונ יה היא לא רק מצווה. [...] העלרבתי בממדים גדולים ובקצב מהיר–גורם ראשון ועליון לבטחוננו הוא עליה
[...] שום שיקולים  יותר לבטחון המדינהבהאמצעי היעיל היא  –יבוץ גלויות ק –דרך לייעודה העליון של המדינה ו

ו ה ליכולתגוריון, נתפס מושג "בטחון המדינה" כשוו –אצל בן יה.יים אינם רשאים להאיט את קצב העלכלכליים ומשק
  האישית. הפועלים וטובתו  –באמצעים דיקטטוריים לטובת תנועת לשלוט

באמצעות  "בשר תותחים"כ 'מזרחיים'וב דמוגרפי על הערבים והשימוש ב, היינו, השגת ר135גוריון בכנסת –דברי בן
     יישובם סמוך לגבולות המדינה.  ידי-עלחי בין הצבאות הערביים לבין הוותיקים, –הפיכתם כחייץ

אז גזבר הסוכנות היהודית), אמר לו לפני שיצא שלמה הלל, שליח הסוכנות לעיראק, כתב בזכרונותיו שלוי אשכול (
לדרך: "תאמר ליהודים הטובים שלך, שאנחנו נשמח מאוד שכולם יבואו, אבל שלא ימהרו. אין לנו כרגע אפשרויות 
קליטה. אין לנו אפילו אוהלים. אם יבואו יצטרכו לגור ברחוב. [...] אני מדבר אליך ברצינות רבה. אתה אינך יודע 

אל תאמר  ם אתה מביא את האנשים. עלייך להבהיר להם זאת היטב. אחרת הם יתמרמרו, ובצדק. [...] רקלאילו תנאי
  .]142 –141, 1986[הלל " אחר כך שלא הזהרתי אותך

גוריון את ניסיונו של הלל להסביר לו את –גוריון, קטע בן–כאשר שוחח הלל עם בן) 1950במארס  27(כעבור כשבוע 
ופסק בחיתוך דיבורו החד: 'אתה נוסע להביא יהודים. תגיד להם שיבואו מהר. מה יהיה עם הבעיה שהציג אשכול "

  ." [שם] 'דרך צלחה, ? תיסע ותביא אותם מהר העירקים ישנו פתאום את דעתם ויבטלו הסכמתם
ה מעמד גוריון לא נבעה רק מהצורך לייצר רוב דמוגרפי, או לגרוף קולות שיבססו את–המהירות שבה ביקש לפעול בן

 מודלהמשך ישיר ל אולי . היה זהמהצורך להשתלטות מהירה על המרחב הגיאוגרפי אולי הפוליטי של מפא"י, אלא גם
, מספיק [= שהרי לצורך ההשתלטות הגיאוגרפית הציוני –לבים הראשונים של ייצור הרפרטוארכבר בש השנוצר הפעולה

סטרטגיית ההתפשטות של היישוב הציוני במרחב של , וכהמשך לאהיה להשתמש ברוב העולים שהגיעו ממרוקו]
 88 לרים", שכבר החלו בה "הטמפפרוטסטנטית –הנוצריתשל כנופיית "הבונים החופשים" [= כחלק מהתכנית  א"י –פלשתינה

ות , אך קיבלה בציונות פרשנשנים לפני קום המדינה, לשם יצירת "מלכות ישראל" בא"י, כהכנה לבואו של "אותו האיש"
בצורה משמעותית.  "השיחרור"ר מלחמת לאח מוהועצ ויישומן של אסטרטגיות פעולה אל. ]משיחית–ריתחומ

משרדי ממשלה,  –ביצוע אחרות של השלטון –בצבא ובזרועות העזרבמסגרת המדינה, הקבוצה הדומיננטית נ
  הקק"ל והסוכנות היהודית.
, מארבעה לים החדשים לנוצרים פרוטסטנטייםמלבד הסיבה המרכזית להפוך את העו ,מימד המהירות נבע אם כן

ת הריבונות החל .3 גריפת קולות והון פוליטי, .2 יצירת רוב דמוגרפי, .1 אינטרסים מרכזיים של הקבוצה הדומיננטית:
  .“ (עליהם אעמוד בהמשך)אינטרסים כלכליים  .4 הישראלית בשטחים שהתפנו מערבים,

 –בתפיסה התת למי שאינו שייך למפלגת הפועלים ו"אבק אדם",ון , שהגדרת "דגנרט", היינו, מנויש להבהיר
     .87-ו 42אירופה–ם את כל יהודי מזרחלא כללה רק את עדות המזרח, אלא ג אנושית של הציונות,

סו סיפר לאיתן בלום, שכאשר הגיעו פליטי השואה וחלקם נכנ ומאוחר יותר מהצנחנים מ"ההגנה" עמית–טפר אריה
 אציים, לאמו במחנות הריכוז הנלהתייחס אליהם כוקציני הצבא  'ההגנה' –, המשיכו חבריצה"לם לובהמשך ג ל"הגנה"

יע להג (= ל'דגנרט')"תקרא ל'דג'  –בינם לבין עצמם, הם אמרו זה לזה פי שמותיהם וכשרצו להתייחס אליהם -על
ותר גרוע המזרח היה עוד י –לעדותבכל מקרה, ההתייחסות להגיע לשם".  (= ל'דגנרטים')או "תקרא ל'דגים'  ,לכאן"

דים תפקידים, שאינם תפקידי לוחמה ממש, ומאפשרים אפריקאי מייע–לחברי הגרעין הצפון„ –מאשר לניצולי השואה 
לוקה (= חלהם "לשהות" במקומות בעלי חשיבות אסטרטגית. למעשה נערכת העדפה פוליטית על בסיס קשרים אתניים 

ירת מובהקים בין אנשי הפלמ"ח לבין ניצולי השואה בבח ו/או גזע משותף, כגון מזרחיים)של האנושות לבעלי זיקה למוצא 
אי אפריק–האנשים, שיעמדו בחוד החנית של יישום החזון הציוני: המאבק על הארץ ויישובה. חברי הגרעין הצפון

המקרים היו גם במרבית ש –בהנהגת הגרעין התוניסאי יכולים ליישב את הארץ ולשהות במקומות אסטרטגיים 
הודי תוניסיה ("י “אך אינם יכולים לשמש בתפקידים קרביים ממש  – (= רק כדי לשמש כ"בשר תותחים")מקומות מסוכנים 

 ).2004זון מול מציאות במאזן עדין, הוצ' אורות יהדות מגרב, תשס"ט ח –בישראל: עדות ותיעוד", קיבוץ רגבים 

  
    של פליטי השואה, המוני  ולחיס דיי-עלגם  ן ביצע את השבחת הגזעגוריו–בן

  ם לשדה הקרב ללא כל ידע צבאי בסיסיבאמצעות שילוח
  

על היחס של חברי "ההגנה" , מתאר בפירוט בספרו "שעון חול" ח""מתי מגד, התועמלן הראשי של "הפלמפרופ. 
יה היחס אליהם. אם הדבר הגרוע ביותר הזכור לי ה„ –השואה, אותם הם היו אמורים לאמן ח" אל פליטי "ו"הפלמ

                                                           
134Minutes of meeting of Mapai Central Committee, December 3, 1947, L.P.A, 23/47. [Hachoen 1987, 100; Segev 
1986, 135] 

 .II, 15.8.49, 1337דברי הכנסת, 135
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להתוודות על האמת, הרי ראינו בהם יצורים נחותים. בעצם אנחנו היינו החבר'מנים, הישראלים החדשים, הגיבורים, 
   .“יהודים מסכנים, גלותיים  –והם   אלה שלא הולכים "כצאן לטבח"

-עלסו ת והגדרות אלו כונאנטישמיו –גם בצבא, עדות המזרח הוחרגו מהחברה האנושית באמצעות הגדרות גזעניות„
 שוני)(דירוג פסיכולוגי ראתחת הכותרת של קריטריוני הדפ"ר  ,של הצבא האנטישמיים הפסיכולוגים הגזעניים ידי

את המצב  גוריון –המלחמה, ניצל בןכשהגיעו מספר מאות ניצולי השואה מיד עם הקמת המדינה ופרוץ   . “)84(עמ' 43
זע כדי להשביח את "הג ,פיזיתה שלמד מרופין, שאת ה"דגנרטים" יש להשמיד וביצע את השבחת הגזע ויישם את מ

ידים בריטים ומצוידי ה-עלהוא שלח את כולם לקרב הקשה מול הליגיונרים הירדניים המאומנים היטב  .היהודי"
ק צע , כפי שציטטנו אותו לעיל,מתי מגד. במיטב הנשק, כדי לכבוש את לטרון, כשהוא מסרב ללמדם לאחוז בנשק

ם י להלחשלפחות יפזרם בין החטיבות, כי אם כולם ירוכזו כד והתחנן לפני יגאל אלון, מפקד הפלמ"ח בן גוריוןעל 
פז  –ותגוריון אטם את אוזניו, כדי לא לאבד הזדמנ –בן אךבקרב כה אכזרי ללא כל ידע צבאי הם פשוט יושמדו, 

הוא  כשהוא "יוצא צדיק", שכביכול, "יםבאמצעות השמדת ה"דגנרט "השבחת הגזע"מבחינתו לממש את 
     ., למען הקמת המדינהנפלו בקרב אלו םמאות פליטיש יוכל להצטדק

 קראו להםואירופה בזלזול –מזרח אירופה המשיכו להתייחס לציוני –ולכן ציוני מערב אירופה–הציונות נוצרה במערב
 דאיחוע ור רופין מחוסר ברירה נאלץ לבצורק ארת , כפי שהגרמנים התייחסו בזלזול לעמי מזרח אירופהיודן" וסט"א

 –דויהוהיו הרוב ואלו שרצו לעלות לארץ, בעוד שהמיעוט ה אירופה–ציוני מזרחבין ציוני המזרח למערב, כיון ש
ארתור שאירופה שנתפס לציונות לא היה מוכן לעזוב את גרמניה ואוסטריה. על כך  –נוצרי מבין הרפורמים במערב

  .)5(עמ' 43 בטובו" לראות ב'מזרחיים' כשווים ל'מערביים', הודה לו מאד על כך ברל כצנלסוןרופין "הואיל 
  

  לעומת עברם של "המזרחיים" ,גוריון לגבי עברו –המצאותיו של בן
 

שך . היהודי מתימן שהוא ואבות אבותיו מסרו את נפשם במפיה –הפך את המציאות על ,גוריון כהרגלו–בןדוד 
 –אילו בןאנטישמיות כערבים תימניים ו –יהודים שומרי תורה ומצוות, נחשבים בעיניו הגזעניותאלפי שנים להשאר 

 עצמו מרכסיסטי נחשב בעיני–החילוניהשבתאי פרוטסטנטית מהזרם –ביהודיותו והפך לבן הדת הנוצרית גוריון שבגד
ל בימת הוא יכל לומר מע )ה היה אופייני לו, שכבמומו פוסל" –הפוסל "כמובא במקורותינו, ש(כיהודי האמיתי האותנטי ולכן 

רוצים להפכו עד כמה אנחנו ...מנייהודי תי" –את המשפט הבא  למניינם)] 14.2.1951["דברי הכנסת" (הכנסת 
  . "השוכח מאין בא, כמו שאני שכחתי שאני פולני שאפשר במהירות האפשרית מתימני ליהודי

נותנת ובילה והמ[= החמישים, הייתה אם כן, מבחינת הקבוצה הדומיננטית עליית ה'מזרחים' בשנות ...,, – )25(עמ' 43

במלים  .שנוסחה כבר בשלבים הראשונים של התגבשות זהותם ,כביכולומנהיגיה, התגשמות של ה"סכנה"  הטון]
ל שבמסגרת בניית זהותו מזיכרונם אחרות, ה'מזרחים' הזכירו לקבוצה הדומיננטית את העבר אותו שאפו למחוק 

תוקפנית אנרגיה הנחרצת והה. מום בלתי הפיךכפרוטסטנטי המכיר במומו הדגנרטי,  –, היינו נוצרי"היהודי החדש"
של ה'מזרחים', נבעה גם מהדחף של הקבוצה הדומיננטית להסתיר את זהותה  שבה לוותה גריסת אישיותם

ות (נבערות מהידע התורני ונבער שכללה עוני ובערות ,אירופה –ממזרחבעצמם שממנה הגיעו  התרבותית הקודמת
ה במידה רב נקבעדחף זה ו ,, לאחר שהם התדרדרו ויצאו מהמסגרת היהודית המסורתיתפרוטסטנטי) –מהידע המדעי

ונות תכ קבוצה הדומיננטיתחסה ליי ,האם של קבוצה זו–שהפכה לתרבות מכך שהתרבות האירופאית והמודרנית
  מיננטית על העולים ה'מזרחים'.קבוצה הדוכ דומות מאוד לאלה שהטילו כעת

כלומר בהגדרת  –בעוני, בבערות, ברמה המוסרית הנמוכה, בעצלנות וכו'  [= ברציפות ובהתמדה] העיסוק האינטנסיבי
העוני,  המוסריות הירודה להשכיח את הזיכרון של לקבוצה הדומיננטיתתם הנמוכה של ה'מזרחים', סייע תרבו

 –תחום המושב במזרחב ויצאו מיהדותםבעצמם  חלתם של אלו שהתדרדרובון והחולשה, שהיו נהמצוקה, העל
[= מקיבוע  המיזרוחמ. ההיחלצות אירופה של המאה התשע עשרה, ממנה הגיעו רוב חברי הקבוצה הדומיננטית

  היהודים מארצות ערב. מיזרוחשלהם באירופה הייתה כרוכה ב  הגדרת התכונות השליליות והשלכתו על העולים]
, תשל אלו שיצאו ממסגרתם היהודי במעורבותם תונות האנטישמיתיבע מצתםשהל מטרהאירופה היו  –זרחיהודי מ

בשפה של אותו הזמן ב"עבדות לבנה", וגם בפעילות בלתי לגלית אחרת. בערים אודסה  וכן הואשמוכסרסורים 
  ...66ה תרבות פשיעה יהודיתגבוקרשט שיגשו

דים והפנימו מהם באופן עמוק את הרעיון בדבר טוהר הדם. הם הושפעו מהספרמסויימים  יהודים ספרדים
ובמקרים מסויימים אפילו לגעת באותם כלים  סירבו עד סוף המאה השמונה עשרה להתחתן עם יהודים אשכנזים

ונות הם האמינו כמו הספרדים הלא יהודים שהאצילות של אופיים והעלי .בהם נגעו האשכנזים עם דמם "הלא טהור"
  Rephael Patai, The Jewish Mind, New York, 1977, 380– 82האשכנזים נובעת מדמם הטהור. שלהם על 

אבו עליה ט השהי ,עם המתבוללת רוזה לוכסנבורג] [= ממחברי "המניפסט האדום" יחד ס ואנגלסכמרקרל   השפה הזו של
רים גם על ידי אנשים שלא הייתה נפוצה במאה התשע עשרה ותחילת המאה העש ,מכובדים פרוטסטנטיים בחוגים

  נחשבו כגזעניים במיוחד. 
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(Inventing Eastern Europe, the Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment, Larry 
Wolff, Stanford University Press, Stanford California, 1994.) 

ציגו את שבו ה [= סיפור זהותי מדומיין] נרטיביתוס ומיצרו חברי הקבוצה הדומיננטית ו הסתירו בבניית הזהות שלהם
לא ש[=  ככאלה שהגיעו לפלשתינה מתוך "הכרה חלוצית", שבעטייה ויתרו על אופציות טובות בהרבה כביכול, עצמם

 המפוברק גוריון מציג את הסיפור –כך, למשל, בן הציוני.מען הגשמת הרעיון ל –חומריות וסימבוליות   – להם] היו
  ."ךחינו ר הגרמני אדנאואר: "אני נולדתי וגדלתי ברוסיה. [...] רבים מאתנו עזבו את בתיהם בגולה, מוסדותלקנצל

  נה"ומנהיגיה, התגשמות של ה"סכעליית ה'מזרחים' בשנות החמישים, הייתה אם כן, מבחינת הקבוצה הדומיננטית 
אחרות, ה'מזרחים' הזכירו לקבוצה  שנוסחה כבר בשלבים הראשונים של התגבשות זהותם התרבותית. במלים

  שאפו למחוק במסגרת בניית זהותו של "היהודי החדש".הם אותו  העצמי שלהם, –הדומיננטית את העבר
גם  של ה'מזרחים', נבעה ה גריסת אישיותם המוסרית הגבוההתהנחרצת והתוקפנית שבה לווהאנרגיה כאמור לעיל, 

הותה התרבותית הקודמת, שנקבעה במידה רבה מכך שהתרבות מהדחף של הקבוצה הדומיננטית להסתיר את ז
  תכונות דומות מאוד לאלה שהטילו כעת על העולים ה'מזרחים'. עצמם האירופאית והמודרנית יחסה להם 

ננטית, גוריון הפך באופן שיטתי את בניית העבר הפרטי שלו, לחלק מיצירת הזיכרון החדש של הקבוצה הדומי –בן
 ושביםן ל"מיעוט של מובחרים", לאידיאליזציה, כמו שהגדירו אליאס וסקוטסון את דרכם של המיזיכרון שהיה מכוו

  .  [Elias & Scotson 1965, 7]לתאר את עצמם
  גוריון, שבתאי טבת: –בןדוד כותב הביוגרף של 

From a tender age, David– Joseph saw his elders in close contact with the coarse, boorish country people. This in 

itself marked the family off from other Jews and contradicts Ben– Gurion’s claim that his family was refined.[..] 

the working language was Polis [Teveth 1987, 6– 9]. 

צו ם. הם אהבו את נשותיהם אבל הרביאלו שבאו ממרוקו היו חסרי השכלה. המנהגים שלהם היו כשל ערבי תרגום:
ן. עדיי להן... אולי בדור השלישי משהו יצוץ מהיהודים האוריינטלים וזה יהיה שינוי קטן. אבל אני לא רואה זאת

לא  ם לקחו הרבה מהערבים המרוקאים. התרבות המרוקאית לא הייתי רוצה שתהייה פה. וגם אנייהמרוקאים היהודי
של כל  [=ם הנוכחיים יכולים לעשות...יש לנו חובה להלחם כנגד הרוח של הלבנט יפרסיהעולים רואה מה התרומה שה

[= ת ראה את המבוגרים בקשר ישיר עם האנשים הגסים, אנשי המדינה הבורי הקטן דוד יוסף .המזרחיות] תמה שמסמל
בן  ם וסתר את טענתו של. זה כשלעצמו סימן את סיום המשפחתיות של יהודים אחריאפריקה]–שם "הבורים" מדרום-על

  תה פולנית.יגוריון שמשפחתו נעשתה משופרת... השפה היומיומית הי
  

     האישי מחדש–את עברולהמציא גוריון  –בןדוד לנטייתו של רבות מאות דוג
  להאדרת אישיותו כך הון סימבוליכדי תוך ולגרוף 

  
 –שלו כאינטלקטואל, כ"מלך באמצעות הגיון מדומיין] [= קסם אישי, היכול לסחוף המונים עד כדי שיכנועםבניית הכריזמה  .1

ליישם את "תיאוריית הגזע"  [= כדי להצדיק את פקודותיו לפרופסורים אפלטון ביוונית כביכול את פילוסוף" הקורא
לפיו הוא "השומר הראשון" ב"יישוב החדש", למרות שישנן עדויות המלמדות שהוא לא שקרי , בניית סיפור ]הציונית
הוא מתואר בהיותו בחווה החקלאית סג'רה, כיושב והוזה תחת אחד  .קומתו הנמוכה גללב ,ארגון "השומר"ל התקבל
הוא הודיע  1909"כבר בסוף יוני   [= .136וכך הלאה ונמצא לא מתאים להיות שם במקום לעבוד בעבודה החקלאית ,העצים

.אך מתחתיו הסתתרה אמת פשוטה יותר : הוא מאס בעבודה החקלאית. הוא רואה את עתידו בחקלאות...בנימוק אידיאולוגי..לאביו, שאין 

-)...במיתולוגיה של בן32(עמ' 89גוריון היה פועל אומלל מאד...משבירת הגב בשמש הקופחת" -שלמה צמח (= ידידו מהעיירה) טען שבן

לפי חשבונו של שבתי ל כשלוש שנים בסג'רה...ומדבר על שהות שגוריון היתה סג'רה מקום קסמים, את התואר שנטל לעצמן 'פועל חקלאי'...

  .] ). שקר זה היה רק אחד מהשקרים הרבים שליוהו כל שנות חייו.31, הוא היה בסג'רה שנה וחודש בלבד" (שם, עמ' טבת
לראש ארתור רופין גדל במשפחה עניה ואביו היה רוכל. גם כשהוא התחתן הוא היה עני מרוד ורק לאחר שהפך 

תב אלי", כמו כל העסקנים הציוניים, הוא שלח את ידו לתקציבים שהועמדו לרשות משרדו ואז כ"המשרד הארצישר
  בקשותיה הכלכליות.כל הוא יוכל למלא את ו רבבמכתב לאשתו, שמעתה יש לו הרבה כסף 

 יה השלישית,בת העלאמריקאית וכ שלא סבלה מתסביכי נחיתות [= רה"מ לשעבר] גוריון, גולדה מאיר–שלא כמו בן
"בבירור רב מאוד זכור לי גם כמה היינו   – אינה מסתירה את הסביבה הענייה שבה גדלה, והיא כותבת ביומנההיא 

 ]12, 1975[מאיר 137 עניים. מעולם לא היה שום דבר מצוי במידה מספקת, לא אוכל ולא בגדים חמים ולא חום בבית"

                                                           
ר שאביו סטר לו מפני שביקר בביתו של בן גוריון ואסר עליו ללכת לשם שוב בגלל שלמה צמח [בן העיירה של בן גוריון, פלונסק] סיפ136

ן גוריון אכן ב] טבט, מוסיף שיש עדויות "שאי אפשר לחלוק עליהן" שדויד 8שביתו של בן גוריון היה ידוע כבית שבו משחקים קלפים. [שם, 
ודי וטיפים המבדלים הדומיננטיים בשנות החמישים מציג את יהלמד לשחק קלפים בבית הוריו. (שם) כפי שאראה בהמשך, אחד הסטריא

 ).14(עמ' 89וינקל אדווקט" בפולנית) הוא עו"ד ושגם הוא עו"ד "- ארצות ערב כקלפנים. בן גוריון אמר שאביו (שהיה רק "כותב בקשות"
ת. אחותה הגדולה של גולדה, שיינה הביוגרפה של גולדה מדגימה את שינוי הזהות והמעמד שעברו רבים מחברי הקבוצה הדומיננטי137

   ]Hyman 1995, 76קורנגולד, נאבקה באימה עבור רצונה ללמוד במקום להפוך לשוליית תופרת.[
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גוריון: –הדומה לזה של בן מדומיין בטאת מודלהיא מגם יה השנייה, ם בפרק שבו היא מתייחסת לבני העלואול
באו מבתים של סוחרים ותלמידי חכמים, רבים אפילו ממשפחות מתבוללות ועשירות.  ה השנייה][בני העלי"רבים מהם 

אילו התלהבו לציונות בלבד יכולים היו לבוא לארץ ישראל, לקנות בה פרדסים ולשכור ערבים שיעשו את כל העבודה 
עצמית תוכל לשחרר  –יה קל יותר. אבל הם היו רדיקלים בלבבם, והאמינו אמונה עזה שרק עבודהבשבילם. זה ה

[= בעוד שלמעשה, הם היו חסרי אמצעים והגיעו רק עם הבגד לגופם  ]36[שם, באמת את היהודים מן הגיטו והמנטאליות שלו [...]". 

אף שהוא תיכנן עבורם  –פין, עלוחצי יום העבודה כדי לא לגווע מרעב, כשארתור ר תוהתגוללו כהומלסים ברחובות המושבות, מתוך תקוה שיקבלו לפחו

כדי "לכבוש" את המושבות והפיכתם לאתאיסטיות  בודה עברית"ם כהומלסים, כדי להשתמש בהם במאבק ל"עמקומות ישוב, מפא"י החזיקה את אותם פועלי

  .ליבונטין, כפי שהובאו לעיל ואת השאר למשכורות סרק למנגנון העסקני המנופח]ה כדברי ליצירת תעמולואת הכסף שהם קיבלו לשם יישובם הם ביזבזו 

[=  י העליה השנייהבנשל הקבוצה המייסדת, "האידיאלית", לפיו  הבדוי גולדה, חוזרת כאן על דגם בניית העבר
ליסטים טהורים", סיפור הגיעו ממניעים "אידיא והשלישית מיד לאחר עלייתם ירדו מן הארץ, כמוכח לעיל] ,שרובם

  . 138שאינו תואם כלל ועיקר את העובדות שמציג המחקר ההיסטורי
ם , ותיפקד כמודל המבדל בין הוותיקיזה במידה רבה כאמת מוחלטת נתפס מיתוסבשנות החמישים, על כל פנים, 

צו מפני שר אלא, ולא משום כמיהתם לארץ האבות 'האידיאליסטים', לבין ה'מזרחים', שהגיעו כביכול בעל כורחם
  לשפר את מעמדם הכלכלי.  כביכול 
 ,מתבהר הדומיננטית ו'המזרחים' בהקשר זה בין הקבוצה ,(והאפליה שנגזרה כתוצאה מכך) אנטישמי–הגזעני הבידול

הבידול הזה, בין "העולים"  גוריון על "המהגרים" ו"העולים".–של בן המפוברקת כשאנו בוחנים את התיאוריה
יה השנייה, בין הפועל לבידול שהתקיים ברפרטואר של העל דומה במהותו (ה'מזרחים')לבין "המהגרים"  (ה'אשכנזים')

  .139[האשכנזי]לבין הפועל "האידיאליסטי" או "בעל ההכרה"  [הערבי והתימני]"הטבעי" 
הודית ושהתרבות הי יה לישראלה היה צורך "עמוק" בעלאירופ –שלהמוני היהודים במזרח "קבע"גוריון –בןדוד 

"יהודי מרוקו, יהודי תוניסיה, יהודי עיראק ויהודי  ,לעומתם .140המיוחדת שלהם הפכה אותם למעין "ציונים טבעיים
 לפי בן. 141תימן לא עלו מפני שהיו ציונים, והציונים מאנגליה, באמריקה ובארגנטינה לא עלו אם כי היו ציונים"

ם האשכנזים לא עולים לישראל רה ועמוקה, עד כדי כך שגם אכה ברוגוריון, הציונות "הטבעית" של האשכנזים היא 
  הם עדיין בחזקת "עולים", יותר מיהודי ארצות ערב שאינם באמת עולים, אלא "מהגרים" בלבד. 

"העם היהודי ספג מכה קטלנית מן המשטר הנאצי", אמר בן  שהוא היה מיוצריה: ,צל את "השואה"ינגוריון –בן
"אלה מבני עמנו שהיו להם חזון, ידע, יכולת, אידיאליזם, נכונות להקרבה עצמית ואמצעים  גוריון לאדנאואר הגרמני,

הם שהושמדו. אני אומר זאת מכיוון שניתן לחלק את יהודי העולם לשלושה חלקים:  –יהדות אירופה  –חומריים 
[לכל ואים עצמם כאמריקנים היהודים האירופים, היהודים האמריקנים ויהודי ארצות האיסלאם. היהודים האמריקנים ר

, שכן ארצות הברית היא ארץ מהגרים. היהודים בארצות האיסלאם חיו במדינות חסרות [מובן]. זהו דבר קל דבר]
אותה ש[= הפיברוק שנוצר כדי להצדיק את "תיאוריית הגזע"  השכלה, מפגרות, והם התבוללו בעמים שבקרבם הם חיו

. יהודי אירופה מעולם לא החשיבו את עצמם כחלק מן המדינה שבה הם חיו. אצים]הציונות את הנ –ראשיזה מכבר לימדו 
לאדנאור הוא אמר שהוא  .142]605, 1960[בן גוריון " רוסי אני נולדתי וגדלתי ברוסיה אבל מעולם לא ראיתי את עצמי

שכאלו בדבריו אינם  סתירות [=וא אמר את האמת שהוא ממוצא פולני היה רוסי, אך לעיל ראינו שמעל בימת הכנסת ה
לבין שיפוציו העקביים  ,משמעותיים ביחס לסתירות הרבה יותר משמעותיות, המתגלות בין כל המכתבים שהוא כתב ושלח

  .]שבדק את הנושא בספריו, כפי שאמר לי פרופ. רצאבי שקרן סדרתיבהיותו  ,בציטוטיו
האשכנזים "הטבעיים" או בעלי הצורך גוריון הגדיר את ההבדל בין העולים –, כשנה לאחר שבן1954בשנת 

[= בהנחיית בן גוריון  ח אייזנשטדטיסח הסוציולוג נ"העמוק", לעומת "יהודי ארצות האיסלאם" שעולים בעל כורחם, נ
 את הבידול הזה בטרמינולוגיה סוציולוגית ,שהובא כאן בחיבור] כפי שכבר עמד על כך פרופ. זנד בספרו ,לראשי האקדמיה

היא אמצעי מובהק , (קוים לטיפולוגיה סוציולוגית)רה "עליה והגי – הוא כותב במאמרו"ההגירה" . רתי][= במינוח חב
לשיפור מעמדה הכלכלי של המשפחה" והיא מעניקה למשפחה "תקווה להמשיך בארץ החדשה במתכונת החיים 

יחסו של העולה כלפי חברת מוצאו בניגוד גמור לכך ". ]270[אייזנשטדט תשי"ד, " ישנה, בדפוסי החיים הישנים [...]ה
היה במילא שונה שוני יסודי מזה של המהגר. בזמן שהמהגר מזדהה עדיין במידה ניכרת עם חברה זו ועם ערכיה 

  [= ים והן את המבנה המוסדי של חברתווסידוריה המוסדיים העיקריים, העולה בא לשלול הן את הערכים החברתי
ם חוו בארץ מוצאם והוסיפו על כך רק את השדרוג הציוני על האידיאולוגיה שהם ייבאו למעשה, הם גררו איתם את כל מה שה

ות חברה בזמן שהמהגר מעוניין לתקן או לשנות את החברה הקיימת בנקודות אמצעיות בלבד, העולה בא לבנ, לא"י]
לק של היישוב שבא "מבחינה זו אופיינית ביותר היא העובדה שאותו ח .]272[שם, " חדשה הנושאת ערכים חדשים

                                                           
  ] 2003Alroy[ראו למשל 138
  ].1989;  קמון 1989;  שפיר 1996על כך ראו בן היתר [ניני 139
  י המודל הבסיסי זהה.באופוזיציה שמציג בן גוריון ה"טבעיים" הם דווקא האשכנזים, אם כ140
 .358, 2001]. מצוטט אצל צור  100/948S, אצ"מ, 25בערב, עמ'  5.7.1953פרוטוקול הנהלת הסוכנות המורחבת, ישיבה ז', [141
, ואילו מול , ["כמו שאני שכחתי שאני פולני"]בן גוריון בדבריו בכנסת ישראל המצוטטים במוטו של פרק זה, מציג את עצמו כפולני142

 הגרמני, הוא מציג את עצמו כרוסי.אדנאאור 
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עדות המזרח, שעלייתן הייתה קשורה בכמיהה משיחית מסורתית ולא  –ארצה בלעדי נכונות גדולה זו לשינוי 
הוא לבדו המגלה בתוך מבנהו החברתי של  –פנימית של החברה היהודית בגולה  [= מעבר תוך שינוי] בטרנספורמציה

המוגבלת  של האנושות לבעלי זיקה למוצא ו/או גזע משותף, כגון מזרחיים) (= חלוקה מנים מסוימים של קבוצה אתניתיהיישוב ס
, "יהעל"עם ארצות המוצא וערכיהן החברתיים אינו כמעט קיים ב זהקשר  [...]מה לעמדות ריבודיות מסוימות.  במידת

מבנהו  פליטים. הנייטרליזציה הניכרת של סבל התורשה של ארצות המוצא בתוך כל עוד שאינה בחינת הגירת
  .]275[שם, " )ל'מזרחיים' (פרטותה ארץ מוצא תחמה תחום מוגבל ביותר לגיבושם של עולים מא ,החברתי של הישוב

טיפיזציה וסייע לאובייקטיביזציה של הסטריאו תוקף מדעיב. ג. , העניק לבידול של 1954מאמרו של אייזנשטדט משנת 
 ,ינהר, אייזנשטדט משווה בין שתי העליות הראשונות לפלשתסוף המאמב .של הקבוצה הדומיננטית כלפי ה'מזרחים'

  .]273[שם, " ז"במאה הט"ז והי רה"בהאחרות לא הכיתות הדתיותו"לבין הגירתם של הפוריטנים 
בים בהקשר זה : "תוך כדי ניכוס ההגירה של המזרחי, תוך כדי הכפפתה לתכתי חנן חבר כותב על הספרות העברית

ני , השיח ההגמו[= יחס פטרוני של הקבוצה השלטת לעולים החדשים] יפור ההגירה ההגמוניהמחייבים של סממשלתיים 
דרמטית ההים  –יתמציב את הגירת המזרחי כשולית וכנחותה לו: ככזו, שאינה יכולה לממש את המעבר הציוני של חצי

  .]185, 2000[חבר " מאירופה אל המזרח
סוכנים חברתיים בכירים בקבוצה הדומיננטית בשנות   –ואייזנשטדט  גוריון,–ןבניית הזהות התרבותית של גולדה, ב

של סקוטסון ואליאס על פעולת הבידול של הקבוצה  [= מערכת ההשערות] הולמת אם כן, את התזה –החמישים 
יג, תארים ועושר שאותם יכלו להש :[= מנותקים מהמציאות ונחותים] ביחס לחברי קבוצת האאוטסיידרים הדומיננטית

  )].19,2,16[רה"מ הכתיב גם לרשות השופטת כיצד לפסוק ("ישראל היום"  . 143"די להיות חלוצים בארץ ישראלכ
של  גוריון הפך באופן שיטתי את בניית העבר הפרטי שלו, לחלק מיצירת הזיכרון החדש –בןדוד כאמור לעיל, 

 הנפשית אישיותול שיתאימו ם כדייי[= כשם שמרטין לותר יצר את מבני החשיבה הפרוטסטנט הקבוצה הדומיננטית
רכם של דזיכרון שהיה מכוון ל"מיעוט של מובחרים", לאידיאליזציה, כמו שהגדירו אליאס וסקוטסון את , המעורערת]

  .  [Elias & Scotson 1965, 7]המיושבים לתאר את עצמם
טה השטנית שדרות הציבור הציוני, כולל השיאנטישמית בכל גזענות  חו להטמיע כמעט בצורה מושלמתרופין ובן גוריון הצלי[= 

  .]43המזרח על המרחב הציבור –עולי עדותשל "הסלקציה" והפחד מהשתלטות היהודיות שנשאו עימם 
, ולא [ב'מזרחים']מטרה צריכה להיות החדרת רוח מערבית ה" – אבא אבן ביטא השקפה דומה, כשכתב –) 18(עמ' 

. אחד החששות הגדולים המייסרים אותנו...הוא הסכנה שמא טבעית –בלתילגרור אותנו לתוך מזרחיות להניח להם 
 ."רמתה התרבותית לזו של העולם השכןעדיפותם המספרית של עולים ממוצא מזרחי תאלץ את ישראל להשוות את 

]Eban 1957, 76[144 וח "אנו לא רוצים שישראלים יהיו ערבים. חובה עלינו להיאבק בר – גוריון קבע מפורשות –ובן
   .]109, 2002[שנהב " משחית יחידים וחברותהלבנט אשר 

שנאמרו מעל בימת הכנסת: "אתם יודעים ומכירים את העולים במקומות  ,דברים ברוח זו היו ליגיטימיים עד כדי כך
ם הוא הללו. אתם יודעים שאין לנו שפה משותפת איתם. אין רמת תרבותינו מתאימה לדרגת תרבותם, אורח חייה

[= של כתב חודשים ספורים לאחר מבצע "על כנפי נשרים"  (לבון)פנחס לוביאנקר  .145יים של ימי הביניים"אורח ח
: "מרכז הכובד ואבן הבוחן של החלוציות שרויים בסכנה [...] השאלה היא בפשטות: היקום העלאת יהודי תימן לארץ]

של תנועת העבודה העברית, הדבר שעליו  נטי]פרוטסט –[= נוצרי" צלם אלוהים"או עם הנושא את  ,כאן עם לבאנטיני
לבון הזהיר שאם לא ייעשה מאמץ מיוחד  .]9 –8, 1949[לוביאנקר ?"  חלמו, הגו, והקריבו חייהם שני דורות לפחות

ומהיר ליצור "עם הנושא את צלם אלוהים של תנועת העבודה העברית" עלולה המדינה "[להי]דרדר למהדורה יהודית 
[=  ?" [שם] , או שנצליח לשמור על דמות העם המתהווה ברוח יוצרי תנועתנו ומניחי יסודותיהשל סוריה ומצרים

  .על העולים החדשים] גלותית פרוטסטנטית –תרבות נוצרית –כתת ,את הלבנטיניות הפרימיטיבית של עצמם יכפלושהציונות מנהיגי 
מפני "דרדור  כביכוללא הייתה  ,הפועלים שהיו לפה בעיקר לשאר מנהיגי החרדה של חלק מהמנהיגים הפוליטיים

נם תרבותית ואילו מטע –ותת , גזעניתתה באמת לבנטיניתי[= אף ש"תרבותם" של אותם מנהיגים היהרוח" ולבנטיניזציה של התרבות 

היא נראתה להם , ]ם זרים ומנוכריםהבינים" היו עבור–בעוד שמושגי "ימי סיני,–, שנמסר בהרותורנית תה מקוריתיהרוחני של העולים הי
[...] נעמוד בפני התפוצצות גדולה [...] בשנה זו עלול  יהאם לא נצמצם את העלגם כהסתכנות בקריסה פוליטית: "

[...] מלמטה מתרכזים כוחות  בארץ מהפכנות קומניסטית]–[= אנטי רבולוציה –לקונטרלהתרכז החומר המספיק 
מאה אלף איש כאלה שיתרכזו במחנות  –טבעיים. וביום בהיר אחד  [= מערערי המבנים השלטוניים] (דה)קונסטרוקציה

[כנראה המפעל הציוני. ללא מוצא [...] זו עלולה להיות התפוצצות כזאת שתסחוף אתה את הממשלה והכנסת והמ.צ. 
  ).471(עמ' 79י דת משה" "ערבים בנבניגוד ל"חלוץ" ו"פועל העברי", נקראו עולי תימן "תימנים", "פועלים תימנים" או  .146גם יחד" א.ב]

                                                           
 ]].610, 1996]. [זכי 1960במארס,  14אדנאור, [ –בן גוריון לאדנאואר, מתוך הפרוטוקול של פגישת בן גוריון 143
 ]17, 1999התרגום מתוך:[ שוחט 144
]. [צמרת 024, עמ'  IV, כרך 6.3.50חה"כ שושנה פרסיץ, ממנהיגי הציונים הכלליים, בדיון פומבי בכנסת,  דברי הכנסת, [דיון מיום 145

) עד 1969 –1892מוקמת בתל אביב מחלקה מיוחדת לחינוך ולתרבות שבראשה עמדה שושנה פרסיץ ( 1927 –.]  לבירור: ב81, 1997
 ). 2001,345, חברת רשימתו של מאיר דיזנגוף (שביט וביגר 1935שנת 

 ].78, 1996[צמרת  1949ל באפרי 22התייעצות חברים במפא"י בענייני קליטת עליה, מיום 146
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 מיתקפה על 'המזרחים', שהוצגה כאמור כהתגוננות, הגיעה מכל השדות החברתייםכ הצידוק להשמדה פיזית ושימוד
הסלידה, קובעים שהיחס הנחרץ, רווי . כל ההיסטוריונים והסוציולוגים שחקרו את שנות החמישים, הציוניים

" "את כל הקווים מלבד את החרדים ה'מזרחים', חצה למעשה הדעות הקדומות והסטריאוטיפים, כלפיהשטנה, 
, [= מפלגת "חירות" שבראשו עמד מנחם בגין] הפוליטיים והתרבותיים: שמאל, מרכז וימין ]80, 1997[צמרת 

תונות, אנשי עי, 147מן היישוב הישןלאומיים אנשי ההתיישבות ואנשי הערים, חילוניים ודתיים, ספרדים 
סד שנערך בתחילת שנות החמישים על ידי המו בכלל. הציוני והציבור הישראלי, 148בריאותאמנות, חינוך מדע ו

 82%גוריון ולכן אמינותו מוטלת בספק],  –ממשלת בן ידי-על[= מוסד שנשלט יה למחקר לדעת הקהל על בעיות העל
  .[Raphael 1981, 36] מוגבלתבמחקר ה בלתי תמכו בעלי 18%רק יה סלקטיבית ומהנשאלים היו בעד על

 ה'מזרחים' סלידת התפיסות השליליות הגורפות שתיארתי לעיל ושאתאר בהמשך, מצביעות על כך שהבידול של
ידה , אלא היה במשל איבוד ההגמוניה הפוליטית בשנות החמישים, לא נבע רק ממערכת שיקולים רציונלית ודחייתם

 צבת][= מערכת הסימנים המע הלכידות הסמיוטית רבה ביטוי של חרדה שנבעה מתחושת האיום שייצרו ה'מזרחים' על
היר הישראלית את הצורך לייצר קו הפרדה חד ומהציונית הישראלית. הופעתם עוררה בתרבות הציונית של התרבות 

יצור בין התרבות של הקבוצה הדומיננטית, המיושבת, לבין  האאוטסיידרים ה'מזרחים'. אחת הדרכים המרכזיות לי
פי כ, שהופעלה כלפי ה'מזרחים' בשנות החמישים, [= תיוג תכונות שליליות] יא סטריאוטיפיזציהגבול מהסוג הזה ה

וודאות  [= יצירת מבני על היחס שבין צבירת ההון הסימבולי )30(עמ' ...רבה [= בתכיפות] שאתאר להלן, באיטנסיביות
ים כתבו כבר הסוציולוג, הדומיננטיתשל הקבוצה  והחומרני החומרי וההון פיקטיביים להאדרת הסמלים הציוניים]

הסתתרו מאחורי המושג 'החברה  האשכנזיות:שהקבוצות הדומיננטיות הציוניות סבירסקי וברנשטיין שטוענים 
של המושג הפרוטסטנטי "החברה  תרבותי –[= חיקוי לבנטיני ותת ון שזו נתפסה כמודרנית ומתקדמתוכיו –הישראלית' 

[= היינו, יסודות הנצרות  ו האשכנזים כמגלמים את ערכי המודרניות, הרי שבמשתמע הוצגהמערבית"]
  , התעשייה המתוחכמת, הטכנולוגיה, המדע, הדמוקרטיה וכיו"ב.הפרוטסטנטית]

 –[= של תהליכי הקצנת הנצרות סוותה חלק מהתהליכים ההיסטוריים הממשייםיהעמדת הדברים בצורה כזאת ה

העדתית.  וכך תרמה לעיצוב וחיזוק חלוקת העבודה  – הדומיננטית הדיקטטורית] הפרוטסטנטית ו"השבחת הגזע" של הקבוצה
, הסוותה העובדה שרוב האשכנזים בישראל באו ארצה מחברות שבדומה לארצות המוצא של המזרחים ,ראשית[...] 

יתוח יעוש ופהעולמית, ואשר נכנסו לתהליכי ת [= הרכושנית] של המערכת הקפיטליסטית [= בשוליים] היו בפריפריה
הוסוותה העובדה שהחברה היישובית  שנית,לכל היותר דור אחד מוקדם יותר. ו –מדעי באותו זמן, לערך   –טכנולוגי

 –וחשוב מכל  ,שלישית  לא עמדה בדרגת פיתוח דומה לזו של חברות המרכז במערכת הקפיטליסטית העולמית.
שרת, הולכת והופכת עובדה, הודות לעלייתם של הוסוותה העובדה שהמודרניות של האשכנזים הולכת ומתאפ

  המספקים את כוח העבודה הנחוץ לפיתוח הכלכלי המזורז. [= החרדים] המזרחים ה'מסורתיים' 
לתי צור בבאותן שנים ממש בהן הפכו מזרחים לפועלים חקלאיים שכירים עונתיים, לפועלי בניין פשוטים, ולפועלי יי

לים למנהלי עבודה, לפוע  – האשכנזים חלק גדול מן העולים החדשיםו –ים ותיקים מיקצועיים בתעשייה, הפכו אשכנז
ם, מקצועיים בעלי קביעות, לפקידים עובדי 'צווארון לבן', ולבעלי מפעלים קטנים ובינוניים. השיפור במעמד

, , מהנדסיםוהדרישות שנבעו מן הפיתוח המואץ, אפשרו לבניהם ללמוד בתיכון ובאוניברסיטה, ולהפוך לטכנאים
, לוגיתהמערכת האידיאו ,ופקידים בכירים, העומדים בראש המערכת הכלכלית, מדינתית, מדעית וטכנולוגית. דהיינו

לק אשר מיקדה את הדיון במאפיינים של המזרחים, עזרה להעלים את העובדה ש"מודרניותם" של האשכנזים אינה ח
ים פעולה המושגת, במידה רבה, תודות למיקומם של המזרחממורשתם ההיסטורית מימים ימימה, אלא מערכת דפוסי 

  .]142 –141, 1993[סבירסקי וברנשטיין יקום שיוחס, כאמור, ל'מסורתיות' שלהם.  מ –בתהליך הפיתוח הכלכלי 
 מיננטית,של הקבוצה הדו של תכונות, אישיות חיובית ומודרנית] יצירת מבני וודאות פיקטיביים[=  העלאת ההון הסימבולי

ר, על ידי בניית עב ,הייתה תוך כדי "הסוואה" של עברם, כמו שכותבים סבירסקי וברנשטיין, או במלים אחרות
 ימציהשכללה במקביל בניית עבר סטריאוטיפית ל'מזרחים'. תהליך זה היה הבסיס שהעניק לקבוצה הדומיננטית לגיט

  . של ההון הסימבולי שצברו [= חומרי] אליל"קיפוח אובייקטיבי" של 'המזרחים', וסלל את הדרך למימוש מאטרי
 הייתה עלולה לסכן את מעמדה של הקבוצה ,של משאבי המדינהבין האשכנזים הציוניים והספרדים הקצאה שווה 

עשה , מאחר שהייתה מביאה בעקבותיה כרסום ניכר ברמת החיים של חבריה: "למ[= הציונית האשכנזית] הדומיננטית
 –1949לאמץ בשנים כביכול הן שהכשילו את האסטרטגיה השוויונית שהמדינה ביקשה  יות,האשכנזיות הציונהקבוצות 

  .]305 –280, 1984שגב תום ד''ר . ראו גם: 132 –128, 1984[שפירא " עות הנהגת מדיניות של צנע וקיצובבאמצ 1952
ם לו בארצות אחרות, הייתה האסטרטגיה של התייחסות אל ה'מזרחים' כאל "מהגרים", מעין יחס שהיו זוכי ,מצד שני

 .]210, 1996[לוי  "האחדות הלאומית" כביכול של רעיוןהמייצרת בעיה מעמדית גלויה מדי, כזו שהייתה סותרת את 

                                                           
חשוב לזכור שגם הארגונים הספרדיים הותיקים לא "פתחו את דלתותיהם לעולים החדשים" או השקיעו מאמץ מיוחד להקל עליהם את 147

 ציונאליהקליטה. בכור שטרית, הפוליטיקאי הספרדי הבולט בשנות החמישים, טען שזאת תהיה טעות מצד ה'מזרחים' לתבוע ייצוג פרופור
   [Emanuel 1968, 11]מוסדות המדינה. ב

  ].59, 1999על רופאים הרואים בעולים יוצאי ארצות ערב נחיתות גנטית, ראו: [ליסק 148
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[=  השיוויונית לבין הפרקטיקה המבדלת ]דיבור או כתיבה נמלצים ריקים מתוכן וכנות [= הפער בין הרטוריקה
  . ה והבידול היה מתבצע באמצעות מערכת חוקים ותקנות גלויההיה נחשף, במיד האפליה בשדה המעשה]

יה של הסוכנות, אף טען באחת ראש מחלקת העל ]הציונות הדתיתראשי מ ,העבד הנרצע של מפא"י= [יצחק רפאל 
הישיבות, כי קביעת קריטריונים של מקומות עבודה מעמידה את ישראל בדרגה אחת עם מדינות הגירה אחרות 

טוקול [פרו שיש לעצם קיומה של מדינת היהודיםה מטעמים כלכליים, ומבטלת את המשמעות הייחודית המעודדות הגיר
ל שאבל שנה קודם לכן, אותו יצחק בן רפאל, בעקבות פנייתם הישירה  ,]S 100/18, אצ"מ 16.2.53הנהלת הסוכנות, 

זמין  איש, ככוח עבודה 300בדחיפות משליחיו בצפון אפריקה לשלוח ארצה  [= כעבד נרצע] נציגי ההתיישבות, ביקש
  .]S 100/77, אצ"מ 29.1.52[פרוטוקול הנהלת הסוכנות, וזול, לאחד היישובים. 

 לבין הפרקטיקה המבדלת והאינטרסים ,של "קיבוץ הגלויות" "השיוויונית"יה הקונפליקט הזה, בין אתוס העל
החומריים  האישיים השתמש בה לצרכיהםול הכלכליים, הוביל את הקבוצות הדומיננטיות לעבוד עם המדינה

ית המעמדשל האפליה שדה המבצע את הקליטה, ובד בבד מספק לגיטימיות לחלוקת העבודה  לשם יצירת והפוליטיים,
  . יים, היינו, גזע(= חלוקה של האנושות לבעלי זיקה למוצא ו/או גזע משותף, כגון מזרחיים) שנוסחה במונחים אתניים

נים תיקה ממקומם מנגנועתפקיד כפול", כותב יגיל לוי, "היא עצמה ניהלה את הקליטה, בה "המדינה מילאה אפוא
  ינה. , אשר מילאו משימה זו בתקופת טרום המדהאשכנזית) "מפלגת העבודה"עם  הכמעט הבלעדי (שזוהו ברובםמפלגתיים 

ון ה התבסס על מדיניות שיכשוויוני. מבנה ז–כוננה המדינה מבנה חברתי לאכך, באמצעות שיטות הקליטה שלה, 
או לפרברים של הערים ליד הגבול ממשלתית אשר הפנתה את המזרחים, שזה עתה הגיעו, ליישובי ספר נידחים 

כשמקצתם מחליפים פועלים אשכנזים.  ,ללא תשתיות הגדולות. שם העסיקו אותם בעבודת כפיים בשכר נמוך
יה והשתלבו בבירוקרט במסגרת מעמד הביניים 'התברגנו'לשעבר האשכנזים שיפרו בהדרגה את מצבם,  –הפועלים

הממלכתית הגדלה והולכת או במגזר הפרטי המתפתח, אגב ניצול המזרחים ככוח עבודה זול. תשתית רעועה של 
  .[שם] את מעמד המזרחים" [= העתקת קיבוע התיוג השלילי והיחס המשפיל] שירותים חברתיים ושל חינוך שיעתקו

של  ריכוז ההון הכלכליקי, ברנשטיין ולוי, מצטרפים לשורת מחקרים המגלה את הקשר בין  דבריהם של סבירס
    לבין יצירת ה'מזרחים'. [= בולט מאד, שולט] הקבוצה הדומיננטית

ה פעולה י וכל מי ששיתף אית""מפא "זה מה שהיה: קפיטליזם, סחורה ואי שוויון":   – אמיר בן פורת כותב במאמרו
טור יזם כלכלי דומיננטי ולהכפיף את הסק–לא היססו לעשות את המדינה לסוכן 60–וה 50–שנות הבקואליציות של 

פשרי אהיה יתרון של ממש על כל סוכן  ,בעלת האופי הדיקטטורי והריכוזי הפרטי וההסתדרותי למדיניותה. למדינה
ת ישראל היא שעודדה את אחר, היא פיקחה על גיוס ההון ועל הקצאת ההון ממקורות חוץ ופנים. [...] מדינ

פי פי צרכיה הפוליטיים, או כ –כדי לעצב את ההתפתחות הכלכלית עלהתפתחותם של סקטורים מסוימים בכלכלה 
י בחקלאות ובבניין, כד היא השקיעה הרבה ,. לפיכךפי 'צרכי הציונות'-היה מקובל לתרץ זאת בעת ההיא, עלש

ון ובין הביקוש למז ,של האוכלוסייה ולוטיים ויחסיים כאחדבמונחים אבסלצמצם את הפער בין הגידול העצום, 
ולדיור. הדרך היעילה לצמצום הפער הזה הייתה להשקיע בקיבוצים, במושבים ובאיכרות הפרטית, שכבר היו 

וויון הש –מבוססים למדי. [...] אבל הסיוע הזה הגדיל את חלקם של מקבליו בהון הלאומי, ולמעשה העמיק את אי
דיר ת שהגהפער בין בעלי הרכוש והון ובין אחרים [...] בעיקר העולים מארצות המזרח. תחום ההזדמנויו החברתי ואת

בעל  לא היה אפוא תמים אלא יות האפשריות, ואי השוויון המגזריאת שני העשורים הראשונים הוא שקבע את האופצ
ילאה מ, ובתור שכזאת אך ריכוזית בייסודה] ,[= כיום הקשר אתני מובהק. [...] מדינת ישראל היא מדינה קפיטליסטית

(עמ' .. .]385 –386, 1997[בן פורת  קולוניאליסטיות אחרות –דינות פוסטתפקיד של מתווך בין הון לעבודה כשם שעשו מ

יה מארצות צבאיים", וביטא את חרדתו מהעל –ציח –עבודה –כחצי שנה לאחר שהעלה ביומנו את רעיון "גדודי )37
  :]6.4.1950[גוריון בכנס הפיקוד הגבוה –ה בןרצהאיסלאם, ה

ו מה אין ל  –דבר אחד מוטל על הצבא גם עכשיו, ובלי זה לא יהיה צבא הגנה לישראל. אם הצבא לא יעשה זאת 
לשם . אוונגליסטי חומרני] פרוטסטנטית –לנצרות ,[= חינוך כפייתי כדי להעבירו מיהודיותו הלעשות. וזהו החינוך של העלי

[= הבנוי על בסיס  רק מסגרת צבא הגנה לישראל  –ו האורגן. [...] חלק גדול, אולי הגדול, של קיבוץ הגלויות הז  –כך 
[...] מפקד בצבא הגנה לישראל שלא יראה את ערכו של . [= בכפייה] תוכל לחנך אותו פקודות נוקשה] –של מערכת

[...] שלא יחנך את עצמו, קודם  כחלק מההכנה לביאת המשיח]ולא בלבד, [= החומרי  קיבוץ הגלויות בשביל בטחוננו ועתידנו
כל, לקלוט את האנשים ובטרם יעשה מן האיש רוגם ויורה וקולע וטייס, יעשה ממנו אדם יהודי ובן ישראל [...] 

 ,ית שלה[= הלאומית שלה, הלא ציונית ולכן יש לקבל מהגרמנים רק את הנצרות הפרוטסטנטית לותרנ ממנו את הגרמניותיעקור ו

ואת  שהיא הצליחה להפנים]הציונית השיתוף הסוציאליסטי שלה ואת תיאוריית הגזע והשבחת הגזע  –חייהכוללת את האקדמיזציה שלה ו
[= אחרי שידרוגה הפרוטסטנטי באמצעות  בתוכו את ערכי המורשת של האומה היהודית ויטעהמארוקניות ואת התימניות 

  – , שאנחנו יוצריםקלווניסטי] –[= המושג הפרוטסטנטי ואת הערכים החדשים גוריוניסטי] –"המצאת העבר" של "המורשת" הבן
ומסור לה,   –!  והוא נאמן לה  –המפקד חייב לדעת, שכל המלאכה שהוא נאמן לה  .הוא לא יצלח למלאכתו. [...]

 –[= יותר נכון: הנוצרית יהודיתוה אנושית] –התת :[= יותר נכון תהיה רק גולת הכותרת של הפעולה החינוכית האנושית
שבא  צבאי המיוחד שיתן. לחנך את הצעירה –תקדם לה, שבלעדיה אין ערך לחינוךש יהודית]–פרוטסטנטית האנטי

גוריון נאמן לפולחן "בית הכסא" הגרמני, כי בגרמניה גם הגברים חייבים –[= בן לשבת בבית הכסא כמו בן אדםמארצות אלו 
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 –נחשב לבןשמי לזה הופך למבחן  ,ולכן בהוויתו הנחיתית המעוותת של ב"ג ,צרי כמו הנשים רק במתקן זהלהשתמש ע"פ השויון הנו

[= השלכת ההתנהגות של הנוער  להתרחץ, לא לגנוב, לא לתפוס נערה ערבית לאנוס אותה ולרצוח אותה, אדם]
ידי - על ,עם רוחנית לעולים בכפייה –של ביצוע השמדת , כתירוץ לחוקיות המוסריתעל התנהגות העוליםבעצמו הציוני 

  .אין ערך לאימון ולחינוך הצבאי שניתן להם. [...]  –זה קודם לכל שאר הדברים. בלי זה   – ]צבאה
על  ,ירופהא –מהגרמנים ועמי מזרח ,המורכב מאספסוף של מקבילות אידיאולוגיות גלותיות השלכת אופיו של הציבור הציוני[=  אספסוף

 ף הזה. היתוך האספסווקיבוץ גלויות מביא לנו אספסוףם בתנאים שאנו נצטרך להילחם על קיומנו. לא ילח ]העולים
 87ואכס נורדמ, כשכך גם הגדירום גוריון מתייחס אליו בשנאה אנטישמית עיוורת, כפי שראינו, כאל "פסולת ביולוגית" ו"אבק אדם"–[= שבן

ם אד  –ות אדם זהו היסוד לצבאיות. להי  –י, ישראלי ואחר כך צבאי , גיבושו מחדש, גיבוש אנושי, יהוד]42וחיים ויצמן
משה –ן דתוב ,"היה אדם, היינו, נוצרי פרוטסטנטי בצאתך  –פי סיסמת "תנועת ההשכלה" לגבי מיהו "יהודי" -[= על יהודי

   ..הצבא.ס זה אפשר להקים אחר כך את , ישראלי. רק על בסי]", היינו ה'יהודי' הנוצרי הפרוטסטנטיבביתך
לא ים, אצריך להקים קודם את המסד, שעליו ייבנה הכוח שלנו. והמסד הזה איננו של לבנים ולא של פלדה ולא של עצ

, הודי[= "אבק אדם", ההגדרה של השנאה האנטישמית התהומית הציונית לי אנשים–זה אבק  –מסד של אנשים. ואנשים 
  דלות, הכי מושפלות ושפלות. ו מארצות הכי מנודות ]42וחיים ויצמן 87דאוויעוד" וכדברי מכס נוריחוד גוריון ב"-כדברי בן

מעיראק הבזויה והשפלה. ולא  –אנחנו נקבל, ובזרועות פתוחות, את היהדות מהארץ הכי ירודה שאנחנו מכירים 
בטרם שיהיו יכולים להיות יהודים בארץ בזויה ושפלה, שגם הם לא הושפלו ולא התבזו. נקבל אותם. עלינו להעלותם. 

שלו ושל  גוריון מדגים את אחת התגובות הבסיסיות של הרפרטואר –הטקסט של בן  .149לים עלינו להעלותםיחי
"ויעקור", "ויטע".  – לפי העולים: פירוק, והרכבה מחדשכ מערכת החינוך וכו',בתונות, בצבא, יעבמונהגיו באקדמיה, 

אולם   –יה השנייה ם הדימויים "הפרודוקטיבי" של העלמעול ליתר דיוק –הדימויים לקוחים אמנם מעולם החקלאות 
  הם נאמרים עתה בהקשר צבאי.

אנשים",  –אנושי חסר צורה; "מסד של אנשים", "אבק–ם חומרינהעולים ה ,גוריון–פי התיאור של בן –על
 , חומר שיש להתיך]ונט"של אבן שושן לגבי ה"לו ראה את ביטויו הגזעניים )א. שושן(מהמילון  חסרי תרבות [= "אספסוף"

ות. "היתוך האספסוף", "גיבושו מחדש". הכלי והדגם, "האורגן", לביצוע הפעולה הזו הוא הצבא והצבאי ,ולגבש
   באי".יהפוך הצבא את העולה ל"אנושי, יהודי, ישראלי" כדי שיוכל בשלב השני, הסופי, להפוך ל"צ ,בשלב הראשון

העולים החדשים בכלל ובפרט אלה ה'מזרחים', נמצאים במדרגה  ,וריוןג–של בן[= בסדר העדיפויות]  בהיררכיה
גוריון שולל מהעולים את היכולת לשלוט  –בןדוד  . התרבותית הנמוכה ביותר, שממנה יש לחלץ ו"להעלות" אותם

בעצמם ולתפקד באופן בסיסי. בדומה לתינוקות או משוגעים, אין להם שליטה מינימלית בצרכים שלהם או 
, שדרכם היחידה לגאולה שלהם. הם במידה רבה מלוכלכים, בורים, גנבים, אנסים ורוצחים פוטנציאלים ביצרים

וסגור,  זהו טקסט הנאמר בכנס מצומצםגוריון אינה טקסט עיוני, או קטע מיומנו, –ההרצאה של בן  היא הצבאיות.
ן לפרש את הטקסט שלו כסוג גוריון הוא מפקדם ומנהיגם. בהקשר הזה נית–שבןבפני קהל של מפקדי צבא, 

גוריון מעניק למפקדים את הסמכות –בןדוד טימציה להפעלת המודל 'מזרחי'. , פקודה המעניקה לגימסוים של פקודה
שהם  ,ברורים עד כדי כך –ולא רק כחיילים. הדברים שלו בוטים וברורים  בני אדםככביכול לעצב את העולים 

. הטקסט שראוי לפרסום הוא הרטוריקה הלאומית והמשיחית בריומצונזרים לחלוטין בפירסום הרשמי של ד
  .150הכללית על "מיזוג גלויות" ו"אחרית הימים"

גוריון את המפקדים בהנהגת המדינה והתרבות –בןדוד משתף  ,והענקת הסמכות באמצעות הטלת האחריות
של  משכפליםלהיות  יטימציההופך אותם, או נותן להם לג הוא כךכדי תוך ו (ולא רק בהנהגת הצבא)הישראלית 

  הרפרטואר הדומיננטי ושל המודל 'מזרחי' הכלול בו. 
קטטור הופך [= כי כמו בכל דיקטטורה, כל משפט מנחה של הדי גוריון אינה מוגדרת באופן רשמי כפקודה –הפקודה של בן

ודית סהיא גם אינה פקודה , ו]תוך הסתרת הרצח ,סיבות מסתוריותעשוי להעלם בנ אוטומטית לפקודה, שמי שלא יבצע אותה
י, טקסט של הטקסט הרשמ–במיוחד, היא אינה מוגדרת כסוד צבאי. הטקסט שנאמר בכנס המפקדים הבכירים הוא התת

צא ו/או (= חלוקה של האנושות לבעלי זיקה למוהמערפל והמיסטיפיקטיבי, שאינו משתמש במונחים אתניים  זה שפורסם,
הם זה, נובע בין היתר מכך שיש להקים. כוחם של המשכפלים, אנשי הצבא במקרה המוב גזע משותף, כגון מזרחיים)

  .הדיקטטור ידי-עלשנמסר להם  טקסט של הטקסט הרשמיה–תתידיעה, חלקית לפחות, של 

                                                           
מתוך "חנוך ומורל בצה"ל (דיונים, הרצאות, חומר מתודי), הוצאת המטה הכללי של צה"ל, קצין חינוך ראשי, עמודי סטנסיל מכורכים 149

נות מודים". [הטקסט הגיע אלי במסגרת חומר שחולק על ידי צבי צמרת לתלמידי הסמינר על העליה בשללא שנת הוצאה וללא מספרי ע
 החמישים, בהנחיית הפרופסורים יהודה ניני, ויוסף גורני. צמרת קיבל את הטקסט  מפרופסור יעקב שביט]

רת "הרצאה על חינוך הצבא והעם", [מתאריך    ] תחת הכות1972[בן גוריון,  1951הטקסט של בן גוריון פורסם באוסף מאמרים בשנת 150
של  ]. בטקסט שזכה לפרסום הושמטו הקטעים שציטטתי כאן, ומופיע נוסח שונה לחלוטין המלמד על הפער בין שפת יחסי הציבור6.4.50  –ה

 ותחושף המחיצות העדתיות המדינה ושפת הפעולה שלה: "יצורף בליל האדם הזורם מגלויות נכר, יזוקק ויטוהר מסיגיו הנפסדים. ימחקו
    אחדות נאמנה של אומה מחדשת נעוריה [...] וצמודה לחזון אחרית הימים שהגיעה תקופת ביצועו". 

נים, שאולי יצחק נבון, מזכירו באותן   –יתכן שבן גוריון עצמו ערך את הטקסט מחדש לצורך הפרסום בספר, אך יש להניח שמישהו מעוזריו 
 אחראי על הנוסח החדש.  –שחתום על המבוא לספר 
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 [= בנו הצעיר של הרב הראשי מהציונות הרצוגיצחק כפי שניתן היה לראות מדו"ח המודיעין של הקצין הצעיר 
יא ות אותן אב, ומעדויות אחרשציטטתי לעיל י, שייבחר מטעמה בהמשך דרכו לנשיא המדינה הציונית]הדתית, חבר מפא"

ם בכל גוריון יכולים גם להיתפס כריצוי הדיספוזיציות שיש למפקדים ביחס לעולים, אול –בהמשך, דבריו של בן
, לגיטימציה ואישור מוסדי האלה [= עמדות שליליות]גוריון מעניק לדיספוזיציות  –בןמקרה, זהו אקט שבו 

  .'המזרחיים' של גוף םיקלי הפשוט: הגורם לשינוי מצבזכלומר "כוח", במובן הפי
הסמכות  =[ גוריון קשורה גם לניסיונותיו להעביר את "ההגמוניה" –היסטוריה הפוליטית, פעולתו של בןמבחינת ה

     .חון, יוכל לשלוט כדיקטטור על העם]טיהב [= וכך הוא כראש ממשלה ושר מתנועת העבודה לצבא הפטרונית]
דה העבו –קלאית ובערכים החלוציים של תנועת, ראה בעבודה החפנחס לבון שייצג את תנועת העבודה בעניין זה

ת אאת העולים החדשים, ובייחוד גוריון, ביקש לגבש –בןדוד רתה יש לקלוט את העולים, אולם את המסגרת שבעז
[=  ” מיד בסופו של דבר את הצבאיות בדרגת חשיבות גדולה יותר מזו של החקלאותה'מזרחים', במסגרת הצבא, והע

 על ,יזיתולנצר את מי שלא הצליחו לחסל פעליהם " והשבחתו כיון שאז ניתן לכפות בכוח ובמהירות את החלת "תיאוריית הגזע
  ., לפני שהם יתבססו בארץ]בסיס תיאוריית ההשבחה

ר ספורטא מאוני' ת"א (כד"חוקרים שונים  ידי-עלחלק מההגדרות שניתנו  ןאלו ה –סלקציה סוציאלית, עבדות ילדים 
שתיקה הפועלי שהיו בראשות השלטון ובגיבוי ב –ראשי הממסד :ם נגד האנושות שביצעולפשעי וד"ר שלמה סבירסקי)

ה ממסד זלים. לאחר שלילדי העוו , לעוליםהציונות הדתיתשל של הימין הרוויזיוניסטי, גם לאחר שהוא עלה לשלטון ו
דרו  רובם של הילדים הוגש ת, כךפרוטסטנטי–תעם יהודי ולא בנה להם כמעט אפילו מערכת חינוך נוצרי–רצח יצעב
החל מגיל תשע כעבדים לעבודות במפעלי תעשיה, למשל בשיוף מתכת כעשר שעות  םהוחלט לנצלו "מסתובבים"כ

 עי",ס מקצו"זאת ולעבודת פרך זו הם קראו "בי ם כיצד לעשותביום במשך ארבעה ימים בשבוע ויומיים בשבוע ללמד
 על י".""סלאח, פה זה א  – שתמורתו הם קיבלו מספר פרוטות. חלק מהמסמכים והסרטונים על כך, הובאו בסרט

 וזקני ילדי העולים שעלו עימם ארצה או שכבר היו בארץ נאסר ללמד את ילדי העולים המורים הטבעיים החרדיים של
 ו מורהעמקא זוכרים כיצד עמדו נציגי מנגנוני החושך של השמאל בצמתים הראשיים, כדי לפקח שלא יסתנן אפילכפר 

 מופורס„ –חרדי אחד ויגיע ללמד בישובי העולים, אך מאידך הם גם לא יצרו להם צוותי הוראה פרוטסטנטיים 
ה בישראל הצעירה וכולן הציגו תמונ בעיתוני התקופה בשנת תש"ט כמה כתבות מקיפות שסקרו את מערכת החינוך

 עגומה "במערכת החינוך של הדור הצעיר בישראל השתררה אנדרלמוסיה שלמה", ציין בכותרתו העיתון "מעריב"
= (ושאר העיתונים התחרו ביניהם בתיאורים קודרים ומייאשים...סקרים שנערכו לקראת סוף השנה העלו שרבים 

נוטים לעזו את המקצוע והיעד הנחשק הוא עבודה כפקידים במנגנון  המאנשי ההורא ממעט המורים שכן היו)
רו הממשלתי...מורים רבים אשר גויסו לצה"ל במלחמת העצמאות, מעדיפים להישאר במסגרת הצבאית ורוב אלו שחז

ובד בבד (= נוצרית פרוטסטנטית) ללמד עשו זאת מחוסר ברירה...חלק מזערי מהעולים החזיק במקצועות הוראה 
 –ת(= מוסדות שהושתתו על מבני החשיבה הנוצרישמה ירידה במספר המורים הלומדים בסמינריונים השונים בארץ נר

ום", ["ישראל הי “עד לכדי קטסטרופה –העיתון "הבוקר"...תיאר את המצב בתל אביב כ"גרוע מכל"  .פרוטסטנטית)
         .)]5,7,19, כ' תמוז תשע"ט, ( 22שישבת, עמ' 

  
  ה" באתוס הציונימושג "התחי

  
הודית, ראה בתחייה הלאומית הי„ (עמ' יב). 39טישמי ארתור רופין לאתוס הציונינהגזען הא הוחדר ע''י"התחיה" ושג מ

, 1927–לאומי על גנטיקה בברלין ב–במהותה. אחרי שהשתתף בכנס ביןהשבחת הגזע") "(= רופין תופעה אוייגנית 
ה תופע עת, עד כמה יש לראות ב'שיבת היהודים' לארץ ישראל והחקלאותלד הוא כתב ביומנו: "יותר ויותר נוכח אני

  . )25 '(עמ48 ”)1927.9.14(יומנו, אוייגנית ממדרגה ראשונה 
לה יהודי הגוחלק מהמבטא את הפיכת מכונן מופיע רבות בהסטוריוגרפיה הציונית, כמושג  מושג "התחיה" כידוע,

שמת, כאשר הגולה נתפסת כמרחב מת בו נמצאים היהודים שאומנם בהגיעם לארץ מהוויה מתה להוויה חיה ונו
 ואף  לאחר שכורתים את ראשה לטאהכפי שמופיע אצל ה רצוניים–הילוך של רפלקסים לא מהלכים על רגליהם,

אך למעשה הם נחשבים  ,ויעוד"  חודיגוריון ב"-ובן 42וחיים ויצמן 87כפי שהגדירום מ. נורדאו פחות מזה "אבק אדם"
בים , שהרי אם הם נחשהפרוטסטנטי של הארציות החברתית והחומריות–הנוצריפי היסוד –מבחינה לאומית על יםכמת

אשר כ ,הנאצים ע''יהופנמה של מכס נורדאו אוריית הגזע" ישל "תזו  גזענית תובנה כחיים, אין את מי להחיות.
ששימש  ,B ציקלון גם את גזחנות ההשמדה. במ ,נאציםידי ה-על ת העם היהודיחיה זו הבשילה לכדי יכולת רצתעמול

שר , שהיה לו קפריץ הבר מגרמניהפרופ' פיתח המשומד , והשמדת העם היהודי הגזיםיותר מאוחר לשם יצירת תאי 
ל גוף אדם מת בעכבגולה  היהודי לזו עציונית חשיבה ותדמית  ].2,12"בשבע", לאה פרינס, [ הדוק עם הנשיא חיים ויצמן

מעשה מת להינו  בגולה יהודיהרוב הגרסה כי ינה של האידיאולוגיה הנאצית, שאל גרע דרך הציונות ה, הופנממת –חי
 מצב,,ר כדי ליצו ,בנה מחנה ההשמדהיגם נ שיש רק לנקות את המרחב ממנו. כךו ,חסר רגישותוהינו ההולך על רגליו 

"התרבות  בועז נוימן,פרופ. [ ”מצב של הוויהשל הקרבן כהוויה מתה...במרחב המוות היה המוות  מהותי] [= אונטולוגי
  .], ספריית מעריב, הוצ' אוניברסיטת חיפה81 מרחב, גוף, שפה", עמ' –הנאצית
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 10בגיל  כבר מילדותוהתחנך  על לימוד התורה בטהרתה. הואכבר מילדותו להתחנך לא זכה  ,קוק כידוע ר' א. י.  
"אזכרה", , אילן –[מאיר בר רבובה עם לימוד התורהיתוך ע ,תשל ההשכלה והציונוהתעמולה ספרות ל ברכיה של ע

, "עלי (מנהיג המזרח"י של פולין) יצחק ניסנבוים[ט, ירשלים, תרצ''ז] וכן בבחרותו ובהמשך חייו  –ח''א, עמ' קצח
 וגם ולכן גם הוא משתמש בכתביו פעמים רבות במושג הגזעני של "התחיה" ], ורשה, תרפ''ט189חלדי", עמ' 

    . "אורות התחיה"בשם מחיבוריו מוכתר אחד 
, ההתעמלות ו"יהדות השרירים" של "התנוונות"הות האנטישמית של כיצד הוא הפנים בשלמות את הגזענ נראה כעת,
ות מושגי הקדושה המופיעים במקורשל חילון החילול ווכיצד הוא מבצע את ה די בגולהעם היהולגבי ה מכס נורדאו

 “.להגן על אומתנו..בבריאות הגוף] [= שרוצים להתפתח בבריות גופא,, –יהודה  –בן א. ך, כפי שהתמחה בכודייםהיה
כדברי בנו, שאותו הוא יצר,  (סי' לד) "אורות מאופל"חיבורו ב. ]1108, עמ' "משכנות הרועים", ח''גהרב אהרן רוזנברג, [

הוא מחקה את התעמולה , ב]"נקודה", תשמ" בטאון המתנחליםהציוני משה הס [ בהשראתם של כתבי המשומד
 ,יש ליצוק לתוך ביטויים של קדושה מהתורה הבנת המציאות כחומרית, )היסוד הפרוטסטנטי של(פי  –הציונית, שעל

 255[פרופ. אניטה שפירא, "המוטיבים הדתיים של תנועת העבודה", עמ'  החומרית הציוניתהארצית והמציאות תפיסת  את
 בארץ ישראל ההתעמלות שצעירי ישראל עוסקים בה„ –גנון יבאותו ס רות מאופל")(ב"או גם הוא כתבולכן  ואילך]

. הוא אינו “לחזק גופם...היא משכללת את הכח הרוחני של הצדיקים העליונים העוסקים ביחודים של שמות קדושה...
 המתעמלים) (= שלעבודת הקדש הזאת „ – הדהימה את גדולי התורה ש ,ע להקצנת המצאותיומסתפק בכך ואף מגי

, (שם “מעלה את השכינה מעלה מעלה, כעלייתה על ידי שירות ותשבחות שאמר דוד מלך ישראל בספר תהלים
).9 –155ראה על "קודש וחול במשנתו  של הרב קוק" ב"מולד" (צבי ירון, תשרי, תשל"ג, עמ'  .)ב"אורות מאופל"

ולכן הוא  במקורות היהודיים מה שמופיעהגיע למסקנה הפוכה מכל כתוצאה מהשוואה זו, ר' א. י. קוק   
, שהוא אינו מציין מקורות להגיגיו בעצמו הודה במכתב להוריו,שהוא , כפי לציין את המקור לדבריו לא יכל גם

חלק  ה",''"אגרות הראי[ פה –שבכתב ובעל כיון שאף אחד לא יוכל למצוא כל קשר בין דבריו למקורות התורה

 “הנפש בריאה יותר מאשר אצל היראים ,אצל הפושעים,,ש :ה הגזענית האנטישמית שלוהאמיר וכן ]ד', אגרת א', מט
       .["המעיין", תשרי, תשמ"ו, כ"ו, גליון א'] “מי שמתנגד לי, או שמוחו קטן או שהוא רמאי,, –שלו  געון הגדלותשוכן 

שיש ובמובן החומרי  יה מתהוושהעם היהודי הוא ה, הציונית אוריית הגזע"יר' א. י. קוק מסגל בשלמות את "ת
הנשמה תאיר הבשר ובגבורת ,, –ולא במובן הרוחני כפי שמופיע במקורותינו  ,ויה שניתן להחיותהולהתייחס אליה כג

 לג, עמוד פ]. ["אורות התחיה", “)]"שלמה – מלאכת"( מס' עדיות (א, ז) – ן מת[חצי גוף עליו יותוותחיית המתים בגו

קרבן [" “טור שמעון למה חרב...וי''ל שהיו משחקין בכדור,,ת כחורבן רזו של הרב קוק מוגדאומנם בחז''ל, "תחיה" 
, הם היו מאנשי "מזו וגם מזו אל “ם בהם ולא עסקו בתורהשהיו מבלין ימיה יינו,, הנמי –בשבת אי,, –מפרש " העדה

 ייהםד תורה ולא היו שקועים כל חתנח ידיך", הם קבעו לעצמם זמנים לבילוי בספורט הכדור וכן קבעו זמנים ללימו
       בעסק התורה] ["תלמוד ירושלמי", מסכת תענית (ג, ד) (טו.)].  ,גם בזמנם הפנוי

, של הציונות שהוגדרה כ"שלילת הגלות" והגזענית עם התפיסה האנטישמית מתאחד קוקא. י. שר'  ,רואים אנו
הוא מתאר את  ולכן שאינו יהודי כלל פרוטסטנטי –היות שחסרה לדעתם לעם היהודי לאומיות, שהוא מושג חומרי

אף שבכל מקורות ישראל מופיעים הסברים רבים -, על, ה יח (כרך ב', עמ' פא)]הגלות כ"מיותרת" ["שמונה קבצים"
אומות והרמח''ל כתב על כך בהרחבה והן ביחס ל ישראל לממש בגלות, הן ביחס לעצמו על המטרות הנעלות שעל עם

ך, לשקוע בכל אלא להיפלא לשלול את הגלות הרוחנית שמתריע ר' א.י. קוק  מאידך,ח]. "סימן קנ ["דעת תבונות",
המקורות , כאשר רק אז ייםדומקורות היהה, שאותן יש לצקת לתוך (הפרוטסטנטיות) שיטות הטומאה והכפירה

   .], ירושלים, תשמ''הד –, ח''א, אגרת רצ''ו, קסג"ת הראי''הואגר"[ "התורה יהפכו להיות "ארמון היהודיים
 –ראו בכך הפיכת כל התורות שבכתב ובעלו והזדעזע ,שכל גדולי התורה בתקופתו שנחשפו לכתביו למותר לציין,

 ,נפשבנושאי פיקוח  בעיקר ,כאשר הם נזקקו לעזרתומאידך, הגנאי האפשריים (אך –פיהם וכינוהו בכל כינויי –על פה
). חלק מכינויי הגנאי רוכזו עם כדי שיישמע להם ,ן כינוהו בתוארי כבודאו כשניסו להניאו מהתנהלותו, הם כמוב

"משכנות הרועים" הרב אהרן רוזנברג (של בספרו (כגון: כופר, אפיקורס, מקולקל, משוגע, משכיל וכו') מקורותיהם 
    .)1076בחמישה כרכים, החל מעמוד 

 כךולכן הוא הצטער על ) כביכול הגזע היהודי נחות(ששפיתח סגנו  "תיאוריית הגזע"אודור הרצל היה שותף מלא לית
הפיזיולוגית של הגזע שלהם, הפריע ל"השבחה  ט)] ,ספר במדבר (כג[של "עם לבדד ישכן", מ שבידוד היהודים

  .36"הכלאה עם אחריםבאמצעות 
שרד ר "המויו''[=  "אב ההתיישבות" ארתור רופין,,, – חילחלה לעומקה של התנועה הציונית "אוריית הגזעית"

הגזע  קרא ל"טיהור(שם, עמ' ו')]  יפרוטסטנט –נוצרי(עמ' ג') ו93 החינוך הציונית בארץמייסד מערכת , הארץ הישראלי"
: בשנת "הגזע היהודי" (= הבעיות של)היהודי". אפילו עליית היטלר לשלטון לא ערערה את אמונתו של רופין בקיום 

עמו  ודן "תיאוריית הגזע", חוקר נאצי בענייני )61עמ' (31 הנ"ל) (=ר טהוא ערך ביקור אצל ד"ר האנס גונ 1933
, י עליוןרופין גם טען שההבדל בין האשכנזים והספרדים גזעי ושהגזע האשכנזד"ר  במאפיינים הגזעיים של היהודים.

ך בתהליהגזע) תפקיד חשוב השבחת  ה האווגניקה (=שימש בכך,. אירופי–יותר אוטנטי ויותר קרוב לגזע האינדו
 וראה 61עמ' (31[בחלוקת רשיונות העליה טרם הקמת המדינה והחל מקום המדינה] “"הסלקציה" ו"הקליטה" של העולים

  .עוד דוגמאות רבות לכך בשאר האליטות הציוניות) ,שם
מם או כאלה שד ,(ערבים שהתגיירוגזע, אלא טיפוסים מיוחדים  –, שהתימנים אינם יהודים טהורי(שם) רופין גם גרס

[הציוני היחיד ששימש לו דגם לחיקוי  דבקותו של רופין בתיאוריית הגזע של נורדאו .)או אפריקאי מעורב בדם ערבי
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הודים כחלק יעיוורת של ערבים ו–עידוד רצחניות לדידו גם עליטלר, השליכה ידי ה-עלכפי שהיא נוסחה  ,(עמ' ז')]39
רופין גם השפיע השפעה מכרעת על גיבושה של  .)60(עמ' 28הדדי"אולי אין לנו מנוס מרצח ,, –מובנה באתוס הציוני 

תון "הארץ" י[ע 93 על ארתור רופיןשל איתן בלום מאוני' ת"א  עבודת הדוקטורטנאצית, כפי שעולה מתיאוריית הגזע ה
עמ' (28דמיונו, כפי שהוא כתב ביומנו הצית את  ,גם הבולשביזם הרצחני ברוסיה ככלי מהפכנימאידך, . ]2009.10.9
...שסוציאליזם משמעו סובייטים גוריון השליך את הגדרותיו הקומוניסטיות על הגשמת הציונות –בן,,גם  .)134

    " (שם). ישראל–אצל חלוצי ארץ מקבילות] [=כל אלה נמצאו להם אנלוגיות  –וחשמול 
, גם בשנת תשל''דרס את התנהלותה של תנועת העבודה באמצעות שמעון פ הבולשביזם הסובייטי המשיך להנחות

 פרס) שמעון (=מיום שהפסיד ,, –על שמעון פרס וחבריו  ,כפי שכתב ראש הממשלה דאז מטעם תנועה זו יצחק רבין
זה לזה  על ראשות הממשלה...מנוי וגמור עם שמעון פרס כי הוא וראשות הממשלה בישראל ראויים בהתמודדות אתי
(= "המטרה  נלאה זה את אשליותיו...לא הכיר מגבלות –ביסס חתרן בלתישעליה  נחת יסוד "מוצקה" זוואין להפריד. ה

לפי המשנה  ,"הכל מותר", הדלפות וחתירה מתמדת...וערעור מעמדה של הממשלה .מקדשת את האמצעים")
 [יצחק רבין, "פנקס שירות", עמ'  “הנודעת: ככל שיהיה רע יותר, יהיה טוב יותר לאנשי פרס ולמנהיגם הבולשיוויסטית

מכתבו של נשיא בית המשפט העליון משה לנדוי לשמשון ארד, מקורבו של שמעון פרס מ .], ספרית מעריב, תשל''ט534
ששמעון  עולה, למניינם)] 12,6,19[פורסם ב"ישראל היום" ט' סיון תשע"ט ( למניינם 1996 –לאחר כשלונו בבחירות ב

    פייני, באמצעות לחץ על בית המשפט העליון. פרס ניסה לשנות את תוצאות הבחירות, במהלך בולשביקי או
על הימין  דוקא י" להכריז"העולם, מיהרו "רוב חברי מפא –לאחר מלחמת , עם עליית היטלר לשלטון ובמיוחדאומנם

(מאוחר . השרה לשעבר שולמית אלוני, מקימת מפלגת ר"ץ )30הערה  383עמ' (28 יהודיופאשיזם האתאיסטי כנאציזם 
 עשרה פעמים את ציבור שומרי המצוות בשם "נאצים"–כינתה בכנסת לפחות שש ,בשם מר"צ) יותר היא נקראה

התיעוד  שגם את "הכחשת השואה" יצרו דוברי הציונות. כפי שנראה להלן, .האגודה נגד השמצה] –"מנוף"  ממאגר[
        .[ישעיהו (מט,יז)] “ממך יצאו ומחריביך מהרסיך,,ש ,ממחיש את הידוע מכבר ,הנ"ל

  
 )! וותלמ  –מאלה ש  ! לחיים –(ימינה היהודים במחנות ההשמדה  הסלקציה" הזוועתית לגבי"

 ראשי הציונות ידי-עלהנאצים, אך הומצאה  ידי-עלרק אומצה 
  

היה הרצון לגרש את כל  השלב הראשוןשל המשטר הנאצי ביהודים התפתחה בשלשה שלבים.  "הטיפול"מדיניות 
היה חיסול רובם המכריע של יהודי גרמניה באמצעות סלקציה וגירוש של  השלב השני. היהודים מגרמניה לפלשתינה

את החרדים ואת אלו שאינם  , אךרים לעבודה ועסקנים ציונייםשל הכש עוטם לפלשתינה, באמצעות "סלקציה"מי
לחסל את היה "הפתרון הסופי", היינו, ההחלטה  השלב השלישי והאחרוןרים לעבודה הנדרשת בארץ לחסל. יכש

    נוצר כתוצאה מהלחץ הציוני.  המעבר לשלב השניהפעולה הציוניים.  –, מלבד משתפיכל היהודים
כאשר בתחילה הנאצים  הציונים חינכו את הנאצים לחסל את רוב היהודים באמצעות יצירת מנגנון "הסלקציה",

כפי ציונים לחסל את רוב היהודים, רצו להציל את כל היהודים באמצעות גירוש לפלשתינה ואף התרעמו על כוונת ה
, ראש ועד "ההצלה" בוינה בספרו "פתחו החוץ–היה מראשי משרדמאוחר יותר מי ש ,אהוד אבריאלשכתב 

 לשלחם לפלשתינה או גרמניה דיכל יהואת שערים", על הזעם של אייכמן על הבררנות הציונית ועל הסירוב להעלות 
למה אין אנו דוחפים יותר אנשים לאנגליה  ,נשים מעטים מדי במורד הדנובה...למה שלחנו א,, – לאנגליה או אמריקה

 –וכיוון שהללו דלימפני שאנו מתעקשים לקחת רק צעירים  ,...פעולתנו איטיתלאייכמן הסברתי  ?או לאמריקה
היו אמצעים, אפילו יה –אמצעים אנו סובלים ממחסור תמידי המגביל את עבודתנו. עלינו לקחת גם אחדים מבעלי

אך במחנות ההשמדה,  חינכה מאוחר יותר את הנאצים להשתמש ב"סלקציה" התעקשות זו .“חולים וזקנים
הגזע, שאת החולים והזקנים יש לחסל ואין צורך  –גם חידדה את "הבנת" תאוריית התעקשות זו של ראשי הציונות

חיים ו 87מכס נורדאו אבק אדם", כדבריהגזע הציונית, כיוון שהם "–פי תאוריית-אמריקה עלללהעבירם לאנגליה או 
חינכה מאוחר יותר גם את הנאצים לחסל  ,. הבנה גזענית זו של ראשי הציונות, נשיא ההסתדרות הציונית דאז42ויצמן

הרעיון היה להעלות דוקא מגרמניה את היהודים, שלפי  מום גופני או נפשי, גם מהגזע הארי.–מיידית זקנים, בעלי
 הלמניינם, כשהיה נרא 1932-גרמני. לכן, כבר ב-השתייכו לא לגזע השמי, אלא לגזע ההינדו התיאוריית הגזע הם

 ולאחריה מונה[ הסוכנות ובראשה הנרייטה סאלדשהנאצים יעלו לשלטון בגרמניה, הקימה מחלקת עליית הנוער של 

מוסדות הציונות או ל השמאלכפרי נוער לאלפי בני הנוער מגרמניה ומשם הם הכוונו לקיבוצי  משה קול (קולודני)]
עם קום  ,,אך לא החרדית, על אף שהיו רבים מהעולים, מתנועת הנוער החרדית "עזרא". ), 5-14(עמ' 84הדתית 
מחברי הנהלת הסוכנות וחברי הממשלה, כרבים מעמיתיהם ממנהיגי התנועה הציונית בעבר, שללו לחלוטין המדינה 

וניסו למצוא דרכים לצמצמה (= של עולים ספרדים ו/או תימנים) י מבוקרת בלת את המדיניות היוזמת ומעודדת עלייה
מרות מתקופת השואה ותחת ולהגבילה. עם זאת, הם נמנעו מלהשתמש במילה "סלקציה", שנקשרו בה אסוציאציות 

בזה...המספר הרב של ההחלטות -להשתמש במונחים כגון "רגולציה" או "הסדרה" של העלייה וכיוצא זאת הרבו
התקבלו על הגבלת העלייה, הן הדיונים והן החלטות בנושא זה נשמרו בסודיות רבה וכל חשיפה היתה מוכחשת ש

מיד. מטעם זה, לא נודעו ולא התפרסמו החלטות אלה. כמעט בכל דיון הועלתה שאלת ההגבלה של העלייה והחלטות 
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בדיבורים על "החומר ,, .)100(עמ' 84 “, לעיתים, אף פעמיים ושלש בשנהמשמעיות נתקבלו מדי שנה בשנה-חד
האנוש" הבעייתי של העולים, התייחסו לפליטי השואה וליוצאי ארצות האסלם כאחת. מונח זה, שנתקשר בו רימוז 

"העלייה מבחינת החומר האנושי  סיפר, (= מטעם הציונות הדתית) שלילי נסב על הרכב העלייה...שפירא, שר העלייה
, הגיעה גם הדרישה לביצוע סלקציה). 102(עמ' 84 “של העלייה (= סלקציה)איזה רגולציה  הולכת ורעה...מוכרחה להיות

, חבר ההנהלה הציונית מטעם המשקיף" פירסם מאמר של מאיר גרוסמן",, –מצידם של חוגי הימין הרוויזיוניסטי 
התפתחות זאת מבלי לנסות התנועה הרוויזיוניסטית שטען בו : תהא זו קלות דעת פושעת, אם נסתכל בשיויון נפש, ל

ומתוך החלטיות לווסת תהליך זה, במקום ברכה עלולה  (= מניעת עליית יהודים לא"י באמצעות אלימות)ביד חזקה 
...הרמן ציטט את דבריה של )103(עמ' 84חלילה, להביא לנו העלייה קללה...בל תיהפך העלייה להרפתקה מסוכנת 

שאנו אכזריים, שאנו אנטישמים, שאנו נוהגים ביהודים בצורה שגויים לא גולדה מאיר, שרת העבודה : "היא אומרת 
הוא פירט  היו מעיזים לנהוג כך ושהמשטר שאנו נוהגים בו כלפי יהודים, הוא גרוע מהמשטרים הקיימים בעולם"

.אין זה "קודם נתנו סידור ראשון לעולה ביוצא מהמחנה יהיה כסף בשביל פרימוס וצלחת. היום גם זה לא נותנים..
  .“)113(שם עמ'  ...חרף המחאות, החליטה הנהלת הסוכנות לכפות את הגבלת העלייהסוד שהיו מקרים של רעב ממש"
    
הבטחון הנאצי לבין "ההגנה", בו היא התחייבה להפוך את יחידת  –מסמך ההבנות בין משרד

  יטלרלמנוע את היכולת להתנקש בהכדי  ,הנאצי הבטחון –המודיעין שלה לחלק ממשרד
  

 יקס, מפקדו שלזפרנז  ידי-עלודברים זה בין ראשי הציונות לבין אייכמן, מוסבר במסמך שחובר  –הרקע לדין
 תגלההידי המדינה, אך  -במשך עשרות שנים על למניינם והוסתר 17.6.1937-ב אייכמן בשירות הבטחון הנאצי

  .ים והמוצגים ממשפט אייכמןרק כאשר בשנים האחרונות הועלו לאינטרנט כל הפרוטוקולים, המסמכ
ת זוב אזיקס כתב במסמך, שנרקם הסכם בין ראשי הציונות לגרמניה הנאצית, שגרמניה תחוקק חוק שיהודים יוכלו לע

ם לאפשר ליהודי – לנוכח הסירוב של ההנהגה הציונית מחד של חוק זההמעשית משמעותו גרמניה רק לפלשתינה. 
ר ששאכך סלקציה של העלאת מספר מוגבל של צעירים בלבד לארץ, לבצע  – הגירה לארצות אחרות ומאידך

 ונים להפוךהתחייבו הצי ,בתמורה לכך . שאירגנו להם הציוניים ,המוות בגרמניה –היהודים בגרמניה ישארו במלכודת
טלר ואכן הי ובראשו פולקס פייבל מ"ההגנה" כמרגל ראשי[ של "ההגנה"[ש''י]  "שירות ידיעות"את זרוע המודיעין 

 התחייבותםבובפרט  ,הנאצי מהגסטפוחיוני  לחלק ])" ("מצב רוח" כ' כסלו תשע"ושלח כסף למימון פעולות "ההגנה
כבר על  (גם כשידעו כמה שיותר יהודים לפועל השמדת –כדי שניתן יהיה להוציא ,להגן על היטלר מהתנקשות בחייו

 קשותנסיונות התנ 42 הכל בוצעו סךב .שארעו עד אז ,היטלרקשות בהתנ –לנוכח נסיונות ,השמדת מליוני יהודים)
 ייתראש עיר .או במקום בו הוא היה אמור לנאום ,בקרבתו של היטלר מהם הבשילו לכדי פיצוצים 2שרק כ, היטלרב

ה התנוע ת ברית עם עםמל את "ההגנה" ושלח להם כספים, כרגדיווח, שהיטלר תי"לייבור" לונדון קן ליווינגסטון מה
  "מצב הרוח", כ' כסלו תשע"ח]. עלוןחריג את הדגל הציוני לשם הנפתו [מהבארצנו והעביר חוק, הציונית 

באה ) של ארה"ב, הוC.I.Aוהובאו בארכיון האינטרנטי של "סוכנות הביון המרכזית" ( במסמכים שהותרו לפירסום
 –מסוכנים אלו ז'ק ואן "ההגנה" ששימשו רשמית כסוכני הגסטפו. אחד מחלקת המודיעין של הרשימה של סוכני

- עלנתפס  נאצים) לפושעים(מרגל נאצי בכיר ויועצו של הקולונל הנאצי קורט בכר ומארגן נתיבי בריחה (יעקב לוי),  הארטן
(ראשת ממשלת ישראל מכתבה של גולדה מאיר  ורףמצ יון,רכאב ושם כשהוא מתגורר בת"א 1947-ב הבריטים ידי

ת יחובשל קסטנר נסע לנירנברג לאחר המלחמהישראל ש כמוה על סוכן נאצי זה, אל הבריטים, המלמד סנגורי בעתיד)
 ונטרוי ליצניויס–ורט בכר, קרומאי, הקולונל פוןקהקולונל המרצחים –רביאת כדי להציל בעדותו  ,ראשי הציונות

וא שיטים שהיעקב לוי היה נשוי לאשה ממשפחת שוקן בעלי עיתון "הארץ". הוא פתח בת"א חנות לממכר תכ ת.וממו
"ש, (תחקיר מתועד, רשת ב', מוצלמניינם, בלא שיועמד אפילו לדין  1973גנב מיהודים שהושמדו בשואה ומת השנת 

  ).3019למניינם,  1,2,20
  :עבור משרד הבטחון הנאצי ,מתוך המסמך של זיקס לעבוד כמערכת ריגול ,פרטי ההתחייבות של "ההגנה" ,להלן

מידע  .2. יהודי) סטודנט ידי-על(ראש התנועה הנאצית בשוויץ, שנרצח לוף טי רצח גוס. מידע על האנשים שמאחור1,,
הליגה  ב. ארגוני החרם האמריקאים.  א.אודות תוכניות העבודה והפעילים החשובים ביותר של היהדות הבינלאומית. 

י הפירר יונות התנקשות בחימידע על נס . 3  אליאנס איזראלית אוניברסל, פריז. ג.העולמית למלחמה באנטישמיות. 
ררת עבודת ההתנחלות של היהודים בפלשתינה. יש לחקור ביסודיות. התחקות אחרי עבודה זו מתב .4  (= היטלר).

 י חדשכחשובה ביותר במיוחד, היות ולאחר ההכרזה על מדינה יהודית או משטר יהודי בפלשתינה, יקום יריב פוליט
   .“יניות במזרח התיכוןלהשפיע על המדנגד גרמניה אשר יוכל 
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ראווה ונשפט למוות  –והועמד לדין במשפט לישראל אייכמן היה הפושע הנאצי היחיד שנחטף
ת הציונו–שיניגוד לדרישת ראב ,יונו להציל למעלה ממליון יהודיםכדי לנקום בו על נס, בתלייה

   שלהם קומץ עסקניםלבד לחסל את כל יהודי אירופה מ
  

ים את אי מימונו של "מרכז ויזנטל" לציד הנאצ כשערוריה )5021 24,8,19(כנית "הידברות" אפרים זורוף מתאר בת
  לכך. מרצחים נאצים. לנוכח מה שהובא לעיל מובנת הסיבה –שהוא עומד בראשו, הפוגע אנושות ביכולת לצוד רבי

וא עברית שוטפת, כי הב למרות שהוא ידע לדברכמן מדבר בשפה הגרמנית, יש לציין שמשפט אייכמן התנהל כשאיי
ת אבו אהדו , "הבונים החופשים") מסדר "צלב מלטה" של של 17(שהיו מסווגים בדרגה בחיפה  םבישוב הטמפלרי התגורר
 בארץ וחוסייני, שאף יעץ לאייכמן בביקור –המופתי חאג' אל בחיפה היה שם מבחרותו של אייכמן . חברוהנאציזם

ונה", ע"קראתי ואין , (רבי מיכאל וייסמנדלבאמצעות הגז לחסל את היהודים  לצורך התיאום המודיעיני עם "ההגנה",
  .ג) –כב פרו "מן המיצר", שם באגרותיוההדרת ס

 ם)למניינ 1936(אמר למלך תימן האימאם יחיא בן מחמד חמיד אלדין בשנת תרצ"ו שזה היה מופתי היש לציין, ש
 עת משום "מעשיששנאתו ליהודים נובר סעדיה גמליאל, ם ב"רבי שלו – למלך בנוכחות היועץ לענייני יהודים

 רבי שלום גמליאל העלה את ". האכזריות הקשים שביצעו הציוניים נגד הערבים בפלסטין ולא מחמת יהודיותם
  בספרו "היהודים והמלך בתימן". ,שיח בין האימאם והמופתי בכתב–הדו

בינו ינועדה כדי שהם לא המאזינים למשפט, י הצופים ובעברית באוזנ אייכמן השמעת דברי תמניעשל נראה שהמטרה 
 המשפט שהועלו –(כמובא במסמכיאו מה שהוא אמר זיקס כרת מסמך פרנז הזכגון , רמשפטים מסוימים שהוא אמ

ן " יפתחו בגרמניה בזמל"הקק"אני הוא זה שדאגתי, שרק המוסדות היהודיים הציוניים כ"קרן היסוד" ו" – לאינטרנט)
די כ ,הוא הוכנס לקוביית של חשש להתנקשות בו) (במסוה ואולי מסיבה זו" גל הציוני הונף מעל הבניןוהד המלחמה

קשר הקרופון במידה והוא ישמיע עובדות על יהמ וניתן יהיה לנתק את שגם דבריו בגרמנית לא יישמעו ללא שליטה
או  ,ת כל ציבור הנכנסים לבית המשפטניתן היה לבדוק א (ממתנקשים) טחונוי, כי לצורך הבטחת בעם הציונותשלו 

   להגן עליו רק בקיר זכוכית.
 ,סטנר"נתלה, דוקא לאחר "משפט ק והוא גם והוהובא לישראל ונערך לו משפט ראגם יש לציין שאייכמן היה היחיד ש

 יתונוע מהם ראיונות עבור 28 –"שטרן" הגרמני ערך לעיתון ה כתבשרבים, פושעים נאצים בכירים  הימצאותאף -על
ע נאצי סירב לחסל פוש ש. ב.ה .55. בגילוי פרטים על מקום מחבואו של מנגלהב ואף היה מוכן לשתף פעולה עם הש.

ך ותם ערכמן אילא היה רצוי, שזכרונותיו של אי("מצב הרוח", י"ב אלול  תשע"ח). בסוריה, גם כשבידיו היו פרטים עליו 
 1958ת בשנ (לייף) LIFE  . כאשר הגיעו מסמכים אלו למגזיןיפורסמו ונקראו "מסמכי סאסן" העיתונאי ויליאם סאסן

סוף י חלקים ב[שאחרי עיכובים רבים, ביניהם הסירוב של קלדניות "לייף" להקליד את הדברים המזעזעים במסמכים אלו, פורסמו המסמכים בשנ למניינם

ת אה כדי למנוע ן, כנראיכמי, מיד החל הציד אחר א])60פי הפרסום במעריב מדצמבר  –למניינם (על 60נובמבר ובתחילת דצמבר 
י על ידי ראש ון הנאציםראשי הציונות לגבי דירבמרשיעים נגד  פרטים המגזין, כדי שלא יפרסם ידי-עלהראיונות עמו 

וד יגם אהאו כיצד לימדו ראשי הציונות את אייכמן באמצעות נצ ,ואת העזרה הציונית לכך לחסל את היהודיםהציונות 
מניה, את שיטת "הסלקציה" וסרבו להציל את כל יהודי גר (כפי שהוא עצמו מספר על כך בספרו "פתחו שערים")ריאל אב

  בא"י.הצעירים הכשירים לעבודה פרודוקטיבית ללחוץ עליהם, אלא רק את מיעוטם של  כפי שאייכמן ניסה
מליון  1.2צה להציל ר אייכמן רל בגידת אייכמן בתנועה הציונית, כאשהנושא שבהרחבה  דוןיזה, נ במשפט
גרת "השבחת הבטחת הנאצים לתנועה הציונית שבמס למרות כדי לממן את מכונת המלחמה הנאצית, יהודים,

, )עסקני הציונות(מלבד קומץ  אירופהמזרח ישמידו עבור התנועה הציונית את יהודי  הגזע" הציונית, הנאצים
 מרחבשיש לסלק אותם מה )אירופה –ומזרח ד חלק קטן מיהודי גרמניה(מלב ם נחשבו כמנווניםרוב שמבחינת הציונות

שי , עמדה חוצת יבשות של ראללחץ על האומות כדי שיסכימו להקים את מדינת ישראל(לדעתם) ובפרט שהשמדה זו תתרום [
רבי  י שכתב מרןהציונות, כפי שראינו את עמדתו של יו"ר תנועת הציונית בשוויץ מאיר סאלי וראשי הציונות בארה"ב, כפ

ם לנוכח עמדת, אך ימם ב"ועד ההצלה", שישב עברק תש"ך) –הוצאת "נצח", בנינ"א, -עמ' נ( ראובן גורוזובסקי ב"בעיות הזמן"
 חלה, כמוכח לעיל רעיון השבחת הגזע הרצחני של הציונות .הנחרצת והמוצהרת, הוא פרש עם נציגי אגו"י מ"ועד" זה]

באמצעות "הוצאתם של  את תיאוריית הגזע והשבחתו בספרו שביסס ,ומכס נורדאמהרצל ובפרט מסגנו 
 ידי-עלהפיתוח המדעי של רעיון זה התבצע  .הציוני הראשון כמובא להלן–בקונגרס ועל כך הוא דיבר המנוונים"

ו ציטטנהוקמה, כפי שהציונות  נות ושלשם כךהאויגניקה היא כל מהותה של הציוש, שהסביר כי תלמידו ארתור רופין
ת איצר על כך תחום באוניברסיטה העברית בשם "הסוציולוגיה היהודית" וכינס ולכן הוא  ,את דבריו אלה לעיל

   .וכותגוריון ציטט ממנו אר –, כאשר מעריצו דוד בן"מחקריו" בספרו "הסוציולוגיה של היהודים" בשלשה כרכים
, ]"לייף"פי שהוא צוטט בתימלול ההקלטות שפורסמו בכ[ סיפר אייכמן לסאסןהצעת אייכמן, כאשר ראשי הציונות דחו את 

ץ כדי לאושוויבקלות להעבירם  ה ולהרגיעם, כדי שניתן יהיהקסטנר עזר לו להרדים את חושי יהודי הונגריישראל ש
אס.  , בין היחס שלנו באס.למעשה היה דמיון,, –להשמידם, כרצונם של ראשי הציונות, כפי שאמר אייכמן לסאסן 

  .)19.09שעה  19.3.2017דר, "מעריב", עיתון דיגיטלי,  –שרה ליבוביץ( ”ולם של המנהיגים הציונייםהשקפת העל
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ברג אלפרד רוזנ האידיאולוג הראשי של הנאציזם העיד ,הציונות –תהנאצית ותנוע –בין התנועה על סיכום זה
תור טורט של איתן בלום על ארבדוקגם  , כפי שהובאו עדויות על כךם במשפטי נירנברגיפושעים נאציועוד מספר 

רנד, ע"פ בפני בשהודה [ ליצניויס–, קרומאי, הקולונל פוןקורט בכרהקולונל המרצחים  –ירופין. לעומת זאת על רב
ים בגיטאות שיטתנו היא להשמיד את היהודים באמצעות עצמם. אנו מרכזים את היהוד,, –במשפט קסטנר  עדותו של יואל ברנד
 , שהצטיינוויונטר)] 109(עמ' 86 “מגרשים את היהודים על ידי יהודים ואנו ממיתים אותם בגאז בידי יהודים באמצעות יהודים, אנו

הציל לבמיוחד לנירנברג כדי לפעול להצלתם, או שלח תצהירים בסיטונות כדי קסטנר ישראל נסע  ,בחיסול היהודים
 פט קסטנר"שהיה הסנגור של גרינוולד ב"מש וטיוב)בי (כפי שמוצגהמרצחים, כפי שהוכיח עו''ד שמואל תמיר  –את רבי

שלא היה חלק מהמשפט. זה קרה אחרי "משפט  ,הגעתי לאלכסנדריה ליד וושינגטון ומצאתי את המסמך הבא,, –
ומאי, , מכתב של קסטנר אל קרהעולם השניה) –(שנתיים לאחר מלחמת 5.2.1947קסטנר". אני מחזיק בידי מכתב מתאריך 

 את הקשר למשפחתך, אך על המכתב באיזה קשר "מר קרומאי הנכבד מאוד! מצאתי  –ל הגרמנים הנתון במעצר אצ
 של רבים (=, קבעתי את התפקידים של אלו בדו''ח מקיף שהצגתי בבזלאני יכול לעזור להם, עוד לא קיבלתי תשובה. 

. אני ולין)מיליונים מיהודי פ 3שמדתם של שהיה אחראי אישית לה  –(כמו קרומאי  שעזרו לנו המרצחים הנאציים) –בכירי רבימ
ה מקווה שהצעדים שננקטו עד עכשיו יקלו עליך לזכות שוב בחופש שלך, להתחיל את חייך על בסיס חדש. עד כמ

 קלות אני שוכח את אלולא יקל לי הדבר לעשותו, אבל לא בשהתנאים יאפשרו, אשתדל לעזור לך בזה. בודאי ש
הממונה   –היה גנרל ואפ. אס. אס. הנס יוטנר .  "להציל) אלו שרצינוד את העם היהודי, מלבד (= להשמישגילו הבנה כלפינו 

 ריכוזה, מפקד כל מחנות הראשי על מחנות ההשמדה והריכוז הנאציים. אני מצאתי גם תצהיר של קסטנר לטובת יוטנר
 –הצלת פושעיל הממסד הציוני) (= של. יוטנר משתחרר תודות לתצהיר של קסטנר. פעלה מערכת סיטונאית וההשמדה

הוצג בבית שמכתב,  קסטנר כתב .”מדיםמנהיג המוש ידי-עלעונש המגיע להם, מהמלחמה נאציים אחרי המלחמה 
  ).80(עמ' 86 הניצל בכר מעמוד התלי שבזכותו המשפט, לחבר הנהלת הסוכנות ושר האוצר הראשון אליעזר קפלן

 10 בערוץ התאוננה בראיון טלוויזיוני עמה ,ר "המחנה הציוני""יו , שהיתהקסטנרישראל נכדתו של  מרב מכאלי,
עם שהוא נשלח מטהינה אך האמת בשנת תשע"ז, על כך שהפירסומים מייחסים את נסיעתו להעיד כיוזמתו האישית, 

וט טפפלמנוע ממנו במטרה וכן  אייכמן הובא לדין על בגידתו בתנועה הציוניתפא"י ועוד עסקנים ציוניים. מראשי 
, אך יש עדיין לבדוק, האם והביצוע של השואה ןבתחום הרעיו הציונות –של ראשי מיותר על חלקם המכריע

  .ידשיתכן ויתגלה בעת ,ישיר ביסוס עובדתיגם , ישנו הגיונית זו המבוססת על שפע מסמכים ועובדות להיתכנות
גד ביעה במשפט נהת –את כתב מי שערך ,עם גבריאל בך (כ"ט אלול תשע"ז)"עולם קטן"  בראיון בביטאון השבועי

 שאין ספק ,השופטים את אייכמן לדעתו על השואה. הוא אמרלקראת סוף המשפט שאלו ,, –אייכמן, הוא מספר 
להאשים אותו במעשים  אפשר-שמדובר בפשע נתעב וכי הוא מתנגד לפשעים שכאלה ודומים להם, אך עם זאת אי

ל ו כמנהביכולתו להתנגד לממונים עליו...אני חושב שאייכמן נכנס לתפקיד הוא רק מילא הוראות ולא היההללו, כי 
ים בממד ברור שאדם שעוסק ,המחלקה היהודית בגסטפו, כי חשב בשעתו שהדבר נכון בעבור הקריירה שלו. מצד שני

 עצמיחייב לאבד את שפיותו בשלב כלשהו. האפשרות היחידה להמשיך לתפקד היא באמצעות שכנוע  ,כאלה של רצח
 כתבושלא מדובר ברצח אלא במעשה חיוני...אחת ההוראות שלו הייתה, שהיהודים ההונגריים המגורשים לאושוויץ י

כדי להקל על הגרמנים על  ,המשפחה והחברים שלהם ויזרזו אותם לבוא–מיד עם הגעתם לשם גלויות לקרובי
 ם יפיםקיט נהדר, טיולי–אנחנו נמצאים במקוםאמירות כמו: "מלאכתם. הנוסחים היו קבועים ומוכתבים מראש וכללו 

  .“מאד, העבודה קלה אבל אין הרבה צריפים ובתים, לכן בואו מהר ככל האפשר כדי שיהיה לכם כאן מקום"
 –יהודו[ה"אייכמן טען בזמן משפטו בירושלים, שמעולם לא היה אנטישמי...איני מסלק את האפשרות כי אמר אמת" 

אם  .ניינם)]למ 30,8,19(כ"ט אב תשע"ט  4, עמ' ובל לספרות,  אימרה קרטס, מתוך חיבורו "השואה כתרבות", צוטט ב"הארץ"נוצרי ההונגרי, חתן פרס נ
" של ב"פתרון הראשונילשיטתו , שהוא לא שנא יהודים ואכן ראינו שהוא דגל נתו היתהוכו אייכמן אמר את האמת,

ניה, תנועה הציונית דגלה בפתרון זה רק לגבי יהודי גרמללא השמדתם, בעוד שהלא"י לטובתם גירוש כל היהודים 
מדה, כפי גרמנים מהגזע העליון וגם זאת לאחר עריכת סלקציה מי לחיים ומי למוות במחנות ההש –הם הינדושלדידה 

 אירופה, אך לגבי שאר יהודי "פתחו שערים"בכתב ש, כפי שביקש רק לגרשם שדרש נציגה אהוד אבריאל מאייכמן
   .כסים"בספרו "פרדו כתב נורדאוכפי ש בצורך להשמידם כגזע מנוון, זו דגלה תנועה ,מזרחהיודן מ –וסטובפרט הא

את מלוא הפרטים על "התנחלות היהודים בפלשתינה".  זיקס, התחייבה ההגנה לספק–כפי שראינו לעיל במסמך פרנז
התימנים באמצעות יבניאלי, שסיפר  לכן, לנאצים היה מידע מדויק על הפתיון שיצר המשרד הארץ הישראלי עבור

שלחו עדן מצפה להם אם הם יגיעו לארץ ישראל והמשרד דאג שחברי מפא"י התימנים בארץ גם י–לתימנים איזה גן
  .72 רופין וב. ג. גם הונו את תימני ראשון לציון שיבנו להם כפר ליד לנחלת יהודה להם גלויות ברוח דברים אלו.

כשלתימנים אמר יבניאלי שהוא השליח של הרב קוק, כי ["המשרד הארצישראלי" ידי-על לארצנו מכלל התימנים שהובאו 500

, החולה ביצותנשלחו מיד לייבש את  ])514(עמ' 79 )270(עמ' 39 , יבואו התימנים אליו בטענותהתרמית רופין לא רצה שכאשר תתגלה
אייכמן  ., הקבורים שם300תו מתוכם מן ולכן ללא מתן תרופת החיניאנושיים  –כשהם ייבשו את הביצות בתנאים תת

למד מהציונים את שיטת השבחת הגזע באמצעות ניצול המנוונים עד תום ולאחר מכן לחסלם באמצעות לוחמה 
הוא ביולוגית של חיידקי המלריה, אלא שאייכמן העדיף לוחמה כימית באמצעות גזים וכדי למושכם למלכודת המוות 

שלגבי הצלת יהודים בודדים או קבוצה קטנה  ,בך מספר שם גבריאל יוניים את התימנים.הצ ילמד את השיטה מפיתוי
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 החמיר ופעם אחת זה היה אף בניגוד לדעתם של הממונים עליו וכך הוא קנה את אמונם, כדי שהוא יוכל הוא תמיד
כל ראשי  כך קול זעקה על יותר, היינו את כל יהודי הונגריה, אך כאשר הקימו נגדו בבוא העת לנסות להציל הרבה

עם קו  –הממונים עליו והוא יישרמ להסתכן בתוכניתו ת, הוא חששהציונות מתוך נימוקי הגזענות האנטישמית הציוני
גם די הונגריה וסביבתה ומאז ראשי הציונות ופעל מתחילה ועד סוף כפי שהוא למד מהציוניים כיצד לחסל את כל יהו

  פי שהוא למד מהציוניים. כ ,לדבר במונחים גזענייםהוא החל 
יה וניתן פומבי להצעת אייכמן להציל את כל יהודי הונגר מספר שנים לפני משפט אייכמן, התקיים משפט קסטנר

ר אחד כיצד הנהגה זו סירבה לתת אפילו דולשליחו יואל ברנד להנהגה הציונית, אך תמורת משאיות וקפה באמצעות 
תב כוזי בנימין הלוי . נשיא בית המשפט המחבאמצעות הבולשת הבריטית למטרת ההצלה ואף גרמה למעצרו של ברנד

    בהשמדת יהודי הונגריה וסביבתה.  חשוב ומהותי חלקקסטנר יש  ובכללההנהגה הציונית בפסק הדין, של
חק שלחץ על השופט העליון יצ ,[משה שרת הציונות ועוזריהם –שכל ראשי ,עיד במשפט קסטנר והוכיחיואל ברנד ה

גן ס( טדי קולקו י בזמן המשפטמטעם מפא" אהוד אבריאל חבר הכנסת ,)19,2,16ן לדחות את התביעה על קסטנר ("ישראל היום" אולש

והשתדל  יטיםהסגיר חברי כנופיית האצ''ל לברו בזמן השואה) 23,10,20(מעריב  בן אלקנה מ"ההגנה" ש. כמושהיה סוכן בריטי , )ראש ש''י

דיעה זו יהישראלית לפרסם השגרירות שנענה לבקשת ,  MI5–ן הבריטי הארכיב הביו םרסכפי שפי, פקד האצ''לבגין ממנחם להסגיר גם את 

ת היו מעורבים בתכנון השמד ]למניינם 30.3.07–רונן ברגמן ב"ידיעות אחרונות" בכפי שפירסם  אחר מותו של טדי קולק,לרק 
 בן הכט שכתב את הספר "כחש" על .ים והאמריקאיםם וחתומים עם הנאצבאמצעות הסכמים סודיי ,יהודי אירופה
  פה.מתאר כיצד ראשי הציונות עלו לרגל אליו וביקשו ממנו שיצנזר את חלקם בהשמדת יהודי אירו ,משפט אייכמן

נות נגד סוכנות הביון הגרמנית, על כך שהסוכ המשפטיות יהתביעות , מוצגותת הגרמנית גבי וברבאתר של החוקר
   ים הנאציים, עאת כל המסמכים הקשורים להסכמים בין גרמניה למדינת ישראל בקשר לפוש אינה מוכנה לפרסם

ם באתר מוצגים מספר מסמכים מסווגים שהסוכנות הסכימה לשחרר ובה אף שבית המשפט בגרמניה פסק לטובתה.-על
  מדינת ישראל. ידי-עללגבי לכידת אייכמן  ,הסכמים שנכרתו בין ישראל לגרמניה

ולכן  אשי הציונותר ידי-על לפני קום המדינה ולאעוד  בריטיםידי ה-עלוי היה שופט מקצועי שהתמנה בנימין הל
שפט הלוי ינהל את מבנימין אם  ,זיקס –למסמך פרנז במשפטו של אייכמן לראשונה פומבי היה חשש סביר שינתן

הלוי כמן, שיחסום את האפשרות שמובן מדוע הועבר בזריזות חוק בכנסת לפני פתיחתו של משפט איי ,לכן אייכמן.
וגמת ולא שופט מחוזי כד (= בג''ץ) ינהל את משפטו, באמצעות חוק שאת המשפט ינהל רק שופט בית המשפט העליון

דין של ץ על פסק ה"דברו ולכן בערעור לבג –גוריון ועושי –בר נבחרו בהשפעת בןהלוי. שופטי הבג"ץ כ בנימין
  הלוי. נימיןתו הנ"ל של השופט בץ פסל את קביעהבג" ,קסטנרישראל 
, שכאשר התפרסם גזר הדין של מוות בתליה של אייכמן, נזעקו כל ראשי ובכירי האקדמיה בך מספר גבריאל

יא ת הנשאוכדי לשכנע  הישראלית ואנשי הרוח, כגון, מרטין בובר, גרשום שלם, הוגו ברגמן ועוד לבטל את גזר הדין
ם עצבי כאחד מראשי ההנהגה הציונית היה חשבון ארוך ונוקב –דים, אך לבןהם השתמשו בנימוקים מתחס .צבי–בן

את  להסתיר ידיהאייכמן, כי עד למשפט קסטנר הצליחה ההנהגה הציונית באמצעות שופרות התעמולה שהיו נתונים ב
לפים של נסיונות ההסתרה קאך משפט קסטנר טרף את כל המעלליה בפרשת סיכול הצלת יהודי הונגריה, 

עתו לא היה , כי לולא הצאייכמן אשם"היה ", בחשיפה זו ההנהגה הציונית ומבחינתה ידי-עלהעבר –צאתוהמ
די ל יהווכן אייכמן יכל לגלות, שהוא רצה להציל את כ אנטישמי האמיתי של התנועה הציונית–מתגלה פרצופה הגזעני

ם", ("פתחו שערירים הכשירים לעבודה ראשי הציונות שהתעקשו לבצע סלקציה ולהציל רק את הצעי לעומת גרמניה,

  י קצוב.בלת עולם במאסר ,לא לחון את אייכמן ואפילו לא להמיר את עונש המוות צבי –ולכן התעקש בן אהוד אבריאל)
  

 –ציוני בחסות הממשלה, שדרכו התרסק האתוס הגזעני–משפט אייכמן יצר מופע אנטי
פתרון התעלומה: כיצר  נחות ומנוון.  אירופה כגזע–אנטישמי הציוני, של תאור יהודי מזרח

  גוריון שטיפח אתוס זה –אף משטרו הדיקטוטורי של בן -על ,התאפשר הדבר
  
 ידי-עלעלי להודיע בכנסת, כי לפני זמן מה נתגלה "  –גוריון מעל במת הכנסת  –למניינם הכריז בן 23.5.1960 –ב,,

בארץ  , אדולף אייכמן...אדולף אייכמן כבר נמצא במעצרהבטחון הישראליים, אחד מגדולי הפושעים הנאציים –שרותי
נתלה אייכמן בכלא  ,כשנתיים ועוד שבעה ימים אחריו ...זה היה תאריך ההכרזה. "ויעמוד בקרוב למשפט בישראל

פרק עלום ומוערך פחות מהמידה הראויה לו, הוא חקירת המשטרה אחרי שאייכמן ...איילון ואפר גופתו פוזר בים
מעצר באזור קיבוץ יגור בצפון. על חקירתו –אייכמן בארצנו, הוא הועבר למחנה ו של. עם נחיתתוהגיע לארצנ

מפקד פיקוד צפון וצוות  ,גולדמן". בראשה הוצב 06הופקדה יחידה מיוחדת שהוקמה לצורך המשימה, בשם "לשכה 
עם כל חברי היחידה, "  ואף דיבר כמעט 06את הציבור לפעילות המיוחדת של "לשכה  האיש שחשףחוקרים...

קלטתי שיש פרק בתוך "  – דוקומנטרי הנושא את שם היחידההוא הבמאי והתסריטאי יואב הלוי, שיצר סרט 
חלק של המשפט והחטיפה של אייכמן, אך המשפט אייכמן שהסיפור שלו לא מפותח כמו השאר. אנחנו מכירים את 

חלק הזה היה המשמעותי ביותר מבחינת איסוף החקירה והכנת התביעה נשאר בצל ואיש לא דיבר עליו...ה
הוציאו משם את כל  הראיות...האנשים האלו היו סגורים תשעה חודשים עם אייכמן במחנה שנקרא אז 'מחנה אייר'. 



323  
 

 

  אחד לא הגיע לשם. הם היו חוזרים הביתה פעם   חד אתו. זה נחשב למקום מבודד, אףשאר העצירים וסגרו אותם בי
כל סיפור השואה כפי שאנחנו מכירים אותו  .להם לדבר על מה שארע להם בתוך המחנה ואסור היהבשבוע 

. עד אותו זמן לא נעשתה במכוון עבודה יסודית ומסודרת בנושא. החוקרים הללו ידי-עלכיום, התעצב במידה רבה 
ים היום את האופן שבו אנו תופס. ההיסטוריה כתיבת, הם לקחו על עצמם גם תפקיד בפרט לעבודה המשטרתית

  ." 'מחנה אייר'בחדרים של  התעצב במידה מרובה, השואה
, , ראש היחידהאברהם זלינגרשונות בנוגע לדרך ניהול החקירה.  גישות)= (במהלך החקירה נוצרו שתי אסכולות 

    חתר למקצועיות מוחלטת. הוא נטה לדחות את העדויות ולהתבסס על המסמכים המפלילים. 
השני, נטה לעבודה המעניקה חשיבות גם לצד התודעתי והתחושתי שבחקירה. גולדמן היה  מן העבר מיקי גולדמן

ותים וזה יצר עימ יותר עדויותהרבה החקירה על  בעצמו ניצול אושוויץ ומשפחתו נספתה בשואה. הוא רצה לבסס את
ים. במהלך המשפט מפקד היחידה, התעמת ממש עם גולדמן על מספר העד סגןשהיה הופשטטר בינו ובין זלינגר. 

    את סיפור השואה במלואו.  ף את הצד הממלכתי והתודעתי, שחושףכידוע העדי גדעון האוזנרעצמו, 
במהלך התקופה  . אבנר לס, היה היחיד שהורשה לחקור את אייכמן פנים אל פנים החוקר האישי של אייכמן,

 ארוך של החקירה והמשפט, אבנר לסמהלך ההארוכה הזו נוצר ביניהם קשר מיוחד של חוקר ונחקר. אחרי ה
הוא התגורר בשוייץ על גבול גרמניה...הוא הושיט יד לגרמניה  ארץ עם משפחתו וחזר למקום שבועזב את ה

    . וחזר לחייו שנגדעו שם. הוא אפילו החזיר לעצמו את תעודת הזהות הגרמנית שהיתה לו
רצו למשוך אותו כדי עצמו היה דרמטי מאוד. הם  המפגש שלהם עם אייכמן חלקם של החוקרים היו ניצולי שואה.

האוזנר, התובע הכללי...השפעתו המכרעת על גורלו של המשפט...היתה בהחלטתו גדעון ...שידבר בחקירה.
בשרן את מידה ארצי ועולמי ולחשוף את הפנים החיות שחוו על  –האסטרטגית למנף את המשפט במהלך תודעתי בקנה

שלא כמו במשפטי נירנברג, שבהם הסתמכו על מסמכים בלבד, האוזנר החליט להביא  .בינינו הזוועות ועדיין מתהלכות
    ...חלק גדול מהעדים לא הסכימו לבוא ולהעיד. מאה ועשרה עדים –עדים שיעידו במשפט 

 , שעדותו הדרמטית שבמהלכה התעלף, נחרטה בתודעה הישראלית. הואהסופר קצטניקרב לבוא הוא יאחד העדים שס
ב לבוא כי הוא חשב שלא יוכל לעמוד במשימה, אבל להאוזנר היה חשוב מאוד שהוא יבוא להעיד, כי הוא כבר סיר

אפילו משפחתם לא האמינה  –פחדו שלא יאמינו להם היה מוכר כסופר שואה...הוא וגם אחרים שסירבו לבוא, 
מו לא היה בשואה, הוא הגיע עם אביו כיועץ המשפטי לממשלה...האוזנר עצ ...האוזנר הופיע בעצמו בבית המשפטלהם

 שנים את פעולת החטיפה של אייכמן 50לארץ במסגרת תפקיד דיפלומטי מטעם ממשלת פולין...באו''ם גינו לפני 
    או לגרמניה.  ,ודרשו את החזרתו לארגנטינה

אותו זמן  הצברים, שעד .במהפך התודעתי שהוא חולל בציבוריות הישראלית המהפך שיצר משפט אייכמן התבטא
נהגו להתנער מניצולי השואה, בטענה שהלכו כצאן לטבח, גילו באחת את עוז רוחם וגבורתם של ניצולי השואה ושל 

כדי להשאר בחיים ולעלות לארץ ישראל. גדעון האוזנר עצמו הגדיר זאת  הקורבנות ואת המאבק ההרואי שהם ניהלו
היו הם ה היו כאן בזמן מלחמת תש''ח, 'למהו מוישל'ה ושלוי"המשפט לימד את הנוער בישראל, כי איל בפתגם קולע:

 “..."הם היו הולכים לתאי הגזים –אם אז הם היו שם  ,נלחמים בגבורה ומקימים את המדינה ואילו עוזי ויאיר
ספרו זוהר מתאר ב-פרופ. מיכאל בר .]למניינם) 8.3.18, כ''א אדר תשע''ח (15שבועון ''בשבע'', במוסף 'אתנחתא', עמ' [ה

אפשטיין, ת"א, -סה הקודמת "הנוקמים", הוצ' לויןר, גירסה מורחבת ומעודכנת של הגי1991הוצ' מגל, ת"א, , 200עמ' ["ביום נקם" 

בשעה ,, –בבוקר, כאשר ראש הש.ב. איסר הראל מפקד אישית על החטיפה  22,5,60-ב שאייכמן הובא לארץ, ]1969
ך מכוניתו. נהגו המסור יוסי ישב ליד ההגה. "יוסי אתה מוכרח להגיע סיים איסר את כל הסידורים וקפץ לתו 9.15

בן  .אם זה יתפרסם פעם, זה יהיה משהו עולמי""יותר מהר !...תשמע, אמר לו איסר... -" 10לירושלים לפני 
גוריון הופתע לראותו, "מתי חזרת ?" "לפני שעתיים, אייכמן ישנו". "איפה ?" שאל הזקן. "כאן בארץ" אמר 

"..."האיש גם הודה בזהותו", אך הזקן התעקש...הוא יסר..."אתה בטוח לחלוטין שזהו אייכמן" ? כיצד זיהית אותוא
דרש כי אדם או שניים המכירים את אייכמן, ייפגשו עמו ויזהו אותו רשמית...איסר יצא מחדרו של הזקן...איתרו 

הם הובאו מייד למקום מעצרו, שוחחו אתו וזיהו אותו שירותיו תוך שעות ספורות, שני ישראלים שהכירו את אייכמן. 
שירותי הבטחון את על רגליו. ידיו רעדו. האיש שמסר לחיוור ונרגש, קם (= בפרנקפורט), רשמית...פריץ באואר 

כתובתו של אייכמן בארגנטינה, האיש שבלעדיו לא היה אייכמן נתפס, לא יכול עוד לשלוט ברוחו. הוא לפת את כתפו 
חיבק אותו ונישקו בחום. דמעות פרצו מעיניו. בשעה ארבע אחרי הצהרים נכנס בן גוריון ), סוכן הש. ב.= (אלי של הישר

לאולם הכנסת, עלה לדוכן הנואמים...קרא הודעה קצרה מן הכתב "עלי להודיע בכנסת, כי לפני זמן קצר 
לאחר שהובאה בפני מועצת הבטחון נתגלה...אדולף אייכמן נמצא כבר במעצר בארץ...והתקרית לא חוסלה, אלא 

ושימשה נושא לויכוח כואב וקשה...הקנצלר אדנאואר, המדינאי היחיד שהיתה לו זכות כלשהי לדרוש את הסגרתו של 
, בבית 1961באפריל  11-, באייכמן, העדיף להתעטף בשתיקה...משפט אייכמן נפתח אחד עשר חדשים לאחר לכידתו

, נידון אייכמן 1961בדצמבר  15-עלו עשרות רבות של נפגעי הנאצים...ב העם בירושלים...על הדוכן העדות
לאייכמן כי שעת הדין קרובה. בתאו, כתב הנידון למוות כמה  , בשעה שמונה בערב, נמסר1962במאי  31-למוות...ב

ור נכנס לתאו הכומר האוונגליסטי, הפסטם "כרמל". לקראת חצות ומכתבים למשפחתו ושתה חצי בקבוק יין אד
ותו את איש הדת . "הערב לא אשוחח עימך על התנ"ך" אמר לו אייכמן, בראהאל, שכבר ביקר אצלו פעמים אחדות
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: "אנו ניפגש תר הלילה"...דבריו האחרונים של אייכמן, שנאמרו בהתאם למסורת הנאצית ומי נכנס, "אין לי זמן
רצי..."...גופתו של אייכמן נשרפה בתנור בקרוב...חייתי כמאמין באלוהים...נשמעתי לחוקי המלחמה ולדגל א

, צלחה ספינה מהירה של 1962ביוני  1-אלומיניום שהוצב בחצר בית הכלא ברמלה...שעה קלה לפני עלות השחר, ב
   .”משמר החופים את גבול המים הטריטוריאליים...הטיל קצין משטרה בכיר את אפר גופתו של אייכמן אל תוך הגלים

 לפי אמונתם של האוונגליסטים, חובה להביא את כל היהודיםאוונגליסטי ו-פרוטסטנטי-וצריאייכמן היה גם הוא נ
ר צריך להביא לארץ בעיקר את אלו שהם כב. כמו כן לארץ, כדי שיקימו את המקדש ואז יופיע משיח השקר שלהם

מהציטוט  ושמדו.שלא ירצו להתנצר יבארץ שאינם משומדים,  שהיהודיםכ, נוצרים פרוטסטנטים-משומדים יהודו
יסר שלעיל נראה שבן גוריון לא ידע על המאמצים ללכידת אייכמן וניסה תחילה להתכחש לכך שמדובר באייכמן וא

וד את בסשלכידתו וחיסולו של אייכמן לא יוודע לעולם, אלא שבן גוריון הבין, שלא יהיה ניתן לשמור ז ,הראל חשב
  ולכן נאלץ לפרסם את דבר לכידתו.

ו , אלא הוא הובא בסודיות, כדי לחקור אותלארצנו לשם משפט ראווה ''ל עולה, שאייכמן לא נחטףהנ'מהתאור 
ירת ים ביצעל חלקם של הציונ ,, מלבד ויליאם סאסןלמי הוא עוד סיפרמצעות "מסמכי סאסן" ומסמכים נוספים, בא

לוקת חקירה לנוכח המח, אלא שכבר בתחילת הכך מיד לחסלו–ואחרביצוע השואה  ומעורבותם בהצלחת השואה
 תה, פעולה שהיהיועץ המשפטי לממשלה, להביא עדים רבים –של גולדמן והאוזנר  הפנימית בין החוקרים ומלחמתם

 הכרזהה להסכים למשפט ראווה לאייכמן. גוריון–ולכן נאלץ מיד בןלעריכת משפט ראווה מביאה במהרה  בהכרח
מור לשלרצון  נוספתשזו גם היתה סיבה יד את אייכמן לחו''ל, גררה מיד את דרישת האו''ם להחזיר מעל לכידתו 

את הממשלה לערוך משפט פומבי, כאשר העדים לראשונה הביאו  בסודיות את עצם החטיפה. הפרסום הכריח את
ם עד סיפור השואה ואת חוסר היכולת להתנגד לנאצים, למודעותם של הנוער והבוגרים בארצנו, את מה שהסתירו מה

צאן ממזרח אירופה כדגנרטים, ש"הלכו כ חינוך, שחינכו לראות ביהודיומערכות ההתעמולה הציוניים  אז שופרות
 לכן, משפט זה הוריד לטמיון את החינוך לגזענות אנטישמית לפחות כלפי היהודים בגלות המסורתיים לטבח"!

   הספרדים והאשכנזים . םוהחרדי המסורתיים שבמזרח אירופה, אך החינוך הגזעני עדיין נשאר כלפי הספרדים
גוריון כל –מתאר בספרו הנ"ל, את נסיונות "ההגנה" למנוע ולטרפד מייד לאחר השואה בהוראת בן זוהר–מיכאל בר

פוס ולחסל , כפי שאמר בראיון עימו, שלא היה צריך לתאת ראשי הנאצים ועוזריהםלחסל ולגלות  של נוקמים נסיון
ק לעריכת דין בנאצים ועוזריהם שנחקק בשנת תש"י, היה רק למראית העין והחונאצים, כפי שנוכיח להלן את כל ה

" למנוע את חיסול ראשי הנאצים את מאמצי "ההגנה הנ"ל זוהר מתעד בספרו–בר .בלא כוונה אמיתית לממש חוק זה
"הגנה" במסגרת חדשה והמשיכו לחפש ולהוציא להורג פושעים נאציים...ה התארגנו כמה מהנוקמים,, –וכך הוא כתב 

הוציאה פקודות מפורשות לאנשי הבריגאדה : יש להקדיש את כל המאמצים...למטרה אחת ויחידה, בעלת עדיפות 
עליונה :המאבק להקמת מדינה בארץ...מרסל טוביאס חושב ש"למעלה מחמישים נאצים חוסלו" בידי הנוקמים. אחרים 

ים כמעט מידי לילה במשך ששה חודשים : הוה נוקבים במספרים גבוהים יותר. לדברי גלעד פעלה קבוצת הנוקמ
 ם המדומים של בית החולים בטרביזיו,נאצים. למספר זה יש להוסיף את החולי 150- אומר, שנערכו פעולות נגד כ

(שם, "טיפלנו במאתיים עד שלוש מאות איש"  עליהם לא פסחו אנשי הבריגאדה. אחד מחברי קבוצות הנוקמים אמר לי
וקמים של הבריגאדה אמנם הפסיקה את פעולותיה, אך קבוצה אחרת, סודית עוד יותר, נחושה עוד ...קבוצת הנ)37עמ' 

. מבצעיה של קבוצה זו נשמרו בסודי סודות עד היום הזה. לראשונה שמעתי על אותם אנשים מפי יותר, נכנסה לפעולה
יהודיים. הם באו ממזרח אירופה. היו , הגיעה למקום קבוצת פליטים יינו בטרביזיומשנה ת. הוא אמר לי : "כשה-אלוף

 הרבה כסף. היתה זו קבוצה, כת מסתורית ביותר. היתה להם שאיפה אחת ויחידה : לנקום. להם ניירות מזוייפים וכסף,
כל מה שאני יודע הוא שהם ביצעו מעשים נוראים, אך הכל התרחש מאחורי מסך אטום של מסתורין וחשאיות. אם 

לראשונה אחד הפרקים הסודיים  ייחשף -ם ואם יסכימו לספר לך את האמת על מעשיהם תצליח לגלות את מנהיגיה
את  ביותר בתולדות הנקמה היהודית". מצאתי את אותם מנהיגים בארץ והם הסכימו לגלות לי את סודם, לגולל בפני

רב בפולין, , בבית ח1945בראשית שנת  אשר נשבעו, בליל חורף שמונה בחורותסיפורם של כחמישים גברים ו
אמר האיש שנקרא לו בני. ישבנו  -). "נתחיל בלובלין" 39להקדיש את חייהם לנקמת דמו של העם היהודי (שם, עמ' 

מולי ישבו אשה ושלושה גברים...האחד מהם ...הוא איש עסקים מתל ...)1967(= בשנת  בחדר קטן, באחד הקיבוצים
הוא היה (= כנראה, אבא קובנר)...בארץ. השלישי, הוא סופר והוגה  אביב...שכנו... הוא מנהל כיום מוסד חינוכי חשוב

עדיין נמשכה המלחמה, ורשה היתה עדיין בידי הגרמנים. לובלין  1945"בראשית  מנהיג החבורה והיה זה הוא שדיבר.
ודיים. . ללובלין הגיעו אז מכל עבר, לוחמי מחתרת יהשוחררה זה עתה והפכה לבירתה הזמנית של פולין המשוחררת

הם לא היו ממוצא אחד, לא מעיר אחד ולא מארגון פוליטי אחד...הדבר המשותף להם הוא שהם היו לוחמים. לוחמי 
שלש היתווה אך כיצד לנקום, מטה היחידה ...)41(שם, עמ' הם נודעו בשם 'קבוצת הפרטיזנים'  גיטו ופרטיזנים. לימים

אס.אס. ונאצים -היתה לפגוע ולהרוג בצורה המונית את אנשי ה תכניות...התכנית העיקרית, היתה תכנית ב'. המטרה
לעבור לביצוע .לאחר ביצוע 'תכנית ב' ', רצינו הברית בגרמניה..-אחרים שרוכזו במחנות שבויים של צבאות בנות

ה" הטבחים והוגי 'הפתרון הסופי' ולחסלם בזה אחר ז-תכנית ג' : להתמסר לרדיפה אחרי פושעים נאציים גדולים, רבי
שטני, רצינו להרוג מליוני  ן"ומה היתה תכנית א' ? שאלתי" בני נראה קצת מהסס ונבוך, אך לבסוף השיב לי..."רעיו

"...עד היום מסרבים אנשי הקבוצת נקם לגלות היכן נמצאו מעבדותיהם החשאיות, אלא שלפי גרמנים...במהלומה אחת
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מעבדות : האחת באיטליה בטרביזיו והשניה באנגליה.  עדויות שונות שאספתי, מסתבר שבשירות "נקם" פעלו שתי
במעבדות אלה, עסקו מהנדסים כימאים מאנשי היחידה בנסיונות שונים, שנועדו לברר כיצד להרעיל את 

לתקלה שניה, שאף היא  אלא שאותה רוח סערה פתאומית גרמהכיכרות לחם... 14,000בדעתנו היה להרעיל הלחם..."
רוח עז קורע את תריס העץ מאחד החלונות, הזכוכיות נשברות והחלון נפרץ לרווחה. לא הובאה בחשבון. משב 

להסתלק ומייד...בסך הכל, טוענים היה הנוקמים  קולות החשודים ונחפזים למקום. עלהשוטרים הגרמנים שמעו את ה
. הלחם המורעל מהירה ויעילה נאצים. המשטרה האמריקאית ערכה חקירה 1,000הנוקמים, הביא המבצע למותם של 

"...רק סוכנות את החוקרים אל המחסן. שם גילו את הסיר שעדיין הכיל את תערובת הארסניק ואת שאר הציוד הוביל
הידיעות הגרמנית "דאנא", שפעלה תחת פיקוחם של השלטונות האמריקאים, פרסמה גירסה רשמית של 

חולים. לא היו מקרי מוות"...איני יכול לקבוע אם הועברו לבתי  207-אסירים חלו ו 2283הפרשה...ההודעה אמרה..."
בשנת )... 48 - 52(שם, עמ'   הוא אמיתי, נראה לי שהוא מוגזםאם מתים, בו נוקבים הנוקמים  1,000המספר של 

. "הנוקמים" שאפו לחזור ולבצע את תכניתם הגדולה הגנה"ל" , הלכו והתחדדו היחסים בין "הנוקמים"1946
ה"הגנה" להמשך פעולות הנקם ולהרחבתם הלכה וגברה. סיפר לי משה, אחד מראשי "נקם" :  ואילו התנגדותם  של

"הרגשנו עזובים ומוזנחים לנפשנו. ביצענו מעשי נקם בבלגיה, הולנד וצרפת. הגויים שפגשנו שם הבינו יותר לליבנו 
אנשים שקודם היינו בטוחים כי  לב עם-מאשר יהודים רבים יותר מאנשי ארץ ישראל שפגשנו. היו לנו ויכוחים קורעי

יעזרו לנו ויעודדו אותנו. אנשי ה"הגנה". אחד מאתנו יצא לארץ כדי להפגש עם מנהיגי היישוב...הרוב הגדול התנגד, 
  .משום שהם העמידו במקום הראשון בסדר העדיפויות את הקמת המדינה

מדי נות השבויים של האס. אס. לבושים בעם שובם של אנשי "נקם" לגרמניה, החלו מאורעות מוזרים מתרחשים במח
" הצבא האמריקאי, האנגלי, הפולני, או אף "במדים של צבאות שמעולם לא היו", הופיעו חוליות מקבוצת "נקם

 , כדים מספר פושעי אס. אס., העצורים באותם מחנותידיהבמחנות שבויים, בעזרת מסמכים מזוייפים היו מקבלים ל
במרחק מסוים מן המחנה, הוצאו אותם אנשים להורג. מקרי נקמה אחרים התבטאו "להעבירם למחנות אחרים". 

ים ובהטמנת מוקשים בתוך מחנה של שבויים נאציים. התפוצצות המוקש בנסיונות הרעלה נוספים במחנות אס. אס.
. יי אסגרמה לקורבנות רבים. באחד המחנות, הרעילו "הנוקמים" את רשת המים והדבר הביא למותם של מספר שבו

" מי שהיה מפקד ה"הגנהמשנה נחום שד-אס. "הנוקמים" טוענים כי את כל הפעולות הללו ביצעו על דעת עצמם. אלוף
רופה באירופה באותם הימים, השקיע אז מאמצים רבים לאחד את כל הגופים המחתרתיים היהודיים שהיו קיימים באי

 ת, עם" והמוסדות היהודיים. הוא נפגש עם מחתרות שונובזמן ולאחר מלחמת העולם ולהטיל עליהם את מרות ה"הגנה
יהם. ראשי "הצבא היהודי" בצרפת וגם עם ראשי "הנוקמים". הוא קיים עמם שיחות אחדות ושמע על רבים מרעיונות

החליט לעשות הכל כדי לשלבם ב"הגנה" ולהביאם לארץ, אלא שהם סירבו, דרשו כתנאי לקבלת מרות שדמי 
..שדמי עולות הנקמה שלהם...היו להם כמה תכניות, אותן הגדיר שדמי מאוחר יותר כ"מטורפות".המוסדות, אישור לפ

אשי רהגדולות לנקום במליוני גרמנים, אך כשראה שה"נקם" הוא תנאי בל יעבור כדי שיסכימו  התנגד ...לתכניות
  , הסכים לאשר כמה מפעולותיהם.ה"נוקמים" לקבל את מרות ה"הגנה"

עבדו כמה מאנשיה על תכנית רבת היקף, שנועדה לעורר הד עצום בעולם.  1945נואשה. מאז סוף  לא ”קבוצת "נקם
ידי החדרת -ידי הרעלתם, אם על-התכנית היתה להוציא להורג את עשרים ואחד הנאשמים במשפט נירנברג, אם על

יינת לתוך אולם המשפט ידי התפרצות של קבוצת קומאנדו מזו-פצצה עם מנגנון השהיה לאולם בית המשפט ואם על
, אומר יעקב, "אך אני יכול מקלעים. "בסופו של דבר נאלצנו לוותר על תכניתנו זו"- וחיסול הנאצים בצרורות תת

להבטיחך דבר אחד : היא היתה ניתנת לביצוע...אלא שויתרנו על המבצע, מאחר ולא רצינו לפגוע באנשים חפים 
שפט". לכשהוחלט סופית שלא לבצע...חזרו ראשי "נקם" לדון במבצע מפשע, בחיילים ובמשקיפים הזרים שנכחו במ

"תכנית א' " וברעיון לפגוע באופן מאסיבי במליוני גרמנים...עלה הרעיון להרעיל את אוכלוסייתן של חמש ערים 
נודעים : יהודיים ה-גרמניות : ברלין, בירת הרייך השלישי, מינכן, ערש הנאציזם : נירנברג, שם נחקקו החוקים האנטי

...אמר ..בתכניות המבצעיות צויין, כי יש להחדיר את הרעל לתוך מאגרי מי השתיה של העירהמבורג ופרנקפורט.
שדמי, שהוא התנגד לביצוע תכנית הרעלת המים ב"אחת הערים הגדולות בגרמניה" וסירב לאשר את ביצועה בידי 

קם' לבצע את הרעלת הלחם במחנה השבויים שבנירנברג, הנוקמים. יתר על כן, טוען שדמי  : "לכשאישרתי לקבוצת 'נ
 העמדתי לה תנאי שאותו קיבלה והוא, שמייד לאחר עריכת המבצע, מתפזרים אנשיה ונעים לכיוון נמלי דרום צרפת
ואיטליה ומשם יעפילו לארץ. אישרתי את המבצע רק משום שראיתי בכך את הדרך היחידה להבאת אנשים אלה 

, על אף התנגדותה הנמרצת 'נקם'...כשניסתה נוטרים לי טינה על שמנעתי מהם המשך הפעולות לארץ ישראל...חלקם
, יצאה יחידה מיוחדת של ה'הגנה' לגרמניה ועצרה את אנשי קבוצת 'תכנית א' 'והמפורשת של ה"הגנה" לבצע את 

הדבר לראש המבצעים של  'נקם' שסירבו לקבל את מרות ה"הגנה". הם נאסרו והושמו במעצר, בבית מבודד. כשנודע
ריכזה ' הגנה'הועברו לאיטליה. ה 'נקם'בפאריס, הוא נתן הוראה לכלל החברים להפסיק כל פעולה.אנשי  'נקם'קבוצת 

'. עוד אותם במחנה מעבר שהקימה בטרקאטה, ליד מילאנו. משם הועברו לארץ. בכך הושם קץ לפעולות קבוצת 'נקם
בודד, מעשי נקם בגרמניה ובכל רחבי אירופה. בדרך כלל היו אלה פעולותיהם חדשים רבים נערכו באופן ספוראדי, מ

...כדי למצוא את )52-58קטנות, שפעלו ללא קשר וגם ללא תכנית מותווית מראש (שם,  של יחידים או קבוצות
מניה וילהלם בלום, שטורמבאנפיהרר אס. אס., מהאכזריים שבמרצחי ראדום, נדד טוביה פרידמן לכל אורכה של גר
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 כמרבית עמיתיו, ישב בלום המחנה שבויים והתכונן לשחרורו הקרוב בידי השלטונות הבריטיים. עד לליבק והאמבורג.
  הוסגר לממשלת פולין והוצא להורג בתליה.ו ברגע האחרון זוהה בידי פרידמן

שי ם למעה, שהיו אחראיבין שאר הפושעים שזיהה והסגיר טוביה פרידמן, היתה כנופיה מיוחדת במינה : שוטרי גליצי
ר ותם להפריח את שממות סיביר. ברבים מחיפושיו נעזר פרידמן באסיהם נמסרו לסובייטים ששלחו א טבח רבים.

ם שני במשך לשעבר ממחנה מאוטהאוזן, יהודי פולני אלמוני ששמו יתפרסם בעולם רק כעבור שנים : שמעון ויזנטאל.
נה של הוא לא היה נוקם במלוא מוב ל את המרכז לדקומנטאציה בווינה.אחדות המשיך פרידמן בחיפושיו, כשהוא מנה

על  שהעדיף גם לא השתייך לקבוצות הנוקמים ולא אומץ על ידם. בפעולתו היה יותר בחינת "צייד נאצים", המלה,
בר מלהיות הברית חדלו כ-הפעולה הישירה את חיפוש הפושעים, זיהויים ומסירתם לבעלות הברית, אלא שבעלות

ל ש...כשנה בה התחולל "הקרע הגדול" בין הגוש המזרחי למחנה המערבי. התוצאה המיידית 1948כאלה, שכן שנת 
יו למעצמות הגדולות, צבאותיהן ושירותיהן, היו עכש אותו קרע הורגשה היטב על ידי מחפשי הנאצים למיניהם.

ם החשאיים של שני המחנות התמסרו השירותי משימות "חשובות" יותר מאשר הרדיפה אחרי עמיתיו של היטלר.
לי במלחמות ברית פוטנציא-. אשר לגרמניה, היא הפכה לפתע מאויב האתמול לבעלעכשיו בהתלהבות לריגול הדדי

,יתר המחר ומייד החלו מדברים עמה בלשון אחרת, כששני הצדדים מנסים לעורר בה אהדה ולא להרגיזה, חס וחלילה
ת ך נוחים לרוחות הפייסנוזועה לא כל כ-יחד נמנעו באדיבות מלעורר זכרונות על המידה. האמריקאים והרוסים גם

ט. ן בשקוה"נורמאליזציה" שהחלו מנשבות מעל חורבות הרייך השלישי. בורמן, מילר, אייכמן, מנגלה יכלו עתה לישו
 למשטרת ווינה. ציה"אנאצים ומשפטיהם הפכו לנכס העבר. באוסטריה התרופפו הקשרים  בין "המרכז לדקומנטה-ציד

ר הכרנו : אלכס גן. שניים כב-רמתבחדר קטן ב , עם תום מלחמת השחרור, התכנסו בחשאי שלושה גברים1949-ב
ראל". שהיה לאחד משניים עשר "גיבורי יש קצין בחיל האויר וידידו אמיל בריג, סרן, גתמון, שלבש עתה מדים של

במלחמת השחרור היה  ברהם" הצטרף קובה ללח"י.א-ם מחתרתי "בןתחת ש(...השלישי היה קצין אדמוני...קובה שיינקמו
ו המשימה שהציב..)במבצע הנקמה שתכננו גתמון ובריג. , ביקש להשתתף1949סגן מפקד גדוד ועכשיו בסוף הקייץ של שנת 

רג ו. הרעיון נדון כבר בעבר במסגרת קבוצת "נקם" ובחוליות אחרות : להוציא לההנוקמים לעצמם לא היתה חדשה
י ..."אנאלברט שפר ושאר המנהיגים הנאציים שנכלאו בכלא שפנדאו בברלין את רודולף הס, באלדור פון שיראך,

בינלאומי  שהוא כיום מומחה(על שלא סייעו בידינו". שיינקמן,  מאשים את המוסדות שלנו ובעיקר את מוסדות המדינה,

חד תר לגלות : ממשלת ישראל ונציגיה באירופה, במי, נתן בראיון עתונאי תשובה דומה : "עתה כבר מו)לתחבורה
 תנגשויותהדברים הגיעו עד לידי ה בדרכנו והפריעו לנו בביצוע הפעולות הללו. ערמו מכשולים בגרמניה ובאוסטריה,

א פה וללאמצעים כספיים למימון הפעולות באירו בהיעדרגלויות ומרות ובאיומים. נדרשנו לחזור מייד לארץ ישראל. 
ר לא היה קיים התרוץ, שיש צורך אמנם, הפעם כב. ")82 -4(שם, עמ'  "מתאימה, חזרה הקבוצה לארץ בלב שבורעזרה 

ית לרכז את הפעילות להקמת המדינה והאמת שוב התגלתה במערומיה. ההנהגה הציונית, במסגרת הגזענות האנטישמ
את  היתה מוכנה לשלוח את קסטנר למלט שהיא יצרה והשתמשה בנאצים כדי לבצע את חיסול העם היהודי "המנוון",

  מרצחים ששירתו אותה מחבל התלייה, אך "חלילה" לא לגרום לחיסולם.ה-רבי
       

    היו יוזמה פרטית של  חטיפתו של ד"ר יוזף מנגלהלנסיונות ה
  בניגוד לדעת הממשלהדאז,  )("המוסד"ראש הש.ב. 

  
יסו שהרי גם את מנגלה נ ,ניסו להביא לארץ כדי לשופטוכמן לא היה היחיד מבין הפושעים הנאצים שילכאורה אי

א מאשש את מה שהובא לעיל, שממשלת ישראל לא רצתה כלל להבי 55, אך מחקר יסודי שנערךולהביאו ארצה לחטוף
  אלא רק את אייכמן. ,וגם לא את שאר הפושעים הנאציים לארץ את מנגלה

בסדרת התוכניות "כך היה",  ,למניינם) 1970( בשנת תש"ל "הערוץ הראשון"מאיון טלויזיוני של "החינוכית" בר
. ואת ז וו בראיון סתרו זתגובותיההימנעות מחטיפת מנהיגים נאציים והבאתם לדין בישראל.  גוריון על –נשאל בן

לפחות עוד אחד או  (= כמו שחטפו את אייכמן)אומרים שהיתה אפשרות לחטוף באותה צורה ,,ת הראיון הוא נשאל בתחיל
אם כלל , כי הוא לא נשאל (= פיו הסגירו לא ידוע דבר כזה שמישהו מנע,,בן גוריון ענה  ? “ניים מהפושעים הגדוליםש

, אבל לא הייתי חושב שצריך להוסיף עוד ועוד. הדבר, לא היה כי אכן הוא היה זה שמנע זאת)מישהו מנע עוד חטיפות, 
תנועת הנאציזם, ראשי המדינה, אבל הוא היה אחד הגדולים  לשפוט את האנשים שעשו זאת, אלא את אלה שייסדו את

, הוא התנהג לפעמים באופן הגון מאודבתוכם. הוא לא היה האיש העיקרי במפעל הזה וגם בהרבה דברים במשפט 
בתחילה הוא  .“הושמדו מאות אלפי יהודים והגיע לו העונש הזה ידו–על אבל הוא היה אחד מהאנשים שעשו זאת.

לאחר מכן הוא סתר את עצמו ואמר  דאך מי “בהרבה דברים במשפט התנהג לפעמים באופן הגון מאוד,, שהוא משבחו
 המטרהגוריון שלדידו " –, אך למען האמת ניתן לומר, שבן“םיהודי הוא היה פושע שגרם למותם של מאות אלפי,,
שלשמה ולשם מציאת מקלט  בחו"ל ובארצנו, ם היהודייםהמנווני חיסולשל אלו קדשת את האמצעים", פשעים מ

, זו הוקמה מדינת הציונות תיאוריית הגזע ששיכלל ארתור רופין) פי –(עלאירופי  –נוצרים מהגזע ההינדו –עבור היהודו
הוא גם טען   .בידי הנאצים ועוזריהם ,ביעילות בוצע גזעני –הרצחנירצונו   –לדידו , כי כלל ועיקר סתירה אינה
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שהיה ו הממשלה–הש.ב. השייך למשרד ראש ידי-עלהבאת עוד פושעים נאציים לארץ ל על נסיון “לא ידוע לי,,ש
  לארץ את מנגלה. ולהביא  חטוףב. ללן את כל המאמצים של הש.אף שנראה לה-, עלכפוף אליו ישירות

 יתןנגד למעשי נקמה של פושעים נאצים בגרמניה, כפי שראינו לעיל, לכן זה תמוה מה שסיפר רפי אגוריון גם הת-בן
צע מעשי שבאישורו של בן גוריון הפלמ"ח בי ,]48למניינם, עמ'  11,12,20כ"ה כסלו,  ["הארץ", ספרים, יום ו'מראשי המוסד 

 נקם בגרמנים הטמפלרים שהיו להם רשת מושבות בארץ, כולל שרונה בת"א, אמנם בשרונה התגלו במרתפים שלהם
דים ם היו אנוונגליסטים שדגלו ב"שיבת ציון", כדי שהיהודגלים נאציים, אך לא בשאר המושבות שלהם ובפרט שה

ומית יקימו את מלכות ישראל. לכן, או שהוא אינו דובר אמת או שבן גוריון לא רצה רשת ישובים גרמניים אוטונ
 קרה. פריע להקמת מדינה ריבונית ולכן רצה להפעיל כנגדם טרור, כדי שהם יברחו מן הארץ, כפי שזה אכןתבארץ ש

 –הוא כיצד בן , אך המיוחד בראיון זהגוריון היה שקרן סדרתי–שבןעוד להלן נראה ו כבר ראינו לעיל ,אכן
      .למצמץ בעינים בליאפילו גוריון "מצליח" לסתור את עצמו ממשפט למשפט, 

 ןשתיכנ, איסר הראל (שייקרא בעתיד "המוסד")תה יוזמה פרטית של ראש הש.ב. יהיוזמה להביא את מנגלה לארץ הי
לא ראו  ואכן ראשי הארגון שאחריו, תה זו כאמור יוזמה ממשלתיתילהביא את מנגלה לארץ יחד עם אייכמן, אך לא הי

מדענים נימוקים מוזרים, שאין מספיק כח אדם לכך ושצריך להתרכז בבעיית הברשמית זאת ונימקו  כל צורך בלכידתו
כר פתאום נמצאו וסל'ה שוחמשלשם מציאת י אף–עללפתח טילים ושאין תקציב לכך,  הגרמנים שעזרו למצרים

 חיפשוהו בכל מקום אפשריכדי למוצאו וכן כאן בארץ  תקציבי ענק וצוותים רבים נשלחו לכל אירופה וארה"ב
 פריצות למאות בתים של חרדים בשיטה עיוורת, שמא הוא יימצא שם וכן כדי ליצור לחץבכגון  ,ובלתי אפשרי

א השב"כ גם לא נתבקש למצו .מקום הימצאו אף שרק חוטפיו ידעו על–, עללהסגירוכדי החרדי אלים על הציבור 
   ).490(עמ' 80אל הילדים הגזולים, הספרדים והתימנים הרבים 

גי יהודים בשנתיים שהוא היה באושוויץ, סלקציה שנצישהוא ביצע ב "סלקציה"הרי מנגלה התפרסם ב, יתירה מכך
ים התפרסם בו, היו הניסויים הרפואי הדבר השני שמנגלהו של מנגלה. עשיונות לימדו את הנאצים ותמכו במהצי

 ב. תיכנן לחוטפו, הרי ממשלת ישראל עצמה ביצעהצע ביהודים והרי באותו הזמן שהש.המזוויעים שהוא בי
מקור מדינת ישראל וממשלתה  המזרח והבלקן, כשמנגלה מהווה עבור–ניסויים רפואיים מזוויעים בעולי

  .באכזריותם על הניסויים שהוא ביצע אף עלוהציונות  –ראשישלעיתים כך קוי, השראה וחיל
ייה את כדי להציל מתל כל יכולתם)פעלו ב(= , שראשי הציונות "נשכבו על הגדר" ווכחילהגם להלן נוכל ראינו לעיל ו

שלחו את אף והם הברית לאחר המלחמה –מות במשפטי נירנברג שניהלו בעלותהמרצחים הנאציים מעונש ה –רבי
ן סנגוריה כדי לסנגר על סוכ וגם גולדה מאיר, רה"מ בעתיד, שלחה מכתב קסטנר כדי לסנגר עליהםישראל ד"ר 
הכל הם  סךבשכן שראשי הציונות לא התכוונו כלל להעניש אותם בעונש מוות ואף לא לאוסרם, כי  –, אם כן כלנאצי

יונות הגזע באמצעות חיסול יהודי אירופה ובפרט שראשי הצהיו עושי דברם של ראשי הציונות, הן כדי להשביח את 
  כפי שנראה להלן. ,מכשיר רב עוצמה תעמולתי שיגרום להקמת המדינה ראו בחיסול זה

ל שלה לא התערבה כלמ, המשל מנגלה חוט שהעיד על מקום מחבואו–שבקושי היה קצהאכן מהמחקר עולה, שכל זמן 
צבי אהרוני ב. שסוכן הש. אך משעהערים לפנינו", בבחינת "ישחקו הנבמאמצים הכבירים שנעשו כדי ללוכדו, 

עין עם מנגלה  –במקום להורות לו להשאר בקשר התרחש דבר מדהים.מצאו ואף ראה אותו, יגילה את מקום ה
טרפו חטיפתו והבאתו לארץ, הוא קיבל הוראה תמוהה להניח ל וןלארג ,ה מורכבלמבצע כ ולשלוח מיד מספר צוותים

אחר . לסוכן המוסד, מלוכדי אייכמן) –(רפי איתן סוכנים  250–אז היה קטן ומנה רק כב. דהש.ארגון  ור לארץ.ולחז
ן נשלח ונראה שהיו בתוך הארגון רינונים על פשע זה ולכ אהרוני לשם, אך מנגלה כבר נעלםצבי שלשה חודשים חזר 

  , אך מנגלה שוב חמק.לחוטפו ולהביאו לארץכדי  במקום מספר צוותיםקמר שוב בצעד תמוה רק סוכן אחד בשם 
ן ממנגנו ממשלה, כיון שהוא לא היה כלל חלקכראש  מהימין עלה לשלטון מנחם בגין, כשתשל"זב רק אחרי המהפך

אך מנגנוני ללכוד את מנגלה,  א מיד הוציא החלטה ממשלתיתהויוני שיצר את השואה ודאג למימושו, הפשע הצ
 ו.ד"ר מנגלה לא צלח ונראה שלכן, הנסיונות ללכידת ם מהשמאל הציוניבים ברובכמורדאז היו עדיין  "המוסד"

  כשיצא לטיול עם מקורביו.  ,טבע מנגלה ומת תשל"טבשנת  מדי, התברר ששנתיים לאחר מכן מאוחרו בדיעבד
 הסיבות מנגלה נכתב, כפי שפורט לעיל, שאחתבנושא לכידתו של  ,ב"תיק מלצר" של "המוסד" בדו"ח המסכם

במבצע כה מורכב, חוסר . 55ללוכדו של "המוסד" משום חוסר הנחישות המרכזיות לכך שמנגלה לא נלכד, היתה
תו, לא היה מעוניין בלכיד הנחישות הופכת לסיבה מרכזית לכך שמנגלה לא נלכד מהסיבה הפשוטה, שהדרג המדיני

 מורכב , כי סביר להניח ש"המוסד" היהללוכדו), שמחפשים את מנגלה כדי וטיוח אף שהיה עבורם רווח פוליטי מכך –(על
ה גלה עששמנכן משום ו תה מעוניינת בלכידתויובפרט שהממשלה כלל לא הי מאלו שיצרו את השואה מאנשי השמאל,

יוק שהוא ביצע, ביצעו גם בארץ אז. הפושע דמנ שהוא יעשה ואת הניסויים הרפואיים את מה שראשי הציונות רצו
    בתקופה שרה"מ היה יצחק שמיר מהימין הציוני ולא מהשמאל. שגם הובא לארץ, היה

 גם מהמקרה של הפושע הנאצי פרופסור על חוסר הרצון של מדינת ישראל ללכוד פושעים נאציים, ניתן ללמוד
רופ. יסטוריון פואת תולדותיו חקר ההמידיו של אדולף היטלר אובולד, שאת התואר הנ"ל הוא קיבל אישית הלמוט ה
  . )64, עמ' 1322(ט' אלול תשע"ז, גליון  דבריו הובאו בעיתון "הארץ" ובשבועון "במשפחה"ו לברונרעודד היי
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"ג למפלגה הנאצית כבר באייר תרצ על הלמוט האובולד נכתב ערך באנציקלופדיה גרמנית ושם נכתב, שהוא הצטרף
צמבר כנס לארה"ב. במכתב מדיו לההנאצי נאסר עלי –והוא מיד הצטרף לאס.אס., אך בגלל עברו למניינם) 5.1933(

מה מלח –אסירים ושבויי לשונות ע כימיות רפואיים בתרכובות הוא מתגאה שהוא ביצע ניסויים ,למניינם 1942
י בבית תשכ"ה פתחו הרשויות במינכן בהליכים משפטיים נגדו על מעורבותו ברצח חולה יהודבשנת   במחנות הריכוז.

 –נתחולים בעלי תסמו 50 –ב ניסויים רפואיים לביצוע הוזמן למדינת ישראלבשנת תש"ך הוא החולים בברלין. 
שם סוע לעי ניסויים רפואיים, לא היה צורך לנפרט מבצתה מעוניינת ללכוד פושעים נאציים ובידאון. אם המדינה הי

     בישראל.שהה אז הוזמן לארץ במלוא הכבוד ו פושע מהסוג של מנגלהריקה, כי אותו כך לדרום אמ
משך שנים לכן בו )37(ונשיאה הגדירה כזן נאצי בתיאוריה זו גם דגלה  הציונות הדתית :הציונות הדתית והגזענות האנטישמית

קלן מריגה ל יודן כגזע נחות. פרופ. י. ליבוביץ שבא –ארוכות נציגיה בכנסת היו רק לבנים וכך היא התייחסה לאוסט
בל ריה 'ח"כי לפני שנישא לאשתו הייקית אמרו חבריהם בקלן, עיר מגו, סיפר בגרמניה והפך למנהיג "צעירי המזרחי"

  ).30,8,19ץ" ("האריודן –" וגרטה עצמה כתבה על הפיגור של האוסט יודה' –עכשיו היא נישאת לאוסט על גרטה וינטר,
  

הציבור פריטי  אנטישמי התעמולתי המאורגן הראשון של –הפשע הגזעני  – ? "לה'איפה יוס"
  של ציבור החרדי והחרגה , הדרהלגיטימציה –דהציוני בארץ לההשמאלני 

  
 ו" לא לאפשרריין" של מפלגת "כחול לבן" ו"ישראל ביתנ –בנוסח "יודן אנטישמית –על ההחלטה הגזענית אנו יודעים

   השתתפות היהודים, היינו, החרדים בממשלה, החלטה שראשיתה  בעשור הראשון של המדינה.
בשנת  הוריו אלתר ואיטה יחד עם ,עם דינה אחותו 5 בגיל המועצות –מברית עלה לארץ שוחמכריוס'לה   הרקע:
שכונת בוהתיישב  בלי בתו כן –לעלות לפנירקס, שהיה חסיד ברסלב נאלץ א. אבי אמו נחמן שטלמניינם) 1957(תשי"ז 

ם כל עודתו מי שנתפס שבפק ,הסובייטי של סטלין – "מאה שערים". אישיותה של איטה נדרסה באכזריות תחת המגף
 סיבירל עם הוריהם נשלחים , במקרה הטוב היוהסובייטים ספר יהודי ובוודאי ילד או ילדה שלא למדו בבתי החינוך

  בכפיה נהפכה איטה לקומוניסטית.שכך  ,פרך–לעבוד עבודות
ה בכפר חב"ד בעיות קליטה כלכליות. דינה למד שיגדל את ילדיה בגלל , עם עלייתה לארץ,איטה ביקשה מאביה

 ביקשווש"ך החליטו הוריו, לחזור לבריה"מ וגידל פאות ונקשר לסבו. בשנת ת "חיידר"ב"בית רבקה" ויוס'לה למד ב
י פרוטסטנט–לנוצריתה, לא רק לשמד אותו ולהופכו יהי של החזרה זו המיידית משמעותהש ,מהסבא בחזרה את בנם

ה תיתו שהיאמצעות שינוי קיצוני פתאומי של כל הוויתו ואישיופי הגירסה הסובייטית, אלא פגיעה קשה בנפשו ב –על
  משקלו הנפשי. –מערערת את שיווי

עה קשות ובכל , נפשו ואישיותו נפגבעזרת הממסד , כשבסופו של דבר הוריו עשו לו את זהכפי שנראה בהמשך
 הןבת והוא סבל מהמסגרגם ו ,המסגרות באותן בארץ סבלו ממנו ה בהמשך דרכוהוא שה בה נוצרית –מסגרת יהודו

  . הסבא כמובן התנגד לפגיעה זו וסרב למוסרו חזרה.נתון הוא היה
ישאה נמספר שנים גם ואחרי  העיר) –(= בארמית: שומרי קרתא" –דוד הצטרפה ל"נטורי –הגיורת הצרפתיה רות בן

ותה היא זהות, א –חלפתרבי עמרם בלוי. היא השתמשה במומחיותה בנושאי זיופי תעודות וה ,קרתא" –לראש "נטורי
  .ה, כשהוא מחופש לילדאת יוס'להלחו''ל רכשה כלוחמת במחתרת הצרפתית "מאקי" נגד הנאצים והצליחה להעביר 

  שנוצר כתוצאה מכך: נגד הציבור החרדי אנטישמי של השמאל השלטוני –ההסתה הגזעניהשיסוי ומסע 
דך כל זרועות השלטון, כולל הצבא, הבג"ץ , שהיווה אז מיעוט בארץ, אך מאיהממסד השלטוני של השמאל

ה מסעיר שווא שכביכול נושא ז –הטוטליטריות ולכן הממסד יצר מצג ממושמעים לפקודותיוכפופים ו והתקשורת, היו
ר בוגזעני נגד כלל הצי –ליצור מסע מאורגן של שיסוי אנטישמיכדי  ,השתמש בנושא זה הממסד את כל המדינה.

שכונת תה מעורבת ישירות בהברחתו ועוד מספר מצומצם מידוד הי–בןרות רק ינו לעיל, אף שכפי שרא –החרדי, על
יכוח ואת דעתו לאחר  י הביעהדת–יתירה מזאת, אפילו פרופ. ישעיהו ליבוביץ מהשמאל  .כך-ידעו על "מאה שערים"

, נכדו ת לא להחזיר אתעל נושא זה במועדון סטודנטים באוני' ירושלים וקבע שלסבא נחמן שטרקס יש את מלוא הזכו
  שהתוצאה המיידית תהיה שימודו של נכדו.מאחר 

חת אהמשטרה ו"המוסד" היו אובדי עצות ולא יכלו למצוא את הנכד, כיון שהם לא שיערו שאת הסתרתו ביצעה אשה 
ימו ששהיה לה כזה ידע מקצועי בתחום, שלא היה קיים אז בכל הציבור החרדי. ארגונים אלו ממש השתוללו. הם הא

 י בנימיןדם. הם העלילו על הגאון הצדיק רב –עלילות עליו את כלל הציבור החרדי בהסתרתו ולכן הם החלו להעליל
מנדלסון, רבה של המושב קוממיות שהוא מעורב בהברחה ואף ביצעו פשע נתעב כשהם עצרו אותו. הם פרצו 

אמצעותו של ואף לא קיבלו על כך אישור ב ניתברק ובירושלים ללא כל סיבה עניי –ליל לעשרות בתים בבני –באישון
 היום לא כדי להפחיד את כלל הציבור החרדי ועד משפט וערכו שם פוגרום, כביכול כדי למצוא את יוס'לה, –צו בית

תפרץ ה י, היינו, חרדי,כל שמאלני שפגש יהודאנטישמי זה.  –נשפט על כך שום שוטר וסוכן שהשתתף בפשע גזעני
 ,ארץבכאן  תנוצרי –תונות היהודויכשתופעה זו מתפרסמת בהרחבה בע ?"איפה יוס'לה"   – בקר –למולו בקריאת

  . היו מביישות את העיתון "דר שטירמר" הנאצי אעם קריקטורות של והדרת הציבור החרדי, שעסקה אז בהסתה
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יד תקציבים לעסוק בצאף שראשי הארגון טענו שאין מספיק -(על"פתאום" נמצאו תקציבי ענק עבור "המוסד" כאמור, 
בחינה ים הבוערים מכל הנושא, כאשר ברחבי העולם רבים מבין סוכניו למטרת החיפושיםשל וגיוס  הפושעים הנאציים)

     הפכו לזניחים. ,"המוסד"ידי-עלשנזקקו לטיפול דחוף ו ביטחונית
החל לשמור מצוות  כיום הוא. ה סביבו נשכחהיוס'לה שוחמכר, התפכח לאחר שהפרש – יוס'לה שוחמכר כיום

שבועון בראיון עמו ב( "מאבקו של סבי הועיל" – כשהוא עצמו מצהיר ,בהדרכתו של הרב גרוסמן, רבה של מגדל העמק

   .)למניינם.  הראיון מופיע כיום באתר של ארגון "הידברות" 10.2015  –, בבקהילה
                             

  יהממסד השמאלנ ידי-עלזו שאורגנה סתה פרועה הסיבה לה                           
  

השמאלני של המדינה, בסיוע מרכזי של  יש לזכור כפי שהוכח כאן בחיבור, שממש באותה תקופה עסק הממסד
ת תינוקולמעלה מעשרת אלפים של גזלת   במלוא העוצמה בפשע מאורגן נגד האנושות הדתית, –התנועה הציונית

ה אלני היהממסד השמ ,כן –ים בארץ ובחו"ל וכן גזלת נשים צעירות מידי בעליהם. כמוושיווקם להורים מאמצ וילדים
ד"ר ם למדו מפי השיטות שה –, עלתינוקות, ילדים ונשים עסוק בניסויים רפואיים מזוויעים בלמעלה ממאה אלף

ל ער שהילדים והנו הם היו עסוקים בריסוק אישיותם הרוחנית, האנושית והנפשית של כל ,כן-מנגלה באושוויץ. כמו
ציאליסטי, נוצרים מהזן הסו –התיכון וסביבתו והפיכתם מחרדים ליהודו –העולים החדשים, בעיקר מארצות אגן הים

  מפא"י. –ם להצביע בבחירות למפלגת השלטון כדי ליצור רוב חילוני במדינה, כשאת הוריהם הם אונסי
הרוחנית והאנושית הנ"ל, כשהחרדים מייצגים העם –החרדים אירגנו הפגנות ולחץ בינלאומי נגד השמדת

כשהציונות  ,העל המוסרית והשפויה מול האכזריות הבלתי נתפסת של ממסד השמאל –במדינה את שכבת
. בהנאה, שהשמאל מבצע עבורם את המלאכה ידי ה הימין עומדת מן הצד וחוככת–ותנועתהדתית עוזרת להם 

 שתמחוק ,כלשהי כדי ליצור הסתה הדרה והחרגה גזענית אנטישמיתלכן, הממסד היה חייב למצוא במהירות עילה 
ר ולכך נבחר הסיפוחדשים אצל הרוב במדינה שהורכב מעולים ית של החרדים שיש להם את הסמכות המוסר ותנמיך

 ל"אנטישמי של "השויון הנוצרי בנט–מחיקה והנמכה זו התבצעה באמצעות הנושא הגזעני  – ובהמשך ,של יוס'לה
 באמצעות עסק ,מכל הבחינותבארצו תפרק לא י , כדי שהעם היהודיר המין האנושי העוסק בנשיאה בנטלשל מבח
  התורה.

 רוב זמן שהוא עושק ועוסק בפשעים מחרידים נגד האנושות נגדו באף החוצפה, עזות המצח של ממסד זה, שב-על
וצה רעל כך שהסב של הילד  ,בור החרדיתקדים נגד הצי–האוכלוסיה במדינה, הוא אינו מתבלבל ויוצר מתקפה חסרת

מולה נפשי, מוסרי ופשיסטי זה באמצעות שופרות התע –חני, אנושי ונפשי של הילד. עיוותלגונן עליו מהרס רו
לטו בידי כי כל הנ"ל נשממסד התאפשרה, ידי ה-עלזמנית  –שהסתירו את כל הזוועה המתבצעת בווזרועות השלטון 

שלטה עם הטוטליטריות ש אחת –שעשו ידבארץ  הימין –וההשתקה של מפלגות שמאלשל ממסד ה טוטליטרית רודנות
  . אז בארץ

     סמל ודוגמאהוא ת ש"הצלתו" של יוסל'ה הממסד רצה להראו
  אך נכשל כשלון חרוץ ,להצלחת החינוך הציוני

  
כו' וך החומרי ווון ההפיאף שהם טילטלו את הילד ממקום רגוע עם שלמות רוחנית לכ –, שעלהממסד רצה להוכיח

 ארץ",עם כל מה שהוא עבר, בכל זאת הוא ייצא לא רק מאוזן נפשית בהתפתחותו, אלא הוא יפרח והוא יהיה "מלח ה
הוא שהוא ישיג את ההפך ממה שלו מראה  אלוקיםוכנגד מידה נגד מי שפשע נגדו,  אך ידוע שהאלוקים נוהג מידה

גותו נראה רק שתי דוגמאות של התנה .שלמי", מסכת סוטה (א,ז) (ו:)]["תלמוד ירווהוא יפגע מכך  חשב להרויח בפשעיו
ב הוא התגייס לצבא. לפי מצ ,אחרי שיוס'לה שוחמכר גמר בקושי את לימודיו בתיכוןות שבהן הוא שהה: במסגר

 "דאגהוא "ביחידות המובילות בצבא. הממסד דאג להוציאו לקורס קצינים, כש לא היה ניתן לשבצו ,אישיותו ונפשו
 –יסין בתותחנים, שהעבירו אותו לבסשהוא צלח את הקורס, אך לא היה ממש מה לעשות איתו. סיפר לי קצ להבליט

חניכי הציונות  דיי- עלהנפל הראשון להקים באלימות  –(שם היה נסיוןתותחנים בסבסטיה שבשומרון ליד תחנת הרכבת הישנה 

. ים)פצועים לא מעטשם מהמגזר שלהם ינהג בהם ביד רכה, אך בכל זאת היו  הדתית את ההתנחלות הראשונה, מתוך הנחה שמפקד הבסיס
מעט  תקן חריג וקראו לזה "קצין תצפית", שבמסגרתו הוא היה אמור גם לעבוריצרו עבורו  ,לפי נתוניו הנמוכים

שהוא ים, כאונ–בנסיון הראשון שלו, אחרי מספר קילומטרים הוא נשכב על הקרקע באיןקילומטרים מעבר לגבול, אך 
 –וחיפתואחד מהם נטלו כשק  269ות מיחידת מדווח שהוא אינו מסוגל אפילו להתרומם על רגליו. מיד נשלח אליו צו

ם תותחניה –, שאפילו לקצינים מחילעל החיל ל הפך לשיחת היום בצבא וליגלגויאדמה על כתפו והחזירו לבסיסו. החי
אותו על  הציגו כמי שהעלול מחיר –בכל שהממסד מתאמץחור חריג, י, כי לא ידעו שמדובר בבכושר קרבי מינימל אין

ימוני אהחיל והתחיל להנהיג סדרה של  –יל בצריפין כינס מיד את כל קציניהמלך. מפקד בסיס ההדרכה של הח–דרך
  כושר קרבי.
כאון יא היה בדדאג הממסד להכניסו לתחום לימוד זניח באוניברסיטה, אך גם שם לא שבעו ממנו נחת. הו ,אחרי הצבא
ים עבריינים התמכרו עבירה פלילית ורק גורמל עישון נחשבנוטל סמים, כשמדובר בתקופה שהכשהוא והוא נתפס 
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הושתק, לפני זה ענין גם כמובן שכדי לברר עם אלו עבריינים הוא מתרועע.  ,המשטרה פתחה מיד בחקירה לסמים.
     .דאז ממסדשל ה יקיר" –שיתפרסם בכל המדינה על מעלליו של "הבן

  
     הראשונה והשניה השואה""בין הפעילות הציונית לבין יצירת הקשר הישיר 

    אם יעברו יהודים על השבועות  ,למה שיתחוללכאזהרה במקורותינו כבר הובא 
  שהשביע הקב"ה את עם ישראל

   
 –"אבקכ והןמת  "שיאנו –חומר"כ םביחס ליהודי הןות ההשמדה, הציונות במחנ –הנאצים חיקו בדקדקנות את ראשי

 –ובריאשי ודר לאחר השואה,  מי למוות ומי לחיים. – בעריכת ה"סלקציה" בגיטאותוהן אדם" כדברי וייצמן 
ות אנטישמי –יללגת הן שגרמו מהקמת התנועה הציוניהחל  על כך שכל פעולותיהם ,"היכו על חטא"לא  הציונות

 רוד[שלא למ ם בארץידי ההשבועות על  הפרתועל  ,)וכו' יה"וה"סלקצ הגזע" תאורייתהמצאת "(וקיצוניים באירופה 
שעונשה הנקוב מאת  ,]ליגלית) –בלתיההעפלה ה( יד חזקה"ברש''י: "יחד  – "לא לעלות בחומה"ו (בבריטים ובערבים)באומות 

אם וטב אמר להם הקב"ה לישראל אם אתם מקיימין את השבועה מו...,, :)דף קי''א עמוד א(האלוקים במסכת כתובות 
וקק ולח )“אני מתיר,,( להתירשם), היינו, ה' יגרום לגויים ( “כצבאות וכאיילות השדה את בשרכם אני מתיר לאו

 מה שקרהכפי בדיוק ו , ממשלכתחילה וכל ההורג יותר יהודים הרי זה משובחמשבשר ישראל יהיה מותר  ,חוקים
  ."אמרנו לכם" – זעקורות התעמולה שלהם שופ ,באמצעות "המצאת העבר" ,בכל זאת ברוב חוצפתםו בשואה

שלב נוסף הגיעה הקצנה אנטישמית יותר, כ ,מרידה בשבועות אלופרה והשל כל הקצנה  כיצד כנגדנראה להלן 
רקים ובטו התנועה הציונית החלה למרוד בערבים 1920 –1882בשנים  תרון הסופי" של הנאצים לגבי היהודים:ב"פ

ם, התנכלות ידוד עליה המונית, מניעת עבודה מערביע –ר יותר באימפריה הבריטית ומאוח באמצעות כנופיית ניל"י
יפים את אירופה גלי אנטישמיות מצ –התוצאה הפגנה של תנועות נוער ציוניות לכותל.   –למסחרם ובמיוחד צעדות

  .ובמיוחד בגרמניה
הם יהודי בא"י מסכסוכים עם שכניעד חורף של שנת תר"פ, כמעט לא ידע הישוב ה„ – למניינם) 1920( שנת תר"פ

הערבים, אדרבא יחסי השכנות היו לתפארת שהרבה מדינות מעורבות לאומים נתקנאו בהם...גם ברוב המקומות 
הקדושים לעם ישראל שררו יחסי שכנות טובה, ויתר על כך, הערבים עצמם מכרו שטחים נרחבים מאדמותיהם 

ו וני, הי, כי בגליל ששם נוסד "השומר" הציר להם שאין יד הציוניזם באמצע(= כל זמן שהיה ברוליהודים שעלו מן הגולה 
ך יה מתו...המפנה היה עם נצחונה של אנגליה...ומתן "הצהרת בלפור" אשר לא ה)ערבים שסירבו כבר אז למכור ליהודים

ם עם פרסו. ההצהרה) (= כפי שראינו לעיל על סירוב האנגלים לברון רוטשילד להתחיל לממש את אהבת האנגלים לישראל
הם לההצהרה מיהרה גם טורקיה וגרורותיה להכריז על "הצהרת בלפור" משלה...מכיוון שראשי הציונים, אשר היו 

ם מהלכים בין ראשי השלטון באנגליה, ניהלו את העיסקה בכלל הידוע "שמור לי ואשמור לך" ובהבטיחם לאנגלי
ם ימסור את המנדט והשלטון בא"י לממשלתם, הבטיחו האנגלי לגייס את כל משאבי היהדות כדי ש"חבר הלאומים"

י יש משהבחינו הערבים כ – התוצאהלהם שמיד עם הנצחון יפעלו להאכיף את שלטון הציונות על בני הישוב הישן. 
 גלולההכאן קנוניה...לנישולם מאדמתם, יצאו ולחמו כנגד ההצהרה...הכבוד הלאומי הערבי לא היה יכול לבלוע את 

ה על מסירת ארץ מושבם לידי היהודים...בחורף של שנת תר"פ...בחודש אדר היתה ההתנפלות הערבית המר
    .רנ"ג) עמ'ש. גרליץ, "מרא דארעא ישראל", ח"ב, ( “הראשונה...

נציג השלטונות גם פנה לרבנים וביקשם להשהות את תגובת היהודים עד יעבור זעם אלא שהציונים והלאומיים לא „
קוק פרסם מכתב חריף לממשלה על שנכנעה...מזכיר הממשלה, מר לוק, בקשהו שיתחרט מן המכתב ויתרו, הרב 

המתפרש ברחוב כהסתה על ידי הרבנים, אך הרב קוק לא רק שסרב אלא גם הוסיף אזהרה לממשלה, שאם יופרעו 
מטעם הממשלה לרב  התפילות לא ישכון שלום בעיר...כאשר הגיע ערב תשעה באב, יום המועד לפורענות, שוב פנו

קוק ודרשו ממנו...כי השנה לא יערוך הנוער הציוני בליל תשעה באב את המפגן השנתי שלו, בנימוק שקיום המפגן 
יגביר את המתיחות ויש לחשוש מהבאות, אולם הרב קוק השתמט בטענה כי אי הופעתו לפני הנוער רק יגדיל את 

הרב קוק הביע בפניהם את סיפוקו על עוז הרוח של הרב קוק,  התלהבותם...בחזרתם עלו הצעירים לקבל את ברכתו
שבליבם שאינו אלא ביטוי ל"קדושת נשמתם בדומה לקדושת המכבים", ובסיום דבריו הכריז את והגאון הלאומי 

"שמע ישראל הכותל כותלנו הכותל אחד",   –סיסמתו שחיבר למערכה על הכותל כעין "שמע ישראל" (רח"ל) 
אלא שהיתה זאת שעת דומיה קלה לפני הסערה...המוני  –) התוצאה(ענה אחריו כשהוא ניצב דום,  והנוער המשולהב

.  ר' ו)  –רנה(שם, עמ'  “וקרעו ושרפו את כל סידורי התפלה וספרי התהלים שם...רבים נושאי מוטות ברזל ומקלות...ע
ציוניזם וגרם לחילול ה' בהראותו קבל א. י. קוק היה מיוזמי ליבוי ההתגרויות בערבים כזרוע מבצעת של ראשי ה

המלבים שנאת חינם ויוצרי מהומות. פעולותיו הובילו במישרין לתחילת הפרעות הידועות, אלו עולם, שרבנים הם 
יהודים. פרעות אלו קיבעו את יצירת  למעלה ממאהכולל הטבח בחברון, ובשאר המקומות בשנת תרפ"ט, בהן נהרגו 

 133, נרצחו )1929( במאורעות תרפ"ט,, י היהודים בארץ, עד עצם היום הזה.מעשי האיבה של הערבים כלפ
והוצתו שדות  ", י' ניסן תשע"ז]471[השבועון " “נפצעו, ננטשו ונחרבו יישובים וקהילות ברחבי א"י 339 –יהודים ו

מתחילה גם סדרת ספרי  1922  –ב  .כתב על כך שיר)] 17,8,19["משורר" ושיכור כרוני ("הידברות", רשת ב'' ואלתרמן  עמק יזרעאל
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ז'בוטינסקי מתגרה וקורא  ,26.2.32 –ב  ."הספר הלבן" למניעת גלי העליה וצמצום שטחי המחיה היהודיים בארץ
גוריון מצטרף באיחור לקריאתו זו וכותב ביומנו על  –(בןבעיתונו "היינט", "לצפצף" על האיסור הבריטי לעליה לארץ 

  .לשם מרידה מזויינת בבריטים ובערבים, (= ארגון צבאי לאומי)ל" "קם רשמית ארגון הטרור "אצומו "הציונות המורדת")
התנועות  1933בשנת  .היטלר מארגן מיידית התעללויות ביהודים, באמצעות "חטיבות הספורט" שלו –התוצאה 
  "."עליה בחומהאות של במצי אסון תוצאות הרותהמזהירה משבועה, מתחילות למסד את מלחמתן להפרת ההציוניות 

המפלגה הנאצית   –התוצאה  .מתחילות להתארגן להקמת מערך אוניות להעפלה לארץ ,ר""תנועות "החלוץ" ו"בית
, תפקיד שהוא עדיין חסר (קנצלר) והיטלר הופך לראש ממשלה 1933בראשותו של היטלר עולה לשלטון בשנת 

מתחילה לפעול תנועת  1934בשנת  .יות אבסולוטיותעל, אך הוא מתחיל להתארגן לשם קבלת סמכו –סמכויות
להיות  הופךהיטלר אחד את התפקידים של ראש ממשלה ונשיא ומוצא צו ל 2.8.1934 –ב – התוצאה .ההעפלה

(תאריכים אלו מופיעים בכל ומפלגתו הופכת למפלגה החוקית היחידה  [מנהיג] "פירר" –המנהיג הכל יכול בגרמניה 
    .  ואה" וראה לדוגמא בספרו של שיירר, "עלייתו ונפילתו של הרייך השלישי")המחקרים העוסקים ב"ש

 –על באופן המותראירופה י דל את "הפתרון הסופי" לחיסול יהונותנות לו את האפשרות להוציא לפוע סמכויות אלו
לים לתכנן את הגרמנים מתחי 1935משנת  את בשרכם כצבאות ואיילות השדה". מתיר"הריני  –פי החוק ברייכסטאג 

הסתה בביטאון המפלגה הנאצית, שדם יהודי הפקר ומותר  בדקדקנות ובשלבים, בתחילה באמצעות הפתרון הסופי
וכאשר הודיע ריינהרט היידריך, ראש  15.9.1935 –"חוקי נירנברג" מתאריךחוקיות זו מגובה בואפילו טוב לשופכו. 

  –ב ואנזה–עם בסיום ועידת גרוס–פי", היינו, השמדתשל "הפתרון הסומשטרת הביטחון על ההפעלה המבצעית 
יר את ...הריני מת,, –פרת השבועה שלא להתגרות באומות בגינה של ה הנקוב העונשכאמור לעיל,  . 20.1.42

מתחילה התעמולה וההתארגנות להקמת  44  –בראשית שנת !  לא איחר לבוא, “בשרכם כצבאות וכאילות השדה
בחסות השלטון שם.    ,באותו חודש, מוצאים להורג עשרים אלף מיהודי הונגריה  – וצאההת ."הבריגדה היהודית"

יהודי הונגריה היוו את הריכוז היהודי הגדול והיחידי שנותר באירופה, שעדיין לא סבל מדיכוי  44  יש לציין שבשנת
הורטי,  – התוצאה :לשיאההתארגנות הבריגדה מגיעה  ,5.44  –ב הנאצים בגיטאות ובמחנות הריכוז וההשמדה. 

    יץ.  שוואוחיסולם בל ,מנהיגה של הונגריה, שולח טרנספורט ראשון של יהודים
זמן מאת האלוקים לציונים, שאולי יחדלו הם מהתגרותם בנאצים, אך –הורטי מפסיק את המשלוחים, פסק 8.44 –ב
לק מהשלטון ואת מקומו תופסת הורטי מסו באותו חודש –התוצאה  .מוקמת "הבריגדה היהודית" 20.9.44 –ב

וכמו כן מתקבלת  15.10.44 –יץ ברכבות המוות בשווה לשלוח את היהודים לאוהמפלגה הנאצית ההונגרית ומתחיל
יש לציין,  ההחלטה בספטמבר באותה שנה לחסל את גיטו לודז' הענק ולשלוח את היהודים משם, לתאי הגזים.

לאותה נקודת ת תיפעולה נותבה על ידי ראשי "הסוכנות היהודית" רק שהבריגדה הוקמה רק לצורכי תעמולה וזמינו
כדי שבפועל הבריגדה לא תילחם "חלילה" , )366(עמ' 54העולם –ריות האחרונות במלחמתכאשר נשמעו היהזמן, 

 הפכה את מחלקת גייסה יהודים ללחום עבור הנאצים, כאשר היא ש"הסוכנות היהודית" ,, כי כבר ראינו לעילבנאצים
דברם  –לא רצתה להלחם ולפגוע בנאצים שהיו עושיהיא ובוודאי ש( והגסטפו המודיעין של "ההגנה" לחלק ממשטרת הבטחון הנאצי

     אמנם הדי הקמתה של הבריגדה, יצרו מערכת של התגרויות של שאר חוגי הציונות בנאצים. .)פהובנושא השמדת יהודי איר
ת. ני היהודים בשואה, נכתב כבר רבונות במניעת ההצלה של מיליואנושית של ראשי הציו –התתהתנהגותם על 

, מוכותסמדינות אלף מ 200די הונגריה ועוד יהוכמליון בהכשלת הצלת  א.את עומק השפל בהתנהגות זו ניתן לראות 
 .י  –פקיד במשרד האוצר במדינת ישראל להיות  לטות בהכשלה זו הוא מי שלימים התמנהכאשר אחת הדמויות הבו

 , כיווןקסטנר וכאשר הוא הואשם ב"משפט קסטנר" הידוע, עשו הבג"ץ דאז וממשלת ישראל יד אחת לזיכויו
ועל כך נכתב הספר "כחש"  ההצלהוהכשלת במניעת  תה האשמת כל ההנהגה הציוניתיהית האשמתו שמשמעו

כדי שיצנזר  העולמי, פנו אליונשיא הקונגרס היהודי  ראשי הציונות ובראשם נחום גולדמן,כאמור לעיל,  .של בן הכט
גם לאחר שהוא צנזר מעט את הספר והשמיט מסמכים על מעלליהם, הצנזורה בארץ מנעה  .את חלקם בהאשמה זו

סוכן הש.ב. זאב  ידי-על בשנת תשי"ז קסטנר חוסל לבסוףישראל במשך שנים את הופעתו של הספר כאן בארץ. 
   .(כפי שהובא לעיל)אקשטיין 

י כי לדעתו זה עשו ,דן הבג"צ בעתירה נגד השב"כ שסירב לפרסם הרבה מאד מסמכים בקשר לרצחבי"ד שבט תש"פ 
ידוא ולפגוע בבטחון המדינה, עקב פגיעה בתדמית המדינה, כשיתברר שעוד סוכן של השב"כ היה במקום הרצח לוודא 

אחרי ההתנקשות  ית החוליםשהה בב מועמד מפא"י לכנסת)( הימים שקסטנר 12-ושגם ב , כטענת משפחת קסטנרהריגה
כתב ל.) חיל האויר במימ ב(אל"די חניקה באמצעות הכרית עליה הוא שכב. פרופ. נדב קטן מאוני' חיפה י-הוא נרצח על בו,

מנוע לשבן גוריון הורה לדאוג לחיסולו של קסטנר, כדי  ראיותגם לגבי הו הוא מאשש טענות אלומחקר על כך, בו 
ות נוספות שהביא עו"ד ש. תמיר מארה"ב של מכתבי קסטנר לראשי מכונת ההשמדה משפט חוזר, תוך הבאת עדוי

  ].309) 09,2,2, רשת ב' (ראיון עם עופר אדרת מעיתון "הארץ"[ מחבל התליה הנאצית, בהם הוא כתב להם על מאמציו להצילם
יצחק בנו של שר הפנים  וים,גרינב(אצ'ה) אליעזר כזר הא ה"קאפו"גם חוסל בקרב על 'רמת רחל',  במלחמת תש''ח

 מקורבנותיו אחדשהיה , באמצעות כדור בגבו שירה בו חיילגרינבוים שהיה ראש התנועה הציונית בפולין, 
תליין מימי המהפכה הצרפתית. כינוי זה  –שם עוזר –. אליעזר כינה את עצמו בשם לאון ברז'ה, עלבמחנות ההשמדה

יץ, במחנות בירקנאו ואושוו )בתפקיד עוזר מפקד הבלוק(ל"קאפו" כיון שהוא עשה מאמצים להפוך  ,אכן מתאים לו
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באמצעות התעללות רצחנית ביהודי הבלוק, אף שהוא לא נדרש לבצע שום תפקיד, אלא רק כדי למצוא חן בעיני 
(ובשמו הספרותי שכתב אלי ויזל , 169בעמ' המפקד כדי שהוא יתן לו את תפקיד ה"קאפו", כפי שמופיע בספר "פיפל" 

שם מכנה ויזל את א. גרינבוים בשם "פרוכטנבוים", היינו, פרי העץ, ברומזו לכך שהפרי לא נפל רחוק , צטניק)ק
גוריון, מנסה  –גוריון לחקר הציונות" באוניברסיטת בן –בןמכון "אביו יצחק גרינבוים. ד''ר טוביה פרילנג, מ –מהעץ 

בתעוד  הג באובדנות בקרב כדי לההרג, אולי כדי ליצור ספקוכותב עליו שיתכן שהוא התנגרינבוים לחפות על אליעזר 
חשיפת ופרסום  ידועים מעשי ההשתקה נגד. ]2.9.11[אתר עיתון "הארץ",  שהוא חוסל מכדור שננעץ בעורפו או בגבו

"בשליחות  ראה( כפי שכבר ציינו ראשי הציוניזם וכבר הובאו על כך הוכחות בספרים אחרים ידי-עלהשואה בזמן אמת 

הציונים,  :אקצין .פרופ„ :99עמ'  הוצ' "לדורי" מהדו' ו' , וב"כחש",מיכאל וויסמנדל – "מן המיצר"באו  ,יואל ברנד  –הנידונים למוות"

כח גם בעליל במשפטו של קסטנר, הו  ”).נמנעו מלפרסם בעיתונות האמריקאית את השמדת היהודים הסוכנות היהודית והג'וינט
  ובכך הצילו מחבל התליהקורט בכר במשפטי נירנברג  ע הנאצי הקולונלהפו שהוא העיד לטובתו של

את חלקו  למזער, באמצעות מסמכים ניסתה (יו''ר מפלגת "המחנה הציוני") , ח''כ מרב מכאליקסטנרישראל של  נכדתו
מעורבים היו  המרצחים –ובת רבילהעיד לט שבהחלטתו, (בשנת תשע''ו) באומרה בראיון טלויזיוני, בעדותו של סבה

המרצחים  –רביבין על שיתופי הפעולה המסחריים  כהכרת טובה, גוריון) –(ובראשם דוד בן "הסוכנות היהודית"ראשי 
מדובר לא רק על ש ,גם באמצעותה" גילוי נאה"ראשי הסוכנות היהודית, היינו, לבין , בעיצומה של המלחמה

     .פשע של ראשי הציונות–אלא על חבורת ,פושע אחד
להשתלב בחוגי הימין היה תפקידו שסוכן הש.ב. ו על היותושרצח את קסטנר סיפר בראיון עימו,  שטייןזאב אק

בסוף הוא הוקסם ממנהיגיהם וקיבל את רעיונותיהם, אך הוא סירב לומר מי נתן לו את לולדווח על תוכניותיהם ו
ים ציבוריים קשים נגדו והוא היה עמד מול לחצ , קסטנר"משפט קסטנר" כי אחריקסטנר, ישראל ההוראה לחסל את 

 –עלול לספר מי הינחה אותו בהתנהלותו מול הנאצים והיהודים בתקופת השואה ומי שלח אותו לסנגר על רבי
   בראיון טלויזיוני עימה, שהוא הונחה על ידי  בעצמהכשלבסוף גילתה נכדתו המרצחים ב"משפטי נירנברג", 

חים קולונל קורט בכר שניצל מחבל התיה הודות לעדותו של קסטנר, ניהל רב המרצ הציונות ממפלגת מפא"י. –ראשי
    לאחר מכן קשרי מסחר מסועפיםעם מדינת ישראל.

התנאי הבסיסי להצלחת השמדתם המהירה של ששת המיליונים, היה שיתוף פעולה עם רצח זה על ידי "גייס   ב.
היא להשמיד את היהודים  שיטתנו„ולונל הס.ס. שחמישי" מתוך העם היהודי עצמו, כפי שהודה פון ויסליציני ק

אנו מגרשים את היהודים ע''י יהודים ואנו  :באמצעות היהודים –אנו מרכזים את היהודים בגיטאות  .באמצעות עצמם
כל המחקרים על הרכבו של "גייס חמישי" זה הסיקו   .)109, שם, בעמ' ("כחש"” בידי היהודים –ממיתים אותם בגאז 

, שה"משטרה היהודית", ה"קאפוס" וכו', הורכבו כמעט לחלוטין מתוך שורות המפלגות הציוניות והבונד חד משמעית
, כפי שכבר בעבר מעטים שנהגו באנושיות רקאף שכמובן היו בהם  ,כפי שראינו לעיל ועוד, שהשתייכו ל"משכילים"
   .שקרי של נכסינו הרוחניים –יסוקרים, ליאקדמאים יהוד"גייס חמישי" של  באמצעותהגרמנים השתמשו באקדמיה 

 מקרי של צירוף נסיבות קשרלחשוב שזה יכול היה  היה חד פעמי, אתיאיסט תוצאה הנ''ל –הקשר של סיבהאם 
אך כאשר קשר זה קורה  תוצאה, בתגובה של שמדובר חזקהזו כבר פעמים  3, אך אחרי ולא תוצאההרות אסון 

הזוי כדי לטעון עדיין  יש להיות מאוד  הי תוצאה וודאית בכל המקרים!מוכח שזו ,פעמים רבות ולמעשה כל הזמן
בהן התרחשו נזקים כבדים תוך  פעמים 3, אחרי ואפילו בקיבוץ נירים של "השומר הצעיר" שזו פרשנות או מקריות
                   מעבודתם ביום זה והפסיקו לעבוד בו. כתוצאהשהם ניזוקו  , גם הם הסיקוכדי עבודתם ביום כיפור

(שסוכם עליה בפגישת המלך פייסל עם פרופסור במקום אוטונומיה  הקמת המדינההמרד בערבים ומאז  שואה שניה:
 .יצחק בן צבי) דאז, בירושלים "הגנה"בפקודת מפקד ה הרצח הפוליטי הראשון בארצנו, האן ושסוכלה ברציחתו, –דה

 לימים, נשיא המדינה)שאת שם משפחתו קרא ע"ש שבתאי צבי ו(צבי בן  יצחקמאז הקמת "השומר" הציוני ש :תהיהי התוצאה
  –כ ! ושלא רואים את סיומה הכי ארוכה בהיסטוריה שעדיין מתמשכתסדיו, מעל מאה שנות מלחמה יהיה ממי
, במלחמות, הרוגים בפוגרומים בארצנו 50.000–כ, תימנים בדרך לארץ שאירגנה הסוכנות הרוגים 50.000
מיליון  4והפיכת  במצטבר, או בנפש\וכחצי מיליון פצועים בגוף בצבא ובפיגועים, רבות דויות והתאב םבאימוני

אקדמיה החשיבה של  –כל מבני ידי-על אמור, הנשלטת כחינוך –מערכת באמצעותיהודים לנוצרים רפורמיים 
        .םמתפרסמי אינםו אינם מדווחיםכמובן ש ,רבים בנישואי תערובת וההמשך פרוטסטנטית נוצרית

למבקרי הציונות. זו אינה תופעה חדשה. הראביי אלמר  ,כיום מייחסים לעיתים קרובות את המניעים האנטישמיים,,
בכך מנסה הציונות מההתחלה למנוע דיון לגופו של עניין, בהוקיעה את " המועצה האמריקאית ליהדות מציין:ברגר מ

בהחלט", כיוון שביקורת על הציונות מעלה שאלות חשובות  . רוגזם של הציונים "מובן"ציוניים –המניעים האנטי
של  למרות עוצמתה הצבאית והפוליטית, 21 –מאין כמותן בתחומי ההומניזם, הפוליטיקה והדת. בתחילת המאה ה

הצדקתה המוסרית עצם לוויכוחים עם אנשים המטילים ספק ב נותרה לציונים אך מעט מאוד סבלנותמדינת ישראל, 
פי אמות המידה של היהדות ואינם מסתכלים על היהדות דרך  –עם אנשים השופטים את הציונות על או של הציונות,

 :השנים האחרונות , בשמוניםיונות וכוח המשיכה שלה השתנו מאודהצכפי נראה, . של הציונות מנסרה] [=הפריזמה 
היא הבעלות על הארץ  ם הדתייםאת הלהט של החלוצים. לעומת זאת, עבור הציוני הפלג החילוני השמאלני איבד

את  , שראה בציונות הדתיתעמיאל נשיאם אביגדורשנים  כפי שכבר תקף אותם לפני תשעים [= בראש סדרי העדיפויות
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נצמדים היום לתנועה ימנית חילונית ואף מנסים לעמוד ו ]37זן של הנאציזם הגרמניהעבד הכנוע והחרוף של הציוניזם ו
שומרת לא רק על עקרונותיה ומטרותיה, אלא  ,גדות לציונות ולמדינת ישראל בשם התורהבראשה. יחד עם זאת, ההתנ

מדבריה  ,גם מנחם רהטסכול ובבוז יבתמכנה עדיין אוחר יותר, שמונים שנים מ ).33(עמ' 31 “אף על מהותה הרוחנית
, בכיסו" של ב. נתניהואידיוטים השימושיים שמצויים תמיד הכ" ,את אנשי תנועתו ,התקיפים של הציונות הדתית

נפתלי גם המשודרת בתקשורת התבטא  וברוח זו כ''ג תמוז, תשע''ו], 44עמ' , "מצב הרוח"בטאון [בורה''מ  מנהיג הליכוד
  .(כ''ה תמוז, תשע''ו) המייצג את הציונות הדתית ימינה"בנט, ראש "

  
  גבעותה-השימוש הציני והאכזרי של מדינת ישראל בנוער

  
 גבעות תלושי המסגרתה-ה יכולה, אם היא היתה רק רוצה, לסיים בבת אחת את תופעת נוערישראל הית מדינת

צוי מנהלי נגד כניסתם לשטחים אסורים ואת מפירי צו זה לכלוא, או מה שהיה ר ידי הוצאת צו-, עלמהציונות הדתית
  :נוער ממספר היבטים לשקמם. התנהלותה העכשווית של המדינה, היא שערורייתית ואכזרית כלפי אותו  –יותר 

נהגת . עשרות שנים לפני הקמת המדינה הוקמו ארגוני טרור של משומדים, שנטלו את החוק לידיהם ולא נשמעו להא
בים. מדינת ישראל חינכה את חניכי הציונות מחיר נגד הער-העם היהודי בראשות גדולי הדור וביצעו פעולות תג

י תגרות נגד הערבים תוך מרידה בשלטון החוק היהודמעולותיהם ההדתית להעריץ את אותם ארגוני הטרור ואת פ
  אותו נוער מיישם חינוך זה בפועל וגאה בכך שהוא הגוף היחיד שמיישם חינוך זה.בראשות גדולי ישראל. 

בחנה נגד הערבים, בלא ליידע את הדרג המדיני צבא עצמו ביצע טרור ללא הה -) 13,11,20ימים,  7(אחרונות -ידיעות. ב
  ..ובניגוד לדעתו ובכך היווה דוגמה מחנכת לאותו נוער שניתן לקחת את החוק לידים בניגוד לעמדת הממשלה

, ערפאת היה אמור למות והוא לא היה היחיד. למעשה, באותו יום בבירות כל צמרת אש"ף החתה 1,1,82-היה זה ב
ורט הענק. עראפת ישב שם ביציע משתתפים של אש"ף באצטדיון הספ-מיועדת לעלות לשמים. זה היה בכנס רב

, כשלצידו מרבית בכירי הארגון. היתה שם אוירה של הפגנת עוצמה. אלפי אנשי אש"ף ותומכיהם מחאו כפיים הכבוד
ג'יהד, לבוש מדים. רק דבר -בשמאלו. לצידו סגנו למבצעים, אבו vבהתלהבות, כשערפאת קם והצדיע ביד ימינו וסימן 

גע, שמתחת למושבים שלו ושל בכיריו, הטמינו שליחיו של הצבא קילוגרמים רבים של אחד ערפאת לא ידע באותו ר
חומר נפץ. בצמוד ליציע האצטדיון, היו לעמוד עוד שלשה רכבי תופת. התכנית היתה, שקודם המטענים שמתחת 

יופעלו בשלט  –למושבים יתפוצצו ואז אחרי כדקה, בבהלה שתיווצר ותוך כדי נהירה של הניצולים המבוהלים החוצה 
פינאלה המדמם של כל המבצע הזה. עוצמת הפיצוץ וההרס היו צפויים -רחק גם משאיות התופת והם יתנו את הגרנד

"בעלי ממדים חסרי תקדים, אפילו במונחים של לבנון", בניסוחו של קצין בכיר בפיקוד צפון של אותה עת. להיות 
ו שכתוצאה מהפיצוץ, אש"ף יחטוף כזו מכה, שהוא יתקשה המעטים שבכל זאת ידעו, נחלקו לשניים. אלו שקיו

להתאושש ממנה ואז תימנע מלחמה גדולה ואלו שדווקא קיוו שאש"ף יגיב במטח קטיושות אדיר ויהיו הרוגים במושבי 
סוף ללבנון. חצי שנה לאחר מכן החלה מלחמת לבנון הראשונה והיא -הצפון וזה ייתן לצה"ל תירוץ לפלוש סוף

דאז, אלוף יהושע שגיא מספר שהוא הריח שנים מאוחר יותר ובמחיר כבד של אבדות. ראש אמ"ן  18 תסתיים רק
גל אפילו ניסה למנוע ממני להיכנס למפקדת -שמשהו קורא בלבנון וביקש לבדוק "אבל מפקד פיקוד צפון יאנוש בן

יקר לנו כל הזמן. לא האמנו לאף פיקוד צפון או לבקר באזור...הם עקפו אותנו, עבדו מאחורי הגב שלנו, יאנוש ש
והכי  בולגנותדיווח שלו...החומרה היתה בכל הענין שמירת הענין מהמטה הכללי. זו היתה אחת מהתקופות הכי מ

גל ששגיא ניגש למנחם בגין ובפניו תלונה על פעולה בעייתית שהכוח -מכוערות בתולדות המדינה". יום אחד גילה בן
, שבן גל נתן לו דרגת אל"מ כדי שהוא דגןמאיר פרצו גם לטלפון המיוחד בינו לבין  ביצע. בן גל הסיק מכך שאמ"ן

יקים יחידה בשם אר"ל (אזור דרום לבנון) שתחתיה מערך מודיעין ומבצעים חשאי. שגיא החליט לעלות לדרג 
ות גרילה פרועות הפוליטי ופנה למרדכי ציפורי, סגן שר הבטחון. שגיא סיפר לציפורי שבדרום לבנון מתרחשות פעול

לא מאושרות ואז הגיע השיא. אחד הדיווחים שקיבל ציפורי היה על פעולה נגד אנשי אש"ף, שבמהלכה נהרגו גם 
. "אני חשבתי שזה דבר נורא", אמר ציפורי. הוא דרש ממנחם בגין לזרוק נשים וילדים, כמה מכוניות נדלקו והתפוצצו

ריבונית" אמר לראש הממשלה. "כל דבר שהצבא עושה הוא יכול  גל מצה"ל, "מנחם, אנחנו מדינה-את אלוף בן
אביב. "אתה עורך פעולות בלבנון -גל הוזמן בדחיפות למשרד הבטחון בקריה בתל-לעשות רק באישור הממשלה. בן

בלי אישור. בפעולות אלו נהרגים נשים וילדים", הטיח בו ציפורי. "יש להדיח את אלוף פיקוד הצםון, שמבצע דברים 
לא אישור המטה הכללי, אני סגן שר הבטחון ולא ידעתי מכלום. אתה מר בגין, שר הבטחון וראש הממשלה לא ידעת ל

. בגין קלט שמה שמתחולל כרגע במשרד זה מלחמת גנרלים שעוד עלולה להסתיים בוועדת חקירה והחליט מכלום"
. תא"ל עמוס גלבוע : "אמרו שאולי יותר לא רואה"-לא שומע-לכבות את הלהבות. בגין העדיף את גישת ה"לא יודע

גל הסכים, כי האופן שבו התנהלה המפקדה של דגן במרג' -טוב שלא נדע, משהו בנוסח 'ישחקו הנערים לפנינו' ". בן
. אבל הוא מדגיש : "זה היה לי נטח, כי עיון, הכפר שבשליטת הצד"ל, הזכירה יותר"תנועת מחתרת ולא צבא מסודר"

האפור ולפעמים אתה לא צריך לדעת...תן לדברים לזרום מעצמם". בגין כמובן לא אישר את  הפעולות היו בשטח
ועד פרוץ מלחמת  1980החרבת האצטדיון, אך איש המוסד סיכם את הטרור שהופעל במזכר קצר "מאמצע שנת 

הוכנו על ידי ביצענו עשרות רבות של פעולות נגד פלסטינים, שעיקרן היה החדרה של חומרי נפץ ש 1982-של"ג ב
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כוחותינו למחנות הפליטים ולכלי רכב פלסטינים בדרום לבנון...גם עזר ויצמן וגם רפול ייעצו לי אז לא לדווח על 
...לא ידעו ראש הממשלה וממשלתו דבר על אופי הפעולות שבוצעו הפעולות לבגין...לא דיוחתי לראש הממשלה

  ך נוח לה לגנות את הנוער כשעיר לעזאזל, כדי "לצאת צדיק".בהדרכתנו". הממשלה רוצה בטרור של נוער הגבעות, א
  

    בשיטה הציונית הידועה  ,לארץ העלאתםים מרוסיה לשל יהודים וגוי ינוסהא
  של "לצאת צדיק" באמצעות הפעלת מדינות זרות

  
דים יהוהאנטישמית הציונית של מדינת ישראל והיחס ל–גוריון, הגזענות –שנים רבות לאחר סיום שלטונו של בן

ברה נוצרית של "הח–שאינם ציוניים כמתים וכחומר גלם לא אנושי, המשיך וממשיך להיות טבוע באישיותם היהודו
 המזרח במחנות–הישראלית" באקדמיה ובממשל. מדינת ישראל אמנם הצליחה לחסל את אישיותם היהודית של עדות

 נוצריים של הממסד הציוני–ימושיים" יהודוולהפכם ל"אדיוטים שו"מחנות עולים" הריכוז שנקראו "מעברות" 
 , אך הממסד לא הצליח להעביר את רובם[ומיעוט מהם הצליח הציבור החרדי להציל מציפורניהם ולהשאירם כיהודים]

  ו.זרם המסורתי או הדתי של נצרות המזרח לאגף החילוני של הנצרות הפרוטסטנטית, אלא רק לז–המכריע של עדות
ן במכתבו לנשיא בריה"מ ליאוניד ברז'נייב להרים את "מסך הברזל" ולשלוח ארצה את רה"מ שמעון פרס התחנ

ית ליות השבטהגויים והיהודים האתאיסטים ברוסיה כדי למנוע את ההשתלטות הספרדים על המדינה, כיוון ש"המנט
ורשו להגר , "מסך הברזל" בבריה"מ נפל ואזרחיה ה1990כתם לאתאיסטים". בשנת בהפי נגף–שלהם מהווה אבן
ומתוכם  צנורמהם הגיעו לאגויים  650.000[הם הרבה גויים יינהיהודים ובני משפחותיהם שהיו בהגויים ומהמדינה, אך רוב 

וני דתי ובנת–שילדיהם משולבים בחינוך הממלכתי והממלכתי גויים מוצהרים 550.000אחרי כל ה"גיורים" עדיין ישנם  בשנת תשע''ח

לא רצו להגר לארץ, אלא רק לאירופה, ארה"ב ואוסטרליה, עובדה ] ר הם נחשבים כיהודיםהלמ''ס המתפרסמים לציבו
ובפרט שארה"ב העניקה לכל אחד מהם מעמד של פליט שזיכתה אותו  בארצנויגה מאד את הממסד הציוני שהדא

כן, לה לוותר. בסכום כסף נכבד שעזר לו להיקלט בחו"ל וגם על עשרות מליוני דולרים אלו, הממסד הציוני לא רצ
ט.  ביקורת קשה בפני רה"מ יצחק רבין בקדנציה הראשונה שלו, כשרצה לדרוש מארה"ב לבטל את מעמד הפליהוטחה 

מפריה הסובייטית החלה לקרוס, הוחלט אז באישורו של רה"מ יצחק שמיר ילמניינם, כאשר הא 1989בספטמבר 
נתיב", " –הזרוע הרביעית של "המוסד" ות "התרגיל הרוסי", באמצע – לפתוח במבצע "התרגיל המסריח"

יב שבפרסומים המועטים עליו כונה "לשכת קשר", שהיה קשור ישירות לראש הממשלה ותפקידו היה לפלס נת
מבר בדרכי רמיה. הארגון הוקם בדצום גם בניגוד לרצונ צנולאר (שרובם גויים) מהגריםכשרים להבאת –באמצעים לא

רץ את כל ביר לאגוריון בהמלצת ראובן שילוח, מקים "המוסד", כאשר הוחלט להע–דוד בן ידי-עללמניינם  1951
אף שרבים מהם לא רצו לעזוב את ארצם ורבים מהם שכן רצו לעזוב התכוננו להגר –היהודים מארצות ערב, על

ו גיעלמערב. קבוצת סוכני "נתיב" נשלחה לארצות ערב כדי לאלצם להגר לארץ ולדאוג לכך שאלו הרוצים להגר י
 דוקא לארץ ישראל. 

יו וני כיצד הוא וחברבממשלת מפא"י, התפאר בראיון רדיופהמשטרה שמאוחר יותר התמנה לשר  ,מעירק שלמה הלל
צלם הלם לתוך בתי כנסת בעירק וביצעו עוד פרובוקציות נגד היהודים שם, כדי להפחידם ולעורר א–זרקו רימוני

  טונות יחסלום. מפחד שהערבים בסיוע השל ,חשש כבד לחייהם
בשנת  –ם נגד רצונ לארצנו,מברה"מ וגויים אינוס הבאת יהודים הפעלת מדינות זרות מאחורי הקלעים לשם 

סגרת למניינם מונה יעקב קדמי או בשמו הרוסי הקודם יאשה קזאקוב לראש מחלקת הביון "נתיב" ויצר את המ 1992
ך סטים לארץ נגד דעתם ורצונם, כפי שהוא מספר על כשהצליחה להעביר לארץ את הגויים הנ"ל והיהודים האתאי

, מניינם]ל 15.4.2011, 40 –6, עמ' ימים 7["ידיעות אחרונות", ובראיון עיתונאי  (הוצ' מטר)בספרו "מלחמות אבודות" 
וסטריה, תה אשרת הגירה לישראל דרך וינה שבאיליהודים והגויים הי,, –הוא מספר  כשבוע לפני הוצאת הספר לאור

 הם לאא ששם חיכו להם נציגי הארגונים היהודיים היא"ס והג'וינט שעזרו להם להגר למערב. "נתיב" דאג לכך שאל
ומניה ר – ייגיעו כלל לוינה וכאן נכנס קדמי לפעולה. הוא יצר קשר עם שתי מדינות שעדיין היו תחת שלטון קומוניסט

היקר, עליו  ומוניסטי של רומניה][= הרודן הקושסקו סיכמנו עם צ'א" – הוא מספר וסגר איתן "דיל": –והונגריה 
ת נמל אהמגיעים אליו ילכו רק בנתיב אחד, לישראל, וברוב המקרים כלל לא יעזבו  [= והגויים]השלום, שהיהודים 

 יםשנה ן[באותהם היו כבר על הטיסה לארץ. גם בהונגריה הגענו לסידורים דומים  ,התעופה. אחרי כמה שעות המתנה
ח שליהבטיח שכל מי שי ,ביניים. ה"דיל" שרקח קדמי–ן מוסקבה לישראל והיה צורך בתחנתהיו טיסות ישירות בי לאעוד 

לנו בבוקרשט ובודפסט עבור . תחנות המעבר שהקמנו והפעיגיע בוודאות ארצה] –לבוקרשט או בודפסט בהונגריה 
  לשום מקום אחר זולת ישראל". עבדו כמו שעון ודאגנו שהסידורים שם לא יאפשרו להם להגיע ,העולים

 טיסה קדמי קבע שהאשרה תינתן בנציגות הישראלית רק אחרי חמש בערב ורק עם הצגת כרטיס הפתרון היה פשוט:
 מכיוון שזו השעה המדויקת שבה האוסטרים סוגרים את השגרירות שלהם  ?לבוקרשט או בודפסט. למה דוקא חמש

ה מיקה. אוסטרים, כבר לא שם. אין שגרירות, אין יציאה לוינה, אין אמרבמוסקבה. דקה אחר חמש, האוסטרים, כמו ה
ם, . קדמי מספר גם בראיון עימו ש“טיסה לבודפסט או לבוקרשט ומשם היישר לישראל  – מה שקדמי נותן ?נשאר 

  צנזורה קפדנית של "נתיב". ושל היהודים מהארץ לבריה"מ עברשכל מאות אלפי המכתבים 
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בהם  באמצעות עידוד האנטישמיות באוניברסיטאות נוסם של יהודי אירופה לעלות לארץכיום, מתבצע איגם 
כפי שעשו עסקנים ציוניים לפני השואה באוניברסיטאות בגרמניה בדיוק לומדים הרבה סטודנטים יהודיים, 

ראית שעליהם אח אנטישמיות באירופה המערבית וארה"ב –סטיקות לגבי גילוייפירסומים מנופחים של סטטיבו
וכאן לבצע "חינוך מחדש" לעשרות  צנופחדה את היהודים במערב לעלות לאר"נתיב", כדי לעודד באמצעות ה

  .אלפי יהודים שחזרו בתשובה בחו"ל
לגבי מניעת חלוקת  כאמור לעיל, "הסלקציה" שנערכה עם קום המדינה התבצעה גם לפני קום המדינה,

, [ראה ספרה של ד''ר אירית צ'רניאבסקי "בעור שיניהם"לות לארץ סרטפיקטים עבור עשרות אלפי החרדים שרצו לע
ראשי .  המוסדות הציוניים הקציבו רק מעט סרטפיקטים עבור החרדים, כשכמעט כולם ניתנו לחלוקה לרב התשע''ו]

הרבנות "כרבנים של , כדי שיחלקם לרבנים שיעלו לארץ וישמשו ו''י]גזעירה שקיבלה א מיכסה[מלבד דאז ר' א. י. קוק 
נבחר התורה בארץ ובחו"ל נאבקו נגד מוסד זה, שהדור וכיון שגדולי  ,"הועד הלאומי" הציונישל  "מטעם הראשית

משל: עקירת ל ,והושתת על היסודות של הנצרות הרפורמיתנוצריים –ועד שנשלט באמצעות גופים יהודו ידי-על
ד ת, יחנטי של השיויון נקבע שהבת תירש בשיויוניוהפרוטסט–פי היסוד הנוצרי-ההלכה של ירושת הבן ולא הבת, שעל

תת , כדי שייענה לבקשתם לבקשה תארים פיקטיביים–גדולי התורה נאלצו לכתוב לר' א. י. קוק במכתביעם הבן. 
 סרטפיקטים במקרים של פיקוח נפש, כמו במקרה של מרן הרב מבריסק, שלא היה מסוגל לשקר ולכתוב לו תארים

י כורו, ש מבית הדין בבריסק שהם יכתבו לו את התארים והמכתב והוא רק יחתום, כעדות בנו בכאלו בעצמו ולכן ביק
  . ]292["מלאכים כבני אדם", שמחה רז, עמ'  ר' א. י. קוק היה עובר בקפידה על התארים שכתבו לו מספר פעמים

  
   במלוא עוזה ,בימינוגם הגזענות האנטישמית הציונית ממשיכה 

  
 בגין לראש הממשלה, בנאום בו הוא מבקש את אמון הכנסת, אחרי הנצחון הגדול של הימין, מרשה תמנהכאשר בגין ה

ורו לעצמו לראשונה לגלות את תפיסתו האמיתית הכופרת בכל הקדוש והיקר לעם היהודי והוא מגייס לשם כך את מ
ץ אר,, – של העם היהודיכדי להוכיח את יסודות תיאוריית הגזע האנטישמי על סמך מספר הזיות לגבי מקורו 

ואנו בלפני ...איש לא נתן לנו את חרותנו בה. כבשנוה בשארית כוחנו הלאומי...אזכיר את דברי ז'בוטינסקי : "ישראל
. 28“לארץ ישראל, לא היינו עם ולא היינו קיימים. על אדמת ארץ ישראל נוצר משברי עמים שונים העם העברי"

עד כדי  היה ניכר. הזהות בין הימין והשמאל בנושא תיאוריית הגזע .41רי כלים"גם הגדיר את העם היהודי "שב ויצמן
-מנחם בגין, בא אליו לשדה בוקר לפגישה סודית והציע לו ערב מלחמת ששת –גוריון -כך, ש"יריבו המושבע של בן

  ).189(עמ' 89הימים לחזור לראשות הממשלה" 
ן ים, היה מלגבי העם היהודי, היינו החרדשל בגין, מורו טינסקי, ז'בושל  אר יותר את דבריו הגזעניים אנטישמייםבל

די החר ציבורכי לדעתו יש לאחוז באמצעים כדי לשלול מה,, –למשל  בהרחבה את ז'בוטינסקיהנכון לצטט יותר 
 – טוען ז'בוטינסקי –כל אפשרות להשתתף בבנין ארץ ישראל ואף אצל עמים נאורים אחרים  הבלתי פרודוקטיבי,

של  וסתם בני אדם. אפילו "ברוסיה("האומה הנושאת זכויות ריבוניות פוליטיות") ינים בין "נאציו פולטיקה" מבח
  –" אזרחיהטרוצקי" אין זכות בחירה לילדים ! "לא מפני שאינם די טובים או די פקחים, אלא מפני שחסר להם הנסיון 

"הארץ" ח' תמוז ( “לדים בעלי הזקן והפאות העומדים לפנינו ?ואיזה נסיון אזרחי או פוליטי, תרבותי או מסחרי, ישנו לי
  . תשל"ז)

 יכו בדרכו. ישראלתלמידיו המש נורס" בפריז.- "דה -כאמור לעיל, ז'בוטינסקי השתייך ללשכת "הבונים החופשים" 
רץ י באדטורלוי היה מבכירי כנופיית האצ"ל ופיקד על פיצוץ מלון "המלך דוד", ששם שכנו משרדי מרכז השלטון המנ

יתן "תגר", שהקימו אותה יוצאי בכירי האצ"ל (כגון, א –ישראל. בנו סיפר לי על לשכת כת "הבונים החופשים" 
פשי, ליבני, אביה של שרת המשפטים ציפי ליבני) לאחר קום המדינה. לשכה זו נקראה ע"ש השיר שחיבר הבונה החו

ת ה בביו הצטרף ללשכה זו כעשרים שנים לאחר מכן. הוא גילמייסד התנועה הרוויזיוניסטית, זאב ז'בוטינסקי. אבי
וחות הוריו ספרון המתאר את טקס ההתקבלות לכת זו ובמרכזה הגולגולת עם נר בתוכו, המקשר את המצטרף לשטן וכ
 נו אתהטומאה שלו ועל מקורותיה של כת זו באשור הקדומה בה נבנה מגדל בבל, שהוא לדעת כת זו האנך הישר בו ב

תרו  ל. בסוף הספרון הובא גם התכנית של "דילול האוכלוסיה" של הבונים החופשים. הוא סיפר שחברי הלשכההמגד
ם אה להאחר חבר בבונים החופשים, שיש לקדמו לראש התנועה והמדינה והחליטו לקדם את בנימין נתניהו, כי היה נר

ת ה"אני מאמין" שלו והכריז שעיקר מאד מוכשר בהיותו במשרד החוץ. בשנת תשס"ה פירסם נתניהו בנאום א
  מש סניף של "תגר". ש-נאמנותו הוא ל"רוח החופשית". בשנת תש"פ, הקימו צעירי הליכוד בבית

העובדה שאת התשתית הכלכלית והאזרחית בארץ יצרו דוקא בעלי הזקנים והפאות שהקימו את עשר המושבות 
טין, מייסד ראשון הרב זלמן דוד ליבונ ידי-עלת דוקא הראשונות בישוב החדש ושהרצל בחר להקים את בנק הציונו

אלו  ובדות, כל זה לא עניין את ז'בוטינסקי ומנחם בגין, כיוון שעלציון, כפי שהוכח בפרקים הראשונים של חיבורנו
ארץ" של "חדשות הארץ", שמו של עיתון "ה 96(גליון ציונות סתרו את תיאוריית הגזע האנטישמית הרצחנית שיצרה ה

 3ה", היא פי "ישראל השני -האבטלה בפריפריה  נתוני הלמ"ס בשנת תש"פ : ).266פי זכרונות -מים ההם, עלבי
ת הרפואיו לטפל בבעיות אינם יכולים  20%, 40%מהאבטלה במרכז, בפריפריה שיעורי העוני או קרוב לעוני הם 

                      בפריפריה. ממספרם 7שלהם מפאת חוסר באמצעים כספיים ומספר המיטות במרכז הוא פי 
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 הציונית האנטישמית תהגזענושכזית לסטטיסטיקה מלמדת על כך הלשכה המר ידי-עלשנערך בשנת תשע"ט  סקר
קת מיוצאי אתיופיה חשים מקופחים...בקרב היהודים תחושת האפליה מתחז 53%,, –עדיין מתרחשת במלוא עוזה 

ו זאנטישמית  תחושת גזענות. “מהמסורתיים 4% –מהדתיים וכ 11%מהחרדים,  33%  – ככל שעולה מידת הדתיות
הם כל החרדים והאתיופים מודעים לגזענות האנטישמית המופנת כלפי ,מתייחסת רק ברמת הפרט, אך ברמה הכללית

אר מפו ולחבריה בתקשורת, יש עבר למפלגת העבודה,, .]29,7,19["ידיעות אחרונות", כ"ו תמוז תשע"ט,  ברמה הציבורית
קווה שרוצה לשוב ולחזק את הת של התבטאויות גזעניות נגד מועמדים מזרחיים וגם היום הן מגיעות מאותה חבורה

סיס אבק–...נחום ברנע כתב ב"ידיעות אחרונות", כי השילוב בין עמיר פרץ משדרות ללויהלבנה הגדולה של השמאל
עבר רות לבית שאן ולא למשל, בין שר ביטחון לשמבית שאן, כך הוא מאמין...כלומר, מדובר פה בחיבור שבין שד

ממשיכה המגמה  כיום .]25,7,19, 24דרש, "ישראל היום",  עמ' -[לימור סמימיאן “לבין מי שרוצה להיות שרת הבריאות
י גם השארתם כמיעוט זעיר בקרב הסגל האקדמכך להרחיק מה שיותר את הספרדים ממרכזי ומוקדי הכוח במדינה ו

      ].3020 , למניינם) 10,2,20[תחקיר, רשת ב', ט"ו בשבט תש"פ ( במחקר וכמרצים
לה  האקדמיה כיום עדיין ברובה המוחלט עדיין שבויה במסגרת שקבעישנו מיעוט זעיר באקדמיה המתריע על כך, ש

ן בישראל, כמו הדיו מדעי החברה והרוח,, –אנטישמיות -גוריון, היינו, המצאת העבר ותפיסות גזעניות–בן
אמפירי" מחקרי עשיר בעניין זה, תיאורטי ו" לעומת קורפוס  –ינטלקטואלי בכללו, ממעטים לעסוק בשאלות אלו הא

השמרנית, אלא גם בלב ליבה של זו ניכרת לא רק בספרות האקדמית כאחד בארצות הברית ובאירופה. הימנעות 
, רשמית ולא יה שיטתיתהמכירה בקיומן של אזרחות מרובדת ושל אפל –הספרות הביקורתית בישראל 

רוקו, ש"שבט יהודי מרוקו לא תרם דבר, מה שהם הביאו ממ חיים חפר(= משורר ציונות השמאל) רשמית...אמירתו של 
 ך רובזה לא מי יודע מה" ואיזה פירוש זולת גזענות נוכל לתת לאמירתו כי "ההתקדמות שלהם אולי עוד תבוא...א

דמי גזעני : היעדרו של דיון אק–מה שנקרא העולם המערבי". מאבק אנטי העדה המרוקאית לא תפסה את העניין של
עות בישראל בולט ביתר שאת לנוכח הוקעת הגזענות וגינויה על ידי תנו(= האנטישמית) שיטתי בביטויי הגזענות 

חיו י ומנסונ(= של החזון הציחברתיות ולנוכח השימוש הנרחב במטבע לשון זו...אלא שגזענות היא לא רק אידיאולוגיה 
סמנים, תנועה דינמית על פני טווח רחב של מית...כפי שמקובל לחשוב. היא נעה כחזות עליו חונכה החברה הישראלית)

י הציונות ש"המזרחיים" אנטישמית של ראש-(= התפיסה הגזעניתמקצתם "תרבותיים" וחמקמקים יותר מאלו של הביולוגיה 

 היעדרו של ארגז  כלים המאפשר להשתמש במונח, מני של ציוני מערב אירופה)גר–שונים בדמם מהגזע ההינדומהגזע השמי 
 שהזה עו לעיתים את הגזענות למסגרות אנליטיות חלופיות. דיון "גזע" או לתאר ולנתח ביטויי גזענות בישראל דוחק

תוך בש להבחנות , במיוחד כאשר הוא נדראפוא שימוש חלופי במונחים דוגמת "מהגרים", "עדות" ו"קבוצות אתניות"
= (השואה המתמשך שחל  על הגזענות כקטגוריית שיח עקב נסיון  הטאבו...)20 –17(עמ'  73 האוכלוסיה היהודית

ככל הנראה עם הזיהוי של הציונות עם הגזענות. העיכוב בהרחבת  התחזק בעקבות מעורבות הציונות ביצירת השואה)
ת שור לדעתנו דווקא לעובדה שארגונים בינלאומיים אימצו אק "השימוש במונח "גזענות בשיח הציבורי בישראל

 "גזענות" המונח 1964הפלסטינית משנת  של האמנה 19הגדרת הציונות בפי דוברי התנועה הפלסטינית : בסעיף 
התקבלה בעצרת הכללית של האו"ם  1975בנובמבר  10 –מצטרף לרשימת תוארי הגנאי שהודבקו לציונות...ב

. בהצהרת זכויות 1991בדצמבר  16 –"הציונות היא גזענות", החלטה שבוטלה רק ב ת כיהקובע 3379החלטה 
, הודגש חלקן של הנשים במאבק 1977האשה, שפורסמה בכנס העולמי לרגל שנת האשה הבינלאומית...בקיץ 

בהן לות ונגד...ציונות, גזענות, אפליה עדתית ואפרטהייד. בשיח הגלובלי הציונות כרוכה בשורה ארוכה של עוו
קה גזענות. גינוי מדינת ישראל הביא להתכנסות בתוך השיח הלאומי כאן בארץ ולהימנעות מפירוש האפליה העמו

קוני התקבלו כמה תי 11–בכנסת ה : החוק נגד הסתה גזענית...)60עמ' (73כלפי הפלסטינים האזרחים כמעשה גזעני 
ת כהנא. אחד החוקים שהונחו על שולחן הכנסת בתחילחקיקה בנסיון לבלום את קידום מטרות "כך" שייסד מאיר 

ת שעורר סערה ציבורית, היה החוק נגד הסתה גזענית. את החוק הציע שר המשפטים משה ניסים...המפלגו ,1986
הדתיות ניסו לצמצם את הגדרת הגזענות למובן של תפיסת עליונות על רקע ביולוגי בתמורה לתמיכתן בחוק 

תון ...במאמר במערכת עיתון "הארץ", עי)65(שם, עמ' ראל אינה יכולה להיחשב לגזענית דרשו...הבהרה כי דת יש
אשר נוטה להזדהות עם השמאל הפוליטי, הגדרת הגזענות כפי שהיא מופיעה כאן מחזירה את המונח לממדיו 

 בין השאר ...בשיח של שנות האלפיים, הגדרת הגזענות מתרחבת וכוללת)69הביולוגיים ה"קלאסיים" (שם, עמ' 
שם, (הפרדה פיזית, אפליה על רקע לאומי ותרבותי, פשעי טרור על רקע לאומי ושנאה כלפי כל מי שמוגדר "אחר" 

   . “)74עמ' 
העוסק בביקורתיות על הגזענות בתוך הציבור ת"א)  ר בירושלים ובאוני'לי–(במיוחד במכון וןאותו מיעוט באקדמיה 

ציונות . מיעוט זה התחנך על ברכי פרוטסטנטית –זענות האנטישמית הנוצריתהיהודי בארץ, גם הוא לא השתחרר מהג
פי המסורת המקובלת -פה על-על מבני החשיבה של שלילת התורה שעל תהמתבסס ,פרוטסטנטית נצרותהמבוססת על 

 ,יוןהדטרמניזם, קידוש הארציות החומרית והשו  –ממתן תורה ומתפרשת על בסיס שאר מבני החשיבה של נצרות זו 
נתפסים אצלם כאשר מבני חשיבה אלו  לותרניות והקלווניזם,שבין ה פרוטסטנטי–הנוצרי מנעדהעל הנע 

. "ערכית" על פי הקונוטציה הקלווניסטית הפרוטסטנטיתמציאותית ותחת כל טרנספורמציה המוגדרת כ קוורייאנטייםכ
. לכן, אבחנה מסורתביחסם לודים בזמננו ואת ההתייחסות של היה פה-הם מפרשנים את התורה שבכתב ועל םעל פיה
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בין יהודי לגוי והעליונות על הגוי, תחשב על פי תפיסתם הנוצרית גם כן כגזענית. מיעוט זה באקדמיה מתעלם ביודעין 
עוסקת רק באבחנות של כשרון, דם, מודרנה ו"תרבות" פרוטסטנטיים, בעוד שיהודי ויהודיות עוסקים  מכך שגזענות 

מצוות בין אדם למקום, בין אדם לחברו ובין אדם לעצמו. השחתה מוסרית אקדמית –ה של קבלת עולרק ברמת אבחנ
שהאומות, לא מתוך כפייה, אלא מתוך  , מתבטאת גם מההתעלמות, מהעובדות המובאות בתלמודים והמדרשים,זו

), ם כמעט אינם מקיימיםשגם מצוות אלו ה ,נח–בחירתם קיבלו על עצמם להמנע ממצוות אלו (מלבד שבע מצוות בני
 לאחר שאלוקים "חיזר" אחריהם בבקשה שיקבלו מצוות אלו, שכללו המנעות מרציחה וגנבה מתוך חיוב של מצוות

קבל עליהם מצוות ורק לאחר שגם המשפטנים שלהם (נויטירין) העתיקו מצוות אלו והאומות בכל מקרה לא הסכימו ל
  א"כ הם יתגיירו.אותים מוסרית מהעם היהודי לפחות עד בואו של המשיח על ידי אלוקים, להיות נח אלו, נחרץ גורלם

לפני מספר עשורים הקימו מספר רבנים אמריקאים ארגון "נפש בנפש", לשם קיצור הבירוקרטיה לגבי יהודים 
 הרוצים לעלות ארצה ומתייאשים מלעלות לארץ משום בירוקרטיה זו. ארגון זה היה לצנינים בעיני "הסוכנות

 ודית", כי דרכם גוים לא יכלו לארץ וגם משום שהארגון עזר גם לחרדים לעלות לארץ.היה
גלובל", היינו, שכל אחד יוכל " קלווניסטי-רוטסטנטיפ-הנוצרי נם אגף בשםלמניי 2002לכן, הסוכנות הקימה בשנת 

ו קי נירנברג שחקקלעלות לארץ מכל העולם, אפילו אנדיאני, בתנאי שהוא יעמוד בתנאי החוק הנאצי, אחד מחו
 ונות,הנאצים, שבמשך ארבעה דורות לפניו יהיה לפחות יהודי/יה אחד/ת במשפחה. לשם כך הם גייסו עורכי/ות ראי

, כשכל אחד מהם מומחה בשפה מסוימת כדי שיראיינו את אלו שביקרו בארץ ורצו לעלות. לי סיפרו מהמראיינים
אגף, שאם יתברר שאחד מהמרואיינים הוא חרדי, שהם מייד שבכנס של המראיינים, "הסביר" להם אחד מראשי ה

ים ינתקו עמו מגע, משום ש"מהחרדים יש מהם כבר מספיק בארץ", נימוק שעמד כבר לעיני ראשי הציונות הראשונ
רו ם יעביהסוכנות הגיעה להסכם עם משרד הפנים, שהשמות שה (נורדאו, רופין, בן גוריון וכו') לשם "השבחת הגזע".

 התבטא במפורש ברדיו, פורזאברהם לשעבר שר הפנים  לארץ. יפות עליונה, כדי להעלותם מיידיקבלו עדלהם, 
על משקל "להוציא את  ,"באמצעות חוקים אנטישמי נגד החרדים "הצלחנו להוציא את החרדים–בניסוח הגזעני

ציונות תיאודור הרצל בהנהגת המכס נורדאו, סגנו של  "תיאוריית הגזע האנטישמי"המנוונים", כשם ספרו של מנסח 
טעם בהיותו שר הפנים מפורז הצהיר  דשנים לפני כן בשנת תשס" 15, אך כבר , כ"ב שבט תשע"ט]308", 11["כאן 

א, "הארץ"  2004(ידיעות אחרונות, "גם ליהודי מותר להיות אנטישמי"  "שינוי" האנטישמית–המפלגה הגזענית
צהרה זו הי לבטא את עוצמתם של גילויי הגזענות בחברה בישראל. יתר על כן, יש בה כד, התבטאות זו,, .)22,12,200

יים של פורז מתייחדת בכך שהיא יצאה מפיו של נציג מפלגה שחרתה על דגלה את הערכים האוניברסליים והשיויונ
עם  לאחדה 1996, אחרי שמייסדה אמנון רובינשטיין החליט בשנת 1974של הליברליזם..."שינוי", שהוקמה...בשנת 

ינוי ש, החליטו כמה מחברי שינוי ובראשם פורז לפרוש מן האיחוד ולהקים את "רצ" ועם "מפ"ם במסגרת מפלגת מרצ
 ידועי גזען אנטישמ (=ויתר פורז על המקום הראשון ברשימה לטובת יוסף (טומי) לפיד  1999מחדש...לקראת בחירות 

ה , היא כבר היתה המפלג2003בבחירות ...עיתונאית קשת לדבריה)וסוטה שפגע ב שהוריש גזענות זו לבנו יאיר לפיד
ר תו של סדאין לראות בכישלונה של שינוי אות לדעיכתו או להיעלמו...מושבים בכנסת 15השלישית בגודלה ולה 

ואמנם ...היום...העמדות הגזעניות שייצגה נטועות עמוק בחברה בישראל ומוסיפות להשפיע על הפוליטיקה הישראלית
 החמקמקות, המסתתרות מתחת למעטהומחקר הביקורתי מן העשורים האחרונים, כבר פענח את אסטרטגיית ההדרה ה

דיר, . מה שמאפשר לליברליזם לההאידיאלים האוניברסליים של הליברליזם וזיקתו העמוקה והבלתי נמנעת לגזענות
אחורי הוא, שמ  –ו לשלול עמדות גזעניות ובה בעת לאמץ א  –להכיל ולמדרג קבוצות ו"סוגים" שונים של בני אדם 

ך האישור של הכישורים האוניברסליים יסתתרו תמיד מוסכמות תרבותיות וחברתיות פרטיקולריות (לאומיות בדר
כלל) המסייגות את מימוש הכישורים האלה אצל אנשים וקבוצות מסוימים...פעולתו המדירה והממדרגת של 

ישנה, המייצגת במילותיו של אטיין בליבר, את –רליזם בגזענות החדשהמעידה על חלקו של הליב הליברליזם
לפחד החלפתו הסופית של המסמן ה'ביולוגי' במסמן ה'סוציולוגי', בחזקת אבן פינה לייצוג השנאה כלפי האחר ו"

של  ת...ב"גזענות ללא גזע" זו...בישראל ובעולם הקפיטליסטי בכלל, אנו עדים לתחייה המחודשת והמעודכנממנו"
הן, בנסיבות שבהן מפעל ההשמדה הנאצי הבאיש את ריחן של תורות הגזע למיני –הגזענות הליברלית התרבותית 

 (= אך ניתן להמשיכן בקבוצותלאומיות (כגון הגירה) אינן מאפשרות עוד לבדל לאומים זה מזה –ומגמות טרנס
  לוגיות מובחנות.באמצעות קטגוריות ביוהספרדיות, התימניות והחרדיות והאתיופיות) 

שצוטטו לעיל,  דבריו של פורז אולם גזענותה האנטישמית של מפלגת שינוי לא היתה חדשה בלבד, כפי שמעידים
המפלגה קידמה שיח גזעני גם מן הסוג הישן...מכוונת בעיקרה כלפי החרדים בישראל...משום שהיא הדיפה ריח של 

ה הדרה מוחלטת ובלתי מתפשרת של החרדים, בלא מתן אנטישמיות אירופית מסורתית והן משום שהיא הכתיב
הציוני של  –השיח הליברלי)...93(עמ' 37אפשרות ל"תיקון" ולהכלה שלהם, אף לא במערך היררכי בלתי שיויוני 

שינוי והבניית הזהות הקולקטיבית הנלווית אליו התגלו בקלונם באופן הגזעני והבוטה ביותר בהתייחסם אל החרדים. 
בדברינו אלה חידוש גדול: "הנימה הגזענית", כפי שכונה הדבר, בדבריהם של נציגי שינוי נגד החרדים אמנם אין 

זכתה בזמנו לתגובות כה רבות בזירה הציבורית בישראל עד שלעיתים נדמה שטיעון זה גובל בבנליות (שם, עמ' 
ת" המערבית,...השתמשה נוצרי–ו)...שלילת המזרח הערבי והמוסלמי היא מלאת בוז ובהנגדתו ל"תרבות היהוד99

, עמ' 2004באופן המזכיר את מפעל  ה"מגדור הזכרי" (בויארין  –שינוי גם בקטגוריות מגדריות אוריינטליסטיות 
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 –) שהרצל התווה בשעתו במטרה להפוך את היהודים הגלותיים ה"נשיים" לגברים "לבנים"...גזענותה האנטי378
ת ביותר...הקטגוריות של "דתיים" ו"חרדים" שימשו עלה תאנה שמאחוריו ש"סית של שינוי בולטת בצורה מובהק

, אבל בשום "יהדות התורה"מזרחיות...לאחר שהודיע לפיד כי יסכים לשבת בממשלה עם –הסתתרו עמדותיה האנטי
עוקר  ..."הגידו עד כאן לגזען" ו"לפידפנים ואופן לא עם ש"ס, הודיע אלי ישי על הקמת מטה "בלימת לפיד הגזען"

   .“ )106) (שם, עמ' 4,8,2004(הצופה, שורשים ונוטע גזענות" 
ז : ראינו לעיל שכולם מסכימים שמפלגת לפיד היא גזענית ושפור הערת ביקורת על המחקר האקדמי שצוטט לעיל

 ענותגזהרק כבכיר במפלגה זו מצהיר שהוא אנטישמי, היינו, זו מפלגה גזענית אנטישמית, אך נטען לעיל שזו אינה 
לכן דם פגום ו ינה משתמשת בעלילת הדם הציונית של"מזרחיים" ישהקלאסית, כיון שהמפלגה אהציונית האנטישמית 

הם ספסוף שבחר בובעקבותיהם האנו נכון, כיון שראשי מפלגת שינוי ו"יש עתיד" הושמט הגורם הביולוגי וזה אי
  ולוגי.במוח ומוח הינו דבר ביהוא יקומה לפי המדע ספרדים פגם בלתי הפיך בתודעתם ותודעה ממייחסים לחרדים ול

 , היינו, ערכיםעוד הוכח שמושגי הדגל של מפלגות אלו ובהמשך של מפלגת "ישראל ביתנו" של איווט ליברמן
לה חלח מעוררים ודמוקרטיה מובילים לגזענות אנטישמית, מושגים אלו , שיויון, ליברליזםאוניברסליים, כ"נאורות"

ושגים והליברליזם ובין לילה תירגם מ , השיויוניותהעם הגרמני החשיב את עצמו לשיא הנאורותכי  אנוש,–בכל בן
מכונת ההשמדה הנאצית והמפלגה הנאצית דגלה בדמוקרטיה ובאמצעותה היא נבחרה והשליטה  ה שלאלו להפעלת

טית כצוואה להשליט פולי בנו של טומי לפיד הכריז שהוא רואהיאיר לפיד, משטר טוטאליטרי רק כ"הוראת שעה". 
ע זאת והוא אכן ביצ )]0021[אשר לא בכדי, היה תלמידו של ישראל קסטנר בעיתון "אויקלט" (נכדתו, רשת ב', כ"ו ניסן תש"פ,  היום של אביו–את סדר

 .דייםהחכי"ם החר למעט ,מחברי הכנסת ממוצא יהודי מנדטים, כרבע 19ובחרו בו אספסוף גזעני אנטישמי ציוני של 
 ושאר המפלגות הסכימו בשתיקה עם רה"מ הוציא מפלגה זו מהקואליציה, לא משום תפיסותיה ומעשיה הגזעניים

ת מפלגו, מעשה המוכיח שכל המחוץ לחוק בגין הסתה לרדיפה ולרצח נם תובעים את הוצאת מפלגות אלוגזענות זו ואי
  ים שמפלגה אחרת תממש גזענות זו.מעדיפרק חלקם הגדול ולות בהמשך הגזענות האנטישמית הציוניות דוג

, אך לא בשם "השבחת הגזע", אלא מכח התחייבות חתומה דילול האוכלוסיה במדינת ישראל ממשיכה גם בימינו
ל את הוכחנו לעי קיימא. –פיתוח ברתכנית הנקראת גם  ,43בסעיף " של האו"ם 21"אג'נדה  המסמךשל המדינה על 

א יים לותינוקות תימנ באמצעות גלולות נגד הריון לנשותיהם. גזילת ילדים "השבחת הגזע" המתמשכת של האתיופים,
, כשמשרדי להעלאת בני הפלשמורה מאתיופיה בשנת תשמ"ה עם "מבצע משה"אלא המשיכה  הופסקה בשנת תשל"ג,

, כפי תילדי העליה האתיופיחלק מהמפד"ל, כשהמדינה גזלה אנשי של הבריאות והפנים עדיין אוישו על ידי  הממשלה
בט ש[תחקיר, "ידיעות אחרונות", "מוסף שבת", י"ט  רך לעלייתם ארצהדשגזלו מהם חלק מילדיהם כנופיות שונות ב

  למניינם)]. 25,1,18תשע"ט (
ירו את דתם "המ מסביר  ]2002אוקטובר),  –(ספטמבר 17השינוי סיפור אהבה ?!",  –"הרב עובדיה יוסף והפלשמורה [ו. בריילובסקי ,, 

את  ת ובכך איבדו את זכותם לעלות ארצה במסגרת חוק השבות". בריילובסקי מוחה גם על ההירכיה שמכתיבהלנצרו
 שעברע. יוסף, הקובעת שיש להעדיף את בני הפלשמורה על פני מהגרים לא יהודים מברה"מ להרב תפיסת עולמו של 

שה על תי הדתות שבעיני הפלאשה ניצבו למע...היא גם הדגישה את התהום הפעורה בין היהדות לנצרות, ש)114(עמ' 73
    .)136(שם, עמ'  “היו ביניהן נקודות מגע רבותבעיניה רצף אחד וש

. הוא ביצע מעשה נועז בכך שהכשיר את האתיופים כיהודים ובכך גרם לעלייתם ארצה הראשל"צ הרב עובדיה יוסף
בודת האלילים, מהנצרות ומעט מהיהודיות וכן כלל לא התחשב בכך שקבוצה זו סיגלה לעצמה בצורה שווה מנהגים מע

והוא  הוא לא התחשב בכך שלא היה מסורת בעם היהודי לגבי מוצאם, החיוני ביותר על פי ההלכה לקביעת יהודיותם
אף לא התחשב בכך שהאתיופים עצמם מדגישים (כפי שנראה להלן), שכל ידיעת היחוס שלהם הן לגבי המסורות 

. הוא גם לא התחשב בכך דורות אחורה 7של מוצאם של פריטי קבוצתם מצטמצם רק לגבי שלהם והן לגבי הידיעה 
ובפרט גדולי הפוסקים הכריעו שהאתיופים חייבים לעבור גיור וכדעת יחיד הוא היה חייב לבטל את  כל גדולי התורהש

בארץ ישראל חייבים הפסק שלו, שהרי הוא סובר שמרן רבי יוסף קארו, מחבר ה"שולחן ערוך" נחשב כמי שכולם 
יש לדעת, שאין לסמוך על שום פסק שנמצא כתוב, עד שידעו אם דעת יחיד היא, ,, –פסק השו"ע לפסוק כמוהו ומרן 

. מעבר לכך, גדולי הפוסקים שבדור גם עשו עימם חסד בכך (שו"ת "אבקת רוכל", סימן ס"ו) “או שיש רבים הפוסקים עמו
שלהם אינם עומדים במבחן  כיהודים, כיון שהגיטין והקידושין ם הם נחשביםשהם פסקו שהם חייבים להתגייר, כי א

במתן תורה, הרי שכולם ממזרים או ספק ממזרים, מצב שאינו ניתן לתיקון והם אינם יכולים ההלכה שנמסרה 
יינו, נוצרים, ה –, אלא רק  בציבור שמוצאם אינו יהודי ובפועל הם יתחתנו גם עם היהודולהשתלב בציבור היהודי

רץ הראשל"צ הרב עובדיה יוסף פסק את פסקו, אך לא דאג בפועל להבאתם הבטוחה לא ."החברה הישראלית"
המבוססת על הגזענות האנטישמית הציונית, שפעלה ופועלת שוב , מלאכה זו למדינה  והתאקלמותם בארץ. הוא הותיר

ם, נגזלו מהם הרבה ילדים ונשותיהם עונו בדרכם , בה נרצחו המוני אתיופי3על פי עקרון זה וגרמה לצעדת מוות מס. 
לארץ וכן בארץ הם נפגעו קשות, סבלו וסובלים הרבה יותר, ממה שהם חוו במקומותיהם הטבעיים ובכל זה הוא נושא 

ולגרוף  באחריות, כי רק משום הפסק שלו ניצלו זאת מוסדות המדינה והעלום לארץ, כדי לנצלם ככוח עבודה זול
אסתר  פרופ.,, –ת הציונות הדתית, כפי שנראה להלן למפלגותיהם, החל ממפלגת מרצ וכלה במפלגקולות בוחרים 

הרצוג מתארת כיצד במרכזי הקליטה שהמהגרים נשלחו אליהם, נוצרה מיד תלות בין הנקלטים לקולטים, נציגי 



339  
 

 

הקולטים, שתיווכו בין שני  . בידי"המדינה. מרכזי הקליטה יצרו עולם מלאכותי, "פנימי", השונה מהעולם ה"חיצוני
העולמות, היה כוח רב. העובדה שרבים מהמהגרים האתיופים שהו במרכזי הקליטה הרבה מעבר לזמן המתוכנן 
(מקצתם שהו שם שנים) יצרה תרבות של תלות, שבה המהגר, שהפך לישראלי, איבד הרבה מחירותו. תלות בקולטים 

החשיבה הסטראוטיפית, שראתה במהגרים כולם "אוכלוסייה חלשה", נוצרה במהרה גם בקרב הילדים והנערים. עקב 
(= כפי שעשו ראשי הציונות באמצעות "עליית  מהוריהם וממשפחותיהם ונשלחו לפנימיות מיוחדות הופרדו הצעירים

רובן דתיות (= ולא חרדיות). הדבר נעשה גם משיקולים פוליטיים צרים, שכן המפד"ל היתה אז , נוער" הספרדי)
(התייחסות לבני אדם כ"חומר" אנושי ככלל ולילדים בפרט כאל משאב פוליטי, שאפשר לגת קואליציה, שותפה לממשלת הליכוד מפ

הפנימיות הללו לא תמיד התאימו לצורכי הילדים והנערים . לנצלו לצרכים מפלגתיים, היתה כידוע גם בשנות החמישים והשישים)
יצרה שבר עמוק, אך אפשר שיותר מכל, צער זה גרם לפריחה ולשגשוג  ולא תמיד היו לרוחם. גם הפרדה מהמשפחה

שאפשר לרכוש בהם רק מקצועות של  של הגזענות האנטישמית התרבותית. הוא ניתב את האתיופים לבתי ספר
הוא יצר הפרדה חינוכית ופיזית משאר  –ובעיקר (= לפי דגם "ההסללה" שעוצב עבור הספרדים)  הצווארון הכחול 

מוצאת את ביטויה לא פעם בפרקטיקות לא מילוליות, המבוססות הלים. כך נוצרת הגזענות, במיוחד המוסדית, הישרא
על התייחסות קטגוריאלית ומכלילה לבני אדם. המוסדות הביוקרטיים לא ראו במהגרים מאתיופיה פרטים בעלי צרכים 

למעשה הפנימיות הללו ניסו "להלבין" את  שונים אלא ישות אחת מונוליתית...הפכו לחלק מתהליך ההגזעה, שהרי
המהגרים, ליצור יהודים לבנים בעלי עור שחור. לכן גם היה חיוני לנתקם מהוריהם, אשר לפי התפיסה הישראלית הם 

...עובדה זו באה לידי ביטוי במיוחד בפנימיות הדתיות. היהדות המונחלת בפנימיות אלו שונה  מן בגדר "דור מדבר"
אתיופים ואף על פי כן הם נאלצו לקבלה. הם נותקו מעברם, מקהילתם, ממסורתם, ממנהגיהם ואפילו "היהדות" של ה

משפתם. יתר על כן, המוסדות הקולטים לא התחשבו כלל בעובדה כי מקצת הצעירים, או הוריהם. לא חפצו בחינוך 
ט אחד בלבד של המציאות יהודי. כך נחשםו רוב הנערים לכובד ידם של מוסדות טוטליים, שהנחילו להם היב

מהילדים ומהנערים ממוצא אתיופי גדלו והתבגרו בפנימיות...הפכו עד  90% –הישראלית הרבגונית. לא פחות מ
חילונית ודתית. הם נענשים על כל עברה, קלה  –מהרה לקורבנות של השיטה. רבים מהם חיים בזהות כפולה 

בחוסר   ונחשדים על ידי מדריכיהם גון קעקוע של הצלב על המצח)(= כע ממנהגי הדת  הישנים נכחמורה, נדרשים להימ
דבקות בדת. הם בורחים בערבי שבת לדיסקוטקים ולמועדונים, נוסעים בטרמפים ללא פרוטה בכיסם וחוזרים לפנות 

ך כלל הנערות אינן רבוקר. לא פעם הם נחשפים, בעיקר הנערות, לניצול של האוספים אותם בצדי הדרכים. בד
כדי שלא לחשוף את עובדת בריחתן מהפנימיה, אך בעיקר כדי להימנע מן הכתם והנידוי המצפים  –חות על כך מדוו

עו השתלבות להן על פי תרבותן, דבר שממנו הן חוששות יותר מכל...הפנימיות שבהן חונכו ילדי האתיופים לא הצי
פרוטסטנטי בין מושג  –ה"ניסור" המלאכותי הנוצרי (=...הן התבססו על...שילוב של לאומיות ודת ממשית בחברה הישראלית

הבטחות של הממסד שלפיהן הצעירים ממוצא אתיופי ילמדו עם ישראלים אחרים לא ...")של "דת" ל"לאומיות
התממשו...היו הורים שניסו למנוע זאת, אך הם נתקלו בחומה בצורה של התנגדות. "הם לא הקבוצה שאנחנו 

דתי בשכונת רמות שבירושלים, שסירבה לרשום ילדות ממוצא אתיופי -ממלכתיספר  מחנכים", הסבירה מנהלת בית
פורסם דו"ח מטעם מכון ברוקדייל,  1998בשנת  לבית ספרה...התוצאות של שיטת הפנימיות הדתיות לא אחרו לבוא.

על מהצעירים ממוצא אתיופי לומדים במסלול לבגרות, אך רק מחצית מהם ניגשים בפו 66%שהראה שאמנם 
. כמו כן הדו"ח סיפר על מכלל הישראלים 3.5%אינם לומדים כלל, לעומת  17–14...בגילים 6.2%לבחינה...

מהלומדים קיימת נשירה סמויה...תופעה נוספת של גזענות  20%היעדרויות רבות מבית הספר...ובקרב 
) מתארים בפירוט את 2002י (ממוסדת...נוצרה ביחס למקומות מגוריהם של המהגרים מאתיופיה. סבירסקי וסבירסק
כלכלי נמוך...לא יושם הרעיון  –התהליך שהביא את המהגרים הללו להתרכז בשכונות המאוכלסות בבני מעמד חברתי

אף על פי שהם הוכרו כיהודים ...)9 –137(עמ' 73מאוכלוסיית השכונה או היישוב  4% –2% –כי הם יהוו לא יותר מ
...כל גדולי הפוסקים שהם מה שאיפשר את הגירתם לישראלדיה יוסף בלבד, בידי הרב הראשי לישראל, הרב עוב

כולם חרדים סירבו לפסוק כך. גם יחסם של נציגי הרבנות הראשית ומשרד הדתות...סירבו להשיאם או אפילו 
כחים (= כאן אנו נולקוברם בבתי קברות יהודיים...אפשר שהגזענות כלפי "היהודים השחורים" קשורה בתקופה קדומה 

של  ,כללי ההלכהמבשיתוף הפעולה האקדמי עם הגזענות האנטישמית הציונית, הן באמצעות המצאת העבר, הן באמצעות התעלמות מכוונת 

מוטמעת ההגזענות האנטישמית  , באמצעות גלגולשל האקדמיה והן בהתחסדות דחיית דעת יחיד של הרב עובדיה יוסף מתחומי ההלכה

(שם, עמ'  ד"ר ארתור רופין באוני' בירושלים, על גדולי העם היהודי) ידי-ד המחלקה לסוציולוגיה יהודית  עלוה, עוד מתקופת ייסאקדמיב
של הקייסים, המנהיגים (= לא הדתית אלא היהודית) הרבנות גם שללה לחלוטין את סמכותם הדתית )...140

כפי שנהגו מאות שנים על   –הודי ומי לא הדתיים...לקייסים לא הותר לערוך נישואים ובריתות וגם לא לפסוק מי י
 ההתפרצות היתה לא צפויה.)...141עמ'  (שם, פי מסורות מדוקדקות שבעל פה וספירה של שבעה דורות לאחור

, בעקבות דיווח בעיתון, כי בנק הדם אינו משתמש בתרומות הדם של המהגרים 1996בינואר  24–היא אירעה ב
ממשיכה לפרוח במדינת  ,של דם ואדמהת האנטישמית הציונית הגזענותיאוריית הוכחה לכך ש (= עודהאתיופים לצרכים רפואיים 

. יותר מעשרת אלפים וכי למעשה הדם נשפך...התגובה לעלבון היתה מהירה וחריפהבממסד האקדמי הרפואי) ישראל 
...ההפגנה היתה אלימה התקבצו להפגין מול משרד ראש הממשלה בירושלים אתיופים מכל רחבי הארץ, מטף ועד זקן,

ובמהלכה נפצעו כתריסר שוטרים ועשרות מפגינים...מפקד משטרת מחוז ירושלים, ניצב אריה עמית, כינה את 
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...הגזענות אינה מצומצמת לכוונות רעות בלבד או להנחות יסוד של גזענות אנטישמית המפגינים "צעירים פראיים"
היא ניכרת בתוצאותיה. המוסדות האחראיים נאחזו ברטוריקה שהפועלים על פיהן מודעים להן היטב. לעיתים 

סטטיסטית וטענו שדמם של יוצאי אתיופיה מכיל נגיפים בשיעור הגבוה פי חמשים משיעורם במנות הדם של 
ישראלים אחרים. האם הסטטיסטיקה נכונה ? כיצד נמדד הדבר ? אלא שמשרד הבריאות לא הסביר את פשר הנתון 

לא שינו את מדיניותו של בנק הדם...דובר משרד הבריאות הגן על מדיניות זו בציינו שיש עוד התמוה...ההפגנות 
(שם, עמ'  "קבוצות סיכון" שדמן נפסל : הומואים, מכורים לסמים, בעלי מחלות מסויימות, בעלי כתובת קעקע וכדומה

הפחדה מפני מחלות, אופייני לגזענות של בני אדם, המלווה ב השימוש בטיעונים מדעיים ורציונליים לקטלוגם...)143
. הוא בגדר משטר הצדקה המעניק תוקף להפרדה ולאפליה והוא מסייע להסוואת הגזענות. (= הציונית) התרבותית

 –הדבר נעשה לא פעם באמצעות המכנה המשותף הקיים לכאורה בין הגזענות ובין המדעים העוסקים בבני אדם 
רה ההכללות על התנהגות האנושית הן בחזקת הכללות, מותנות, זקוקות לאישוש וניתנות להפרכה ("לכאורה", שכן במדעי החבהכללות 

יוצאי אתיופיה )...144(שם, עמ'  להם את ההכללות ה"נצחיות" שיצרו) בכל עת. לעומת זאת, הגזענים אינם נותנים לעובדות "לקלקל"
רי הפשיעה בקרב בני הנוער ממוצא אתיופי לא עלתה דוכאו אפוא ונדחקו לשוליים וחירותם הוגבלה...העלייה בשיעו

מבני העדה, כפול מן השיעור בקרב כלל הנוער בישראל,  25% –בקנה אחד עם ציפיותיהם של המוסדות הקולטים...כ
התנסו בסמים (= כיום כבר רוב הנוער היהודו נוצרי לוקה בהתנסות זו) וגם שתיית אלכהול הפכה לתופעה אופיינית 

ה"מוסד" (ידיעות על ידי הובאו כמות מינימלית לארץ במשאיות  10,81 –ב . “)151(שם, עמ'  ר האתיופילבני הנוע
  ), אך לשאר אורגנה צעדת מוות, כמובא לעיל.25,7,19אחרונות 

 ראל, השיתה על עצמה החברהאם לא די בשסעים ושנאה בין מגזרים ועדות במדינת יש סיכום הבעיה האתיופית:
של  אפלים , תוך שימוש במוסד הרבנות הראשית, עוד אסון במובנים שונים, שנוצר מתוך מניעיםנוצרית-היהודו

  , אסון שהוא בלתי פתיר.הבאת כמות של עבדים

  
החל מייסוד  ,העם הרוחני והפיזי שחוללה התנועה הציונית–ורצח על השואה סיכום ומסקנות

  בתקופת פטרונותו של הברון רוטשילד ועד ימינו המושבות
  

 ש"המורים העבריים" ובראשם דוד יודילוביץ מכת "הבונים החופשים", תחת חסותם שלמספר סיבות חברו לכך, 
ד ון רוטשילאף היות הבר –עלכפי שהוכחנו, עם) בילדי ונכדי המייסדים. –פקידי הברון, הצליחו לבצע ג'נוסייד (רצח

דע יהוא לא  ספו והאמון שנתן ביועציו ופקידיו,יצאה תחת ידיו תקלה כזו, שבניגוד לרצונו ובאמצעות כ חרדי,
ים באמצעים אלימהם הצליחו להרוס  ש"אליאנס" ו"המורים העבריים" השתייכו לכנופיית "הבונים החופשים" וכך

  אתאיסטית במושבות: –פרוטסטנטית את החינוך היהודי ובמקומו ליצור מערכת חינוך נוצרית
יסדים להסיתו נגד מייסדי המושבות, כדי שגם בעתיד כאשר המישל הברון  הברון דאגו מתחילת פטרונותו–פקידי א.

   עציו.ינסו להתלונן בפניו על ההרס החינוכי של ילדיהם, הוא לא יהיה מוכן ומסוגל להאמין לשום תלונה נגד יו
ואף  הברוןרגל לראיון אצל –יועציו ופקידיו דאגו לכך שלאף אדם שבכוונתו להתלונן עליהם, לא תינתן דריסת ב.

    .  מכתבי המייסדים ותושבי המושבות עברו צנזורה לפני שנשלחו לפריס אל הברון
היה  מ. ארלנג'ר, יצר מצב בו הברון –היועץ הראשי ומנהל הכספים של הברון שהיה גם סגן נשיא ארגון "אליאנס"  ג.

    שבוי בידיו לגבי פעילותו הכלכלית במושבות ובחו''ל.  
 כספו.בפעלו להטעותו ולהעלים ממנו את מעלליהם ולשנות את הנחיותיו, במטרה לעשות כרצונם  יועציו ופקידיו ד.
ים הפקיד מספרלספק את  ס", שהיה היחיד שיכלהברון עצמו אמר שאין לו מושג לגבי מהותו של ארגון "אליאנ ה.

תה נענ תכניותיו במושבות ו אנשים לביצועוזמינותם להפעלת המושבות. פנייתו המוקדמת ל"חובבי ציון" לספק ל
זמן להצטרף  ,יש לציין, ששלמה מאיר רוטשילד, השני מבין חמשת האחים לספק לו פקידים. םחוסר יכולתמ ,בשלילה

  מם.לברון עצמו לא היה כל קשר עיאך , )44, הערה 201עמ' (44 למניינם) 1809.6.14 –4.5.1812(קצר ל"הבונים החופשים" 
 המכוננת ביותר של הישוב החדש.–תה התקופהיוהיותן תחת חסות הברון, היהתקופה של ייסוד המושבות 

 המייסדים "חינוך מחדש" בשיטות סטליניסטיות והפכו מיידית לאתאיסטיםונכדי בתקופה זו, עברו בני 
 יחדית מייד), שאותם הוא הפך 227(עמ' 1לציון עצמה עברו תחת ידו של דוד יודילוביץ אלף נערים ונערות –בראשון

יאון מוז, ניתהיסטוריו –(ד''ר דליה ג'רפי מהכנופיה הבינלאומית "הבונים החופשים"  עם מ. לובמן ואבולעפיה ה"נאורים"
     ם לאתאיסטים.י, מיהודים חרדיראשל''צ)

ן די שגם זה נחשב זמ שמורי אליאנס יהפכו את התלמידים החרדיים לאתאיסטים, לכך שנים 15–12 נדרשואם במזרח 
תר, שכל קיומם של המייסדים היה תלוי לשבט או לחסד בידי רודנים אכזריים ביו לציון–בראשוןלמה  מובןקצר, 

השתלטות אלימה  תוך כדיבשאר המושבות שבחסות הברון,  , כמו גםהחינוך לנטישת היהודיות התרחש מיידית
  די לילדיהם. שכה רצו בהמשך החינוך היהו לרצון ההורים, שהיתה בניגוד במושבות "יםעל ה"חיידר

שחונכו לאתאיזם באלימות טוטליטארית, הפכו לרובוטים אתאיסטים  אותם עשרות אלפי ילדי המייסדים ונכדיהם
וכל המחקרים והספרים שחקרו  בעו בארצנו את פניה של כל החברה בעתידיוהם אלו שיצרו וקהנע –בשיטת הסרט

, הם רק הערת השנים האחרונות חמשיםב החדש" במאה וליטי של "הישופו–וסיפרו על ההיסטוריה ועל אופיו הסוציו
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שהם אלו שקבעו כיון  שוליים של מה שקרה בעשרים השנים הראשונות של המושבות החרדיות כאן בארץ,
    , כאן בארצנו. ציבורמותה האתאיסטית והמשחיתה של הכוותיקים והמבוססים את ד

שמכס נורדאו  ראינו לעילישמית, שהמציאו מייסדי הציונות. ראשי הציונות הקצינו את "תיאוריית הגזע" האנט כיום,
, ביססו את "השבחת הגזע" על בסיס טיהור היסודות השמיים עם קום המדינה גוריון–ובן ובעקבותיו ארתור רופין

 שלא ניתן לחסל, אזי לפחות להרחיקוחיסול, ומי  ידי-עלצמצום כמותי מהחלק "המובחר" של העם היהודי, באמצעות 
 כחיץ בין המדינות הערביות ליהודים "המובחרים" גליללנגב, ול אוגרפית מהאוכלוסייה ה"מובחרת" לקצוות המדינהגי

"חינוך מחדש" העין התימנית כחיץ בין כפר קאסם והיהודים), –ינם לאוכלוסייה הערבית (כגון ראשו/או כחיץ ב
צנה "השבחת הגזע" של מייסדי הציונות וראשי תערובת, דווקא עם גויים שאינם מהגזע השמי. כיום הוק–ונישואי

הערבים, כדרך להאצת "הפתרון הסופי"  –הציונות כיום מטיפים ופועלים ליצירת נישואי תערובת גם מהגזע השמי 
    וחיסולו המהיר של העם היהודי. 

ראש הכת של "בני  –יבלין בנו של יואל יוסף ר[ ריבליןראובן  יח את עצמו נשיא המדינההטר למניינם) 2016( בשנת תשע''ו
 את "תיאוריות הגזעחיל בתוך העם היהודי, כאשר הוא מ שהטיף להתבוללות "רק" ,תלמידו של ז'בוטינסקיברית" בארץ ו

 22.10.1919 –ב תון "הארץ"יעעל מה שהוא כתב ב, עיל בפרק על ז'בוטינסקי(ראה ל והספרדים שומרי המצוותעל " והשבחתו

 )צנוהעם היהודי באר את באלימותולשמד בולל ל ו(העיר בה החללציון –ל"היכל התרבות" בראשון בהגיעו ,])ובשאר כתביו
בכל מעונות  כן,–כמוומקצין את "תיאוריית הגזע" של מורו ז'בוטינסקי, כדי להלל ולשבח יהודיה ש"נישאה" לערבי. 

ערבים, ככל האפשר. אכן, כבר מאות  הסטודנטים ובפנימיות הנוער, משתדלים לערבב בין יהודים ושאר הגזעים כולל
עם גויים מ'חבר העמים',  וכמובן גם (ראה נתוני ארגוני "יד לאחים" ו"לב לאחים")"נישאו" לערבים  ספרדיות אלפי יהודיות

את "תיאוריית הגזע" הציונית,  שהתנועה הנאצית אימצה כמו ים/ות)(עובדים/ות זרמארצות סקנדינביה ומזרח אסיה 
אירן את "תיאוריית הגזע" המוקצנת של גם  אימצה כך כיוםותה לכדי השמדה טוטלית של העם היהודי, אך הקצינה א

     יתר, להשמיד פיזית את העם היהודי.–ומתכננת בהקצנת ראשי הציונות כיום ידי-עלמייסדי הציונות 
דרך השלילה, כדרכו להתחמק דיבר בלשון מפורשת על "שני עמים" ו"שני גזעים" ופרש את תוכניתו, על  גוריון–בן,,

, בכדי להסוות את קליטתם הישירה] שממנו "וותיקים"נו תיק [גם העולים החדשים מאירופה כומאחריות. "הישוב הוו
דין, פקידים, מנהלי מוסדות וסופרים ו'העולים' [כך כינו גם יהודים וותיקים מאסיה ואפריקה] –תורה ובניו יהיו עורכי

]"...זוהי קביעה של בן גוריון 5 –164, עמ' 1968(יצחק מ. עמנואל, הוצ' "עמי", חולון,  י מים'יהיו 'חוטבי עצים ושואב
ושל מדענים ומנהיגים שפעלו תחתיו, כראש ממשלה ושר הבטחון. בן גוריון עמד בראש ההסתדרות הכללית של 

ובהמשך ראש "אחדות  הפועלים העבריים בא"י ובראש הסוכנות היהודית ולפני כל אלה, בראש "פועלי ציון"
אנטישמי.  –העבודה" ומפא"י ובראש המנהיגות היישובית האשכנזית הציונית. תמיד הוא ניהל מדיניות של טרוף גזעני

הוא קבע "השכינה נסתלקה מעדות המזרח...הדברים פורסמו בשנתון הממשלה ובכך כמו אימצה לה המדינה את 
בורך ב'שכינה' ואילו ביתו של  (עיירה קטנה שבה נולד בן גוריון)נסק ההשקפה שביתו של  קלפן וסמרטוטר יהודי בפלו

לכושים שהובאו (את יהודי ערב) לא בורך בה...בן גוריון השווה אותם  –רופא יהודי, חניך הסורבון שגר באלג'יריה 
בוי המזרחים את פרופ. מ. סמילנסקי ואת מדינת ישראל הדאיגו רי)...9(עמ' 74...)155(עמ' 77 לאמריקה כעבדים"

"מגמות", רבעון לחקר  (פרופ. משה סמילנסקי,"הבחינה החברתית של מבנה החינוך בישראל,באקדמיה, בסמוך להובלתם למדינה 

 , הנשיא חיים וייצמן דימה אותו להיטלר. חיים וייצמן "תיארבן גוריון...מבחינת תכונותיו...)3 –242בעיות הילד, עמ' 
גוריון –ריון  כ'רודן קטן'. הוא לא הזכיר את אדולף היטלר בשמו, אך כשהשווה את בןאת בן גו ,22,1,42 –במכתב מ

, 4 –93הישראלים והשואה", עמ'   –[תום שגב, "המליון השביעי לרודני אירופה בני זמנו, לא הותיר מקום לספק למי כוונתו" 

טפח את רגשי המרירות שלו בסתר לבו...יהיה יותר מאדם קטן המ ואין מסוכן...]6 –394מתוך "מבחר אגרות וייצמן", עמ' 
(= ראה להלן בפרק על "עסק הביש",  (שם)זה אסון אם ניאלץ ללחום בסוג חדש ומסוכן של פשיזם בהנהגת בן גוריון" 

. וייצמן כנראה מדבר על כשלונו של ששר המשפטים מטעם מפא"י כתב כך בגזר דינו של בן גוריון לשם גירושו ממפלגתו]
, שקובעו ע"י רישום בעירית נ"י עם פולה יחסיוו מאחת מהן, נהרג) = שבנו( ן בחייו הפרטיים, אהבות נכזבותגוריו-בן

ניסתה להתאבד בשל התנהגותו זו. הנשיא ). היא 8-47(עמ' 89שהוא אמר שהיא מעריצה של אנרכיזם ושאינה ציונית 
וכן הסטוריון אהרונסון, שלמה פי פרופ. –לר. עלסט ודימה אותו להיטוייצמן לא היה היחידי שראה בבן גוריון פשי

יגאל עילם ציין "כי שליטים מסוגם של היטלר ובן גוריון...יוצרים הלוך רוח ומשדרים כוונות, אך ציונות פרופ. ה
...פרטים 78הכפופים להם הופכים את רוח הדברים לפקודות קונקרטיות שאין השליטים עצמם אחראים להם פורמלית"

גוריון לממסד ולכפופים אליו ובהשראתו...מבחינה מוסרית הוא –טפח משיטת העברת ההוראות של בןאלה מגלים 
גוריון ושר הבטחון, התחזה לחסר אונים, –ראש הממשלה בן )10עמ' שם, (...מייצג את הרשע בצורתו המכוערת ביותר

ודאית מצד המזרחיים למדינת ישראל. שאינו יודע מה לעשות עם המזרחיים וצירף לגידופיו נופך של סכנה ביטחונית 
כל זאת בטרם גזל את רכושם וכפה את בואם למדינה, בין השאר באמצעות פצצות שהוטלו על ידי שליחיו על יהודי 
בגדד. הוא דיבר וכתב על הצטרפות ודאית של כנופיות מתוך המזרחיים לערבים. להלן מה שהוא כתב ביומנו שהיה 

מדינתנו משתנה ואין אנו יודעים כיצד יקלטו עדות המזרח וכמה  הרכב –הכל מזל  חסוי באותם הימים : "אצלנו
 כנופיות פושעים יסדרו (יתארגנו) שיפעלו יחד עם הערבים". הוא דיבר בלשון רבים...המבטא בכך את עמדת משטרו,

ם, הוא השמיע על ע–ציוני במדינת ישראל. דברים בוטים ומסיתים אלו לרצח –האשכנזי עמדת הממסד ועמדת המגזר
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"העולים" החדשים מארצות האיסלאם...בפורומים סגורים...הוא הפיץ את עמדותיו הארסיות והנחה את ממשלו ואת 
, בן גוריון דוד [הרצאתו של שאר המוסדות והארגונים במדינת ישראל...כפי שעשה זאת בפני הפיקוד הבכיר של צה"ל 

(סטנסיל מכורך ללא  6,4,1950מר מתודי), הוצאת המטה הכללי של צה"ל, קצין חינוך ראשי, (דיונים, הרצאות. חו ""חינוך ומורל בצה"ל

הציוני כולו הראה את פרצופו הגזעני המכוער, בצורה הקיצונית ביותר. הוא הסית, –...הממסד האשכנזימספר עמודים)]
  .“המדממים של מדינת ישראלהשפיל, שיקר ורמס ברגל גסה ושבע נחת מתעלוליו ומהפשעים הנוראיים והקשים  ו

רק לאחר שנות  םהאם שלה–את השינויים של תרבות יםתרבות מפנימ–הדתית, עדיין כתת–חלקים מהציונות
ונות הציהשבועי של עלון העדיין נצמדים ל"תיאוריית הגזע" ו"השבחת הגזע" של מייסדי הציונות. לדוגמא: ו דור

 יע על כך שבכפר הנוער מאיר שפיה מתחנכים בפנימיית המוסד, מתרט אדר ב', תשע''ו)"(כהדתית "מצב הרוח" 
ת בנישואי התערולש"מנהל הפנימיה...של המוסד...בעיית החשש  –העלון מתריע תלמידים ערבים ויהודים ביחד. 

 –ישואינמייסדי הציונות, באמצעות  העלון נאמן ל"תיאוריית הגזע והשבחתו" שלמאידך,   כנראה לא מטרידה אותו".
ן ובת של יהודים עם גויים, שאינם מהגזע השמי. בתחתית אותו עמוד, בכותרת "הגשימו את חלומכם!" העלותער

 תו/טיםמדרבן את 'חניכי הציונות הדתית' להגיע ללימודי רפואה בסלובקיה, תוך התגוררות במעונות יחד עם סטודנ
כל הסבר נוסף, מיותר! י העולם". סלובקים ואחרים, כשהם מבטיחים "אווירה צעירה עם סטודנטים מכל רחב

ל ממשיכה להתאכזר כלפי היהודים, כשכל שנה מתקבלות בארגון "מנוף" תלונות עאנטישמית הציונית ההגזענות 
יות לכל יהודי הציונות גם ייצאה את האנטישמחניכי הציונות הגזענית.  ידי-עלהתאכזרות והכאות של חרדים 

מארצות ערב לאירופה וארה"ב, החדורה שנאה עיוורת כלפי  ערביםהתפוצות, כתוצאה מהגירה המונית של 
סיסמת ההסוואה הציונית כדי לשמד את העם היהודי,  לכן,הציוניים בערבים. ממלחמות  כתוצאההיהודים 

    . הוכחה לא רק כמופרכת אלא כהפוכה מכל מה שהתרחש ,שהיתה "הצלת" היהודים מפגיעה פיזית
מאות אלא גם שואה פיזית תוך שבעים שנים, כש ,שואה רוחניתעם באמצעות –רצחא רק הציונות "הצליחה" ליצור, ל

השנים  שלושיםהציונות ב ידי-עלם נפצעו ונהרגו לא רק בקרבות נגד הערבים ובפיגועים, אלא גם ודיאלפי יה
 דיי-על שבוצעה בפועלכאשר לאחר השואה ובפרט הספרדים והתימנים,  מאז הקמת המדינה ולפני כןהראשונות 

עד  ,התפוצות חיו בשלום וללא פחד–יונות, כפי שהוכח לעיל, כל יהודישאותה יצרה גם הצ , שואההנאצים
ים הכוונת כלל ילדי העולים לעבודה במפעלים כעבד  –[= על ה"הסללה" . שהגיעו המהגרים המוסלמיים למערב

 ].13ערוץ  4משום "פיגורם", ראה ב"סאלח כאן זה א"י" מס' 
 ביתר שאת מר שהציונות פשטה את הרגל ? ההפך הוא הנכון.  הציונות חיה ובועטת וממשיכה להקציןאז מי א
כלפי הציבור היהודי, עד כדי  במיוחדנטישמיות, הגזענות והא ,הנצרות הפרוטסטנטית –החשיבה שלה  –את מבני

מר, שיש ה האחרונה נגדם נאומדי התורה והוגיה ברציפות. בחקיקל –חקיקה נגד קבוצת העילית של העם היהודי 
שבטי (כפי שלמדו  ,הישיבות ואברכי הכוללים, אם הם יעזו להמשיך ברציפות את הלימוד להכניס לכלא את כל בחורי

  .22 סיני, גם בהיותם מעל גיל–בתחתית הרפה  –קבלת התורה  שבכתב ובעלמאז  כשישית מהעם)שהיו לוי ויששכר, 
בעם  םע –שנשאר עדיין יהודי. הנסיון השני לבצע רצח עם במגזר היחיד –רצחאמנם זה אינו הנסיון היחיד לבצע 

נהב, פרופ. יהודה ש, הוא הכנסת "לימודי הליבה" לתוך החינוך החרדי באמצעות אלימות כלכלית ופיתוי. היהודי
ית הישראלשל האגודה הסוציולוגית  49–מבכירי הסוציולוגים באקדמיה הישראלית, הציג בהרצאת פתיחה של כנס ה

  את אחת ההגדרות של לימודי הליבה כ"אקדמיזציה פרימיטיבית המושתתת על יסודות נוצריים". )19(עמ' 81
   

  , האם היא היתה נאמנה לאמנה או הפרה אותו מייד ?אמנת הג'נוסיידעל חתמה  מדינת ישראל
  

 אך חידו,שבט, גזע, עם, במטרה להכ מושג ה"ג'נוסייד" (רצח עם) נתפס בציבור הרחב, כחיסול פיזי יזום של קבוצה,
 – 08. היבטים אלו הובאו במאמר שכתבה ד"ר רות אמירמשפטית אמנה זו כוללת היבטים רחבים יותר של מושג זה

 –הודיי, היא פרי הגותו ועמלו של משפטן ממוצא 1951ונכנסה לתוקף בשנת  1948אמנת הג'נוסייד, שנכרתה בשנת ,,
ין היגר למקין לארצות הברית, לאחר שפול 1940. בשנת 1959 –1900בין השנים  פולני בשם רפאל למקין, שחי

 סייד,נכבשה על ידי הנאצים. בעקבות מוראות השואה הוא הקדיש את מרבית חייו הבוגרים לפיתוחו של מושג הג'נו
 באומות לאומי ולעיגון האיסור על ג'נוסייד באמנה על ידי המדינות החברות –להכרה בו כפשע במשפט הבין

לכליות, ות, כ. למקין טבע את המושג ג'נוסייד והדגים טכניקות שונות שלו כגון: פיזיות, ביולוגי(= האו"ם) המאוחדות
...מדינת )120(עמ' 80תרבותיות, דתיות, מוסריות ופוליטיות שכל תכליתן להשמיד קבוצה מובחנת ככזאת 

אוגוסט בעל אמנת הג'נוסייד, (= מדינת ישראל) ן שבו חתמה ישראל...העברה בכפייה של ילדים בני קבוצה באותו הזמ
ת. האם , כשמונה חודשים לאחר שאושר הנוסח של האמנה בהצבעה באסיפה הכללית של האומות המאוחדו1949

ך כהייתה אז מודעות להקבלה בין ההעברה בכפייה של ילדי תימן לאיסור ההעברה בכפייה של ילדים ? האם בשל 
ההכחשה וההדחקה שמדינת ישראל נקטה ועדיין נוקטת ? החיסיון חסר התקדים שהוטל סביב  נשמרו העמימות,

ת הפרשה ובמיוחד החיסיון שהוטל על חומרי החקירה לאחר סיום עבודתה של ועדת החקירה הממלכתית, מסכלים א
  .)152(שם, עמ'  “שהיא פצע פעור בקרב המשפחות ובחברה הישראלית בכללותה, זוגילוי האמת על אודות פרשה 
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 תימנייםו שביצעה המדינה בהעברתם בכפייה של מאות אלפי ילדים ספרדים הפיזי של גזלת ילדי תימן, אך הג'נוסייד(הפרשה  
תיעוד  , על כך קייםדתי –פרוטסטנטיים של הזרמים ממלכתי וממלכתי–ספר נוצרים–המסורתיים לבתי–החרדיים מבתי החינוך

בד ומי, מללא–פי הדין הבין-על של מדינת ישראל בורנו ומהווה ביצוע פשעים נגד האנושותעשיר, שחלקו הובא לעיל בחי
  .והנפשי)הג'נוסייד הדתי, הרוחני 

ינת ישראל על מחד חתמה מד ,כיצדהאם ואת פרטי אמנה זו בסקירתה של אמיר ולאחר מכן נראה נביא ראשית 
צעה ביכיצד ת לאחר מכן רמסה מדינת ישראל אמנה זו ודייכיצד מאידך מיהאם ואומית זו ול–מחויבותה לאמנה בין

"המטרה מקדשת את כל  על פי הכלל ,עם אכזרי, בהתאם לאינפורמציה שהובאה לעיל בחיבורנו זה–המדינה רצח
  האמצעים", כלל שליוה את התנועה הציונית מאז היווסדה ועד ימינו, תוך כדי טיוח כוונות והמצאת העבר. 

מורה או , השמדה גלאמנה מגדיר ג'נוסייד כ"מעשים שנעשו בכוונה להשמיד 2סעיף ,, –) 121 אמיר כותבת (שם, עמ'
את  חלקית, קבוצה לאומית, אתנית, גזעית או דתית, באשר היא קבוצה כזו". סעיף קטן ה' מונה בין מעשים אלו

 שאינו לרעיון של ג'נוסיידבדרך של כפייה". אם כן, סעיף הילדים נותר עדות  "העברת ילדי הקבוצה לקבוצה אחרת
חת בכפייה של ילדים כא נכללה העברתם בטיוטות המוקדמות של אמנת הג'נוסיידכרוך בהרג או בפגיעה פיזית...

, רבותהתהפקרטיקות של ג'נוסייד תרבותי. סעיף זה כלל במקור גם אמצעים כמו הגליה של בני הקבוצה המייצגים את 
רחב הפרטי, השמדה שיטתית של ספרים המודפסים בשפת הקבוצה או של איסור על שימוש בשפת הקבוצה גם במ

  תי.יצירות דת, הרס אובייקטים היסטוריים אמנותיים או בעלי ערך דתי או אובייקטים המשמשים למטרת פולחן ד
 , המפרט את תגובות הנציגים לטיוטת האמנה, נכתב: "הפרדת ילדים מהוריהםE/447במסמך האומות המאוחדות 

אוד ה לכפייה עליהם בגיל שבו הם נתונים להשפעה ופתוחים לרעיונות חדשים, לתרבות ולמנטליות השונים ממביא
מאלו של הוריהם. תהליך זה נוטה להביא להיעלמות הקבוצה כיחידה תרבותית בזמן קצר יחסית". מילים אלו 

ושמט המדות בבסיסה...סעיף הילדים משקפות גישה ממוקדת קורבן והתייחסות לתוצאות הפעולה ולא רק לכוונות העו
של הוועדה המשפטית השישית הושב סעיף הילדים לטיוטת האמנה  81–מהטיוטה הסופית של האמנה...בישיבתה ה
מות ) הסעיף בדבר העברה בכפייה של ילדים מתכתב עם הנור123...(עמ' כסעיף נפרד, לאחר שהתקבלה ברוב קולות

ל עעוגנה חובת ההגנה  20–מדיניות ההגנה על ילדים...עד לאמצע המאה ה לאומי והמדינתי ועם–של המשפט הבין
ת ד בשנלאומי והמדינתי...הצהרת ז'נבה בעניין זכויות היל–ילדים והדאגה לשלמותם הגופנית והנפשית במשפט הבין

, ליתהנורמכי "יש לספק לילד את האמצעים להתפתחותו  1...הצהרת ז'נבה בעניין זכויות הילד קובעת בסעיף 1924
..(עמ' הן מבחינה חומרית והן מבחינה רוחנית"...ובהגנה מפני ניצול. ההצהרה גם רואה בילד תורם עתידי לחברה.

 התייחס ,(= ששפט את ראשי הפושעים הנאציים לאחר מלחמת העולם השנייה) לאומי הצבאי בנירנברג–) הטריבונל הבין124
הם  טמעתם כגרמנים, כאל ג'נוסייד. הטריבונל פסק כי מעשים אלולחטיפות של ילדים בעלי חזות ארית, לצורך ה

  לאומית אינה יכולה להשלים עמם...–חמורים במיוחד וכי הקהילייה הבין
 ד –תחולתו הספציפית של סעיף ה' לקורבנות ילדים מרמזת על עמדה מוסרית ייחודית בהשוואה לסעיפי המשנה א

ת (= תיאוריה אתית השוללת א על גישה מוסרית דאונטולוגית תמושתתולאמנה כמכלול. ראשית, אמנת הג'נוסייד 
, )לותוהמפרידה בין ערך מוסרי שלילי/חיובי לבין ערך חיובי/שלילי של תוצאותיהן של פעו מקדשת את האמצעים"ה"המטרה 

  ה זו. פשע הג'נוסייד כמונע מכוונה ספציפית משקפת עמדשבסיסה עומדת הכוונה הפלילית של מבצעיו. הגדרת 
ים הילד סעיף הילדים חל על ילדים כקורבנות ספציפיים מתוך אוכלוסיית הקבוצות החוסות תחת האמנה...סעיף שנית,

ל וע  –ם ילדי  –ס על זכויות הקורבנות הספציפיים בנות ספציפיים. הסעיף מבוסריוחד לאיסור על ביצוע מעשה בקו
 2לעומת זאת, האיסור על המעשים האחרים המנויים בסעיף האובדן שעלול להיגרם להם עקב המעשה של התוקפן. 

ית. אלו בלתי ראויים מבחינה מוסר בשל היותם של מעשים ד) נובע מהאיסורים והגבלות החלים על התוקפן –(א
ה. , האיסור על ביצוע פעולה נגד קורבנות ספציפיים בלבד קשור גם לתוצאות הפעולה ולא רק למניע שלשלישית
ים טי נירנברג בעניין ארצות הברית נגד אולריך גרייפלט ואחרים, טען התובע כי האובדן והנזקבמשפ לדוגמה,

ו מהווים טיעון מוסרי נגד ביצוע המעשה גם אם הכוונה שעומדת מאחורידים בשל העברתם בכפייה, שנגרמו ליל
צורך החפים מפשע נחטפו ל ראויה : "חוטף ילדים אינו יכול לטעון להגנתו, כי הוא טיפל היטב בילדים. הילדים
  חשיפתם להטפה נאצית וגידולם כגרמנים טובים...זה דווקא פועל לחומרא ולא לקולא".

מבטאת את התפישה שלפיה העברה בכפייה של הילדים נושאת תוצאות הרסניות  )Neely(גישתו של התובע נילי 
ת את להוכיח כי התוקפן שאף בבירור לעשו ב.ביסוס כוונה ספציפית מחיי.).129(שם, עמ' במיוחד וארוכות טווח...

י נמצאים מצב נפש ,המעשה שבגינו הואשם. בבסיס הכוונה הספציפית להביא להשמדה מלאה או חלקית של הקבוצה
  מעשים, הימנעות ממעשים או ממילים.או שאיפה למטרה מסוימת. כוונות מומחשות על ידי 

 ניתן ות ראיות מספיקות לכוונה. עוד פסק בית הדין, כי, משמשולות, כולל עדויות נסיבתיותבית המשפט פסק שפע
ע כי תכליתית. בית המשפט קב נה מודגמת באמצעות דפוס של פעולהלבסס כוונה באמצעות מילים או מעשים וכי כוו

כוונה  תחייבועל הכוונה הפלילית להיווצר לפני ביצוע אקט הג'נוסייד. בית המשפט פסק עוד, כי פעולות יחידות אינן מ
משפט הוא, אם הפעולה שנעשתה קידמה את הכוונה לבצע ג'נוסייד. בית ה תחילה וכי השיקול היחיד של בית המשפט

בירור בצריכה להיות מבוטאת  לאומי לעניין יוגוסלביה קבע שהכוונה הייחודית לפשע ג'נוסייד אינה–הפלילי הבין
  הדוקטרינה הכללית שהולידה פעולות אלו. ,ןכגותה בדרך של היקש מעובדות מסוימות, וניתן לברר או
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חוקרי הג'נוסייד מאמצים הגדרות רחבות יותר מההגדרה המשפטית הצרה באמנה של פשע השמדת ) 129(עמ' 
 ])122'  (שם, עמ , מחשש שמדינות אלו יואשמו בג'נוסיידבעיקר רודניות מדינותצמצום ההגדרה המשפטית התקבל בלחץ = [ עם

וסייד המקובלת של הג'נוסייד מבקשים להמעיט מהדגש שלה על כוונה ספציפית ומתייחסים לג'נ מבקרי ההגדרה  –
כוונה על ה במונחים סוציולוגיים, פוליטיים וכלכליים...לכן טוען טוני ברטה שהגדרת הג'נוסייד אינה צריכה להסתמך

 וניהוקבוצות שקראו תיגר על ההגמהספציפית כיסוד חיוני...המדינה המודרנית ביקשה לפעול נגד קבוצות מיעוט 
ק רשלה. המדינה פעלה כסוכן של דיכוי וניצול בכך שהחינוך שהוענק לילדים בני קבוצות מסויימות, יועד לא 

  .“קי שירותים עבור הקבוצה ההגמוניתלמחיקת תרבותם וזהותם אלא גם להפיכתם לעובדי כפיים וספ
ה מובחנת את "תיאוריית הגזע יה כתאורינהמציא לראשו, שמכס נורדאו אינפורמטיבית הוכחנו כבר לעיל

 –לגזע ההינדו כשהוא משלב בה את השבחת הגזע בבוטות הברברית ביותר, האומר שהגרמנים שייכיםהאנטישמית", 
 גרמני ולגזע זה שייכים גם יהודי גרמניה ועוד קומץ יהודים שקיבלו עליהם את הדת הנוצרית הפרוטסטנטית

ינו את ומי שאינו מקבל דת זו, הי די כומר חולה נפש והוקצנה לכדי טירוף כיוםי-על בגרמניה נייםשהומצאה בימי הבי
השמיד שדינו להיות מושמד ובלית ברירה אם לא מצליחים ל שייך בעיקר לגזע השמיה, , הוא נחות ומנווןיסודותיה

ל ית ושם להשמיד את אישיותו בכ, יש להוציאו בכפייה ממקומות האוכלוסייה הלבנה וההינדו גרמנתאותו פיזי
יהודים אלו הרואים את עצמם כ, ארתור רופין –לדידו של מכס נורדאו ותלמידו, מעצב התרבות העברית המובנים. 

תם ל אדמעוהם אינם חיים  וחיים במרחב השמי אינם יהודים ודמם הוא דם ערבי או אפריקאי והם כהי עור כמו גזע זה
   .ת, חלים עליהם אותם הגדרותודים לבנים שלא התנצרו ועברו לנצרות הפרוטסטנטי. לדידם גם יהומעבדים אותה

תר את תיאורייה זו באמצעות השבחת הגזע המחרידה ביו הוקמה כדי לממש , כפי שהוכחנו לעיל,התנועה הציונית
 הופך לפני שהואבתולדות האנושות. הרצל הביא את נורדאו להרצות על מטרה זו בקונגרס הציוני הראשון בבזל, לא 

שמים ינגנו את המנגינות שחיבר ווגנר, שהיה מגדולי האנטי ו ונורדאו דרש אז שבמהלך הקונגרסאת נורדאו לסגנ
ית חינוכוהפך גם לנאצי. נורדאו היה מורהו היהודי היחיד והנערץ ביותר של ארתור רופין, מי שהיה מעצב דמותו ה

יצב ית שעאנטישמ–פי התיאורייה הגזענית וכל זאת על בארץ ובחו"ל, ייהינוך ציוני מרצון או בכפחשל כל ילד שקיבל 
טטת קטע אמיר מצ נורדאו, כאשר כל ראשי הקבוצות הציוניות נאמנים לכך בצורה עיוורת.  –מורו הנערץ של רופין 

 וריוןגובן אנטישמי דמיוני של רופין, שבדמיונו הפרוע הופך לעובדה מוגמרת המונחלת בכל שדרות הציונות –גזעני
 – שואות, באמצעות רצח עם על כל היבטיו תלמידו של רופין הנערץ מבצע מאוחר יותר באירופה ובמדינת ישראל

ם , כתב ביומנו : "ישנם אלפיי1908בנסיעתו הראשונה לארץ ישראל בשנת  ארתור רופין, שפגש ביוצאי תימן,,
עורם ום..כמו ערבים...עקבות הדם הערבי ניכרים בהם קל להבחין בהם על פי ראשיהם המגולחיתימנים בירושלים...

ן, א' [ארתור רופיסייה בירושלים" וכהה מאוד. הם מהווים את הקבוצה הנחותה ביותר מבחינה חברתית מקרב האוכל

- בן .ת אא. בזמן כתיבת שורות אלו של רופין, רופין ועוד קבוצה קטנה שכללה “), "פרקי חיי", ת"א, הוצ' עם עובד]1944(
 ל ידישאף הוחרמה ע ,נחשבו בירושלים, כקבוצה הכי נחותה, חברתית ואיכותית ממציא העברית המשיחיסטית יהודה,

עבר את ה ולכן רופין המציא , אך המצאת העבר וההווה היה והינו חלק בלתי נפרד מכל מי שהוא ציונייהודי ירושלים
  : ודיםביהצח עם על כל היבטיו רבוצע בחיבור זה, ובא המידע שה . ע"פשהתימנים היו קבוצה נחותה בירושלים תבוכ
כל ביץ בעל ידי המורים העבריים ובראשם ד. יודילו והתימנים, בילדי ונכדי מייסדי המושבות הראשונות . ראשית,א

  .יאנס""אל –"הבונים" הארגון של  –ולתת מושבות הברון בחסותם של פקידיו, שהשתייכו לכת "הבונים החופשים"
 –רצחבופין יצר בהנחיית ההסתדרות הציונית את "המשרד הארץ ישראלי", הוא החל, כפי שהובא לעיל, מייד כשר ב.

  .עם בתימנים
ואת מוסדות החינוך שלה לפני קום המדינה ולאחריה  ציונית יצרה את הסתדרות "המזרחי"ההסתדרות ה ג.

, זה וריזית, נפשית ורוחנית. כפי שהובא בחיבובאמצעותם הם המשיכו לבצע רצח עם של כלל האוכלוסיה היהודית, פ
   .לאומי –הבין משפטה י שהוא מוגדר במחקר אלא גם מבחינתמדובר לא רק על ג'נוסייד כפ

  
  התפוררותה של החברה הישראלית

  
ון בבוקר ושיגיע הזמן, שאנשים יפתחו את החל איש" אמר לאחר הקמת המדינה, שזו אינה נחשבת מדינה –מרן ה"חזון

, "חברה מדממת" בה בשם "התפוררותה של החברה הישראלית" יםספר וכיום, כאשר נכתבכחו שאין מדינה. ויוו
 –ימתלמידי הממלכתי והממלכת 90%וכאשר לפי נתוני משרד החינוך,  רציחת נשים ע"י בעליהם הפכה למכת מדינה

 12ני ת במקום השני בעולם, בהם בבינם לבין עצמם והמדינה ממוקמ 90%-הדתי מפעילים אלימות קשה נגד מוריהם ו
ספר קיימת מכה של סמים קשים ורבע מהתלמידים מגיעים לבית סיפרם –שקועים בשתיית אלכוהול ובכל בית

  .נתו, ניתן להבין את כוווכו' וכן כל הפשעים המתבצעים בין נערים ונערות ובין גברים ונשים מצויידים בנשק
 –חבר הכנסת, אריה נחמקין :  ת של המדינה שימחישו את דבריויטונביא לקט קצר מדבריהם של ראשי האל

החינוך החילוני פשט את הרגל. אני רוצה שיבינו שאין זו פליטת פה, אלא תוצאה של הרהור עמוק. לא רווחה ,,
    רגל זו ידועה לכולם מכבר.–ראשת מר"צ אמרה שפשיטתגלאון, . “כלכלית היא המפתח לבעיה, אלא רווחה רוחנית

    . “ארצות –רצינו לגדל דור של אפיקורסים וגידלנו דור של עמי,, –חזן, מנהיגה ההיסטורי של מפ"ם  יעקב
    . “מערכת החינוך בישראל היא כשלון,, –שר האוצר פרופ. יעקב נאמן 
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לא קל ולא נעים לה למדינה להודות, שאחר ימי דור ויותר לא הצליחה ליצור ,,  –עורך "מעריב", שמואל שניצר 
הכלים החינוכיים כדי לגדל דור צעיר ברוח הלקחים ההיסטוריים אשר הביאו לכינונה...כלום לא ברור ששורש כל  את

    . “הרעה הוא בחינוך
זוהי תחושה מרה ומתסכלת שלאחר המאמץ האדיר ,, –ראש מחלקת העליה בסוכנות היהודית, אורי גורדון 

והנוגדנים שהוא מעניק בפני נישואי תערובת, טמיעה  כך-והמשאבים העצומים שהושקעו...תוצאותיו דלות כל
     “ ? ?והתבוללות בלתי מספקים. למי איפוא אנו עמלים

בבתי הספר יש לנו כשלון חינוכי ציוני טוטאלי. לך תסביר לנוער ,,  –סגן הרמטכ"ל ונשיא המדינה, עזר ויצמן 
    . “בינה את חשיבותה של היהדות בבנין עמנויורק...המנהיגות שלנו לא ה–אביב ולא בניו–למה עליו לחיות בתל

מותחים גג על הבסיס, אם היו ,, –האויר הגדול ביותר, תל נוף –עזר ויצמן בטקס פרידה מתפקיד מפקד בסיס חיל
הכוונה היתה לטייסים, שנחשבו לטובים שבבני הנוער של החברה . “הבושת הגדול ביותר במדינה–הוא היה בית

רץ, שעליהם אמר ויצמן שרמתם האנושית נמצאת בשפל מוסרי חמור ועל כך משלו אז החילונית והמסורתית בא
      המושלים "הטובים לטיס וה'טובות' [בזוהמתן המוסרית] לטייסים".

כל כך אנחנו יודעים מה אנחנו לא רוצים, עד שאין לנו גם צל צילו של ,, –בכנסת, נעמי חזן  "צח"כ מסיעת מר
, אבל לא עם)-(= באמצעות רצח וצים. הולדנו ויצרנו כאן בארץ דור שלם של חילונייםמושג מה אנחנו בעצם כן ר

: מהי החילוניות  גיבשנו עבורם חילוניות. אני עומדת כאן ושומעת שבטהובן הוא תרבות ואין בלתו ואני שואלת בעצם
     “"כפיה דתית"ל עיוורת שלנו, מלבד אותה שנאה

לא מצאתי עד כה תרבות חילונית בארץ. ,,  –חילוניים, דליה רביקוביץ , מסמלי "אנשי ה'רוח'" ה"משוררת"ה
לברוא אותם מהיום למחר...חג החנוכה מתקרב ואנו  (= מעוררי רחמים) למרות שראיתי כמה מאמצים פתטיים

אין לנו מושג איך לעבור את החג  חברי כת "הבונים החופשים" הציוניים) ידי-על(= מושג שנוצר  "החופשיים"
(= חתונה ו/או שמחה הפך לאירוע) לום...בתרבות החילונית הישראלית לא מצאתי טקסט מקובל לשמח חתן וכלה בש

התרבות ולהבדיל, לנחם אבלים. אין נוסחה מקובלת לאיחולים ואין נוסחה מתונה להבעת רגשות שליליים. למעשה, 
ואפשר לקרוא את המלה הן בעברית והן  ]"הנאורות" - השלילה והריקנות [= "אין"ההחילונית שלנו היא תרבות 

(= הבור אולי לא מתמלא מחולייתו, אבל הריק  באנגלית. או שאתה מחקה את השכן או שאתה נשאר בריק  אחד גדול.
מתמלא במהירות:  גוריון, כשהוא בא להיפגש עם מרן)–איש" בפני בן–"העגלה הריקה" של המדינה, שאותה הגדיר מרן "החזון

מקבל במהלך חייו שפע אינפורמציה על  ,קט, באחיזת עינים ובאלתורים. החילוני בעל השכלה בסיסיתש-בחרדה, באי
כלי בישול, על צרכנות נכונה ואפילו על האופן שבו ניתן לפנות לנציב קבילות הציבור. לפעמים הוא קולט משהו על 

שילוב  [=: ביי, או יאללה ביי  הוא אומר כלכלה לצורך תביעות שכר וחישוב תוספת היוקר...אבל בסיום שיחה בטלפון
...היו פה כמה נסיונות לגבש תרבות חילונית ולקדם ערכים של שיויוניות, של האיסלם והנצרות הפרוטסטנטית גם יחד]

. (= לעגלה ריקה") אהבת אדם וסתם אהבה לארץ או ליקום. מה שיצא מאותן אידיאולוגיות היה דומה מאד לקריסה
ה"תספורת"   [=הקיבוצים שקעו בחובות וכיום הם מחלקים את כוחם בין סחיטת אוצר המדינה  ההסתדרות נשברה,

לבין  משלמי המיסים] גניבת כספם שלהמדינה, תוך  ידי-עלהמפורסמת של מחיקת חובות המיליארדים של הקיבוצים 
קרייריזם" של הנצרות (= על בסיס "המצליחנות" ו"ה נסיונות] שונים של צבירת רכוש פרטי אקספרימנטים [=

ארץ ישראל אמנם זאת לא הפרקטיקה שנמצאה לקויה. הרעיון שבבסיסו היה כוזב. . הקלווניסטית)–הפרוטסטנטית
אנטישמי שהיא קיבלה במוסדות "החינוך" של הציונות, מי שאינו –לדידה ולפי החינוך הגזעני [=יפה אבל עם ישראל 

בין  )ופרימיביים (= נחיתיים עסוק במעברים מהירים ]ישראל"כלל בשם "עם נוצרי (החרדים) אינו יכול להי–פרוטסטנטי
מסעדות יוקרה לבין סדרות דיאטה. בין פריז לבין אמסטרדם לבין קפריסין, או שהוא תקוע  בעשירונים התחתונים 

י לך, אתה אל היא "תרשה לי", "אני לא הפרעת "תרבות ישראלית חילונית"אפוטרופסי העוני למיניו.  ידי-עלונרמס 
(= שאינו כלבוש החילוני, וללעוג לדתיים ולהיטפל ללבושם . והעיקר שלא לצאת פראייר "חייה ותן לחיות, תפריע לי"

וכמה זה נוח עכשיו כשהרוצח  היהודיים ולמצוותיהם ולאורחותיהם פרוטסטנטי)ה–שהוא לבוש הכמורה השיויוני הנוצרי
בריונים יש גם בין . שייך לאגף הדתי של הנצרות הפרוטסטנטית)= היינו, ( היה דתי רבין] צחקהממשלה י–[= של ראש

רצחו בברוטליות עם שלם הם בצביעות אופיינית (= "יפי הנפש" ו"הליברלים הדמוקרטים", שלאחר שהם  הדמוקרטים והחילונים

...אין לי אלטרנטיבה חילונית )צאצאי החרדים שהם רצחו את אישיותם ונפשם -פי הרוב הדמוקרטי -מתחסדים, שצריך ללכת על
[מתוך "אין תרבות  “ברורה...ואז מגיעים החגים ואין לי מושג מה לעשות בהם, מלבד למלא את המקרר ולהשתעמם

    ].29,12,95חילונית בארץ הזאת", דליה רביקוביץ, מוסף תרבות, "גלובס", 
ישראלי החל להפסיד בקרב הזה, ובגדול. מקוננת בי התחושה הנוראה, שהחילוני ה,, –סופר "מעריב" חיים אסא 

, משהו שקמים איתו שום ערך מכונן, מרכזי, יצוק (= החלול וחקיין הנצרות הפרוטסטנטית) לישראלי החילוניאין 
בבוקר, משהו שבזכותו אנו מרגישים יצורי אנוש חיוניים. מלחמת תרבות לא מנהלים בגידופים. אנחנו, הישראלים 

המכונן שלנו. ליהודי הדתי יש ערך מכונן. לישראלי  א טרחנו מעולם ליצור את הערךלאשמים.  –החילוניים 
ראשי האליטות החילוניות  [=. אילו היה לנו עיקרון כזה, היינו מציגים אותו נלחמים עליו. אין לנו, אז אנו החילוני אין

ים לשומרי המצוות "נאצים" ולא הועמדה פעמ 16"צ, שקראה מעל דוכן הכנסת אלוני מסיעת מרשרת "החינוך" שולמית  למשל
קיבלה בתמורה את  "פרס ישראל", על אף שראשי הציונות היו אלה ו עם –בעוון להסתה לרצח כך לדין אפילו פעם אחת –על

    .“משיבים בקללות ]ם האידיאולוגי, כפי שהוכחנו לעיל.ישמית, אותה ניכסו הנאצים לגרעינהאנט –שיצרו את "תיאוריית הגזע
שנה, אוחזת בי  50רבותי! כשאני מסתכל וחושב מי יגור כאן או מי יחיה כאן עוד ,, –הממשלה אריק שרון  ראש

מה הוא הדחף הפנימי שלי, אריק שרון,  ?הם העתיד. מדוע  ), כי לבניו הוא ביקש מחרדי ללמדם(= החרדים חלחלה, רק הדתיים
    ?אין לי כל קשר לחיים שיש בהם זיקה למורשת ישראל  הרי ות, להאבק ולהלחם למען העם והארץשאינני שומר מצו
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להיות יהודי. אבל רבותי,  זה "הדלק" שלי, אמו היתה גויה) = מצד אביו, כי( מה שראיתי אצל סבא שלי  :התשובה
י אני יהוד :בני מתחנך חינוך חילוני ואינו יודע מאומה, נכדי לא יראה מאומה אצל בני וגם לא אצלי. אם כן אני שואל

שנה, מי יגור כאן, מי  50כשאני חושב מה יהיה כאן בעוד ...?בזכות הסבא שלי, אבל מי יהיה הסבא של הנכד שלי 
"מדינת היהודים". ואם למנהיגות  "מדינה",שנה תהיה זו  50יחיה כאן, ללא מצוות ומסורת אין כל בטחון כי בעוד 

אם רצונם ינה יהודית, עליהם לבחון את "החינוך החילוני". מד"מדינה", שנה תהיה כאן  50החילונית איכפת כי בעוד 
    .הנצרות הפרוטס' כי "ההדתה" חונה תחת חופת “במדינה יהודית, חייב הנוער לדעת מה זה "יהודי" ומה זאת "יהדות"

 –אריק שרון גם הסיק שהוא חייב לפעול. הוא ביקש ממורה חסידי בשם מלוב, שילמד עם בניו ויכשירם לקראת הבר
ואף קבע שיעור פעם בשבוע עם המורה, אך לאחר שנתיים, הוא שקע שוב בתרדמת  )וגם הוא קנה תפילין והחל להניחם(מצוה 

    .סיים את חייובכך ולאחר מכן לתרדמת פיזית ו ורוחנית וחזר לאורח החיים הפרוטסטנטי החילוני כפי שהיה בעבר
(= "השומר  לקת החינוך של "הקיבוץ הארצי"יעקב שורצברג מקיבוץ מרחביה, בישיבת המליאה של מח

כיצד בכלל ניתן להגיע במסגרת החינוך הליברלי, לערכים של משמעת, התחשבות בזולת, הרגשת חובה ,, – הצעיר")
יוביל (= מושג שנלקח מ"הבונים החופשים")  דרכנו החדשנית לא תוביל ליעד המוצהר. החינוך החופשי  ! ? ויראת כבוד

    .“אף התפרסם ב"ספרית הפועלים" ספרי "חינוך מתירני לאן" 79 –ב .לחופש מחינוך
בטעות מכנים העדר עמוד שדרה רעיוני וחינוכי בשם ,, –דוד זית, מרכז מחלקת החינוך של "הקיבוץ הארצי" 

 וצעידה עם הזמן. לאמיתו של דבר, בחברה כזו (= הנצרות הפרוטסטנטית) "פתיחות". מתכסים באיצטלה של מודרניזם
קלוקל. בתנאים אלה אין מקום לתביעה חינוכית,  )""טוב למות בעד עצמנו ,(= אדוניזם פורקים עול ומתמסרים להווי נהנתני

אין ערך לקבוצה, ואין טעם לתנועת נוער...יהודים ללא תודעה יהודית, בוחלים בציונות ומדברים על ירידה מן הארץ, 
 .“ממשטר לימודים מחייב, חופש מנורמות תרבותיות ומוסריות וכו' מיטלטלים בין צורות מיוחדות של חופש, חופש

ורכי דאז משה דיין לעימים אחדים לאחר שפרצה מלחמת יום הכיפורים, קרא שר הבטחון ,, –שר הבטחון משה דיין 
זו  עהבש , כדי לדווח להם על המצב...משה דיין מצא לנכון להדגיש בפני הנאספים, כי: "היחידים שנלחמיםהעיתונים

פה הק –לוחמי המלחמות הקודמות והחיילים הדתיים...הצעירים החילונים מעדיפים לבלות בבתי –הם הוותיקים 
 ". בינות לקהל ישבה באותה שעה ראש מערכת העיתוןשברחוב דיזנגוף ולא להסתכן במלחמה למען מדינת ישראל

יתונאית הגב' זמר. הע  –חית באותם הימים עיתון של מפא"י ההיסטורית, זו המפלגה השלטת הכמעט נצ  –"דבר" 
 פנתה היא בשאלהל כה נרעשה, מאשר שמעו אוזניה מפי דובר מפלגתה ובהסיקה את המסקנה המתבקשת מאליה הנ"

ן ל דיילשר הדובר : "אם כך, הרי לדבריך נמצא, כי כשל כל חינוכו הציוני של הנוער הישראלי ?...." ותשובתו ש
אים כן, כן"...באחד הלילות, בעיצומה של המלחמה, פגשתי על אדמת מצרים באלוף במילוהיתה קצרה ועניינית "א

דע אלעד פלד...פלד, שבימים כתיקונם הוא מנכ"ל משרד החינוך סבר כי בתי הספר אינם מציידים את הנוער במי
ציוד וק מחדש מה הדתית...אמר אז פלד "יהיה צורך לבד–היסטורית–ובחוויות מספיקות בכל הקשור להכרה הלאומית

מ' ע(תוספת לגליון "המודיע", כ"ח חשון תשע"ד,  “חילוניים"–הרוחני שמקבלים הצעירים בבתי הספר הממלכתיים
אמנם, כאשר הוכנסו מעט טקסטים הנקראים "דתיים" קבוצת מיעוט חילוני התריסה מתוך תפיסה נוצרית  ).35

  פרוטסטנטית שזו "הדתה".
הלפרין  יה אוריאל שלח או בשמו הספרותי יונתן רטוש, לשעבר היילפרין. אביו יחיאלמייסד כת זו ה – םיכנעניה

נער ה . אביו התייתם בילדותו ובאין יד מכוונת, נקרא על שם סב סבו מבית מדרשו של הגר"א מחבר "סדר הדורות"
, עד שהוא קדמה)(ה83 שפיתוהו לנטוש את הישיבה ולחבור אליהם ,הכשרוני צד את עיניהם של עסקני הציונות

הרדר  יוהן גוטפריד הגרמני הלאומי של הפרוטסטנטיות הלותרנית על פי הפרוטסטנט התדרדר לאגף החילוני
)Herder(, תןשיצר סיפור דמיוני של "העברים הקדמונים" שדיברו עברית והיו בעלי כח פיזי. הוא סירב להתח. 

פעול גרס שיש לכי היא לא תאמה את אופיו האכזרי שיה, הוא פרש מהכנופ אוריאל בנו, שחבר לכנופיית האצ"ל, אך
תו הטפבאכזריות כלפי הבריטים והערבים, תפיסה שינק ממנו תלמידו אברהם ("יאיר") שטרן, ששתה בצמא את 

לדים יובהשראתו הוא הקים את כנופיית הלח"י. אוריאל התבלט באכזריות זו כבר בילדותו, כאשר היכה בסדיסטיות 
יד הסרט "ה בעקבות, חתוןאיש העולם התלהפוך להוא החליט  ,מנסיה הרצליה בת"איגבלומדו במכן  מכיתתו ולאחר

חרת לא"י א 5השחורה" שראה יחד עם חברו, הם שלחו מכתב אנונימי למורה למתמטיקה ודרשו ממנו להעביר אליהם 
ייחס התהוא " דבורה כצנלסון, הם ירצחו אותו, לאחר שנעצר ונכלא הוא חזר בו מכוונתו. הוא גם התאכזר ל"אשתו

- זעניתעקב אופיו הקיצוני, הוא החליט להקצין עוד יותר את התיאוריה הג .ולהלן) 29(עמ' 83 אליה בבוז ובגסות
ם ייביים בארץ הם היהודים האמיתיים צאצאי הכנענרשגרסו בחלקם שהפאלחים הע ,אנטישמית של אבות הציונות

בר של ד פוך את הציוניים לכנעניים עובדי האלילים ולדעתו גם הערבים בסופודי האלילים ולכן הוא גרס שיש להבעו
  יטמעו בתנועתו הכנענית.

(עמ' 89גוריון -פרופ. אניטה שפירא כתבה על בןמור, מראשי כנופיית לח"י, היה גם מראשי "הכנעניים". -ילין נתן
, המקשר הפרוטסטנטית, הכומר מרטין לותר)-ת(= כדברי מייסד הנצרודעתו שהתנ"ך הוא הטקסט החשוב ביותר „ –) 171

(= שזה בדיוק מבנה החשיבה את העבר הרחוק...עם ההווה, תוך כדי דילוג על כל היצירה הרוחנית בין שתי התקופות 
, כולל זו הציונית. גוריון)-הפרוטסטנטית שיצר מרטין לותר, שלאגפה החילוני של דת זו כפוף בן-הראשון של הדת הנוצרית

את החזון המשיחי...לא בתפיסה  –הראשון את ההשראה לנוער בימיו וכהשלמה לה -ריון ראה בימי הביתגו-בן
כהשראה פרוטסטנטית) -(= כתפיסת האגף החילוני של הדת הנוצריתהמסורתית של קץ ההיסטוריה וביאת המשיח, אלא 
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עם רוחני -ר שיעברו בכפיה רצח(= לאחמתמדת לתיקון עולם, שאליה יכולים להתחבר גם יהודים מארצות המזרח 
  שהמשנה הציונית אינה מדברת אל ליבם. גוריון, אותו הוא ביצע למעשה),-בפקודתו של בן

ת כנעניבן גוריון לא היה "כנעני". הקשר עם העם היהודי היה חלק בלתי נפרד מתפיסתו הלאומית..."כל 'התורה' ה
את  לניטשה שניסחעל כך שהוא היה נאמן  ,אותו הוא העריץ (=כביכול היא להג טפל, אין לה כל קשר לברדיצ'בסקי 

יות ל ריקנולצ'רניחובסקי", התריס, הוא הגדיר את הכנעניות "אחד הגילויים ש הכוחניות הפיזית שעל פיה צריך לפעול)
 לו וניהליזם שנתפס להם חלק מהנוער הציוני". ב"מנשר אל הנוער העברי", אחד ממסמכי היסוד הכנעניים, ששלח

  .“ור, הוא מצא סתירות פנימיות ועובדות דמיוניות לרובמ-מפקד לח"י לשעבר נתן ילין
פרוטסטנטית מתוסבכת –סיכום המחקרים האקדמיים שהוכיחו שהציונות הינה תנועה נוצרית

 ה לרסק את העם היהודי באמצעות ניצורותהי האת ראש החץ של נצרות זו,  שמטרת שהיוותה
 

ניה, האקדמיה המערבית החלה לפתח ענף מחקרי, המתאר כיצד הנצרות הפרוטסטנטית עם תום מלחמת העולם הש
האקדמיה ומערכת החינוך שהיא המציאה, החל מגן הילדים, היסודי  –השתלטה על העולם באמצעות המנזר שלה 

ות ולוגיפרוטסטנטי באמצעות אידיא–והתיכון וכיצד היא הצליחה לשמד את רובו של העם היהודי ולהופכו לנוצרי
רק תרבות של המערב, הפנימה מהלך זה רק לאחר שנות דור ו–ימניות ושמאליות ואחרות. האקדמיה הישראלית כתת

ל החל, בערך, משנת תשמ"ה חוקרים שונים החלו, חרף התנגדות מוריהם באקדמיה, לפרסם את האמת העובדתית שכ
שייכים ל"ספרות מגוייסת" של השלטון  מאות אלפי המאמרים והספרים שנכתבו באקדמיה וכונו "מחקרים"

הבולשביקי במדינת ישראל בראשותו של ראש הממשלה הראשון וממשיכיו, שהמציאו עבר שלא היה ולא נברא, 
ה את שכולו מיתוסים, היינו, שקרים וכזבים. מאז ועד ימינו. מאידך, האקדמיה הישראלית עדיין כמעט לא הפנימ

תחום המוכיח שהאקדמיה על מכלול הכלים ושיטות המחקר שלה מבוססים המחקר באקדמיה המערבית העוסקת ב
ני פרוטסטנטית ברמות הקצנה שונות, אך יש סנוניות ראשונות לכך, למשל פי–לחלוטין על התיאולוגיה הנוצרית

יב , אב36העת המדעי "תיאוריה וביקורת" (–איפרגן, שכתב מאמר "תיאולוגיה פוליטית וביקורת מודרנית" בכתב
 57מ' עלמניינם "תיאולוגיה פוליטית"  1922ליר, ירושלים. הוא מצטט את קרל שמיט מספרו משנת –), מכון ון2010

= (לנים" כל המושגים המובהקים של תיאוריית המדינה המודרנית (= מדעי המדינה) הם מושגים תיאולוגיים מחו„" –

בונות ...ריהחומרנית, המשווים את האלוהות לאדם) –שיויון והארציותפרוטסטנטית המוקצנת של ה–המבוססים על מבני החשיבה הנוצרית
 לגבי החלוקות המלאכותיות המחקריות. “ יבון האלוהנטול עמימות הוא מזהה עם התפיסה התיאולוגית של הרי

 , כפיחלוקה שאינה קיימת בתולדות העמיםהיא שכבר נכתב עליה שהחלוקה בין היסטוריה לספרות,  , כגון,באקדמיה
ה"לאומיות", שהינה חלוקה  ו לעיל לגביכפי שכבר ראינ, )143אלול תשל"ח, עמ' –, ניסן"תרביץ"(שכתב נורדן 

חקר, שבמקום ביצוע מ, מלאכותית ממושג ה"דת" הפרוטסטנטי ושהיא נכפתה על עמים שונים על ידי מיעוט באקדמיה
 . )33(עמ' 91 די פוליטיקאיםי-צה לה עלוכן מחו וליטיותפ-נגררו אחרי נטיות ליבם והשקפותיהם הסוציוהם 

ה משמעית, שהציונות הינה תנוע–למעלה ממאה חוקרים בארץ ובמערב פירסמו מאות מאמרים וספרים, שהוכיחו חד
 חלולה, שחיקתה את שכל חבריה הם נוצרים פרוטסטנטים מתוסבכים, שחלקם הגדול כלל אינו מודע לכך, תנועה

 המציאה מיתוסים סינטטיים, מופרכים ומעוותים, כ"שלילת מניה, שעל בסיסםסוכני הנצרות הפרוטסטנטית בגר
בודות ע מספרמת וכו' ונביא להלן ציטוטים ויהגלות", "עבודה עברית", "שיויון", "חילוניות", לאומיות נוצרית ולאומנ

שהיא  ההרס והחורבןועל  תפרוטסטנטי–נוצריתשל הציונות  דת את היותה  ות,בתנועה הציונית ומוכיח ותדנהמחקר 
  .)105עמ'  ,1996קיץ  8( 61המיטה על העם היהודי. מחקרים אלו נבחרו, היות והם מרכזים מידע מעשרות מחקרים נוספים

ביהם יש לציין, שכל המחקרים האקדמיים לוקים בפגמים מכוננים המובנים לאורך כל מחקריהם, בשטיפת המוח שכות
ת פרוטסטנטיים ועל רש–יעים מבוססת, גם כן על מבני החשיבה הנוצרייםסובלים ממנה, בכך שהביקורת שהם משמ
 –חשיבה נוצריים דוגמתיים, הנתפסים אצל כותביהם כיסודות של "שכל–המושגים המעוותת הנגזרת מאותם מבני

לל כישר" אנושי ולכן הניתוחים של הידע שהם מציגים הינו מטושטש, שגוי ולעיתים חסר משמעות ולכן לא ניתן 
צגת ה . לעומתם,חבוש מתיר את עצמו מבית האסורים"לסמוך על הבנתם את המציאות הנגלית לעינינו, בבחינת "אין 

חוץ ממשקפת את המציאות כפי שהיא, היות והצגת הדברים שאני מציג, היא מנקודת מבט שהיא הדברים שאני מציג, 
פי המסורת התורנית, כשאני -ט מאוזנת עללמערכת הנוצרית, הנקיה לחלוטין מאותה נצרות ובפרט מנקודת מב

כן, לזו.  ניסוח האקדמי וכלליו, הבנוי כולו על היסודות המעוותים של נצרותפרדיגמה ולמשתדל לא להיגרר חלילה, ל
כיח כדי להו שאינו מהווה המצאת העבר או ההוה ,של מידע או הבנתוהאינפורמטיביים אנו נביא רק את הציטוטים 

 יםערביכותבים את מה שהוכחנו כאן בחיבור זה או בחיבור "החברה והמדע המסורים באקדמיה הצת פרופשישנה קבו
  על הנצרות הפרוטסטנטית". םבנוי
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–) 2005, אביב 26(16עלון, מהחוג לספרות באוני' העברית יפרופ' קציעה  ידי-עלהמאמר הראשון שנציג, נכתב 
  ) 175תית של אברהם אהרון קבק ושל שלום אש (עמ' עיון במורשת הספרו  –"נוצרים, יהודים ו'אחרים' 

מעט כ, ש"הסופרים" ו"המשוררים" היוו את אחד ממנגנוני התעמולה הראשיים של שלטון השמאל בארץ, כי יש לציין
סופרים" היו על שם סופרים ידי "אגודת ה-החילוני השמאלני ולכן הפרסים שהונהגו על נוצרים מהאגף-כולם היו יהודו

אז ת פרס התייצבו הנשיא ורה"מ והשרים שהיו תמיד שמאלנים. מ, כביאליק וברנר ומסיבה זו בכל הענקשמאלנים
וד גו הכבעליית הימין לשלטון הופסק נוהג זה, כיון שחברי אגודה שמאלנית זו לא שירתה יותר את השלטון ולכן נמו

. ם בארץקק לספרות ושירה של היהודו נוצריוהיוקרה של טקסים אלו ועימם נמוג הרצון של היהודו נוצרים בארץ להז
י כפ ,"כיום "יש כבר יותר כותבי ספרים ושירים מקוראים ולהענקת פרסי ספרות כבר אינם מגיעים רה"מ ושרים

  .)0021, ח' תשרי תשפ"א, 11הידברות", כאן "( נשיא אגודת הסופרים –צבי ניר שהתבטא 
של הפרדיגמה  נתיןפי...המודל של הישראליות, בהיותו הסובייקט הציוני היהודי האירו„ –יעלון כתבה 

תיכון, (= תפיסה מדומיינת, מתנשאת ומעוותת לגבי ה"נחיתיות" של האוכלוסיות במזרח אירופה והמזרח ההאוריינטליסטית 

, נשא עמו )"הנאורים" הפרוטסטנטיים בפרט בגרמניה, תפיסה שכונתה "המזרחיות" ידי-עלתפיסה שהומצאה באירופה 
רסמו ) בשלהי שנות השלושים פ177(עמ' דמיונית...של ה"מערב" לממלכת ייצוגים  מדומיינותסובייקט זה תבניות 

ורגמו תאברהם אהרון קבק ושלום אש...רומנים עבי כרס על חייו של ישו הנוצרי מנקודת מבט אוהדת...אש...ספריו 
ואלים )...האינטלקט178וניטין בינלאומי...(עמ' שפות...והסופר היידי היחיד, עד בשביס זינגר, שנהנה ממ 36–ל

ת איוסף מזכירה בהקשר זה –היהודים הפנימו את עולם הסטריאוטיפים הנוצרי ופיתחו רגשי נחיתות...חמוטל בר
שו קי...יסיפוריו של ברדיצ'בסקי (= שחי עם נזירה יוונית)..."מאחורי הגדר" של ביאליק ואת שיריו של טשרניחובס

 –החל להתפרסם בחלקים מחקרו רב 1906–)...ב179וי בספרות המודרניסטית ביידיש...(עמ' הפך לאורח רצ
ובכך  ההשפעה של פרופ. יוסף קלויזנר (תרצ"ג) על ישו הנוצרי...קלויזנר כתב "ישו הוא בעל מוסר בהא הידיעה"

פלד דות (ראו למשל ברנהצטרף לדעה שרווחה אז בקרב משכילים יהודים, כי מבחינה מוסרית נעלה הנצרות על היה
בא"י רו )...חנן חבר...מביא טקסטים מתוך הקובץ "קהלתנו", שבו דיב9,12,1910"נבוכי הזמן", הד הזמן  1910ש., 

ת הספר חיי )...האינטלקטואלים הציוניים קראו א181במונחים של ישו ותלמידיו...(עמ'  ,חברי ביתניה עילית על עצמם
המערב, הקדמה והתרבות  –ן אסימון, שייצג בעיניהם את כל מה שעזבו מאחור ישו. הנצרות הקדומה הפכה למעי

בים רוניים (הרעיון המעלה על נס את ישו ומציגו כיהודי מקורי לעומת פאולוס "ממציא הנצרות", מופיע אצל הוגים צי
לא  לה אורבגרמניה, הטיובהם יוסף קלויזנר, א"ד גורדון, מרטין בובר ומ"י ברדיצ'בסקי...). עליית הנאצים לשלטון 

, ונה זומחמיא על השימוש של יהודים (= משומדים) במוטיבים נוצריים...לא נטשו היוצרים היהודיים סימבוליקה טע
 –ון מאלא כאשר כלו כל הקיצין וסופרים רבים הדחיקו והעלימו את הפרק הנוצרי בכתיבתם...סיפוריו של ש"י עגנ

וא ה= אך [אוהדת...אצ"ג לא התיר לפרסם אף לא שיר אחד משירתו המוקדמת ...שהציגו את ישו מנקודת מבט 1928

ים בגבעתי כמובן המשיך להעריץ את ישו והנצרות גם בזקנותו, כפי שסיפר לי פ. דימנטמן על ביקורו בביתו של אצ"ג ב"שיכון וותיקים"

ות מדינת ישראל החל פרק חדש ביחסה של הספר...הקמת ומייד משנכנס לביתו החל אצ"ג לדבר על ישו והנצרות בהערצה עיוורת)
היה ניתן לעשות  ממשלת מדינת ישראל, של למעלה ממליון עולים, לא ידי-עלעם רוחנית –העברית [= בפרט כשהחלה השמדת

ם בלו –זאת באמצעות אמירה גלויה כלפיהם, שרוצים לשמד אותם והעבירם לדת הנצרות  שעליה מבוססת הציונות (ראו, קרטון

ציון כץ  –ןב)...דבריהם של 182...(עמ' , "המטפחת של וורוניקה", ספר היובל לכבוד דן מירון, מוסד ביאליק, ירושלים)]רות
(= עורך "הזמן" ו"הד הזמן") ושל ש"י עגנון מייצגים את קו המחשבה ה"נצרני", שבלט באותה 

 –וטסטנטית) ובפני החברה הציוניתפר–)...שלום אש הציב בפני החברה היהודית (= הנוצרית191תקופה...(עמ'
 חרדים)ה –פרוטסטנטית, שיצאה מכלל ישראל ושרבים ממנה כבר התגיירו ועברו לעם היהודי –(= שהיא נוצריתישראלית 

בפרט, מראה רבת עוצמה למערכת היחסים שניהלו עם הנצרות...ולהיות הציוניים שטופים בעצמם ברעיונות 
שו ים ביק.בפאוליניות שלו החזיר שלום אש לציוניים את המבט הנוצרי...הם הציונובמושגים נוצריים פרוטסטנטיים..

על  אתאיזם המונח)...195לנכס לעצמם את הנצרות ולראות את עצמם בתור הנוצרים האמיתיים, האוטנטיים...(עמ' 
  .“שכבת היסוד דתית תרבותית נוצרית (= פרוטסטנטית)

–אשי המשכילים הציוניים, שיש"ו היה חידוש של שיא מוסרי ושהנצרות לנוכח תפיסות חמורות והזויות אלו של ר
היא יותר מוסרית ונעלה מהיהודיות עפ"ל, מובנת הסיבה מדוע הרב קוק כתב בדיוק את  –"דת האהבה" הרצחנית 

ק עיקרי האמונה של הרמב"ם. אמנם, הרבה חרדים תמהים, לשם מה היה  זקום דברים, המהווים כפירה בכל י"ג אות
קוק לאמץ דברי כפירה כה חמורים, האם לא די לו בקופת השרצים שהוא העמיס על גבו, הכופרת בעיקר האמונה 

יוסף –הי"ב של עיקרי האמונה שהעביר לנו הרמב"ם, בענין הצפיה למשיח, כגון מה שקוק ראה את עצמו כמשיח בן
ירחון ספרותי ["הניר", מאמר "דרך התחיה", יוסף". הסיבה לכך כעת מובנת. קוק ייסד –ואת הרצל כ"עקב משיח בן

חוברת א', ֹקובץ ספרותי, יו"ל על ידי "חובבי ספרות בארץ הקודש" (= בעריכתו של ר' א. י. קוק), ירושלים, ה' 
תרס"ט, דפוס לעווי ושות'], כדי לרצות אולי את הנחיתיות שפעמה בו ולהראות שגם הוא יכול להחשב כאחד 
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ן הוא ראה צורך להוכיח שגם הוא אינו מפגר אחרי הנחיתיות של שנאה עצמית ורדידות מ"סופרי" הציונות ולכ
ות. קוק רב  שכינו את עצמם "סופרי" הציונות, שחשו נחיתות מול הנצר–פרימיטיבית ששטפה אז את מוחם של  הערב

נסת ישראל רצתה לשרש את השנאה מכ באמתעם כוחות נפש כבירים וש"הנצרות  כתב שם שיש"ו היה אישיות
שיש"ו יכול להיות נביא  כאשר הוא נשאל כיצד יתכן שהוא יאמר כפירה כזו בוטה, הוא ענה במקורה האלוקי" עפ"ל.

שבתאי צבי רק העלה . ("אגרות ראי"ה", כרך ב', אגרת שע"ח, עמ' ל"ד, תשכ"ב)אך עם פגמים כמו בלעם הנביא 
אך לר"ק יש"ו ), 1974, הוצ' עם עובד, 323"שבתאי צבי", עמ' (גרשם שלם, כאפשרות שהוא יעלה את יש"ו לדרגת נביא 

אמנם, התבזות זו לא עזרה לו. יוסף חיים ברנר, שנחשב אז בעיני אותם "סופרים" מתוסבכים,  הוא בוודאי נביא.
בא שיצא לאור בלונדון והו ,העת שלו "המעורר" –(בכתבכמבקר הספרותי החשוב ביותר, תקף בצורה קשה ביותר את קוק 

(= פיצול אדם מבולבל, הסובל מסכיזופרניה  ברנר כתב שם על הרב קוק שהוא. )324 –5 "כתבים", עמ' –בכתביו 

גרפולוג ידוע, שהשווה בין מחבר "שרידי אש", שהיה  הרב ליפשיץ, מזכירו של  הגר"י ווינברג. כך גם העיד אישיות)
    . של הרב קוק כתביו ההלכתיים והמחשבתיים

 יונותיור כל הנאותיו המבולבלות וחזשאח„  –יו שהוא מתחזה לאדם מוסרי עם כוונות עמוקות בדבריו ברנר כתב על
, שהיא טובעת בעולם החיצוניתהמופרכים, שכולם אינם אלא תולדת הלך נפש קרועה לשניים (למרות כל אופל...

 –ת זו. בפרט אחרי שבנו, צביע–התקפה זו הספיקה לקוק להבין, שאין כל טעם להמשיך בהוצאת כתב. “האור...)
(מ. צ.נריה,  מכתב אל ברנר, תוך התחנפות והתרפסות אליו ידי-עליהודה קוק ניסה לשנות את יחסו של ברנר לאביו, 

לעובדות שהובאו בקטע זה, מופיעים תוספת . ברנר אפילו לא טרח לענות לו תשובה. )300 –298"בשדה הראי"ה", עמ' 
משבתאי צבי וב. שפינוזה דרך מנדלסון והרפורמים עד  – יונות הדתית "דת הציונות"במלואם בחיבור שלנו על הצ

  .164עמ'  הציוניזם הדתי,  –לציוניזם והזרוע המבצעת שלו 
המתארת עד כמה היו ראשי ההשכלה והציונות  ובעיקר מהספר "בשר מבשרנו", נציג להלן עוד אינפורמציה

רק שבתאי צבי אלא גם ראשי הציונות שהכריזו על עצמם שהם  שקועים בתוך נצרות פרוטסטנטית זו ולא
  :שבתאים מודרניים

כללו לשיויון בין האיש לאשה. נוצרי פרוטסטנטי שהטיף למבני החשיבה הפרוטסטנטיים, וב –שבתאי צבי  .1
ממנו, אני  מה אתם רוצים,, –הוא מתריס כנגד גדולי התורה באיזמיר שבטורקיה על יחסם השלילי ליש''ו 

א, , הוצ' עם עובד, ת''323("שבתאי צבי", פרופ. גרשום שלם, חלק א, עמ'    “וד אעשה אותו לנביאע
1974.( 

(ראה להלן).  מכתבי הקודש של התנ''ך שפינוזה ראה באוונגליון ("הברית החדשה") חלק –ברוך שפינוזה  .2
 רותו וזו חזרה ונקנתה על ידייח...ואיבד את ,, –הוא גם האמין ב"שילוש" הנוצרי וכותב על האדם הראשון 

רמיהו י, תרגומו של פרופ. 346["אתיקה", ברוך שפינוזה, עמ'  “(יש''ו) כריסטוסהאבות בהדרכת רוחו של 
אמין גם הוא ה הרצל ר' א.י. קוק בכתביו. שאימץ] שאותו הגדירו כ"אידיאת האלוהות", מושג 2003יובל, 

הרצל ייסד   .) 18.8.95ל אלוהים הם כמו שפינוזה" (יומנו, שגיי ע,,מו  –ב"שילוש" הנוצרי כמו שפינוזה 
 בעזרתו של הקיסר הפרוסי וילהלם בארץ ישראל, במרוכז לנצר את כל העם היהודי את "הציונות" כדי

ן השני שראה את עצמו כאבי הנצרות של ארץ ישראל, יחד עם ויליאם הייכלר, כומר בית הקיסר ("ראשו
להרצל שהוא המשיח ("משיחי השקר  שאמר תש''א), ,461לוביץ, עמ' דוד יודי –לציון", העורך 

ן גוריון, בחסידיו של שפינוזה היו גם אלברט איינשטין וכן דוד .  , בנימין המבורגר)328ומתנגדיהם", עמ' 
    פוליטי".   –שאף ציווה לתרגם ולהדפיס את חיבורו של שפינוזה "גיליון דתי

תורות העיקריות האם מלבד תיקון ,, –) 24–5 "בכור שטן", עמ'  –ר(מתנצר, שבתאי בסתמשה מנדלסון 
ות של הדת, יודו גם בכללים האלה עם כל תולדותיהם וכתבי הברית החדשה יתבהרו ויתפרשו על פי ההנח

 בתנאים אלו יכולים מחזיקי דת אשר נוצרים ויהודים יוכלו לקחת חלק בה במידה שווה.האלה, תושג 
 ועוד לא לבטל את תורת משה, אלא להטיף נביא ושליח אלוהים נתייחד לו לפניםכי ההיהדות להראות 

  –(ויכוח מנדלסון “למשפחה האנושית הירודה את התורות הקדושות של אורח צדקה ושכרו בעולם הבא
              .כתב פרופ. שנהב, כפי שציטטנו אותו לעילכפי ש, מנדלסון כונה "לותר היהודי" .לפטר)

    
 פרופ. צבי סדן – איש מנצרת בהגות הציוניתה –רנו" "בשר מבש                            

ק. גולדשמיד, מונטנגיו  וכןנוצרי פרוטסטנטי, שהתנגד לזרם הפרוטסטנטי המלינארי הציוני –[יהודו אברהם גייגר .3
שגעון הגדלות של יכולות  –השפעתם על החינוך הציוני התבטאה רק בשאר היסודות של נצרות זו  לכןוה. סמואל, 

(המדע המודרני), "קידוש" החול והחומר(מטראליזם), דטרמניזם  ההבנה הלוגית של המח האנושי את המציאות
 "אותו האיש"ושיויון פנטי מוחלט בכל, רעיון המשיחיות לפי כל שדרוגיה (כולל משיחיות מרכסיסטית)] כתב על 
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הוא היה יהודי, יהודי פרושי ,, –) 1865נגר ושות', ניו יורק, שנת , הוצאת טלמסי18("היהדות ותולדותיה", עמ' 
הוא הגה רעיון חדש ואף לא ניתץ את חומות ש שהזדהה עם התקוות של תקופתו...אי –בעל גוון גלילי

הוא טען  –), נכד אחי השר משה מונטיפיורי 1858  –1938.   קלוד גולדשמיד מונטיפיורי (“הלאומיות
יש לייחס בין השאר לפעילותו הפוליטית של הנשיא הראשון, חיים ויצמן [כהן  שאת עליית הנאצים

נוצרי היחיד בממשלת  –מונטנגיו (היהודו .)]113(לנגטון, קלוד מונטיפיורי, עמ'  253מונטיפיורי, עמ' 
דעתם היתה ברורה שהיהדות צריכה לאמץ את "הברית החדשה" ויחד  לויד ג'ורג' באנגליה) ומונטיפיורי,

נוצרי הרברט סמואל (הנציב הבריטי הראשון בארץ), הם עמלו ללא הצלחה לסכל את הצהרת –ם היהודוע
  ). 2008, פרופסור צבי סדן הוצ' כרמל, שנת 38בלפור   ("בשר מבשרנו", עמ' 

ראה באוונגליון חלק מכתבי  פינוזהש –) 120("השלח", לשאלת לאן, מכתב תשיעי, כד,  בן ישראל .4
שהאמין כי בעיית השמד תיפתר באמצעות פשרה כלשהי בין הדת  ,,לאחד העם,ים. הקודש של היהוד

   ).95("בשר מבשרנו", עמ'    “לחיים

הנצרות ...היא בעצם (סוציאליזם אוטופי)הנצרות החדשה ,, – 197"רומא וירושלים", עמ'  משה הס, .5
כדי לשאוב ממנו כוחות  שחייבת לחזור עתה אל מקורהאינה אלא משיחיות של עם ישראל...שהישנה...

ת חדשים, אם רוצה היא לתת סיפוק לצרכים הדתיים והמוסריים של העתיד. כל עוד תמשיך היהדות לדחו
ית, (משה הס, כתבים כלליים, הספרייה הציונאת הרעיון הגדול של יש''ו אחיהם... שהטיף לבוז לקיום הרע 

 ).28(שם, עמ'  “לא מתה אבל גם לא חיה היא, ...היא תשאר במצבה החנוט )27ירושלים, תשט''ז, עמ' 

-מן ומגנס כמקדש פרוטסטנטי, שמוריו הם פרופסוריםידי הוגו ברג-האוניברסיטה העברית נוסדה על
 ס שם"."בית מקדש הוד יתנוס –קרדינלים בדמות כהנים גדולים וכך מופיעה האוני' עד היום בהימנון שלה 

...בעיניו ,, –נוצרי, תלמידו של אליעזר בן יהודה)  –יהודו פרופסור יוסף קלויזנר (משיחיסט לאומני .6
ה וכי הזמגנס ופרופסור הוגו ברגמן) את המוסד החינ :של קלויזנר, ייסדו ראשי האוניברסיטה (= בירושלים

...מגנס )299ברוח הסוציאליזם הגרמני, ומוריו התביישו ברעיון של עצמאות מדינית (קלויזנר, דרכי, עמ' 
מודי התווך של האוניברסיטה העברית וממקימי "ברית שלום" הקוראת לבנאום הארץ, הם וברגמן, מע

מדרשה של יהדות גרמניה והם אלה שהורסים את החזון –בעיניו התאורטיקנים של ההתבוללות מבית
 בראשית היה הרעיון,[יוסף קלויזנר "רוצחי האידאל",  “המשיחי שהונח בבסיסה של התנועה הציונית

עם כניסתו לאוניברסיטה ,,.  )134)] (עמ' 2, עמ' 23.12.29הארץ, ( 88רושלים תרצ''א, עמ' התחיה, י
, לויזנר, דרכי(קיש''ו, אפלטון מוחמד ובודהא   –באיידלברג חשב קלויזנר לכתוב על ארבעת גדולי האנושיות 

זק את יע, גם כדי לח...אפשר לומר ש"יש''ו הנוצרי" נכתב ע''י קלויזנר...ככל שיישמע הדבר מפת)79עמ' 
 ).9 –138(עמ'  “הציונות ואת האקטיביזם הפוליטי שיאיץ את כינונה של ישות ריבונית יהודית בארץ ישראל

קלויזנר הולך אפוא בתוואי שסלל עבורו המחקר הנוצרי, אבל מטה אותו לכיוון הרצוי לו. אצלו לא היה ,, .7
יש''ו הנוצרי הוא אך פרי ארץ ,,). 143(עמ'  “בעל מוסר גדוליהודי בעל מוסר גדול אלא  אדםישוע 

עולה הרושם ,,).  123וראו גם עמ'  396, עמ' יש''ו הנוצרי(קלויזנר,  “ישראל בלבד, פרי היהדות הטהורה
מן הקריאה ב"קיצור יש''ו הנוצרי", שקלויזנר מגלה כלפי ישוע יחס של הערצה...רואה קלויזנר שהצטננות 

היסטוריה .שהפרושים בכלל הוציאו את דיבתו של ישוע רעה (קלויזנר, נבעה.. היחסים בין ישוע לעם
)...ובכל זאת נראה לקלויזנר שלולא יחסם המתנכר והמתנשא של הפרושים אל ישוע, 194 עמ'ישראלית, 

)... 205אפשר שהיה מצליח להגשים את רצונו לתיקון עולם, שהרי היה כמו שאר נביאי קדם (שם, עמ' 
רוחנית  –, ודאי, שהיתה התנועה שנתעוררה על ידו בין ההמונים, עוברת הדתיתאלמלא נתפס יש''ו

)...ואפשר גם לסכם את דעתו של קלויזנר על ישוע ב"קיצור יש''ו 209מדינית (שם, עמ'  –ללאומית
) "בבית ספרך, יקירי, ודאי 80, עמ' אהבה וחושךהנוצרי", לנוכח דברים שמיחס לו עמוס עוז (עמוס עוז, 

ם לך לתעב את היהודי הטרגי והמופלא הזה, והלוואי שאינם מלמדים לך לרקוק בכל פה שעה שאתה מלמדי
עובר על פני צלמו או על פני צלבו. ולכשתגדל, יקירי, קרא נא על אפם ועל חמתם של מלמדך את ה"ברית 

מופת"...יכיר החדשה" ותיווכח כי האיש היה בשר מבשרנו ועצם מעצמנו, כל כולו מעין "צדיק" או "בעל 
תהלל   448...כותב גולדברג לקלויזנר, "בסוף הספר דף “גם יכירנו מקומו בפנתאון של גדולי ישראל...

              .“)153מאוד את מוסרי תורת ישוע" (עמ' 
 כפי שהפנים תלמידו ר' א. י. קוק,גם את ביקורתה של הנצרות כלפי היהדות הוא הפנים [  –אחד העם 
, תרס''ט) שהוציא לאור, 8הספרותי "הניר" (מאמר "דרך התחיה", חוברת א', עמ'  בקובץ כפי שכתב

הנצרות חפצה ,, –"דת האהבה" הנוצרית  על פיבשדרגו את מושג "אהבת ישראל" ו"שיטת בית הלל" 
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,היינו, כנסת ישראל “אשר לישראל  השורש האלוקילמחוק את מידת השנאה הממוסכת בתוך  באמת
עד  ,("אורות התשובה" ד' ז')] “נשמתה של כנסת ישראל היא הצדק המוחלט,,בנצרות  המוגדרת אצלו כמו

שקיבל את השקפתה המבחינה בין "אלוהי האהבה" שלה ל"אלוהי הצדק" של היהודים.  אחד העם קיבל 
   .51אותה כמובנת מאליה, כפי שכתב ב"על שתי הסעפים", עמ' 

תייחסו יכי "הברית החדשה" הוא ספר עברי וכי אין סכנה אם  ידוע לכל מי שאינו בור,,, יוסף חיים ברנר: .8
לה לבן עמנו הנצלב ברטט קודש... אני הכותב שונא את "ממלכת הכהנים"...לא אוציא מכלל ישראל את א

(ב' בניסן תרע''א, 12הפועל הצעיר, [י''ח ברנר, "לברור הענין",  “ש"דרשת ההר" מדברת ללבם
תמד, בניגוד למתנצר, כאשר הוא מצטרף לכנסיה הלותרנית למשל הוא המש,,].  16), עמ' 31.3.1911

 ענין",הפועל כנגד הקיום היהודי. מעשה כזה, מסביר ברנר (יוסף חיים ברנר, "שמד ונוצריות, עוד לברור 
להשקפתו  ), אינו קשור כלל195בתוך: נורית גוברין, מאורע ברנר, יד יצחק בן צבי, ירושלים תשמ''ה, עמ' 

ן דהו על הברית החדשה. בנותיו של מנדלסון למשל השתמדו, מפני שעינינו אותן "אופיצרים" של מא
ו עובר המשתמד אינ,,  (שם). “וסופרים אשכנזים ולא חיי טוהרה אמונה ביש''ו הנולד, ברוח הקודש וכדומה

ת ועלת אישילכנסיה הלותרנית בגלל ההבדל בין ישוע לירמיהו. המעבר שלו מדת לדת נובע מסיבות של ת
הדות בלבד. לפי ברנר, המתנצר לעומתו מתרגש מן הברית החדשה ומאישיותו של ישוע ומכיוון שביהודי וי
ריא בעסקינן, אין בסוג זה של התנצרות כל סתירה ללאומיות היהודית, אלא ביטוי לקיומו של פלורליזם 

("בשר  “י מבלי להדרדר לשמדלברנר... יכול אדם לאמץ אידיאל נוצר,,).  114(עמ'  “בתוך היהדות
 מבשרנו", שם). 

) תקף את ברנר ואת עיתון "הפועל 2.12.1910("כפירה או הסתה", יח,  העיתון הלאומי "חרות"  .9
א הצעיר", על כך שהם מטיפים לנצרות ושברנר כינה את יש''ו "בשר מבשרנו" והשווה את ירמיהו הנבי

ה לשמד מאשים העיתון את אליעזר בן יהודה בהסת כמו כן, ). 7ליש''ו (ברנר, "בעיתונות ובספרות", עמ' 
    מעל גבי עיתונו "האמת".   

עורך "המצפה", את אליעזר  –) מזכיר לזר 12, עמ' 13.1.1911(כ, י''ג בטבת תרע''א, ד בעיתון "המצפה"
אומיים ל –בן יהודה עם שלום אש, קלוד מונטיפיורי, שלמה פיינגולד וסטיבן וייז, שהמכנה המשותף שלהם 

    עבריים חופשיים העושים יד אחת עם המיסיון הפרוטסטנטי. 
מושא ביאליק שימש  .(המשורר הלאומי של השמאל, מעריצו של שבתאי צביחיים נחמן ביאליק 

את הדבר הגדול שהביאה לנו תקופת בית המקדש השני הוא רואה   –של הראי''ה קוק ובנו)  להערצתם
רופ. פמי שעמדה בראש בית הספר למדעי היהדות באוני' ת''א,  מעריצה אותו ועל כךבהופעת יש''ו ימ''ש 

הזו  ...לכל הפרוגנוזות שהשמיע ביאליק וכולן התממשו...הוא כתב שבכל פעם שהגענו לארץ,,זיוה שמיר 
יצאה מכאן בשורה חדשה לאנושות...בפעם הראשונה היתה זו התורה ובשיבת ציון הופיע יש''ו ואתו 

         ).29.5.15,  12עמ' (העיתון "מקור ראשון",  “וצריתהבשורה הנ
דמותו ב...רואה דווקא ,,  – הפרוטסטנטינוצרי  –היהודואורי צבי גרינברג, המשורר הלאומי של הימין 

בר הלועגת לכיסופי הדורות: "בלורית שחצנית. עיני עגל מע הצומחת ועולה של הצבר את הדמות הנלעגת
ן הרקק יפת/שנולדו מ –שם ולא לנוף –דת/חסר דעת כבוד/מין אדם, שאינו לנוף לרפת/חסר נימוסין/חסר

).  173(ספר הקיטרוג והאמונה, כל כתביו, ג, עמ'  “ בלי יחוס אבות בחודש הרביעי.../לפני אל הגולה"
שפל האצ''ג מקבל גם את הייחוס של ישוע כמשיח בן יוסף "עני ואביון בר חזון ובר חרב... בן יוסף ,,
מחייה  –מובס..." עוד אפשר לראות...את דימוי סביבתו של ישוע...שבו גופו של אצ''ג מזין את המשיח ה

רד אשר נפאת חזונו "אולי בי הוא נכנס:...ואני מאכילהו בשר מן החי ומשקהו דם טוב מני יין". ולבסוף, כ
ר, כי יש''ו והנצרות, ברו משיח ישראל מהר הבית תוהה אצ''ג שמא לא נראהו שוב לאלפיים שנה...בסוגית

ר ני זוכעמדתו זו של גרינברג ליש''ו ולנצרות אינה פרי אופנה אמנותית ..."אל הצלב יש לי יחס נפשי. א
יפה את השתי וערב שהיה ניצב ברמה על המסגד הקתולי בעיירתי הקטנה...כמעט שאהבתיו" (עמ' 

ו יהיה נכון לתמוה, כיצד עברה עובדה ז)...על אף מרכזיותו של ישוע בהשקפת עולמו של אצ''ג, 206
תקת ישראל" (= הציונות הדתית) שראו באצ''ג את נביאם מחוקקם...דוגמא מר אמוני בשתיקה אצל "שלומי

"מתוך הרבה שירי גרינברג   –לכך נמצאת דווקא בביקורתו השקולה של קורצוייל (מהציונות הדתית) 
ג" ד האישים המרכזיים בעולמו הנפשי של א. צ. גרינברעולה...ההזדהות עם גורלו של יש''ו...הוא אח

שירת ב)...דוד רוסקיס מבחין גם הוא בכך שהעיסוק בישוע 18(קורצוייל, בין חזון לבין האבסורדי, עמ' 
ם . תופעה זו של כניסת מוטיבי1905אצ''ג הוא חלק מתופעה ספרותית רחבה יותר, שהחלה לאחר מהפכת 

בוחר חבה...בין שתי האופציות המוכרות של תגובת העולם היהודי לפרעות...נוצריים לספרות העברית התר
    ).     211(עמ'  “אצ''ג בדרך חדשה: הזדהות עם הצלוב
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גם כשנעשה ,, –הנס, בנו של הרצל התגונן והתפלא על כך שבאו אליו בטענות מדוע הוא התנצר  –הרצל  .10
 בברית היו כולם משומדים, כדברי בנו) להביא אותיאבי מנהיגו של העם היהודי, סירב בעצת מקורביו (= ש

 אף בשנתוהאמונה ולמול אותי, הלא נעלם מכם שאבי הדליק בכל שנה ושנה את אילן המולד הנוצרי... 
גש . הרצל גם נפ“אבי ציוה על המחנכות שלנו, שיתפללו עמנו בוקר וערב את התפילה הנוצרית האחרונה

  –ת בנו . עדו227. ספרי הימים, חלק א עמ' 18.8.95עם היהודי (יומנו עם האפיפיור ושידלו לנצר את כל ה
ם הבאים, הו ירושלים, כשאזכרך בימי,, –הרצל כותב  ).69שכ''ט, עמ' "נגוהות מן העבר", י. נדבה, ת''א, ת

פנים מסביר הלא יהיה זה זיכרון נעים. קובעת טחובה בת אלפיים... הפושטת בסימטאות המעופשות. ההוזה 
.מ. ב, 603(משיחי השקר ומתנגדיהם", עמ'  “ימ''ש), בן אנוש היחיד שאי פעם עבר כאן (= יש''ו נצרתמ

    המבורגר, "מכון מורשת אשכנז", ב''ב, תשס''ט).     
כתב שהוא נסע בראש משלחת של "המזרחי" כדי לעלות  בפולין, יצחק ניסנבוים ראש תנועת "המזרחי"

ברו של הרצל נמצא בבית הקברות קחשבנו כולנו כי ,,  –וצרי בוינה לקברו של הרצל בבית הקברות הנ
השער  המרכזי אשר ליהודים, אולם שם הודיעונו, כי הרצל נקבר... בבית קברות אחר... כאשר נכנסנו דרך

  , תרפ''ט)., יצחק ניסנבוים, ורשה289("עלי חלדי", עמ'  “צלבים! צלבים! צלבים!  :לבית הקברות הזה, חשכו עיני

ובקשה שישרפו את גופתה, כמקובל בזרם מסוים בנצרות הקתולית (אוריה  39אשת הרצל מתה בגיל 
ו עוררה ).  בקשה ז13.7.00שביט, "מותה של הנסיכה היהודיה האחרונה", עיתון "הארץ", י' תמוז, תש''ס, 

    נוצרי ("חיי עולם", מ. לרנר, תשל''ה).    –התנגדות בעולם הציוני היהודו
. כצנלסון, [קהמית את לשון הקודש והמציא שפה עברית משיחית (פרוטסטנטית)  –בן יהודה  אליעזר

נן, שהשפה הגרמנית תהיה השפה אף שהרצל תיכ-, עלת''א, תש''ן], 97–8"משבר העברית המודרנית", עמ' 
 באמת"הציונות נותנת לנו את האפשרות לאהוב את גרמניה שנית.  –הרשמית של המדינה המלוכנית שלו 

לו את .  אליעזר בן יהודה בחר עבור "העברית" ש)95(עמ' 92ליבנו קשור בה. הראיה : שפתנו היא שפתה !" 
  ויזנר)., פרופ. י. קל49יו", עמ' ("מפעל חי “אף הנוצרים קוראים בה את כתבי הקודש,,כי  ,ההברה הספרדית

ד תרמ''ט, גליונות ג' שבט, י'' יהודה ("החבצלת",–מספר על בן נפתלי הירץ אימבר, מחבר "התקוה",
וצרי יהודה להפוך מנ –אדר א) שהמיסיונר המשומד ה. פרידלנדר סיפר לו, שהוא ניסה לשכנע את א. בן

עשני לכהן (= לו אדע, כי ת,, –יהודה ענה לו –פרוטסטנטי באידאל לנוצרי רשמי על ידי המרת דתו. בן
לגרות  יען כי אז לא יוכלו היהודים הנבזים ך אחריך,אז בשמחה אלכומר) מיד אחרי בואי בברית הנצרות, 

יות בי לאמור, מה הוסיף ומה נתן לי "אותו האיש" (= יש''ו  ימ''ש)... משראה שהדבר לא אפשר (= לה
  .“יהודה מפרידלנדר בדמעות שליש שלא יגלה זאת לאף אחד... –כומר), ביקש בן

, נקדימון 19("תיק אימבר" עמ' ם נשים נוצריות" בה" עהיו לו לאימבר "יסורי אה,,  –נפתלי הירץ אימבר  .11

 במשך השנה שהוא היה נשוי לגברת הזאת ששמה היה,,. רוגל, הוצ' הספריה הציונית, תשנ''ט, ירושלים)
בעקבות (" “הנישואין היו לפני שופט...ה...דוידסון... הוא נטש אותה כמה פעמים. היא מעולם לא התגייר

אימבר ש. על אף , המכון לחקר תולדות קק''ל, שבט תשנ''ט)3, נ. רוגל, חוברת מספ' 35מ' נ.ה. אימבר בא''י ", ע
, ביקר את העם היהודי על שאינם מאמינים ב"שילוש" של הטומאה הנוצרית ("מרכז הענינים", ה' אייר

סיון מהן ... בירחו,, תשע''א) הוא התנצר רק מאוחר יותר, כפי שכתב עליו המסיונר המשומד ה. פרידלנדר 
... ,,).  19(שם, עמ'  “כאשר ניסה להעביר אותו על דתו... אימבר חסה במסיוןהאנגליקני "חדשות מציון"...

.ימיו אפילו הסופר ישראל זנגויל, ידידו (= של אימבר) בלונדון, האמין כי התנצר בשביל להמלט מרעב..
  ).אב ו, יצחק זי291מרים ישנה ארץ", עמ' ("או “..האחרונים, ימי מיסכנות ואלכהוליזם, נשרפו בארה''ב".

 “וטסטנטייםהיהודים המודרנים הם פר ,,כל –בגרמניה הפילוסוף פרנץ רוזנצוייג כותב למניינם  1925–ב
 ).195 –9' עמ ,2001באנגלית, מאיירס, ("הרמן כהן ושאלת הפרוטסטנטיות היהודית",

גנס/האוניברסיטה מיג/יעקב פליישמן/הוצ'בעיית הנצרות במחשבה ה"יהודית" ממנדלסון עד רוזנצווי
 העברית ירושלים/ תשכ''ד:

הרמן כהן מקבל את תוצאות המחקר התנ''כי הפרוטסטנטי בשלמותן ומשתדל ,, – שיטתו של הרמן כהן .12
)  167, 126, 120("מושג הדת...", עמ'  “להסיק מהן את המסקנות הפילוסופיות השיטתיות הסופיות

על רעיון חדש זה שאותו הכירה היהדות מזמן, מבוססת האידאה של ,, .)140' ("בעיית הנצרות...", עמ
כל  קידושהמדינה הפרוטסטנטית, שהיא היורשת הטבעית של המדינה, המיוסדת על הזכות הטבעית. אולם  

עשיית המדינה לחילונית, הוצאתה מידי הכמורה והחזרתה לידי המוסריות האנושית  העם פירושו:
שעה שנעשו החוק והמדינה לחילוניים ניטעה המוסריות האמיתית עלי אדמות והתבססה האוטונומית: "ב

 “הפרוטסטנטית הוא מפעלו הנצחי של לותר–,,ייסוד המדינה החילונית .)308("אתיקה", עמ'  “במדינה
הרפורמציה של לותר הביאה את הדת הפרוטסטנטית לידי זהות עם ,, .)142("בעיית הנצרות...", עמ' 
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(שדרוג )  242("כתבים", ב, עמ'  “ליזם המוסרי, בניגוד ל"ריאליזם" של הכנסייה הקתוליתהאידא
ממשיך בשדרוג זה, הציוניזם הדתי)  ומאזוהפיכתם לפרוטסטנטיים ע''י הרמן כהן  היהודיים המקורות

פילון,  ניתן אפוא לומר שגם הפילוסופים היהודים של ימי הביניים היו פרוטסטנטיים. אצל,, –הרמן כהן 
סעדיה גאון והרמב''ם מוצאים מוטיבים פרוטסטנטיים מובהקים: הם העמידו את הדת היהודית ה"כנסייתית" 

("בעיית הנצרות...", עמ'   )256, 244, 234(שם, עמ'  “על יסודות האמונה האישית והאידיאליזם המוסרי
  .)242(כתבים, ב, עמ'  “ה העולמיתע''י הריפורמציה נעשית הרוח הגרמנית למרכזה של ההיסטורי,,  .)143

הפילוסופיה הגרמנית שווה בערכה לרוח הדת ולמדיניות הפרוטסטנטית...(לשיטתו של הרמן כהן) ,,
...מתברר אפוא שהמדינה הגרמנית היא היורשת האמיתית והיחידה של המשיחיות הישראלית ושל נביאי 

ו עומד מושג של אנושות עולמית אמיתית, יכול )... רק ההומאניזם הגרמני שבמרכז290ישראל (שם, עמ' 
הנצרות...", עמ'  ("בעיית   ).279, 277(שם, עמ'  “להיות יורשו של אידאל האנושות המשיחית של היהדות

האחדות הנפשית המתגלה אצל הרמן כהן בין הנביאים, לותר וגרמניה מבוססת על קירבה מהותית ...,,) 144
הוא המסמל את –היא דמותו של משה מנדלסון. הוא דוגמא מאלפת לכך  . בין היהדות לבין הרוח הגרמנית

נוצרי קלווניסטי, כלל "הנזיר"  –האחדות המהותית של הגרמניות ושל היהדות [= שאת כתבי אותו שבתאי
דוד כהן, בתכנית הלימודים של "מרכב הזב העולמית" של משפחת קוק בירושלים (תכנית, המופיעה ב"נזיר 

פיו לדעתו, בחור ה"ישיבה" הקוקיסטית צריך לעצב את אישיותו -פי שהובא לעיל), שגם עלאחיו" ח"א כ
הפרוטסטנטי של  –הוא הפך את הגרמניות לכוחה המחיה של היהדות, הוא נשאר הרפורמטור :היהודית] 

ע''י כך שוב הופנתה  .פרוטסטנטי) ברוח הגרמניות–היהדות, מפני שמילא את היהדות (= מושג נוצרי
עתה  .)260יהדות אל מטרתה המשיחית הנוצרית, שנשארה סמויה מן העין עד הימים ההם (שם, עמ' ה

פרוטסטנטית היהודית –ברור שרק הודות לגרמניות יכול היה מנדלסון לבצע את מפעל הרפורמציה הנוצרית
גרמניה  וליצור את הסינטזה השלמה (= באמצעות בדותות, סילופים ובורות מכוונת במקורותינו) בין

הודות למפעלו של מנדלסון נעשתה היהדות הגרמנית למרכז היהדות  .פרוטסטנטית והיהדות–הנוצרית
בלי גרמניה לא היתה היהדות "זוכה" לעולם, לחידוש הפולחן הדתי ולתיקונו על יסודות  .הנוצרית העולמית

טה ההשפעה לארצות מגרמניה התפש .פרוטסטנטיים, ואף אין לתאר את "חוכמת ישראל" בלי רקע זה
מבוססת על  מדעית, –שהיהדות המודרנית, הן מבחינה דתית והן מבחינה תרבותית וכך אירע,האחרות 

("בעיית    “)271, 269, 267, 256, 4 –233(שם, עמ'  פרוטסטנטיים גרמניים–יסודות נוצריים
      .)145הנצרות...", עמ' 

כתיבה מחודשת על "הברית החדשה" בספרות  –בלום, "המטפחת של ורוניקה"  –פרופ. רות קרטון
מחקרים בספרות עברית ובספרות יידיש לכבוד דן מירון, עורך חנן  –(מתוך "רגע של הולדת"  197הישראלית, עמ' 

כל מי שמצוי אצל הספרות הישראלית, אינו יכול שלא להתרשם מן הזיקה „ –) 2007חבר, מוסד ביאליק, ירושלים, 
ה החדש –לכוח נוכח בחוויה התרבותית הישראלית: בשישים השנים האחרונות הפכה הברית לברית החדשה שהייתה

לכלי מותר בחיפוש הזהות הישראלית והיא אחד ממאגרי הטקסטים המעמידים בפני היוצר את הברירה להשתמש 
ן זך, היוצרים שפנו אל הברית החדשה ביצירתם, הם מעמודי התווך של הספרות הישראלית: פנחס נתבהם...

וק ם קנייונה וולך, חנוך לוין, עמוס עוז, אבנר טריינין, חיים באר, יואל הופמן, פנחס שדה, לאה גולדברג, יור
ורבים אחרים...של הסופרים הנדרשים ממכונני הספרות הישראלית...אנו מצויים כחמישים שנה אחר השבר 

ראלי החי בה כבר אין מאוויים בהשפעת יהודי, שחוללה השואה והן במדינה יהודית, שליוצר היש –הנוצרי
ברית החדשה לא נכללה בתכנית הלימודים של סופרים ומשוררים ישראלים בהיותם נערים ה –"הפיתוי הנוצרי" 

רד (= כי מערכת השימוד של משרד החינוך בעשור הראשון של המדינה הבינה, שבמסגרת המאמצים הכבירים של משבתיכון 
 רת הדת של למעלה ממליון עולים לנצרות הפרוטסטנטית, אסור לומר בפירוש לתלמידים שהםהחינוך שהצליחו, לשם העב

  ).198(עמ' צריכים גם לסגוד לאוונגליון ולכל מבני החשיבה של נצרות זו, אחרת הפיכתם לנוצרים תכשל) 
 החדשה דרך אביבים. הירושלמים התוודעו לברית –אפשר אולי להבחין בין הסופרים הירושלמים לסופרים התל

, אביבים...דוקא בתיווכו של הרומן העברי "במשעול הצר" של א. א. קבק–הגיאוגרפיה, דרך המקום ואילו התל
  )...200' (עמו היסטורית של חיי יש –שנכלל בתכנית הלימודים של התיכון העברי ונחשב רב מכר...זו ביוגרפיה ספרותית

ה מובהקת לכך...בשיריה בולטות האלוזיות (= הדמיונות) לדמויות גישת היחיד...שירתה של לאה גולדברג היא דוגמ
המרכזיות בברית החדשה...שיריה הנוצריים המוקדמים של לאה גולדברג...שעתיד לאפיין את חייה ויצירתה 

)...הניתוחים  הטקסטואליים שהובאו במאמר הזה, מלמדים על כל מיני התחברויות של יוצרים ישראלים לטקסט 229(
בד והשכבתי של הברית החדשה...אחד מנורמי המשיכה של הברית החדשה הוא, כמו שהוזכר, האופציה לגאולה המרו

דוקא הדגש על האלמנטים (= הגורמים) של הגורמים של גאולת היחיד...נהיה היום ...יחידנית, לחוויה דתית פרטית
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אחר הגאולה האישית...יכול להסביר את לאחר כינונה של המדינה והגשמתה של התחייה הלאומית, לכוח המושך...
  .    “הנהייה הרבה ואת הכוח שמוצאים יוצרים רבים בעשורים האחרונים ב"ברית החדשה"

קרקוצקין ("המכון לפילוסופיה והיסטוריה של המדעים והרעיונות" ע"ש כהן, אוניברסיטת –פרופ. אמנון רז
לביקורת "שלילת הגלות" בתרבות  –ך ריבונות שבע), גלות בתו–ת"א. החוג להיסטוריה אוניברסיטת באר

)...משמעותו של מושג הגלות בולטת...בהקשר ההיסטורי 29עמ' („ –) 1993, סתו 23, עמ' 4(61הישראלית 
גלות"). (= היינו, המושג הסינטטי הציוני "שלילת הגלות  –הנוצרי, מסגרת שמגדירה את עצמה במובהק ובמוצהר כלא

סדת) שם פאולוס שליח ישו, שיצר את הנצרות הממו-(= על הפאוליניתעל תפישת ההיסטוריה  התודעה הנוצרית נסמכת 

הודי ובפרט האוגוסטינית, הגורסת, שמאז הופעתו של ישו שרוי העולם בעידן החסד...הגלות היא המבחינה בין הי
 ירושהפת הגלות" הציונית והנוצרי, שכן היהודי הדבק בגלותו שולל את הטענה שהעולם מצוי בעידן החסד...ש"שליל

(= כפי שראינו לעיל, כבר כתב הזז, שבמקום שמסתיימת היהדות מתחילה הציונות, היינו הנצרות שלילת ה"יהדות" 

למות מן )...ההתע36. הציונות המתיימרת למונופול על ההיסטוריה היהודית, היא למעשה שלילתה...(עמ' הפאולינית)
, הם חלק מן המגמה לשלול כל אפשרות לביקורת על הערכים התרבותיים העמדה החרדית והזלזול המופגן בה

ציונית האנטישמיים הקלאסיים של החברה  –הקיימים...מגיע הדבר עד כדי אימוץ מלא של היחס והדימויים הגזענים
  .“(= החרדים)כלפי היהודים 

ות ה של גאולה ומשיחיות בעקבקרקוצקין, בין "ברית שלום" ובין בית המקדש : הדיאלקטיק –פרופ. אמנון רז
ם ההיבט מוטיבים דתיים קיימים בתנועות לאומיות רבות וג)...91עמ' („ – )2002, אביב 20, 87(עמ' 61גרשם שלום 

שתים, חלוקת קבוצה ל (=ההבחנה הדיכוטומית של גאולה הוא מאפיין יסודי של מרבית המיתוסים הלאומיים...כלל, 

ובמחצית  19–בין "דת" ו"לאום", שעיצבה את הדיון במאה ה) מלאכותיות , לעיתיםותהעצמת ניגודיות בין שתי קבוצ
  הראשונה של המאה העשרים היא בעייתית ביותר ואינה מקובלת עוד. 

ל שמה שמעניק לתודעה הציונית את ייחודה היא העובדה, שבמקרה הזה המיתוס הלאומי הוא בגדר פרשנות ישירה 
ודעה וצרי, תוך התייחסות לדימויים התיאולוגיים של הארץ. הלאומיות אינה בגדר תנ–המיתוס התיאולוגי היהודו

 – חילופית לתודעה הדתית, אלא רואה עצמה כפרשנות (= נוצרית פרוטסטנטית) אקסלוסיבית של הסיפור הדתי 
לון היתר כחי הלאומיות שראתה את עצמה בין(= תוך המצאת העבר)...פרשנות לאותם כתבים, הנעשית באותם מושגים 

הקיום היהודי, לא התבטאה ביצירתה של הגדרת זהות יהודית הנבדלת מן הדת, אלא היתה בגדר פרשנות לדת 
  ולעיקרון המשיחי. מה שמוגדר כ"חילון" הוא בבחינת הלאמתו של המיתוס המשיחי ותיאורו כסיפור לאומי. 

מקור הלגיטימציה לתהליך ההתיישבות אלוקים הורחק לכאורה מתוך השפה, אבל ההבטחה האלוהית נותרה 
הקורבנות,   בל בצורה אחרת, ללא עבודתא –)...אחרים שאפו לחידוש המקדש 101וההשתלטות על הארץ...(עמ' 

יה כלומר, על בסיס של הבחנה אחרת בין הגאולה לבין המשיחיות, בין הנשגב לנתעב (= ברוח התכנית של הכנופ
  כפי שצוטט לעיל הנסיך הבריטי). "הבונים החופשים",  –הבינלאומית 

כך למשל, ראה בצלאל ש"ץ בחזונו את האוניברסיטה, את "בצלאל" ואת המקדש שעתיד לקום כמשולש המבטא את 
 רוח האומה. הוא שלל את חידוש הקורבנות, אבל האמין שעבודת המקדש תבטא את "נשמת האומה". מן הצד האחר

מיוזמיה כמעין  אחדים ידי-עלהאוניברסיטה העברית בירושלים, נתפסה נעשו גם נסיונות למצוא חלופות למקדש. 
  . “בתפקיד של כוהני התרבותכשחברי הסגל שלה ראו את עצמם כמי שאמורים לשמש  תחליף למקדש,

 , כפייוזמיה של האוניברסיטה וסגל ההוראה בה, כמשומדים נוצרים פרוטסטנטים, שאפו לממש את יסודות נצרות זו
נסיה נו מי שבדה נצרות זו הכומר מרטין לותר, כפי שציטטנו אותו לעיל, שיש להעביר את המזבח מהכשראה בדמיו

, לא לאקדמיה, ושהקרדינלים של נצרות זו, הם  סגל המרצים באקדמיה, ישמשו ככוהני הדת הבכירים של נצרות זו
  באקדמיה אלא גם בצורה רשמית.    רק בפועל כפי שזה קורה כיום 

חילון והאמביוולנטיות הנוצרית כלפי  –תחומיים" –קרקוצקין, בתוך "חילון וחילוניות : עיונים בין –פרופ. רז
על בסיס הבחנה זו )...109(עמ'  „ –ליר, ירושלים/ הוצאת הקיבוץ המאוחד –, תשע"ו, מכון ון108היהדות, עמ' 

יונות כלפי היהודים. במילים אחרות : מגיע גינצבורג למסקנה ש"דרכנו להכרת העבר רוויה בגישה הנוצרית של העל
), בהיותו ההגדרה העצמית הנוצרית, הוא גם תבנית היסוד של תפיסת האמת (Verus Israelהמושג 'ישראל האמיתי' 

ההיסטורית שלנו" (= של ההוויה הציונית והישראלית). חוקרים רבים עמדו על הקשר התיאולוגי שבו צמחה התודעה 
ל מקורות תודעה זו בשיח הנוצרי הפרוטסטנטי שקדם לה מראשית העת החדשה, בפרט ההיסטורית המודרנית וע

בהקשר הדת הנוצרית הפרוטסטנטית...אחד הבולטים שבהם היה פונקשטיין עצמו, שבספרו המונומנטלי...עמד על 
נו את עקרון , על שלל ביטוייה. פונקשטיין העמיד במוקד דיוהמקורות התיאולוגים של התודעה המזוהה עם החילון

שהוביל למה שהוא כינה "תיאולוגיה (= התפתחות מתוך סכסוך) ) בתהליך דיאלקטי accommodationהסיגול  (
נוצריים של תפיסת ההיסטוריה המודרנית עמד כבר קרל –סקולרית" (=  דתיות חילונית). על המקורות התיאולוגיים

ולך כאן צעד נוסף ומדגיש את ההיבט הקונקרטי בתוך ועוד. גינצבורג ה Heyd ,Reill ,Smith ,Howardלוית', 
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התיאולוגיה הנוצרית, שמכונן את תפיסת ההיסטוריה המודרנית המזוהה כחילונית ומשמש יסוד מרכזי בהגדרה 
גינצבורג מוביל אותנו להבנה רחבה וברורה יותר של הקרע הגלום במושג )...112העצמית הנוצרית...(עמ' 

 –(= דו הציגו את עצם הפרספקטיבה ההיסטורית כפרוייקציה מחולנת של האמביוולנטיות"ההיסטוריה יהודית", ב

)..."חילוניות 117הנוצרית כלפי היהדות...(עמ'  זמנית עמדות או רעיונות או דרכי פעולה מנוגדות)–ערכיות, מצב בו מתקיימות בו
י היהודים...היא במובהק חלק מהעולם יהודית" ומה שמזוהה עימה, היא אימוץ של האמביוולנטיות הנוצרית כלפ

פי  –נוצרי. הדבר נעשה בעצם על בסיס קבלת ההנחה הנוצרית הבסיסית ביחס לתנ"ך כמקור השראה, אף על–המערבי
שתוקפו כתורה כחוק, פג (= הסתירה הפנימית המתוסבכת הזו, פגעה קשות בעם היהודי, פיזית, רוחנית 

פרוטסטנטית, שהתגבשה במהלך המאה –ון הציוני נשענו על התשתית הנוצרית)...המחקר והדמי125ואנושית)...(עמ' 
 התשע עשרה.

יו הראשונים שתיארו את רעיון "התחייה" הפוליטית של היהודים במושגים פוליטיים מודרניים וכחזון מערבי ה
ת העת החדשה (= בראשילמניינם)  2000 –(= שהאמינו שבואו של ישו יהיה בשנת המילניום נוצרים מילינריסטים 

ש, כתוצאה מבדיית הנצרות הפרוטסטנטית, שיצרה את מושג "העת החדשה"). הללו ראו בשיבת היהודים לארץ הקוד
 "ציונותבחידוש ריבונותם המדינית ובהקמת מקדש, תנאי מוקדם לבואו מחדש של ישו...התופעה שנהוג לכנותה 

תיה. זה גם ההקשר שבו עלה לראשונה המושג נוצרית" קדמה הרבה לציונות "היהודית", שהלכה בעקבו
  .“פרוטסטנטי אדוק)–(= מושג נוצרי"מדינה יהודית" 

פולמוס ההדתה בחופת האתיקה הפרוטסטנטית", מתוך  פרופ. יהודה שנהב, "שמיים ריקים ממלאכים :
 2018ולי , תשע"ח, י2כרך י"ט, מס' , 30 –8עמ' החברה בישראל,  עת לחקר –"סוציולוגיה ישראלית", כתב

  )2018בינואר  30 –29גוריון בנגב,  –של האגודה הסוציולוגית הישראלית, אוניברסיטת בן 49 –(הרצאת הפתיחה של כנס ה
(= התחזקות האגף החילוני של הדת בארצות הנוצריות עוברת תהליך של חילון לפי הדגם הפרוטסטנטי „ –10עמ' 

)...חלק 15...(עמ' פרוטסטנטי –ה, כי הוא מבוסס על הדגם הנוצריבשיח ההדתה בישראל מרא...הנצרות הפרוטסטנטית)
(= מהאגפים המסורתיים והחילוניים של הנצרות יהודים  –יהודים אלא דוקא נוצרים –מאוכלי החזיר אינם חילונים

המודרני  (= שעל בסיסה נבנה יסוד האובייקטיביזם של המדע...התשתית ל"רוח האובייקטיבית" )16הפרוטסטנטית)...(עמ' 

כפי שניסח אותה ובר ב"אתיקה  וממילא הופרכה תשתית זו) פיזיקת הקוונטים ידי-עלהפרוטסטנטי והופרך 
נוצרי, כפי שכינוהו עמיתיו באוני' מרבורג הקלווניסטית ומחוצה לה  –(= היהודוהפרוטסטנטית"...ברוח זו כתב הרמן כהן 

(= היהודו את עול המסורת הכנסייתית, כן גם היהדות האתית  כי "כפי שהפרוטסטנטיות השליכה מעל עצמה) בגרמניה

- על(= על פי היסוד הראשון שהומצא   השליכה מעל עצמה את העול המכביד של ההלכה הרבנית נוצרים הפרוטסטנטיים)

ת של רוב הסוציולוגים קיבלו את החילוניו...) )...18...(עמ' נצרות הפרוטסטנטית, שתורה שבע"פ אינה מהשמים)ידי ה

הפרוטסטנטיזציה של "היהדות ..."הפרוטסטנטיות כתופעה טבעית, כאילו זו ברירת מחדל של היות "אדם
של (= מושג שהוא המצאה הפרוטסטנטיות יושבת בנוחות מפתיעה במרחבים גדולים של היהדות   – החילונית"

מינימלית, שמאפשרת להיות גם יהודי יהודית (= של כביכול) בישראל. המדינה מעניקה רשת ביטחון  נוצרים)-היהודו
, העיקר שישדרג את הכל לפי ארבעת או חלקית (= ו/או בודהיסטי ו/או מוסלמי בו זמנית(נוצרי) פרוטסטנטי  –וגם חילוני

(= היסוד הראשון של נצרות זו ויסוד השיויון של לסמכות דתית  , כלומר להתנגד)פרוטסטנטית –מבני החשיבה הנוצרית

היה יהודי "  –(= היסוד של אהלהת הארציות והחומריות של נצרות זו לנכש סמלים דתיים מהתחום הציבורי , נצרות זו)

יהודית (תרבותית, אתנית, דתית, לאומית). כפי שהסביר הרמן כהן : "ייסוד  באמונה  ולדבוק ")בביתך ואדם בצאתך
חד מראשי היהדות הקונסרבטיבית בארצות פרוטסטנטית היא מפעלו הנצחי של לותר"...כתב א –המדינה החילונית

. זהו מסמך ההתזות" שלו על דלת הכנסיי 95הברית : "לפני חמש מאות שנה בדיוק תלה הנזיר מרטין לותר את "
שהתניע את המהפך האדיר שעבר על הנצרות, במה שמכונה 'הרפורמציה הפרוטסטנטית'. חמש מאות שנה לאחר 

מיון בין הבחנותיו של לותר לגבי הכנסייה הקתולית ובין חטאי הרבנות המהפך האדיר שעבר על הנצרות...הד
= כי לפי נצרות זו יש (סמכות דתית חסרת שחר   – (= על פי היסוד הראשון והיסוד של השיויון של נצרות זו)הראשית 

והיסוד של קידוש  תעל פי היסוד שאין בחירה חופשיחברתית,  –שאינה חומרניתסמכות במרחב הציבורי והמדינתי   לאסור

בטווח : " תודוקסי במכתב תגובה למערכת אחד העיתוניםרדברים אלו מחזק יהודי או )החומרנות החברתית של נצרות זו
...ארגון ליב"ה ("לחיזוק צביונה היהודי של מדינת הובילה לתוצאה שלותר עצמו לא חלם עליה...הארוך, הרפורמציה

"מדינה חילונית פרוטסטנטית על פי מפעלו של לותר" ואת לימודי הליבה ישראל") הגדיר את המדינה היהודית כ
...החברה הישראלית לא נמצאת במגמה של הדתה, אלא היא "אקדמיזציה פרימיטיבית המושתתת על יסודות נוצריים"

ות הזה נמצאת במגמה של חילון (פרוטסטנטי) מסוכן שיש להיאבק בו. התהליך האמיתי הוא לא הדתה, אלא טשטוש
היהודית של מדינת ישראל. המדינה ממשיכה במתכונתה לדגול בערכי הנצרות הפרוטסטנטיים...לגבי הערכים 
הפרוטסטנטיים שטבועים בחברה בישראל, הוא הוסיף : "מייסדי הציונות היו כולם נוצרים פרוטסטנטיים שדגלו 

על כל מרכיביה מושתתת על כל יסודות  שהציונות הדתיתברור כעת לכולם .בציונות מודרנית, שהינה לותראנית..
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יהודה המית את לשון הקודש והמציא עברית משיחית –...אליעזר בןרפורמית–ותובנות הנצרות הפרוטסטנטית
...קלוין החיל על החומרנות השראה של קדושה על היסוד של 'דתי בלב'...המדינה ממשיכה במתכונתה פרוטסטנטית

 –...ובר...עם זאת, ספקנותו כלפי הציונות לא מנעה ממנו לחתום ב)27(עמ' ... "לדגול בערכי הנצרות הפרוטסטנטיים
פלשתינה" ותמכה בהתיישבות היהודים. הוא לא תיאר לעצמו שהמודל –...על עצומה שנקראה "פרו1918

ת )..."עידן חדש" את תופעת החילונים שמעצבים מחדש א20...(עמ' “הפרוטסטנטי יתממש במלואו במדינת היהודים
...תופעות אלו מצטרפות לתנועה הקיימת (= על פי ארבעת מבני החשיבה של הנצרות הפרוטסטנטיים)ההגות היהודית 

הציונות הדתית, תנועת "דתיים לייט", שמאמצים דפוסים רבים של חילונים בדגם סוציולוגי דומה. רעיונות של  בתוך
אמצעי (= היסוד הראשון של הנצרות הפרוטסטנטית)  תיקון עצמי וחברתי או התקרבות לחלק האלוהי באופן בלתי

וגם לאנשים רבים המכנים עצמם מסורתיים...גם עבודות העוסקות בחרדים מצביעות  חלחלו לחברה הציונית הדתית
עצם הפיצול בין יהדות כדת ויהדות  נגוני האורתודוקסיה.נעל מגמות של ריכוך הדת ואפילו על פרוטסטנטיזציה של מ

א מודרני, דהיינו פרוטסטנטי. היהודים הגרמנים שהתחילו לחשוב על היהדות במונחים פרוטסטנטיים, כתרבות הו
...התביעה לפרוטסטנטיזציה של היהדות בישראל מתקיימת בכל רבדי החברה, המירו אותה לממדים רגשיים ומוסריים

באמצעות מרצים מ"מכון הרטמן") (= במוסדות הציוניים, בפוליטיקת הזהויות, בכלכלה, בחברה האזרחית, בצבא 

ומקורות מרובים והוא  רחב(= לשוני) ובמערכת החינוך...למושג "פרוטסטנטיזציה", כפי שכבר נאמר, יש טווח סמנטי 
(= כי העיקר על פי הנצרות , כפי שהרפורמציה הנוצרית היא מרובה ואינה מסמנת תופעה אחת אחד אינו מושג

רח חיים וכל אחד כפי שמתחשק לו יכול לגבש לעצמו עקרונות, שיהיו מטורפים ככל שיהיו, העיקר שהם הפרוטסטנטית, ניתן ליצור כל או

. כל רפורמה מביאה לריבוי ולפיצול יהיו מעוגנים במסגרת ארבעת מבני החשיבה של נצרות זו שיצר חולה נפש בשם מרטין לותר)
תפיסה פילו' ותיאולוגית (=  ות האדם הוא התיאודיציה הנוצרית...מקור שיח זכוי)23(עמ' ...ביחס למרכז מדומיין או אמיתי

. סמואל מוין אף טוען, שהמומנט המכריע להבנת צמיחתו של שיח זכויות צידוק דין וקבלת מעשה האל ללא ביקורת)המבטאת 
אולוגיה ) ובר גזר את הטיפוס האידיאלי של הביוקרטיה מן התי25...(עמ' האדם המודרני נמצא בשיח נוצרי שמרני

הלותרנית שעל ברכיה התחנך וחילן אותו באמצעות אתאיזם מתודולוגי...עקרונות החילון של המדינה 
לציה (= התבוללות) בנוסח "היה י)...שהציע אסימ26הפרוטסטנטית...למשה מנדלסון שכונה "לותר היהודי"...(עמ' 

סטנטיות שולטת בה ללא מכשולים בשל "הפרוט יהודי בביתך ואדם בצאתך"...אמריקה, שעליה אמר טוקויל כי
. הדת (הפרוטסטנטית), אשר לעולם אינה מתערבת ישירות, צריכה להיחשב לכלל הראשוני של הסכמה אוניברסלית
   .“ המוסדות באמריקה"

 –) 25,12,20, 42ד"ר עפרי אילני גם מצביע על כך שמדינת ישראל היא מדינה נוצרית ("הארץ", מוסף, עמ' 

א כבר מסביבי, שנחשבת חילונית, הי דית הרבה יותר נוצרית מכפי שנהוג לחשוב...התברר לי שהחברההחברה היהו„

נוצרית במידה רבה...הבורגנות הליברלית מתכנסת סביב עולם הדימויים הנוצרי...התרבות (= מאז ומעולם) 
שנה במידה רבה, מחגיגות ההפופולרית שאנחנו (= המשומדים החילוניים והציונים הדתיים) צורכים היא נוצרית 

-תלבהנוצרית החדשה, דרך התחפושות ביום כל "הקדושים" ועד ביצי הפסחא. אנחנו שטופים בריטואלים נוצריים. 
 ין אםבשנים האחרונות בתפוצה הולכת וגדלה, ב אביב ובפרברים החילוניים שמסביבה ה"חגים" האלה אפילו נחגגים

ובעי או בעקבות סרטונים מסיונרים טרנדיים בטיקטוק. לא נדיר לראות כ זה בהשפעת סדרות מסיונריות בנטפליקס
ה בכתבים של מנהיגים ציונים מהעלייה השנייי המולד...עיון-סנטה קלאוס ברחוב...מוצאים זמן לקפוץ למיסות חג

 הסבלדרך  –, הדרך והשלישית מראה עד כמה הם נמשכו ליש"ו ולסמלים הנוצריים. "הרעיון הוא בצורת הגאולה
 . בתגובה1921-והצלב", תיאר מאיר יערי, מנהיג מפ"ם ו"השומר הצעיר" את דרכם של חלוצי קבוצת ביתניה ב

חונם על ג איפיין ר' בנימין, עיתונאי בן התקופה, את אנשי "השומר הצעיר", בתור נערים יהודים מתרפסים "הזוחלים
ל סופר או אמן ישראלי שמתעלה מעל לשאלות לפני כל צלב מעוך"...הנצרות מפעילה את קסמיה כמעט על כ

ת נוכחוה, אבל למעשה נחשב לסופר עברי מקומי ואף כנעניההמיידיות...יהא זה פנחס שדה, יונה וולך או יהושע קנז 
 .בריתשל סיפור הישועה הנוצרי דומיננטי אצלו במיוחד, עד כדי שחלק מספריו יכולות להיחשב לסיפורי ישועה בע

  .“וצרים יותר ממה שהיינו רוצים להאמיןמתברר שאנחנו נ

בביתו של שר הפנים לייט, מומחש בדבריו של אברום בורג : -המצב בציונות הדתית, שרובו מכונה כיום דתי
בורג היה חילול שבת ב"הכשר" של שעון שבת והבית התנהל כמו ביום חול. הטלפון פעל וכן  –מהציונות הדתית 

פה הסרוגה יבלי הכ ך שבנו אברום בורג היה מראשי מפלגת "העבודה" והתהלךהפטיפון וכו'. לכן אין פלא בכ

אני עושה בדיוק מה שאבא שלי עשה, עוד „ – הוא אומר )20, 25,12הפרוטסטנטית ובראיון למוסף "הארץ" (מוסף 

-סות מכשהיה מורה בגמנסיה הרצליה. הוא לימד תלמוד עם כיפה והיסטוריה בלי כיפה. תסתכלי בתצלומי כל הכנ
לאומית והוא -. אבא שלי היה רב אורתודוכסי, ראש המפד"ל, שר בממשלה מטעם המפלגה הדתית1967ועד  1948

היה בלי כיפה. לבית הכנסת אני הולך עם כיפה. ש: האם אתה עדיין מאמין ? ת: אף פעם לא האמנתי. אלוהים לא 

  .“ה אני לא מתעסק איתולמספרים, על  5במשוואות שלי. כתבתי 
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הוצ' עם  ,253עמ'  ,המוטיבים הדתיים של תנועת העבודה, "יהודים חדשים ישנים" ,רופ. אניטה שפיראפ
דתית  הפנימי ניזון מהתלהבות לפנינו תנועה, שגרעינה...„ – ריית אפקים, הוצאה שלישית, תשנ"חספ –עובד

ינם)] למני 2000יע בקרוב בשנת המילניום ([= תנועות נוצריות שגרסו שהמשיח הנוצרי יופ, כמו התנועות המילנריות באופיה

 ההשכלהשבתאות,   –(= הנוצריות הפרוטסטנטיות הרשמית או התנועות המשיחיות (= הפרוטסטנטית)  שנתלוו לנצרות

  .“שהתלוו ליהדות הרשמית) יחוהמשיחיות המרכסיסטית הרואה בתקופת "הסינטזה" מצב משי
 המחייבת את חבריה לשרוף את גופם לאחר מותם ושהרצל הצהיר של הרצל התנצרה והשתייכה לכת קתוליתאשתו 

רצל קברות נוצרי, אך גם שאר מייסדי הציונות שסבבו את ה–שהוא מטביל את עצמו לנצרות ולכן הוא נקבר בבית
י.  פרופ. העבר", "נגוהות מן –(עדות בנו היו מומרים והטבילו את עצמם לנצרות, כפי שכתב הנס, בנו של הרצל 

  ).69 , ת''א, תשכ''ט, עמ'נדבה
אדם זה הוא דמות יהודית אידיאלית טיפוסית! הדבר היפה „ –מכס נורדאו כתב באיגרת על יש"ו כמושא להערצתו 

ביותר שיצר איש האמונה מאז ומעולם...הוא נפש מנפשנו, כמו שהוא בשר מבשרנו. אדם זה משלנו הוא, לכבוד 
אנו רואים אותו כאחד משלנו וכן גם את תיאוריית המוסר שלו ואת  :ני מסכםלעמנו ואנו רואים אותו כאחד מבניו...וא

  ).23( עמ' 56“האוונגליון...
של הארציות/חומריות  פרוטסטנטי–הקצנת היסוד הנוצרי מתוך ניוון גלותי, היתה מרכסיסטית, היינו, הפועלים–תנועת

"האילומינטי" (הנאורות) הפרוטסטנטי החילוני [שהמציאות כולה היא רק חומר, הקצנה שהושפעה מלכדי מטריאליזם 

שלדעתם הוא קידם בעולם  רק על הדברים הארצייםאת "אותו האיש" יש להעריץ  , לדידהלכן .באמצעות האקדמיה]
), הצהירו שהם 2000, הוצ' רקפת, באדיבות האוני' העברית, 30גוריון ואיינשטיין (אליהו זערור, "איינשטיין", עמ'  –[הרצל, בן

  .קות" מנוסח כמין סוג אליל נוצרי]אמינו בשיטה האלילית של העוצמות והאידיאות של ברוך שפינוזה, כאשר מושג "האלוה

רבים מראשי הציונות, כגון הסופרים א. א. קבק, ש"י עגנון ושלום אש, שהאמינו בנצרות  ,הרצל ועודלעומת 
ם גם נהגו בפולחנים נוצריים, כשרבים מצאצאיהם הרוחנית ובפרט העריצו את "אותו האיש" וחלק –הפרוטסטנטיות
חלק גדול מראשי ציונות אלו שהאמינו ב"אותו האיש", רוכז חומר תיעודי למכביר בספרו של  . עלהתנצרו רשמית

  האיש מנצרת בהגות הציונית).  –פרופ. צבי סדן ("בשר מבשרנו" 
משה הס, פרופ יוסף (= "אחד העם"), גינצבורג ישראל, אשר –מטפל, לדוגמא, באישיותם הנוצרית של בן צבי סדן

כך גם בדבריה של פרופ. זיווה -(ראה עלחיים נחמן ביאליק  –קלויזנר, יוסף חיים ברנר, המשורר הלאומי של השמאל 

אורי צבי גרינברג   –, המשורר הלאומי של הציונות הדתית והימין )15.5.99מהתאריך  12שמיר ב"מקור ראשון", עמ' 
 רצל ועוד.וכמובן ה

החינוך לשעבר, פרופ. אמנון רובינשטיין כתב מאמר "לעשות שלום עם הנצרות" בעיתון "ישראל השבוע" –שר
ותרת והוא משבח את את המוזיאון הלאומי הציוני "מוזיאון ישראל" על התערוכה שהוצגה שם תחת הכ )17.3.2017(

וכם מציגים שורה ארוכה של אמנים שקיבלו את חינהנוצרית הפרוטסטנטית "זה האיש: ישו באמנות הישראלית" בה 
הנוצרי הפרוטסטנטי (כמובן בלא להזכיר שמדובר בחינוך פרוטסטנטי מיסיונרי במסגרת החינוך הממלכתי של 

דמות אלא כ  –המדינה), את "יצירותיהם", דרכן הם מטיפים לאהוב את שיא הטומאה הנוצרית "את ישו לא כאויב 
חות אנטישמית הנוצרית, שבאמצעותה הוציאו לפועל רצי –פי המסורת הגזענית –ם, עלטרגית" שסבלה מהיהודי

(= כמו גם את כלול את סיפור הנצרות ל"יש  –ן מטיף ל"חברה הישראלית" וכותב המוניות של יהודים. רובינשטיי

 דתי". כוונתו –בתוכנית הלימודים של מערכת החינוך הממלכתית ולהתאימה בסובלנות לממלכתיסיפור האיסלאם) 
מאז  הדתית מושתתת –אינה ללימוד יסודות הנצרות הפרוטסטנטית, שהרי כל מערכת החינוך הממלכתית והממלכתית

באמנות החשיבה של נצרות זו, אלא לעבור גם ללימוד פולחניה של הנצרות כפי שהיא מופיעה "  –ייסודה על מבני
ל הגן ם מגית הכנסייתיות. הוא גם מטיף לחיים משותפים עם נוצריהרנסס ומוסיקה ליטורגית", היינו המיסות הפולחניו

יהודי התערובת עד העלמותו הסופית של העם  –ובכך יתגשם חזונו הציוני של הרצל לניצור העם היהודי ולנישואי
 כינהוהפיכתם ל"ישראלים". לכן הוא מאד משבח "יוזמה מעניינת של בית יגאל אלון, שהכריז לאחרונה על הקמת מ

ות צבאית המשותפת ליהודים ונוצרים היא דוגמא טובה להכרה שכזאת...יש לשדר ישירות מכנסיות נוצרי –קדם
  .תרבותיות שלנו שתחילתה היא עשיית שלום עם ישוע היהודי" –בישראל. אלה יהוו חלק מההכרה ברב

ידי -עלציונית שנוכסה ה האנטישמית –ותיאוריית הגזע ראשי הציונות ממשיכים לדבוק בנצרות הפרוטסטנטית
נאצים ובקשיות עורפם אינם מוכנים ללמוד לקח מ"השואה" שיצאה מברלין ששימשה מקור להערצתם ועל עונש ה

, תלמידו של מרן רבי ]"הסבא מקלם"[אלוקי זה כ"חכם עדיף מנביא" התריעו גדולי הדורות. מרן רבי שמחה זיסל 
"המשכילים" כבר כתוב מראש, שהגרמנים יחפשו יהודים עד דור שהמציאו  ישראל סלנטר, התריע שב"שולחן ערוך"

יחשוב כי ברלין היא ירושלים וכמקולקלים שבהם „ –שמחה מדווינסק התריע מאיר רביעי ויחסלום. מרן רבי 
["משך חכמה", ויקרא  “עשיתם. "אל תשמח אל גיל בעמים", אז יבוא רוח סועה וסוער (= שואה) יעקור אותו מגזעו
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מברלין . הציוניים חושבים הרבה יותר גרוע, שירושלים היא ברלין, כשהם גוררים את כל זוהמת הגלות (קכג.)]
    .ומזהמים בה את עיר הקודש ירושלים

  
דוגמאות לפרדיגמות מעוותות שיצרה האקדמיה הציונית כדי להראות כביכול, כמו הנוצרים, 

  עם ישראל משומדים הם המשכיותו שלשדווקא המשכילים והציוניים ה
  

ף שדוד א-, על(אימוץ תפיסתו של יעקב כ"ץ, כי החרדים הם תופעת ראקציה נגד ההשכלה כביכול עם ישראל אינו חרדיא. 

). רק, תשע"בב –בספרו "אורתודוקסיה ומודרניות", עמותת "הילל בן חיים", ירושלים, הוצ' הקיבוץ המאוחד, בני תקף הזיה זו סורוצקין

נצרות למעשה השבתאות שמקורה ב לה והאקדמיה הןשההשכ ,עין מכך–מתבססת על העלמתההשחתה בפרדיגמה זו 
פי ות, כהפרוטסטנטית ולא חוכמה, כפי שהיה לפני הופעת נצרות זו ולכן חכמי התורה והוגיה ממשיכים לעסוק בחוכמ

פי שהם כרטסטנטית, מנזר הנצרות הפ  –רותינו והם לא הצטרפו לאקדמיה ופי מה שמופיע במק –שהיה לפני כן, על
  לא הצטרפו לפני כן למנזרים הקתולים שעסקו  בחוכמות.

 האשכנזים. ההשחתה המוסרית בפרדיגמה זו מתבססת על העובדה,הספרדים גילו יותר פתיחות להשכלה מאשר ב. 
שהספרדים וגם חכמיהם עסקו מעולם במלאכת עראי לפרנסתם, אלא שמורי ארגון "אליאנס" התחפשו לחרדים 

תורה שילמדו בהם בתוספת רק מקצוע, כשלמעשה הם לימדו השכלה  –בטיחו להורים שהם מקימים תלמודיוה
  נוצרית.

קטע מהראיון של העיתונאי נחום ברנע עם סאלח תעמרי, שר בממשלה   –"סאלח שינה את דעתו בפסח" 
הרי  של פסח. שאלתיו, זה הסוהר התקרב לתאי ודרך הסורג, ראיתי שהוא אוכל לחם ביום הראשון„ – הפלשתינית

 בתאי נגד חוקי הדת שלכם ואז הוא ענה לי, שחוקים אלו מיושנים והם אינם מחייבים אותו. התיישבתי על המזרון
 וא עםבריש גלי לנגד עיני לחלל את חוקי אמונתם, ה ואמרתי לעצמי : "עם שלאנשיו אין קשר עם עברם והמסוגלים

שעות  . באותו לילה חל שינוי מוחלט בגישתי. לא נרדמתי. בכל"את מטרותינושניתק שורשיו מאדמתו ונוכל להשיג 
יא החשיכה ההן ישבתי במקומי והתקשיתי לעכל את שעבר עלי במפגש קטן זה עם הסוהר היהודי אוכל החמץ בפרהס

ן ם אילנגד עינינו הערבים. כשהשתחררתי הפצתי את המחזה שראיתי וחיזקתי בכל מקום את הפלשתינים, שליהודי
   .“יותר עתיד על האדמה הכבושה, כי אין להם עבר מחייב, אלא רק עבר היסטורי מעלה אבק

  
לנצרות פרוטסטנטית  רניתמנצרות פרוטסטנטית לות המעבר של "החברה הישראלית"

  קלווניסטית יצרה ירידה דרסטית בהתגייסות לצבא
  

יים ח –רות הלותרנית שגרסה והעריצה את הקבוצה הצבור הציוני היה אמון בעיקרו, בערך עד שנת תש"ס, על הנצ
ברית , היינו, הקומוניזם, הקיבוצים, הקבוצות והלאומיות, אך אחרי מלחמת העולם השניה החלה ארצות הבקומונה

אי על להשתלט על העולם המערבי ובווד )כי מייסדיה היו קלווניסטים מכת "הבונים החופשים"(המושתתת על הקלווניזם 
חומרנות  מסיבה זו הקיבוצים בארץ פשטו את הרגל מבחינה אידיאולוגית. הקלווניזם דוגל בקפיטליזם,אל. מדינת ישר

יזם וקרייריזם, כפי שהתבטא קלווין "האלוהים אוהב את המצליחנים" וכן את הפרט וזכויותיו ואת מימוש האגוא
גיה האגואיסטית, שאחת ממטפחיה מביטויו הקיצוניים הוא האידיאולופרטי של האדם ברמות משתנות, שאחד ה

לא נהו ובארה"ב היתה איין רנד באמצעות ספריה. כמו כן, לפי הקלווניזם אין הבדל ויש שויוניות בין כל אדם למש
ת ייחסו, הקוסמופוליטיות וההתרסליזםהאוניב משנה מאיזה עם הוא ומאיזה מין הוא ומה הן נטיותיו ומכאן התפתחו

 הפועל היוצא מכך, שהמוטיבציה לשרות הצבא כצבא העם יהפוך למושג נלעג ולכן לכל האנושות ככפר גלובלי.
ם, מאזרחי מדינת ישראל אינם מתגייסים ומאלו שכן מתגייסים הרוב הם אתיופי 60% –לראשונה בשנת תשע"ט כ

רנית לותתרבות של הציונות עדיין לא הפנימה את המעבר של הציונות מנצרות  –דרוזים ומהציונות הדתית, שכתת
ם המשמשי ,לקלווניסטית ולכן כמחצית מבוגרי קורס קצינים וממפקדי חיילות היבשה כיום משתייכים לקבוצה זו

עה רם כהן במאמר ד כאשר כבר כן מתגייסים על כך עומדכ"אידיוטים שימושיים" של החברה הישראלית. מה קורה 
עה שהוועדה במשרד הבטחון שקב נים שהוא מביא מסתברומהנתו למניינם)] 10,12,18["ישראל היום", ב' טבת תשע"ט (

 –וב את מספר החרדים הדרושים לצבא, בהנחייתו של שר הבטחון איווט ליברמן מבוססת על רמאות וטיוח במקרה הט

= (חיים אי מיצוי היכולת לגייס, לקצונה וליחידות לוחמות...תוצאה מתמשכת של ירידה במוטיבציה...עליית ערך ה„

ה וכמובן גיש במערב , שהיא תהליך כלל עולמי (= כתוצאה מהשתלטות ארה"ב על הלך המחשבה העולמי))החומריים
ם תועלתנית של "מה יוצא לי מזה" (= מבחינה חומרית). ילדים והוריהם רוצים לראות את השירות הצבאי כתור

  להתפתחותם (= החומרית והכספית) העתידית.
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רואים את השירות בצבא כמסלול ללימודים ולתעסוקה בעתיד ולא כבסיס תלמידים, במיוחד משכבות מבוססות, 
 ועלתםמסיבה זו הם מבקשים יחידות טכנולוגיות מתוחכמות שבהן יוכלו לנצל את שירותם הצבאי לת להקרבת החיים.

לת לריצה על הג'בלאות אין את "היוקרה" והרווח שבהפעלת אמצעים אלקטרוניים לתצפית ולמעקב, בהפעהאישית. 
  .8200מטוסים ללא טייס או הילת המודיעין של 

תיים הספר המובילים, שלושה הם ממלכ–נתוני הגיוס מייצגים מציאות חברתית מורכבת. העובדה כי מתוך עשרת בתי
 הספר או למשאבים –והיתר דתיים, היא ההוכחה שהסיבה לנתונים היא אידיאולוגית ולא קשורה לפעולת בתי

  י הערים בעידוד לגיוס.שמשפיעים עליהם פרנס
דע על מנת לנהל דיון ענייני ולחלץ מהנתונים הבנה, עליו לספק מי, הצבא מתנהל בשקיפות רק במקום שנוח לו

חילה שאולי לא נוח לו להציגו, למשל, כמה חיילים מסיימים את שירותם בצה"ל בכלל וביחידות שבהן הוצבו מלכת
דם ן מטריד : אחד מכל ארבעה חיילים מסיים את שירותו הצבאי מוקבפרט. העוסקים בכוח אדם בצבא מוסרים נתו

  מהצפוי, זה נתון ראוי לדיון ויש בכוחו לשפוך אור על הבנת המוטיבציה של אחרים להתגייס או להימנע.
ית של ב נקודה שנייה הדורשת בירור היא, מדוע נתוני הגיוס במקומות מסויימים נמוכים, האם בשל פעולה לא מספקת

לכלי, אוקונומי של הקהילה, או האפיון האישי של המתגייס : הרקע האישי, המשפחתי, הכ –ר, הסטטוס הסוציוספ
  .(= גם תופעת הלהט"ב והמצאת תחום "המגדר" וה"פמניזם" הם חלק של המעבר לנצרות הקלווניסטית) והאידיאולוגי

 י. בסופו של חשבון, בכך שהצבא משחררלצבא מידע רב על הסיבות, שמועמדים לגיוס קיבלו פטור משירות צבא
נהוג , אם ברצונו לשתף את הציבור בטבלאות תחרותיות, עליו למועמדים הוא קובע את נתוני הגיוס של בתי הספר

בשקיפות ולספק תמונה רחבה המאפשרת להבין מדוע שוחררו אותם מועמדים מהשירות. נשיאה באחריות ובנטל 
  .“זה ר המתגייסים או הטלת דופי. טבלת המדרוג המתפרסם היא הביטוי השגוי שלאינה מתבטאת בציון לשבח על מספ

  
  המקדם הבטוח לקבלת "פרס ישראל" , אנטישמיות–הבעת אמירות גזעניות

  
ש ות בתחכום וביעילות רבה יותר, תוך שמירה על יסוד העמימות, עשוי לשממומי שיצליח להחדיר דעות קד...„

בפרס  ..פרופ. פרנקשטיין..שבאותה שנה זכה)60(עמ' 79ים סיכוייו לקבל פרס ישראל מיתוס בישראל הרשמית וגובר
קרב ישראל...הוא סבור שהחשיבה המופשטת קיימת בתוך הסקטור האירופי, אך אינה קיימת או כמעט אינה קיימת ב

...הוא )109 (שם, עמ'  . בכך הוא משחרר את שלטונות המדינה והממסד מאחריות העשייה ובמחדליהדות המזרח
רכיהם ...הסטיגמות המופצות בהן ומספקות את צ)116מצוטט כך: "לא מיניה ולא מקצתה, איננו עם אחד" (שם, עמ' 

היא  הסדיסטיים של גזענים אנטישמיים. לכן יצירה כגון "זינזנה" יכולה לזכות ב"פרס ישראל", למרות שספק אם
כל שר להדבקת סטיגמות על "מזרחיים", כוזבות ומכלילות כ)...בא441ראויה לעלות להקרנה על המסך (שם, עמ' 

: שיהיו, לא רק שלא נשמעת מחאה כלשהי, נראה כי המשטר שש לקראתן ואין בהן כדי להפריע לקבלת פרס החרפה
 אמנם, גם אלו שהתבטאו מפורשות בגזענות אנטישמית זכו לפרס ישראל, כגון. “)442"פרס ישראל" (שם, עמ' 

שאמר ש"כל אחד משומרי המצוות צריך לתלות על עמוד חשמל" או הפסל תומרקין שאמר שכשהוא פרופ. הרסגור 
ת אמירו 16או שולמית אלוני שארגון "מנוף" ריכז  ,ילדים הוא מבין את היטלר והנאציםרואה כיצד החרדים משריצים 

  רק.  נכתב הדוקטורט של אור בהשערוריות הפוליטיות של פרס זה, על  נאצים.הם  שלה מעל דוכן הכנסת, שהדתיים
טוענים היש ...„ –) 2008, סתו 33(61אילן  –לוי, המחלקה לסוציולוגיה, אוניברסיטת בר –פרופ. אורנה ששון

האנושות  (= חלוקה של "גזענות מהי")], שהשימוש במושג "אתניות", 2008, 46 –13(עמ' 61[שנהב יהודה ויוסי אוחנה 

י , הוא הדרך העכשווית להסוות את הגזענות האנטישמית כלפשותף, כגון מזרחיים)לבעלי זיקה למוצא ו/או גזע מ
בור ו הדיהמזרחיים במדינת ישראל, כשהאמירות המתנגדות לגזענות, הן רק כיסוי לגזענות חדשה, עיוורת צבעים ואיל

  ].3002) 7,3,20( הובא ברשת ב' בפרסהחינוך  משרדפוליטית של תחקיר על מעורבות [ “עני הוא המשקף את האמת של דובריההגז

  

  
התגייר נוצרי בארץ ל- כיצד נערכה האקדמיה לסכל את הצמאון והכמיהה של הנוער היהודו

  ולהפוך ליהודי, כלומר לחרדי
  

אחרי מלחמת ששת הימים ובפרט לאחר מלחמת יום הכיפורים, החלו המונים להתגייר ולחזור בתשובה וביניהם 
ן, רבים מראשי הבוהמה של שחקנים, זמרים, ראש קודקוד המערכת הפוליטית יצחק רבין ידוענים מ"הגזע הלבן", כגו

, בעידודו של ראש קודקוד מערכת הקולנוע והתאטרון אורי זוהר, רמטכ"ל וסגן מפקד כנופיית הפלמ"ח)רה"מ, (לשעבר, 
חיל המודיעין ובפרט ראשי  שרק פירסום מוקדם סיכל את חזרתו של רבין בתשובה, כמו כן מפקדי טייסות, סגן מפקד
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הסגל הבכיר והזוטר באקדמיה ובעקבותיהם הנוער האשכנזי והספרדי וביניהם רבים שהיו בניהם של ראשי הסגל 
  הבכיר באקדמיה, של ראשי הפוליטיקה, הצבא וכו'.

"הבונים  דומה אצל ראשי האקדמיה שרבים מהם מהוים סוכני הכתות הבילאומיות שלא-נתון אחרון זה, הדליק נורה
אמצעות בנוצרי בארץ, -החופשים" ו"האלומינטי", ששלטו בטוטאליטריות על המוחות והלבבות של הציבור היהודו

  ם.ידיההאקדימיזציה של כל מערכות החינוך, כשהם חשים שהטרף שלהם נשמט מתחת 
הגיע את אותו המון ל בסביבות שנת תש"ס, היתה התלבטות גדולה כיצד לפעול. בפרט, בתחום הלימוד. כיצד למנוע

לישיבות של חוזרים בתשובה. ההצעה היתה להשתמש בצורה ערמומית ושטנית במושגים המקודשים ביותר בעם 
יות חילונ ישראל, כגון, "רב" וביזוי מושג זה באמצעות המצאת המושג של "רבאית" חילונית ו/או רפורמית, "ישיבות"

ם" יתיפרוטסטנטי "ע-ם היהודי" בתוך האקדמיה, רשת חוגי לימוד נוצריו"מדרשות" חילוניות, חוגים של "ארון הספרי
ים החופשים" ("הצפה" הכת של "הבונ-של הכת "בני ברית", תת ודומיו, פתיחת סניפים של "הלל" הרפורמית

  מכנה משותף". " -רוטסטנטי "אביחי" פ-באקדמיה ופתיחת ארגון נוצרי וקנדה מארה"ב )14,7,58
יסיף היה מראשי האדריכלים של תכנית שטנית זו. לעומת זאת השמאלן הקיצוני ארי אילון  פרופ. לספרות עלי

מהאוניברסיטה העברית, צרכן סמים ידוע, דתל"ש ובנו של המשנה לנשיא הבג"ץ מהציונות הדתית מנחם אילון, שמרן 
ל ההלכה" על בסיס השיויון ה"חזון איש" כתב נגדו בליקוטים לחלק חושן משפט, על שפירסם חיבור "הקודפיקציה ש

פרוטסטנטי, בין המשפט היהודי למשפט של הגויים ובמרכזו ההמצאה הפרוטסטנטית הנוצרית, שהיכולת -הנוצרי
דין, גם ב"שלשה הדיוטות", שהם יהודים חרדיים ומדקדקים -לשפוט בשעת הדחק, כשאין במקומותיהם כלל בית

ם על מי שמוצאו יהודי, אך הוא עצמו אתאיסט וכופר בכל התורה כולה, במצוות, המופיע במקורותינו, יש להחיל אותו ג
כפי שכלל השופטים כיום דינם על פי ההלכה כמו של עובדי כוכבים ואף נחשבים גרועים מהם, בהיותם כופרים 
 באלוקים, ומפורסמים בשנאתם את העם היהודי, היינו, החרדים, כפי שהעו"ד ד"ר וינרוט היטיב להסביר בראיון

. צעדים אלו, כמובן זיכו את אילון, בקבלת )]למניינם 26.2.1999ימים, ( 7["ידיעות אחרונות", מדור שנערך עימו 
פרופסורה וקידומו לבית המשפט העליון. בנו ארי אילון תקף מהלך זה של עלי יסיף והוא כתב שהתוצאה תהיה שהמוני 

של מקורותינו שיציעו להם הקרדינלים באקדמיה ויגיעו בסופו היהודו נוצרים, לא יעצרו בזיוף  הנוצרי הפרוטסטנטי 
של דבר למקור האמיתי, בישיבות של החוזרים בתשובה, כפי שפרופ. גרשום שלום תקף במכתב חריף לאליעזר בן 

נוצרים בכתב יהודי. ג. שלום כתב לו, -יהודה שהמציא "שפה עברית" נוצרית פרוטסטנטית משיחיסטית עבור היהודו
נוצרים לא יעצרו בלימוד הספרים באותיות אלו וירצו להגיע למקור האמיתי ולכן הוא ביקש שהכתב יהיה -דושהיהו

יהודה לא שמע בקולו ובקול בנו של בן יהודה איתמר בן אב"י שאף החל להוציא -באותיות לטיניות ולדאבון לב בן
וכם לגבות תכנית זו באמצעות קמפיין חסר עיתון כזה. בסופו של דבר יסיף ניצח ותכניתו יצאה לפועל, לאחר שס

אנטישמי ציוני, נגד הישיבות להחזרה בתשובה וההחזרה בתשובה, כשהקמפיין מנוהל -תקדים של הסתה ושיסוי גזעני
-ידי האקדמיה באמצעות התקשורת והקמת קורסים וסמינרים באקדמיה העוסקים בנושאים אלו. כמו כן הוחלט על-על

גון של הורים שילדיהם חזרו בתשובה ולהציב בראשו את פרופ. מלר, שגם בנו החליט ידי האקדמיה להקים אר
(כאשר הוזמן לכינוס שלהם הגה"צ רבי יעקב גלינסקי, כדי לשוות לארגון זה, כביכול איזון מסוים. להתגייר ולחזור בתשובה 

נו להם רק כסף ללימודים, חוגים ובילויים, הוא אמר להם שאחת הסיבות המרכזיות של התגיירותם כפי שהם סיפרו, שהוריהם נת
כדי שהם ההורים יהיו פנויים לפתח את הקריירה שלהם, כפי שהדברים נדונו בתכניות שונות בתקשורת, אך לא היו מוכנים 
להקריב מעצמם לילדיהם דבר. הוא אמר להם שאם הוא יציע להם דבר קטן להקריב למען ילדיהם, כדי שהילדיהם יהיו מוכנים 

התחבר אליהם בחזרה, האם הם מוכנים לכך, כולם ענו במקהלה שהם מוכנים. כשהוא הציע להם הקרבה קטנה, לקבל אותם ל

. פיה, הם מייד סירבו)-קלווניסטית, שהם חיים על-פרוטסטנטית- ולהכיל אותם כמות שהם, הכלה המתכתבת גם עם הדת הנוצרית
, היינו, שהיהודים ינהלו איתם מו"מ, כשהם מסכימים לשחק כמו כן האקדמיה המציאה את ה"הידברות" "התיווך"

איתם בתוך המגרש הפרוטסטנטי, למשל שהם יוותרו על מספר עיקרי אמונה שלהם והקבוצות האנטי יהודיות יהיו 
קוו בינם לבין היהודים ואת ההסתה הגזענית האננטישמית שלהם וברוח תפיסה -מוכנות להפסיק לכרסם בסטטוס

זו נוסחה "אמנת גביזון". כמו כן האקדמיה פתחה סמינר ל"פסיכולוגיה יהודית" על בסיס הנצרות פרוטסטנטית 
הקלווניסטית באוניברסיטת ת"א, במרכז ציצמבליסטה. על אף תכנית זו בילבלה קבוצה קטנה מהחרדים שהקימה ארגון 

מת אתר היכרויות והספקת טלויזיות בשם "הידברות", כשהם מוותרים על יסודות הלכתיים בתחום הפריצות על ידי הק
מסוננים כביכול לחרדים וחוזרים בתשובה.אמנם היתה זו רק ההסוואה להקמת מפלגות גזעניות אנטישמיות, מהסוג של 
"מרצ" "שינוי", "יש עתיד" ו"ישראל ביתנו", שמכילים רבים מהסגל האקדמי, בהנהגת "הבונים החופשים" 

סמכות הלכתית כלשהי יצירת ארגוני  -הלוחמים לפירוק כל המסגרות הקיימות  וה"אלומינטי", שבראשיהם השבתאים
סוטים (להט"ב) ומתירנות קיצונית ופירוק מוסד המשפחה שרבים מאד מהם הם למעשה כ"אדיוטים שימושיים" של 

סיה כתות אלו שגם הקימו ערוצים חברתיים ואתרים שכביכול מתריעים נגד כתות אלו הרוצות לדלל את האוכלו
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העולמית, כשהם בעצמם הם חלק מאותם שיוצרים פירוק מסגרות וחיים בהתבהמות מוחלטת והסתה נגד הסמכות 
  ההלכתית ויוצרים בצורה זו את דילול האוכלוסיה.

ל כאמנם, ה"אילומינטי" ו"הבונים החופשים", הם אלו שמשחררים פיסות מידע על פעולותיהם ומעודדים בכך את 
, על ערוצי פייסבוק ואתרים להבהיל את כולם בכל העולם, כי מי ששולט באמת בעולםעל האו"םהרשתות החברתיות, 

י אש כל ראשי המדינות ועל התקשורת  הם כתות אלו. הם יוצרים בשמים הלוגרמות שונות של דמויי מלאכים וכדור
על  של השטן כשהוא רוכב באירופה ובסין וכן כאן בארץ, למשל לפני שלוש שנים, נראה בשמי ראשון לציון מראה

ת אסוס אביר. כל זאת כדי לשעבד מה שיותר אנשים לכתות אלו, כדי שירצו להינצל מאימת תוכניותיהם להשמיד 
ורך ק של "צבז' אייר תש"פ, הועבר חוק בכנסת, שניתן לעשות ניסוי בכפייה, בנימוהאנושות, מלבד כחצי ביליון איש. 

תן יה למאות איש במתקן השב"כ שבב נוזלי המסתובב במחזור הדם, שדרכו נילאומי דחוף" ובמסגרתו הוזרק בכפי
פכו אמנם הקב"ה "יושב בשמים ישחק", כי הוא זה שמוביל אותם, כדי שכל אלו שהלעקוב אחרי כל פעולות האדם. 

אז ומשיח הלך ליהודו נוצרים, יבינו שאין מנוס מלבד להתגייר ולחזור בתשובה ובמהירות, כדי שהוא יוכל להביא את מ
 כתות אלו יהיו הקורבנות הראשונים מבין שתי השליש שימותו, כמובא בנבואה שבספר זכריה. כך קיבלו חז"ל

מסכת  [מסכת סנהדרין (צז:), תלמוד ירושלמי,שבאחרית הימים, הקב"ה יעמיד להם לישראל מלך שגזרותיו קשות כהמן 

ימה ", אך קלמה דוקא כהמן, הרי "בכל דור ודור קמים עלינו לכלותינוותענית (א,א), תנחומא, ויקרא, פרשת בחוקותי ג'] 
בהם היו שמדינות  127 -זו אינה מתרחשת בבת אחת בכל העולם ורק המן היה היחיד שגזרותיו הקיפו את כל העולם 

די כ, מרוכזים כל היהודים. לכאורה נראה שראשי כתות אלו מאיימים על כל העולם וממילא על כל היהודים בעולם
 ל בסוףשכל היהודים יבינו שרק התגיירות מיידית תציל אותם  על ידי ראשיהם שדומים להמן ולכן העבירו לנו חז"

ידי -רו עלמסכת סוטה שכדי להנצל מאותם חבלי משיח, אין מנוס מלבד לימוד התורה וקיום מצוותיה, גם בין אדם לחבי
  עשיית חסד.

ותו בכנופיית "הבונים החופשים" התגלתה רק לאחר מ ז'בוטינסקיל חברותו ש הציונות והבונים החופשים :
ורסמה בכנופיית "הבונים החופשים" לא פ צבי–גוריון ובן–), אך חברותם של בן9,5,00, 67("הארץ", "גלריה", עמ' 

. לעילשהם שייכים בדבקות ל"טורקים הצעירים" שהיו שייכים לכנופיה זו, כפי שהוכחנו  אף שהיה ידוע-רשמית, על
יש  כדי לפרסם אדם שהשתייך לכנופיה זו, על אף שבחייו הוסתר הדבר, כדי לשרת את האינטרסים של כנופיה זו,

 33–שנים ממותו ורק ממי שהוא בדרגה העליונה ביותר בכנופיה זו, בדרגה ה 50כך רק לאחר -צורך באישור על
פרט ה היתה מזימה של כנופיה בינלאומית זו, ב(שם). אמנם, פירסום רשמי על כך עשוי להוכיח שכל הקמת המדינ

   שרבים מראשי הציונות וראשי עסקניה היו כבר ידועים כחבריה.
  

 דעת גדולי וענקי הדורות על כת "הבונים החופשים"
  

די כמגדולי הפוסקים כתב, לגבי אחד התנאים של הכת ראה בתוכנת "אוצר החכמה"] , 70בשו"ת "שארית יעקב" [עמ' 
ל י לפעוגה בכירה בארגון ''הבונים'' הוא להוציא זרע לבטלה, כדי להשרות על עצמם את רוח הטומאה, כדלהגיע לדר

עם כוחות הטומאה שפעלו באמצעותם בוני מגדל בבל ובעבודתם גם לצורת הנחש. כמו כן, שורה של גדולי 
תן , רבי נ)64"מעגל טוב", עמ' (ה"אחרונים" תקפו בחריפות את "הבונים החופשים" כגון: מרן הגאון הרב חיד''א 

(מהדורת "חברת אהבת שלום", ירושלים, משנת תרפ''ט  64ובא בספרו "שארית יעקב" עמ' צ –מברסלב, רבה של ארם

 מצוה רבה וחיובא„ –, שם הוא כותב [(קצג:), ירושלים, תרל''ו)], הגאון רבי יצחק אקריש בספרו "קרית ארבע" תשס''ב)
פי מגידי אמת, כי  –, כי נתברר לנו עלריי מייסון)פ –(= "הבונים החופשים" עסק ביש פרמסו"ן  רמיא עלי להודיע על דין

ר בספר וכן הוא מבוא (= בוני מגדל בבל)אמונה הלזו היא בת בליעל, עבודה זרה גמורה, שורש פורה ראש מדור הפלגה 
י ...כרק לו)(פר מפורש "פרקי דרבי אליעזר הגדול" בסדר נח...הדב [רבי אפרים חיות, (ד.), ליוורנו, תקע''ט]"אשל אברהם" 

 'ה היוהוא זה ענין התרפים אשר היו ללבן הארמי והם תולים בגדולי ישראל ח''ו ואומרים כי בימי דוד ושלמה ע'
בן (ראה עוד את דבריהם של ה"בן איש חי" . “(= בטקסיהם הם  סוגדים לצורת הינשוף והנחש)משתמשים בבת ראש הנזכר 

א להלן את . נבי, הוצ' זכרון אהרן, תשס''ה)288(הערה יז, עמ' והרד''ל על פרקי רבי אלעזר  בתוכנת "אוצר החכמה") 426דע" עמ' יהוי
  דברי הראשל"צ הרב ע. יוסף ורבי נחמן מברסלב.
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 "בונים החופשים"כמעט כל רבני ועסקני הציונות הדתית שייכים ל
  

ידי הנצרות -ולדה עלנהציונות מושג הציונות הומצא באמצעות עיוות המושג "ציון".   –הציונית הלאומיות 
למניינם על ידי הנוצרים  18 -רוטסטנטית לראשונה באנגליה ובגרמניה בסוף המאה הפ-הרפורמית

של היהודים , המנבא על שובם [ושלילת הקנון הנוצרי הקתולי], מתוך הקשר הבלעדי שלהם לתנ''ך הפרוטסטנטים
ישראל, שלפי אמונתם יכשירו את  המקדש ומלכות-לארץ ישראל באחרית הימים באמצעות קבוץ הגלויות, הקמת בית

 ביאת משיח השקר שלהם. 
החשיבה הנוצריים הנ''ל, -, זה יהיה רק לאחר שהיהודים יקבלו על עצמם את מבנילפי אמונת ההבל שלהם  

ם ית, העוללותר סבר, שכדי שכל יושבי תבל יווכחו בנחיתתו הפיז לכן[על הארץ   כדי לאפשר את נחיתתו של יש''ו ימ''ש
ולא עגול ולכן לותר השמיץ את בי הפילוסופיה המודרנית/פרוטסטנטית) א –חייב להיות שטוח (וכך גם סבר רנה דקארט 

 סינג, (סיימוןהקודש"  קופרניקוס שכתב שמבנה העולם הוא כדורי הסובב סביב השמש וכינהו "שוטה שיצא נגד כתבי
מם את היהודים לא יקבלו על עצ ואםושלדידם אמור לגאול את העולם  , הוצ' ספרי חמד)]2008, 53המפץ הגדול", עמ' 

ון , בפרק "רעיון שיבת צי"לפני היות הציונות"(בספרים י המסורת האוונגליסטית הם יושמדו פ-הנצרות הרפורמית, על
ומ. ערן, הוצ' "עם  , י. שביט25עמ'   "במלחמת הלוחות"ו  147", עמ' 1790-1840בשנים במחשבה הפרוטסטנטית באנגליה 

על מאמצי הקונסולים האמריקאים הפרוטסטנטיים  –.  התערוכה ב"ספרייה הלאומית" בירושלים בשנת תשע''ג 2003עובד", 
       .בארצנו לעודד יהודים להתנחל)

 ודירבונם להקים מלכות ישראל גלויות יהודי-ת כדי לגרום לקיבוץהנוצרים הציוניים לא הסתפקו בתעמולה נוצרי
. (המקדשים)קר, אלא הם גם התנחלו בעצמם בארצנו ויצרו את מושבות ה"טמפלרים" ש-שבראשה יעמוד משיח

נים החופשים". הם גם יזמו תכנית של הקמת "מקדש" מלטה של "הבו-מסדר צלבידי גרמנים מ-מושבות אלו נבנו על
סטנטי של החשיבה הפרוט- פי מבנה-הר הבית, ששם יתקיימו רק תיפלות שויוניות לכל בני הדתות, עלב (טמפל)

בחודש שבט בערך,  למניינם) 20.6.1887 -(בלפני כארבעים שנה ,,  –בי צ-פ. מ. בן  למניינם) 1927 -(בהשויון, כפי שכתב 
שים" חבר הלשכה "מצפה" אשר ל"הבונים החופ עודני זוכר את היום בו הודיע אחד מנכבדי בריטניה צ. ו. מייטר,

ה בלונדון, שבאספת חברים יודיע, כי לכבוד חג מלאות חמשים שנה מעת עלות המלכה וויקטוריה על כסא מלכות
אשר  –או למצער קרוב למקום  –יבנה בית מקדש ל"תפלה" לכל בני הדתות השונות במקום , )20.6.1837(למניינם 

די י-דול הזה תונח ותוקדש למטרתה עלפנה לבנין הג-אבןהמלך שלמה בירושלים.  בו עמד בית המקדש שבנה 
מואלס, יורש העצר של בריטניה ואחרי כן ישלחו צירים מיוחדים  ים החופשים")אוונגליסטי מ"הבונ- (= הפרוטסטנטיהנסיך 

פנחס מרדכי  (א. גראייבסקי,  “לכל קצוי הארץ, לאסוף כסף ההוצאות הדרושות לבנין הזה ובהתאספו יחלו במלאכת הבנין

    . בן צבי, "גנזי ירושלים" עמ' כד, מתוך הספר "גנזי אר''ץ", תוכנת "אוצר החכמה")
נים "הבונים החופשים" הם הזרוע המבצעת של הנצרות הפרוטסטנטית וה"האילומינטי" הוא הזרוע המבצעת של "הבו

טי וממלאים בכת תפקידים בכירים. מייסד האלומינ החופשים", אשר ראשיה הם בדרגות הגבוהות ביותר ב"בונים"
 –ב אדם וויסהאופט, הוא גם זה שהקים בלונדון את המסיון הנוצרי הפרוטסטנטי הממוסד הגדול הראשון והוא כת

ו התיאולוגים (= של הנצרות הפרוטסטנטית) הלותרנים והקלווניסטים השונים זה מזה, אך שייכים למסדר שלנ„
  .ן בו"מינטי את הטעם האמיתי והמקורי של הדת הנוצרית...היש דבר שלא ניתן לגרום לך להאמיובאמת רואים באילו

א אחד, (ממשלה עולמית וצבה"סדר העולמי החדש", כפי שמוצג כיום באתר האו"ם, שהוקם על ידי "הבונים החופשים" 
ניות סינטטיות ואיסור על תרופות צמחופירוק התא המשפחתי, מטבע אחיד ללא אפשרות להחזיק במזומנים, תרופות שהן רק 

ה"ב (נשיא ארונאתרופתיה ודילול האוכלוסיה וכו'), הצריך מאות שנים של הכנות, כפי שכתב הבונה החופשי ברק אובאמה 

בשביל הסדר העולמי החדש שעבדנו עליו במשך „ –כתב לשעבר, הקשור בקשרי חיתון עם משחות של ראשי "הבונים), 
  ידמה יוכלו להתממש, כאשר האזרחים ימסרו את הזכויתיהם לשלטון כל יכול". דורות...הסדר והק

משפחת (מגדולי הבונים והאילומינטי ממי שחידד את משמעות דבריו של אובאמה, היה מזכיר המדינה האמריקני לשעבר 

ינם, בפני חברי "ארגון למני 25,2,09-בפרנקיסטים ומי שהיה מעורב בכל דבר רע שקרה בעולם בעשרות השנים האחרונות), 
 –ר הבריאות העולמי", כשמאחוריהם על הקיר מופיעה תמונה גדולה של אליל הכליה וההרס היווני ושם הוא הסבי

דם בכח או תרומות איברים (= קצירת  –ברגע שהעדר יקבל חיסון חובה בכפייה, המשחק נגמר. הם יקבלו כל דבר „
ילול ד(= היינו, המליארד שישארו לאחר גנטית ולעקר אותם לטובת הכלל איברים) לטובת הכלל. אנו יכולים לשנות 

רבים ואתה שולט בתודעת הכבשים ואתה שולט בעדר. יצרני החיסונים עומדים להרויח מליארדים האוכלוסיה בכפיה). 
 רותי השמדה".גדול! אנו מדללים את העדר והעדר משלם לנו על מתן שי  win-winמכם בחדר זה כיום. זה

י. ל.  –מדעי, עורך -["אזכרה", ח"א, עמ' צ"ח, קובץ תורניהראי"ה, שה"סופרים" העבריים קראו לו "אחד העם הדתי" 

, כותב על משאלות לב אלו של "הבונים" בצורה מפורשת וגלויה לר' חיים פישמן, הוצ' מוסד הר"ק, ירושלים, תרצ"ז.]
אתאיסט "אחד העם" שבתו התנצרה וחי   , (תלמידו של'ין[חברו מישיבת וולוזאשר היה רב בהובאקען  הירשנזהאן
המחתרתיים של –ארגון של הבונים החופשים), חבר התאים-אגודת "בני משה" שהקים אחד העם, היתה תת עם נוצרי.

הציונות הדתית "נס ציונה" ו"נצח ישראל", שטקס ותנאיי ההתקבלות דמו לטקסי ההתקבלות ל"בונים החופשים", 
שכל אחד יתאמץ להגיע למשרה רבנית כדי להשפיע ו'או להיצמד לגדולי ישראל כדי לשטוף את מוחם  כולל התנאי,

ברוח רעיונות הבונים החופשים ביחס לא"י. תאים אלו חתרו תחת אושיות ישיבת וולוז'ין והם קראו לתנועתם מזרח"י, 
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נר, "תולדות האגודה נס ציונה (פרופ. ישראל קלויזשהוא ראשי התיבות "מרכז רוחני", תנועת "אחד העם" 
, מוסד הרב קוק, ירושלים, תשי"ג)]. הראי"ה כתב לו שהוא דואג ופוחד שזה לא יצא לפועל, כי הרבנים בוולוז'ין"

יתנגדו לכך, כי יש איסור לעלות להר הבית לפחות מדרבנן. אמנם, היום כבר כמעט כל ה"רבנים" של הציוניזם הדתי, 
) בהערצה 25.12.08"בשבע" ( עקבות ההשפעה של מורה דרכם. הם אף הביאו בעיתונםמצאו "היתר" לעבירה זו ב

הקמב"ץ של לח"י, שאם זה היה תלוי בו, הוא היה מפוצץ את מסגד עומאר יחד עם -את דברי הטירוף של יהושע זטלר
זו של הצורך הכותל המערבי ובונה שם את בית המקדש, תוכנית אשר הוא אכן תכנן בזמנו. תפיסה פרוטסטנטית 

לבנות את בית המקדש, היתה מעוגנת באידיאולוגיה המילנארית של לח"י, בדבר מלכות ישראל והקמת מקדש והיתה 
תור ("בשבע", מוסף -מייסד הלח"י, כפי שסיפר ההסטוריון של לח"י נחמיה בן –חלום חייו של אברהם שטרן 

לר' חיים הירשנזאן, שפנה אליו במכתב, המופיע בספרו   ).  לכן מציע ר' א. י. קוק שם במכתבו23.2.12אתנחתא, 
לעניות „ –של הירשנזאן ("מלכי בקודש", חלק ד', עמ' ג'), שידאג לבנות טמפל על הר הבית ועל כך ענה לו הראי"ה 

 דעתי יותר היה כבוד הכלל ניכר אם נשתדל שימסרו בידנו בדרך קנין, החצרות הסמוכות להכותל הקדוש פעה"ק, ועל
וזה מקומם נבנה ממש סמוך לכותל...וכל אותן התקונים שמציע כת"ר להיות ערוכים לשירה ולזמרת קדש יהי בה...

(= ברומן) ב"אלט ניי לאנד", על דבר הטעמפל שיעמד שלא . יתמם (= יושלם במדוייק) חזיונו של הרצל
. כמובן, כדי “יופיע ה' בכבודו......כי בית כזה צריך להיות דומה סמוך למקום המקדש, עד במקום המקדש ממש

ש"יתמם חזיונו של הרצל" צריך גם שה"שירה וזמרת הקדש" תהיה מיסות נוצריות, שהרי אם בביתו, הרצל הכניס 
אומנות נוצריות ללמד את ילדיו מיסות אלו, ודאי שבטעמפל שלו יהיו מיסות נוצריות אלו "זמרת הקדש" של ר' א. י. 

שם בחג המולד, שהרי הרצל, מלבד המיסות הנוצריות, שטרח ללמד את ילדיו, אשר אותם לא  קוק וגם עץ אשוח יהיה
"נגוהות מן העבר", פרופ. הנס (-מל, הוא גם דאג כי בביתו יהיה עץ אשוח כל חג מולד, כל זאת הם כדברי בנו של הרצל

ק בניית אותו טמפל מהוה את בניית בית אם כן, כל שכן לדידו של ר' א.י. קוק לא ר .),69י. נדבה, ת"א, תשכ"א, עמ' 
המקדש, אלא גם בניית שאר מפעלי הציונות הם למעשה בנין בית המקדש, כפי שציטט אותו לעיל, ד"ר ברויאר. 
לדידו של ר' א. י. קוק, צריך להיות באותו טמפל הדבוק למקדש גם עץ אשוח שהיה עד סוף ימיו בביתו של הרצל, 

  "יתמם חזיונו של הרצל". כפי שהעיד בנו הנס, כדי ש
נים פעולות אלו בהר הבית, מקורן כמובן גם בשבתאי צבי, אשר רצה לעלות להר הבית ולהקריב שם קרבן, אך הרב

וק אכן . ר' א. י. ק]294מכון מורשת אשכנז", ב"ב, תשמ"ט, עמ' “"משיחי השקר ומתנגדיהם", בנימין שלמה המבורגר, [. מנעוהו מכך
ם וגדולי ישראל, אך תלמידי תלמידיו כבר אינם חוששים מכך ועולים להר הבית במסגרת חושש מתגובת הרבני

רת ן בצוהבנייה החופשית והתפיסה השבתאית המודרנית, כפי שראינו לעיל. עם קום המדינה בנתה הציונות הדתית בני
ם משך) וכיסוה בסמלילו "היכל שלמה", כפי שנקראה לשכה כזו כאן בארץ  (כפי שנראה בהה היכל  המקדש וקרא

אל של כת "הבונים החופשים" אפילו בחדר המדרגות של הבנין. הרבנים של הציונות הדתית לחמו נגד גדולי ישר
ב" , מרכז הרהעולמית", כהמשך ל"ישיבה המרכזית העולמיברצותם להקים במבנה זה סנהדרין בשם "ארגון הרבנים 

ת , כפי שעשה הבונה החופשי נפוליאון בונאפרט בצרפנהדרין"באמצעות "ס כדי לקדם את ה"הסדר העולמי החדש"
שום מבנו בנין זה כהיכל המקדש, הן משום שהמקדש מהוה חלק מרכזי בטקסיהם האפלים של "הבונים" והן הם ולכן 

 חוק, שהסנהדרין שכן בבית המקדש ובכך הם רצו להכפיף את גדולי ישראל והחרדים, היינו את כל היהודים, על פי
בכך לחסל את העם היהודי. זממם של כל אותם בונים ופרוטסטנטיות -ציות לממסד הציוני לגחמותיו הנוצריות תוך

מרן הרב  –רבני הציונות הדתית, לא עלתה בידם, בזכות עמידתם האיתנה ומלחמתם של גדולי ישראל  –חופשים 
כת ליכים ת ושכפי שאנו רואים היו כולם שימבריסק ושל מרן החזון איש נגד אותה כנופיה של כל רבני הציונות הדתי

  ה נפשעת ואפלה זו של הציונות הדתית מהפרק. ירדה מזימ וכך ארגוניהם-הבונים החופשים ותת
רפאל אבולעפיה היה מראשי "הבונים החופשים" בא"י והעריץ את  – הסיבה לקריאת שם המבנה "היכל שלמה"

["סקירה ך שהוא החשיבו כדודו כ –של הבונים החופשים עד כדי 33 המורה העברי הראשון דוד יודילוביץ, בעל דרגה

צליח ביץ היודילועל הבניה החופשית", עמ' ה', מהדו' ב', הוצ' "הלשכה הלאומית הגדולה בארץ ישראל", תמוז, תש''ג, ת''א]. 
 בני דותו, בכאלףלבצע באלימות אכזרית בחסות פקידות הברון שהיו חברי הבונים החופשים ג'נוסייד רוחני לפי ע

ת אונכדי מייסדי המושבה החרדית ראשון לציון, יחד עם המורה העברי מהבונים החופשים לובמן ובכך הוא הרס 
חריו בהלוויתו הספידו רב המושבה מהציונות הדתית הרב זבולון חרלפ, בנו של תלמיד הרא"יה ולא ראשון לציון.

  ).13,8,43ו' הספידו נציג "הבונים החופשים" ("המשקיף", יום 
והחל לפעול בגלוי, כחבר בכת בינלאומית זו רק אחרי  )2(שם, עמ' יודילוביץ ידע על "הבונים החופשים" כבר מנעוריו 

ששורשה  "שער היכל שלמה"עם עזיבת פקידות הברון את ראשון לציון (שם) בלשכת  1900פיטוריו כמורה בשנת 
לרשות "המזרח הגדול" של צרפת בשם  1906שעברה בשנת ,,היה בפריז, מקום מרכזה של "אליאנס" (שם), 

ינברג  והביל"ויי ד"ר מרק שטיין (שם), שהשתייך גם לאגודה החשאית יואז הצטרף אליה גם יוסף פ“ 'ברקאי'
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ידי מאיר בלקינד ויוסף -והחתרנית "בני משה" יחד עם יודילוביץ וניהל את בית הספר ביפו, שנוסד בשנת תרנ"ג על
  ו"אליאנס"  ]364בתוכנת "אוצר החכמה", עמ'  380יעזר רפאל מלאכי, "פרקים בתולדות הישוב הישן", מס' [אלסמחון  

, ")("טמפל" פירושו הוא "מקדשקר בשם "טמפלרים "היכל שלמה", מקורו במסדר "אבירי היכל שלמה", הידועים בעי
וטסטנטי, שנוסד בוירטמברג שבגרמניה למניינם. מסדר בשם זה בעידן החדש, הוא מסדר פר 112-שנוסד בתחילת ה

התיאולוגיה של למניינם, אחרי פרישת חלקם מהכנסיה האוונגלית הלותרנית של נסיכות וירטמברג.  119-במחצית ה
ת קבוצה זו שצמחה מהפייטיזם הלותראני הרפורמטורי שלחם נגד הנצרות הקתולית וגרסה שיש להשתית את הנצרו

ידי חזרה -למקדש, שתתכן רק על הת הקמאית המשיחיסטית והפיכת החברה עצמעל "אמונה שבלב", חזרה לנצרו
"הבונים  מסדר "צלב מלטה" של של 17היו מסווגים בדרגה (הטמפלרים ות בה ישראל והקמת מושבות חקלאי-לארץ

מהם . עם עליית הנאציזם, הם הצטרפו למפלגה הנאצית וחלק )".כונתה כבעבר "שער היכל שלמה הכשלהו החופשים"
 לגרמניה תמורת הם הועברולבקשת ראשי הציונות, עם הנאצים אנגליה שירתו גם בוורמאכט ובמסגרת הסכם של 

  יקס.ז-העברת המתבוללים בגרמניה לארץ ועוד תנאים, כפי שסוכם בהסכם פרנז
" ו"רעמסס )1906(השתלט עליו באמצעות הכספים לצורך אחזקת המוסד. יודילוביץ גם הקים את הלשכות "סוקרטס" 

  של "הבונים החופשים" במצרים (שם). ) 1912(
ות, נציג לדוגמא את הצורך המיידי של "נאמני הר הבית" ו"מכון המקדש" לבנות את המקדש בהר הבית ואף באלימ

יה (שהיה חבר הכנופראשי שלמה גורן ה–כפי שהדבר הופיע תחילה בדרישתו של תלמידו של ר' א. י. קוק, הרב  הצבאי

ת ממח"ט הצנחנים מוטה גור, מיד לאחר סיום "מלחמ ומית האנטישמית "הבונים החופשים", כפי שנראה להלן)הבינלא
הסיור של נפת שכם זאב צחור, היה נוכח בשעת המעשה,  –ששת הימים", לפוצץ את המסגדים בהר הבית. מפקד כח

הכח כתב על כך ומאוחר  –צצו. מפקדכששלמה גורן דרש לפוצץ את המסגדים והתקצף על מוטה גור כשהוא סירב לפו
הדור דאז, מרן  –. לעומת זאת, בעקבות דרישת גדול)32למניינם, עמ'  13.6.2012("ידיעות אחרונות", יותר פירסמו בעיתונות 

  בית לווקף.ה –רבי ייחזקאל. אברמסקי זצ"ל, מסר שר הבטחון משה דיין את מפתחות הר
הדתית, לבצע מהלך  –בהתארגנות של "המחתרת היהודית" מהציונות המשכה של תוכנית פיצוץ המסגדים, התבטא

 ן.התיכון. המקור לבנייתו המיידית של המקדש, נלקח מ"הבונים" כדלהל –אלים זה שעלול היה להבעיר את כל המזרח
בבן "הרשע" את כל  שמיקםדתי של צפת שמואל אליהו (ה –בשנת תשע"ו פגשתי סטודנט, תלמידו של "הרב" הציוני

 7וץ שהוא הוציא לאור (ער בין ארבעת הבנים, בהגדה של פסחגדולי ישראל שכיוונו את כל החרדים מאז ומעולם, 

הטריקו שלו מופיעה תמונת מסגד עומר בהר הבית עם כיפת הזהב שמעליו ולידו  –כאשר על גב חולצת, )]26,4,04

טריקו אלו לתלמידיו,  –ל אליהו מחלק חולצותלפעמים מותר להוריד את הכיפה". כששאלתיו, מדוע שמוא" –הכיתוב 
המשיח לבנות –הרי הוא עובר על השבועה שהשביע אלוקים, שלא להתגרות באומות ורק אלוקים יצוה במועד ביאת

"עכשיו זה כבר   –המקדש ואז ירד גם בית המקדש של אש מן השמים. הוא סובב את ידו כמו מאוורר וטען –את בית
ם , משות אנטישמית ציונית אופיינית זו, באמצעות מיקומם של כל ענקי האומה בתור הרשעיםזמן המשיחיות". גזענו

ת שלדבריו אינם מכירים במדינה, כשהוא מסביר שזה כפירה בעיקר, כדברי ההגדה "לפי שכפר בעיקר", מוכיח א
ות" הנוצריים רוטסטנטית וביום הזכרון ובחגאה "יום העצמאפ-מוחו המעוות, שמי שכופר במדינה הנוצרית

  בונים החופשים נקרא רשע. ה –פרוטסטנטיים של עובדי השטן 
 כתב אחרון המקובלים (כדברי מרן ה"חזו"א"), מחבר "לשם שבו ואחלמה", מרן רבי שלמה אלישיב (ספר הדעה,

 למכתו אין תרופהוהכלל הוא, כי מי שנשתבש באיזה דעה כוזבת רחמנא ליצלן „ –ח"ב, דרוש ד' ענף י"ט, סי' ו') 
  “והוא בכלל מה שנאמר "כל באיה לא ישובון" והוא גרוע מרשע גמור...אבל המתחכם בעיניו רחוק הוא מתשובה

שמואל אליהו אינו יכול כלל להיכלל בארבעת הבנים בהגדה, כיון שהוא מין שהוא גרוע מהרשע בהגדה, הגדרה 
רפורמית/מודרנית/פרוטסטנטית הכומר מרטין שייחסוה חז"ל לנוצרים הקמאיים שכפרו בעיקר, שמייסד הנצרות ה

-לותר קרא לחזור לאורח חייהם בקומונה ולכן כל ראש סניף של בני עקיבא (היינו, כשרבי עקיבא היה עדיין עם
הארץ) נקרא בשם הנוצרי "קומונר", לפי הדרכת קומונת בורדרהוף הנוצרית פרוטסטנטית. ברם, שמואל אליהו לא 

הנמיך את עצמו עוד יותר בהופכו לליצן זמר, כשהוא מרקד לעיני נשים, שמנענעות את גופן, הסתפק בדרדור זה, הוא 
עם הידים למעלה כמסוממות מולו וחלקם נראים כמי שהגיעו מסיום עבודתם ברחוב הירקון בת"א, כשהוא מעודד 

דים אלו המייצגים אותן להצטרף אליו בשירה וכל זאת, תוך שהוא לבוש בלבוש הרבני, בכך הוא גם מוזיל בג
מכובדות של רב בישראל. התנהגות בהמית זו אכן מתכתבת עם כל ארבעת היסודות של טומאת הנצרות 
הפרוטסטנטית בעקבותיו של ראש מפלגתו נפתלי בנט, שהכריז את סיסמתו של מייסד נצרות זו הכומר מרטין לותר 

ת של הקורונה, כחלק ממזימת הבונים החופשים "יש לעשות רפורמות בדת". שמואל אליהו כמובן מטיף גם לתבהל
והאלומינטי של דילול אוכלוסיות העולם, ליצור פחד היסטרי ומדומה ואכן כבר כיום ישנם כמליון אנשים בארץ 
הנזקקים לטיפול פסיכיאטרי כתוצאה מתבהלת זו. שמואל אליהו תוקף את החרדים שאינם מוכנים להיכנע לסיחרור 

ציאו חיסון מדומה לקורונה כולם ירוצו ריצת אמוק להתחסן ואז יוכל ביל גייטס מראשי זה וכל זאת שכאשר ימ
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האילומינטי להרויח כפול, גם הרבה כסף מחיסוני הדמה של חברת תרופות הענק שלו וגם לגרום למותם של מה 
די לשלוט באורח שיותר אנשים או הטלת מומים בהם באמצעות "חיסונים" אלו וגם להכניס לחיסונים אלו שבבים כ

  מוחלט עליהם. 
חרת אכן הגיע הזמן שהחרדים יכנום בתואר האמיתי שלהם "כמרים" של נצרות זו ואת מוסדותיהם מכוני נצרות, א

  הם עוד נותנים כח לסטרא אחרא להשתלט ובכך להרחיק את בוא משיח צדקנו.
ורכי ע" ח"ג, אגרת תתקצד, אך שם זייפו אגרת זו של הראי"ה להירשנזאן, שהבאנו לעיל, מופיעה ב"אגרות הראי"ה

לכי הספר את המכתב והעלימו מתוכו את השורות שציטטנו לעיל מספרו של מקבל האגרת, חיים הירשנזון בספרו "מ
 אבי "ישיבות" בני עקיבא כתב בהקדמה לכרך זה, כי כל מילה באגרות אוצרת בתוכה –בקדש", על אף שמ. צ. נריה 

ם ותה האו של זיוף, שקרים, סילוף וקונספירציה מהווה חלק מובנה בשיטת הציוניזם הדתי, דברים חשובים. תופעה ז
- . נריה היה הראשון, שיישם את המלצותיה של הקומונה  הנוצריתמצ.  .הציוניזם-מחקים מתרבות האם שלהם

לה ית הקמאית, שפרוטסטנטית "האחים בורדרוף" בגרמניה, שגם בלבוש תתבטא החיבור לאדמה, לפי המסורת הנוצר
הטיף מרטין לותר מייסד הנצרות הפרוטסטנטית. נריה היה הראשון שלבש את הכיפה של הדת הנוצרית 

הכיפה הסרוגה, העשויה מפשתן הגדל באדמה, כשמסביב לכיפה נוצרית זו נסרגו פרכילי ענבים.  –הפרוטסטנטית 
של  שקומונה זו תחנכם כיצד לשלב את היסודותהמלצות אלו ניתנו לנציגי הציונות הדתית שנסעו לגרמניה, כדי 

–זברגנצרות זו שעליה היו אמונים חברי הציונות הדתית עם עבודת האדמה וראה על כך בארוכה בספרה של לילך רו
צבי,  –,  הוצ' יד יצחק בן142נשים ומגדר בציונות הדתית בתקופת הישוב",  עמ'  –"מהפכניות בעל כרחן  פרידמן, 

 ה וכן בעבודת המחקר על הקיבוץ הדתי. שם גם הובא על הכותרת הראשית בעיתון "הצפה" בשנתירושלים, תשס"
אד מתשנ"ט, שכאשר באו נציגי הקומונה להתרשם, כיצד יישמה הציונות הדתית את המלצותיהם הנוצריות, הם היו 

ת, ים היטב באותה נצרום, אנשי הציונות הדתית, ממוקמידיהמרוצים ורוו נחת  נוצרי אמיתי לראות, כיצד תלמ
  שהמקובל האלוקי רבי שמשון מאוסטרופולי הגדירה בחיבורו בקבלה "קרנים" בשם "מרכבת הטומאה". 

" "הנזיר וכן חתנו של "הנזיר" הרב הראשי שלמה גורן ובנו של [נראה בתמונה עם סימן זיהוי של הבונים]הראי"ה קוק 
, כפי שאישרה זאת אלמנתו וכן שמענו על כך מהרב הראשי הן, כפיישוב הכ –הרב הראשי של חיפה לשעבר שאר

ם של אילת משה הדאיה בראיון טלפוני מספר זאת וגם מצהיר שהוא עצמו שייך לארגון זה וכן רובם של הרבני
הארגון "בני ברית". הוא אכן הודה, שכאשר מגיעים לדרגה השביעית –הראשיים השתייכו לארגון זה או לתת

ך, ו ואילזזה כבר מאוד חמור, היינו, הצורך להאמין ב"אותו האיש" ובשטן כאליל האור. מדרגה  ב"פירמידת הבונים"
התנהג לגם מי ששייך לאגף החילוני של הנצרות הפרוטסט' חייב לעבור לאגף הדתי שלה, אף שכלפי חוץ הוא ממשיך 

    ולהתבטא כמי ששייך לאגף החילוני של דת זו. 
ך ששלמה אבינר ראש "ישיבת" 'עטרת כהנים' וראש רשת "ישיבות" כון דיווח על כן ניסן אברהם מהעיר חבר–כמו

מן ושיינ 'הר המור' צבי טאו, גם הם שייכים לארגון "הבונים החופשים" כדבריו ועוד רבים ממנהיגיהם כעו"ד בסוק
    ". ראש המועצה הדתית של ת"א הנראה בתמונת המסיבה של הצטרפותו של שלמה גורן ל"בונים החופשים

פת , מראשי מייסדי הציונות הדתית גם השתייך לכנופיית "הבונים" ולכנופיה המסונ(ברלין)ילן א –כן, מאיר בר –כמו
  .)12.9.48(עיתון "המשקיף" אליה "בני ברית" 

 אגודות הסתר של "הבונים החופשים" שולטים על הממסד השלטוני בארצנו והבונה החופשי דניאל אוסטר, ראש
ר לים התמרמר בגלוי בישיבת העירייה על כך, ש"אחיו" מלשכת "הבונים" לא עזרו לו כדי להיבחעיריית ירוש

הבונים "ידי כנופיית -. מפלגת הציונות הדתית נשלטה תמיד על(עיתון "מעריב", ג' שבט תשי"א)לראשות העיר 
ה, פרסם הפרופ. מים אלבי„  – )4.3.51(החופשים" ולא רק"רבניה", כפי שהובא בעיתון המפלגתי שלה "הצפה" 

, וראש המחלקה ידי קורט גדל-, שהופרך לאחר מכן על'zf(מגרמניה, מיוצרי המבנה המתמטי החזק ביותר בלוגיקה המתמטית פרנקל 

 "הפועל המזרחי". בגילוי דעת עת על הנימוקים, שהביאוהו לפרוש מתנועתד–) גילוילמתמטיקה הראשון באוני' העברית
השפעת ההתרוצצות המתמידה בין סיעות המפלגה, החריפה מתוך ניגודים אישיים, ב,, – אהשלו נמצאת הפיסקה הב

  “.שי"א)(עיתון "הצפה", ז' שבט תוהחלישה את ההגנה על האידיאלים של תורה ועבודה"  (של "הבונים")אגודות הסתר 
עם מפרסם הודעה פומבית למניינם), מחמיר מרן ה"חפץ חיים" את יחסו אל ר' א.י. קוק והפ 1925בשנת תרפ"ה (

עליו, בלא להזכיר את שמו. הודעה זו מתייחסת לחילול השם שגרם ר' א. י. קוק, בנותנו את חסותו למפעל הכפירה 
האוניברסיטה העברית. ר' א. י. קוק לא חזר בו ממה שאמר  –של "הבונים החופשים" הגדול ביותר אז בארץ ישראל 

מוסד זה יכול להיות אכסניה של תורה. ר' א. י. קוק גם לא גינה את דברי חברו בנאומו בפתיחה, כי בתנאים מסוימים 
ח. נ. ביאליק, אשר דימה מוסד זה ל"בית המקדש השלישי", עפר לפיהם. למעשה, אם היתה לר' א. י. קוק מעט יראת 

דברי ביאליק, אשר שמים הוא היה קורע את בגדיו לשמע אמירות אלו של ביאליק ושל עצמו, אלא נראה כי נעמו לו 
אליו כתב בחמימות והערכה במכתבים הנמצאים כיום ב"בית ביאליק". גם בנו, צ. י. קוק מתייחס לביאליק בהערצה 

. במשך השנים הוא גם לא פירסם התנצלות פומבית על שתיקתו ועל )74("גדול שימושה", ח"ב, סימן ע"ה, עמ' גדולה 
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ון זה ממש אמר שבתאי צבי בזמנו, ויוצא איפוא לפי דברי מרן ה"ח"ח" מה שהוא אמר. ראינו לעיל כי דברים בסגנ
  שר' א. י. קוק רוצה "לעקור את כל התורה ומצוותיה".

מרן ה"ח"ח" כחכם עדיף מנביא הכליל את ר' א.י. קוק בכלל אלו הסוברים שהאוניברסיטה היא "בית המקדש 
, דרה זווניזם, שלא רק מפעל שימוד ציוני זה נכלל בהגהשלישי", אך ר' א. י. קוק סבר כחלק מתת התרבות של הצי

.י. אאלא כל המפעלים של הציוניזם נכללים למעשה תחת כותרת זו. ד"ר יצחק ברויאר מעיד במאמר לזכרו של ר' 
גי שדעתו זו אף היתה מפורסמת בזמנו. הוא מצטט את אחד ממנהי "המעיין", תשרי, תשמ"ו, כ"ו, גליון א']קוק [

י. ל ר' א.שמ.מ. אוסישקין, (שהיתה לו השפעה על ר' א.י. קוק) מתוך דבריו בקונגרס הציוני על אישיותו הציוניזם 
,,...רבים מכירים בודאי את התשובה הנפלאה (= המתאימה למסורת התנועות המילנאריות של הנצרות  –קוק 

ויות.) המשיח עצמו יקבץ את כל הגלהפרוטסטנטית , אשר ממנה נשאבה תפיסה מעוותת זו, בניגוד לדברי חז"ל שרק 
נמצאו  –ם  אותה נתן (= ר' א.י. קוק) לרב נכבד מאוד... התשובה היתה: יודעים אתם, כי בזמן שבית המקדש היה קיי

ם, בו העזרה, ההיכל וקודש הקודשים ובאיזו דרך מותר לו להשתתף בעבודת בית המקדש. היו שם כהנים, לוויי
בל יים, א. כל אלה, כך אמר המנוח (= ר' א.י. קוק), היו בזמן שבית המקדש כבר היה קישראל ועזרה מיוחדת לנשים
ות. אז רשאי היה כל אחד להכנס לפני ולפנים, כי היתה זו עת לבנות. לא היו מחיצ -בשעה שבנו את בית המקדש

ים ין החרדבוער ובינינו, . אנחנו עכשיו בעת הבניה ואין מחיצה בין הנבונים את הבית השלישיהיום, כך אמר אנחנו 
בי . ראינו לעיל, כי דברים אלו ממש אמר שבתאי צ“הניחו לנו לבנות תחילה את בית המקדשלבין החופשים... 

  תיה". בזמנו וכן ביאליק ויוצא איפוא, לפי דברי מרן ה"ח"ח", שר' א.י. קוק רוצה "לעקור את כל התורה ומצוו

תחיל הבונים החופשים" וה"אילומינטי" (המוארים, הנאורים), אינו מראינו, ש"סדר עולמי חדש" של "סיכום : 
 CFR -ב 2804, מס. 27של האו"ם וב"כפר הגלובלי", או בהכרזתו של ביל גייטס ובנימין נתניהו דרגה  21באג'נדה 

 ת("המועצה ליחסי חוץ" בכת "הבונים") על סדר זה, בו תהיה ממשלה עולמית אחת וצבא אחד, אלא החל בהכנו
לסדר זה כבר מאות שנים לפני כן, כאשר המגמה היא לאחד את כל אוכלוסיות העולם תחת כנפי ארבעת מבני 
החשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית ללא כל מחיצות. למשל, בניית טמפל (מקדש) על הר הבית המשותף ללא 

ו. על רעיון זה ברומן של מחיצות לכל הדתות, על בסיס מבני החשיבה הפרוטסטנטיים ומייד הרצל מחקה וכותב
ה הציונות הדתית מתחילתה נוסדה כחלק מ"הבונים החופשים" באגודות הסתר בישיבת וולוז'ין, עם תנאיי קבל

שגם [המתאימים לאותם תנאיי קבלה של כת עובדי השטן "הבונים החופשים", כאשר הבונה החופשי ראי"ה קוק 
 מל אחדססת היד לתוך מעילו וגם קיבל מדליה מאת הרברט סמואל, בו נראה נראה בתמונה עם סימן הזיהוי מ"הבונים" של הכנ

. ה. סמואל שהקים את הרה"ר, שהקים את הרבנות הראשית, היה שייך למספר מסדרים של "הבונים המסדרים של כת זו
רמן בנטוויץ להקמת . סמואל מינה את נויקיפדיה)ו -החופשים", כגון "מסדר אמבט", שבראשה מלכת אנגליה (ע' מסדר אמבט 

לק נוטל ח .])279ועדה שתמנה את הרב הראשי. בנטוויץ היה גם הוא קצין ב"מסדר האמפריה הבריטית" ("ירושלים", עמ' 
י של בראש הכנות אלו. הכנות אלו מתחילות בכתביו, בהם הוא חוזר ומדגיש את האוניברסליזם הנוצרי קלווניסט

"כלליות ישראל",  –עשה היא ליצור "כפר גלובלי" של כל יהודי העולם כתות אלו גם בכל עם, כשהכוונה היא למ
 נטי של"כלליות האומה" וכן את שבירת המחיצות בין החרדים לחופשיים, כמובא לעיל וכמובן מייחל לטמפל פרוטסט

לכך  "הבונים", שבכך "יותמם חזונו של הרצל", כפי שניסו לעשות "הבונים" האנגליים, כמובא לעיל. הוא מטיף
בזמן הזה שרבו הפריצים, נושאי דגל ההפקרות ביד „ - שרשע וצדיק הוא היינו הך ("אורות מאופל", פרק כ')

באה מפני השפלות הכללית, שעדיין לא נגמרה  פלוגתא זורמה...שהכשירים נושאי דגל ה'...כל עיקרה של 
..זאת היא ממש מחשבה של ע"ז הטהרה...אין קץ לרעות הגשמיות והרוחניות של התפרדות האומה לחלקים.

(= אכן הם השתלטו על לב שהם דבוקים בחפץ ליבם ללב האומה שעם כל רשעותם כל זמן  הרשעיםכללית...
עמך כולם צדיקים". (= בשיא רשעותם הם צדיקים.) "ו –עליהם נאמר  –האומה וריסקוה על ידי התבוללות.) 

וצרי . אמנם הוא אינו מתאפק ומפר את השיויון הנ“הצדיקיםוחיצוניות הרשעות שלהם מועילה היא לאמץ את כוח 
ותר כדי לדרבן את הצדיקים להפוך לרשעים ואז יושג השיויון המיוחל של "הבונים החופשים" וכותב שהרשעים י

הנפש של פושעי ישראל שבעקבתא דמשיחא, „ –טובים מצדיקים ועדיף להיות רשע מאשר להיות צדיק בעת הזו 

 האומה (= יסוד "תיאוריית הגזע האנטישמית ולתחיתרים אל ענייני כלל ישראל לארץ ישראל אותם שהם מתחב

ין פלא א). למקרא טירוף זה, 19("ערפילי טהר", עמ' “הציונית") היא יותר מתוקנת מהנפש של שלומי אמוני ישראל

שהם  מצבו היה כה קריטי, שמייד אחרי מלחמת העולם הראשונה קוק מיהר לברלין לדרוש בטובי הפסיכיאטרים, אך
  (כפי שסיפר רבי יחיאל וינברג, רבה של ברלין דאז למרן רבי א. י. ל. שטינמן).לא הצליחו לעזור לו 

רת ד"ר יצחק ברויאר תיאר בהספדו את מחלתו הנפשית של ר' א.י. קוק  כאימפולסיבית וכיום מחלתו היתה מוגד

נדמה כי הדמיון היה מתכונותיו מלידה וכוח חשיבתו חזק יותר  לסיבי ביותר...בהיותו אימפו„ –דיפרסיה -כמניה

 ת ביןבסינטזה (= הכללה, איחוד, שיויון) מבאנליזה (= כושר ניתוח הגיוני)...בזהרם המסנוור נראו לו הגבולו
  נראה הנאמנות לתורה ובין הכפירה בה כמטושטשים...בסוף ימיו (= בשנתו האחרונה) כבר כירסם בו הספק, כן היה
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י, לספורט ושחמט  אולימפיאדות –די האילומינטי ו"הבונים החופשים" י-גלובליות, היינו, מערכות חובקות עולם על
ן א'). ("המעיין", תשרי, תשמ"ו, כ"ו, גליו“אם באמת היה קרוא לעשייה כזאת, עשייה (= מגלומנית) מעין אלוקית

חורה שבטקסיהם האפלים והסודיים של "הבונים כמובן, כבונה חופשי הוא מחויב להערצת טומאת המאגיה הש
ת הטהורות והטמאושכל החכמות שבעולם, הפנימיות והחיצוניות, „החופשים", כשהוא הופך טומאה לטהרה ולהפך 

("ערפילי עלה בעלויים מת, מכוונות כוונה עצמית וכל מה שנכנס בחוג ידיעתן הרי כולן כולן –הן לגבי דידהו  –
וך כלל רואה קוק את כל סוגי הכפירה כמעדן וממליץ לצלול לתוכה ולהרגיש שהוא שוחה בתכ .“טהר", עמ' י"ט)

רבות ("הת “מי שמכיר את התוך שבכפירה מצד זה, מוצץ הוא את דבשה ומחזירה לשורש קדושתה„ –דבש 
  ). 16-17הישראלית", עמ' 

בין ללמי החדש להשוות בין היהודיות קוק אינו מסתפק בשיויון בין הקטבים הנ"ל והוא ממשיך במסגרת הסדר העו
 הנצרות וכרגיל כשלב ראשון, אף לראות בנצרות כ"דת האהבה" העדיפה על העם היהודי ותורותיה והצבת עצמו

  כמשיח. קוק מחליט להקים ירחון
ל ש יכתו["הניר", מאמר "דרך התחיה", חוברת א', ֹקובץ ספרותי, יו"ל על ידי "חובבי ספרות בארץ הקודש" (= בער

ם הוא ות שגר' א. י. קוק), ירושלים, ה' תרס"ט, דפוס לעווי ושות'], כדי לרצות אולי את הנחיתיות שפעמה בו ולהרא
נאה יכול להחשב כאחד מ"סופרי" הציונות ולכן הוא ראה צורך להוכיח שגם הוא אינו מפגר אחרי הנחיתיות של ש

רב  שכינו את עצמם "סופרי" הציונות, שחשו נחיתות –בעצמית ורדידות פרימיטיבית ששטפה אז את מוחם של  הער
רצתה לשרש את השנאה  באמתמול הנצרות. קוק כתב שם שיש"ו היה אישיות עם כוחות נפש כבירים וש"הנצרות 

"ו מכנסת ישראל במקורה האלוקי" עפ"ל. כאשר הוא נשאל כיצד יתכן שהוא יאמר כפירה כזו בוטה, הוא ענה שיש
שבתאי  אך עם פגמים כמו בלעם הנביא ("אגרות ראי"ה", כרך ב', אגרת שע"ח, עמ' ל"ד, תשכ"ב).יכול להיות נביא 

, , הוצ' עם עובד323צבי רק העלה כאפשרות שהוא יעלה את יש"ו לדרגת נביא (גרשם שלם, "שבתאי צבי", עמ' 
 י אותםברנר, שנחשב אז בעינ), אך לר"ק יש"ו הוא בוודאי נביא. אמנם, התבזות זו לא עזרה לו. יוסף חיים 1974

העת שלו  –"סופרים" מתוסבכים, כמבקר הספרותי החשוב ביותר, תקף בצורה קשה ביותר את קוק (בכתב
). ברנר כתב שם על הרב קוק שהוא אדם 324 –5"כתבים", עמ'  –"המעורר", שיצא לאור בלונדון והובא בכתביו 

רידי בר "שך גם העיד הרב ליפשיץ, מזכירו של  הגר"י ווינברג מחמבולבל, הסובל מסכיזופרניה (= פיצול אישיות). כ
    אש", שהיה גרפולוג ידוע, שהשווה בין כתביו ההלכתיים והמחשבתיים של הרב קוק. 

ו שאחר כל הנאותיו המבולבלות וחזיונותי„  –ברנר כתב עליו שהוא מתחזה לאדם מוסרי עם כוונות עמוקות בדבריו 
ם , שהיא טובעת בעולהחיצוניתאלא תולדת הלך נפש קרועה לשניים (למרות כל אופל...המופרכים, שכולם אינם 

 –עת זו. בפרט אחרי שבנו, צבי–התקפה זו הספיקה לקוק להבין, שאין כל טעם להמשיך בהוצאת כתב. “האור...)
ריה, ת אליו (מ. צ.נדי מכתב אל ברנר, תוך התחנפות והתרפסוי-יהודה קוק ניסה לשנות את יחסו של ברנר לאביו, על

  ). ברנר אפילו לא טרח לענות לו תשובה.300 –298"בשדה הראי"ה", עמ' 
נה" ". אמנם, אף אחד מראשי הציוניזם לא ראה את עצמו לחוד כ"בוולהיבנותידוע השיר "אנו באנו ארצה לבנות 

 אלא גם מכריז באזני האומה, אך ר' א. י. קוק, לא רק רואה את עמו דרך משקפי תרבות האם שלו כעם הרוס,
כ"ח אב תשס"ח), בו בזמן שהוא היה  682("באהבה ובאמונה" גליון  "אני בונה האומה"-ה"נזיר", כמגלומן אמיתי

 ובמחיצת תלמידים„... –למעשה מראשי הורסי האומה. אמנם, יש לכך בסיס הזייתי קודם, כפי שכתב תלמידו לשעבר 
ן בהושע ו ביחס ליעדו עלי אדמות...ששורה בו גלגול ניצוץ מנשמתו של יהמקורבים ביותר אפיין פעם אחת את תפיסת

  , הוצ' מודיעין, ספריית מעריב, תשי"ט, ת"א). 226. ("ספר הדמויות", ד"ר עזריאל קרליבך, עמ' “נון
ס חא מיייוסף. הו-ר' א. י. קוק אינו עוצר ביהושע בן נון, שגעון גדלותו אינו יודע גבולות והוא מגיע עד לראש השבט

[אגרות  “ידעתי "כי למחיה שלחני ה' 'אל אדמת הקדש'„ –את אמירתו של יוסף לו עצמו ביחס לתפקידו בעם ישראל 
,כרך משיח בן יוסף ("סיני" כעקבהראי"ה" (ח"א קפט)]. את הרצל כראש הציונות המדינית הוא רואה, כידוע, רק 

. מ' ח'עצמו, כדברי תלמידו "הנזיר" ("שבחי הנבואה", ע מ"ז, עמ' שכ"ז), אך לעצמו הוא מייעד את תפקיד המשיח
בונה  ורואה את עצמו כמשיח בן יוסף בכבודו ובעצמו. לגבי מה שהוא אמר לנזיר שהוא "שבחי הראי"ה עמ' רצ"א) 

מטרתי „ –["אגרות הראי"ה" (שיד)]  האומה, הוא מבאר ומרחיב יותר לגבי תפקידו כמשיח באיגרתו
יח, זה . כיוון שלדידו הוא המש“נצחים על המלאכה הקדושה, ליסד בציון אבן בוחן פינת יקרת...להיות מהמהברורה

אתחלתא דגאולה, ודאי הולכת „ –אך טריוויאלי, שלגביו הוא כבר נמצא באמצע התהליך של התחלת הגאולה 
  ומופיעה לנגד עינינו.

ניתן בקלות לשלוט על האוכלוסיות כעל כבשים, ערבוב מעוות זה, אכן יוצר את הבסיס ליצירת סדר עולמי חדש, שאז 
כשאינם יודעים בין ימינם לשמאלם ומאבדים את שפיותם וניתן להפעיל עליהם את הדיקטטורה הדיגיטלית של 
האילומינטי ואכן כיום אחרי שהציונות הדתית כבר נמצאת במצב זה, כשרובם כבר עברו לאגף החילוני והמסורתי של 

החליטו לא מכבר בכנוס של "הבונים החופשים" שיש לעת הזאת להתרכז רק בגרעין הקשה  הנצרות הפרוטסטנטית,
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הציבור החרדי, כשסוכניה דורשים באמצעי התקשורת ובמשרדי הממשלה מהציבור החרדי להשתלב  –שנותר יהודי 
יה, שמדינת החברה הישראלית, כדי שהם לא יפריעו לקידם המטרה של דילול האוכלוס –בסחי ומאוס שהם יצרו 

המל"ג מצהירים לגבי המנזר  –של אונסק"ו של האו"ם כשם סוכני האילומינטי  21ישראל כבר חתמה עליה באג'נדה 
האקדמי (המתפורר, ראה "כל שקרי האקדמיה" של פרופ. עוז אלמוג) של הנצרות הפרוטסטנטית ש"משימה לאומית 

ותיהם האפלות של הבונים והאילומינטי לרסק סופית את לשלב את החרדים באקדמיה". אי שילוב זה בולם את תוכני
כל מגזרי האוכליסיה כאן בארץ, מבחינה נפשית, אנושית וכלכלית. הפעולה המעשית של הראי"ה כדי לממש את 

מרכז הרב", היינו ניסוח שם המוסד כולל את המושג  – העולמיתשאיפות "הבונים", היא הקמת "הישיבה המרכזית 
"עולמי". המטרה היא ליצור כביכול ישיבה אחת עולמית במקום מספר ישיבות ובכך לגרום שוב  –של "הבונים" 

לאחידות בסגנון הלימוד העולמי. מטרה זו נחלה כידוע כשלון חרוץ. הנסיון הבא, כאמור לעיל, היתה הקמת "ארגון 
ות "הבונים" והאילומינטי, רעיון רבנים עולמי" על ידי כל "רבני" הבונים החופשים של הציונות הדתית ברוח רעיונ

י, הודו שכל תוכניותיהם לחסל את היהודים, היינו החרדים נכשלו ”שגם הוא נחל כשלון חרוץ. כמה מזקני המזרח
גוריון "סולם -מרן החזו"א, כפי שהגדירו אפילו בן –משום שמולם הוצב מטעם ההשגחה האלוקית ענק שבענקים 

  }". 248הגדירו "שגופו הוא כלי לשכינה" [מ. צ. נריה, "בשדה הראי"ה", עמ'  מוצב ארצה וראשו בשמים" והראי"ה
של  השתייכו ל"בונים החופשים", חתנו של "הנזיר" הרב הראשי שלמה גורן ובנו של "הנזיר" הרב הראשי כמו כן

 ניבראיון טלפו ,משה הדאיה - ל הרב הראשי של אילתשכפי ששמענו מפיו ישוב הכהן, -חיפה לשעבר שאר
נר המספר זאת ומצהיר שגם הוא עצמו שייך לארגון זה וכן ניסן אברהם מהעיר חברון שדיווח על כך ששלמה אבי

ם" חופשיראש "ישיבת" 'עטרת כהנים' וכן ראש רשת "ישיבות" 'הר המור' צבי טאו, גם הם שייכים לארגון "הבונים ה
ות נראים בתמונה מ"הגנזך הציוני", ראשי הציונועוד רבים ממנהיגיהם, כדבריו. בטקס של "הבונים החופשים" 

 ן, כמעט כל הרבנים הראשייםכ-כמושוב הכהן, חיים בסוק ופנחס שיינמן. י-למה גורן, שארש –הדתית לשעבר 
על או \ו" על מסדר "הבונים החופשים נמנו(שכולם נמנו על 'הציונות הדתית', כולל הרה''ר י. מ. לאו ויונה מצגר) 

 –פות של אגודת "אחוה", שהיא ברית" של "הבונים החופשים": הראי''ה קוק אירח בביתו אסהבת "בני -חברת
] ו"בני ברית" קראו לשכה על 10.2.1932[העיתון "דבר", יום ד',  “ברית"-חיקוי חיצוני ל"בונים החופשים" ו"בני„

הודי ת"א : תןלדות הישוב הי"לשכת הראי"ה" ובנו הרצי"ה הגיע לחנוכת הלשכה (יפו, נוה צדק: ראשיתה של  שמו
דופן -). שם של לשכה  על שמו של איש, ניתן רק ל"אח" שהפגין פעילות יוצאת215, עמ' 19ביפו מראשית המאה 

 כת זו,הראי"ה קוק השתייך גם לכת של מסדר "הבונים החופשים" באנגליה ועל פעילותו, יוצאת הדופן ב. למען הכת
ם למסדר זה (שם). סגנו של מייסד , שהשתייך ג5-ו של המלך ג'ורג הדהצטיינות  בדמות צלב מצי-קיבל אות
     יהודה ליב פישמן, השתייך למסדר "אחוה" (שם). –"המזרחי" 

ת שכלהקים יחד עם י. מ. פינס את ו )30.6.1950("הד המזרח", השתייך ל"בונים החופשים"  הראשל''צ יעקב מאיר
 ציון מאיר חי-] וכן הראשל''צ בן101נך והמנהיג", עמ' "דוד ילין המחביפו [שלום קסאן, ציון" -"שערי  ברית-בני

] והתחנך 210עוזיאל היה "אח" ב"בני ברית" וב"בונים החופשים" [יצחק אלפסי (מזכיר "בני ברית", ירושלים), עמ' 
בני "  –ארגון של "הבונים" ה-ב'אליאנס' של "הבונים החופשים" והמורה שלו היה מרדכי אזרחי שהשתייך לתת

והשתתף באספות  ]יח-, בע' עוזיאל מאירמשה" [הבונה החופשי דוד תדהר, "אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו"
  .ברית ו"הבונים"- וטקסי בני

 למסדר "בני ברית" שהקים מושבה עלהשתייכו , מהפעילות הבולטות בציונות הדתית, הרב הראשי הרצוג ואשתו
" או יותר , כיצד דוד ילין, נשיא ומייסד "בני ברית" "קידש57רה "זכרונות, עמ' ויקטוריה ואלירו מתארת בספשמו. 

  נכון טימא את אשת הרה"ר הרצוג ובכך הכניסה ל"בני ברית".
הפינה -וגם נכח בהנחת אבן )22.5.1952(עיתון "הצפה", השתייך ל"בונים החופשים" אונטרמן איסר הרב הראשי 

הראשל''צ  ) וכן1940, 15יא חיים ויצמן, עמ' לשכת הנש –ברית -בל" הוצ' בניללשכת "הבונים החופשים" ("עלי יו
   ). 14.7.1958("הצפה",  השתייך ל"בונים החופשים" יצחק נסים

הבונה החופשי דוד תדהר, [ ב"בני ברית"והיה ממשפחה של "אחים"  שפירא כהנא הרב הראשי אברום
"רוטרי" של "הבונים  כתה-היה חבר ב"בני ברית" ובתת שי מצגרהרב הרא.  ]"אנציקלופדיה לחלוצי הישוב ובוניו"

    החופשים" ("הספריה החיפנית" של מטח). 
 ון גםהרה"ר לצה"ל גד נב בכניסתם לכנופיות אלו, פותו לכך באמצעות הבטחות לקידום קרייריסטי, ששכרו בצידו.

  היה שייך לכת זו, כפי שהובא שם בכתבה ב"לה רפובליקה".
השתייך גם הוא ל"בני ברית" וגם ל"בונים החופשים", כפי שכתב שם דוד תדהר  ישראל מאיר לאוהראשי -הרב

למניינם הוא  1993) ובסקירה של העיתון האיטלקי "לה רפובליקה" מאוקטובר 5456בערך על שמו (כרך י''ח, עמ' 
חופשים כולם כלולים בספר העקרונות של הבונים ה„ –מצוטט בכנס "הבונים החופשים" בירושלים, כשהוא מכריז 
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היה שייך ל"בונים" (כך אמר לי, חיים פרג, "איש מערת המכפלה", שרואה הרה"ר מרדכי אליהו . “הספרים בתנ''ך
  את עצמו כתלמידו המובהק). נראה שרובם של המסתפחים

  
ו"ם די כת "הבונים החופשים" וה"אלומינטי", באמצעות השתלטות על האי-יצירת "סדר עולמי חדש" על

החשיבה של הנצרות  –ודרכו על מערכות החינוך של כלל המדינות ובכללן מדינת ישראל, לשם הקצנת מבני
  הפרוטסטנטית ולשם דילול אוכלוסיית העולם

  
  

עה ראשי הציונות ונוכסה לגרעינה האידיאולוגי של התנו דיי-בפרקים הקודמים הובאה "תיאוריית הגזע" שפותחה על
וכח השמדת יהודי אירופה והמזרח בעידודם של ראשי הציונות, כפי שהידי הנאצים ל-יושמה על הנאצית. תיאורייה זו

ציונית, כפי שהוכח לעיל, השבחה שעיקרה ידי התנועה ה-לעיל, באמצעות "השבחת הגזע", שיושם גם כאן בארץ על
 הפרוטסטנטית, שעליה היתה בפרט י יסודות הנצרותפ –לא תיפקדה על היא דילול האוכלוסיה שנקראה "מנוונת", כי

ליהן אמונה התנועה הציונית. כיום מדינת ישראל ממשיכה לעסוק בדילול האוכלוסיה, באמצעות אמנות של האו"ם ע
. דילול מדינת ישראל החלה במרץ לבצע דילול אוכלוסיה חתומה מדינת ישראל, שנציגיה גם עזרו בניסוח אמנות אלו.

דה מוחלשות, כגון, העדה האתיופית באמצעות אינוס נשות העדה, לקחת בהתמ זה מתבטא בנסיון לדלל אוכלוסיות
תש"ן לעולי אתיופיה  –גלולות נגד הריון, כפי שהוכח בפרקים הקודמים וביצירת "צעדת המוות" בשנים תש"מ

 אבבה, בשכנוע לצמצום הילודה –באמצעות הרעבה למוות שגם חוללה מגפות בדרך מכפריהם לשדה התעופה באדיס
דוד החלב בריכוזים חרדיים, בעידוד פיתוח אירגוני להט"ב, שמבחינה טבעית אינם יכולים להוליד וכן בעי –בטיפות

פי פירוק מוסד המשפחה, שמירב מכאלי עסקה בכך כבר בהיותה יו"ר "המחנה הציוני" ובעידוד לביצוע עשרות אל
וך גדו נלחמת בארץ אגודת "אפרת". משרד החינהפלות בשנה, בעיקר בקבוצות מוחלשות על רקע כלכלי או אחר, נ

 –מנכ"ל", שגם כללו חינוך לשיויון והדטרמניזם הנוצרי –נרתם למשימה במרץ רב ומשימה זו כללה מספר "חוזרי
  פרוטסטנטי, כגון, חינוך להכלת האחר והשונה בצורתו  הקיצונית. 

וסופים" (חכמי האלוהות) יצרה את רגון שלה "התיאא–כת "הבונים החופשים" הבינלאומית באמצעות תת
האו"ם ואת מחלקותיה "ארגון הבריאות העולמי" וארגון האו"ם "אוננסק"ו" העוסק בנושאי חינוך ותרבות. 

, כניתםתנציגי כנופיה זו בפרט מה"תיאוסופים", החלו מספר שנים לאחר כינונו של האו"ם לערוך תכניות ולקדם את 
עולמית  –צעות "ועדת ברונטלנד", שמטרתה היתה השתלטות כללם באמלמניינ 80–שלבסוף הבשיל בשנות ה

וע החופשית ובכללן אינוס או שכנ –בהסכמת כלל המדינות על כל מערכות החינוך במדינותיהם והשלטת יסודות הבניה
 לדילול האוכלוסיות, כדי שלנשארים יהיה יותר שפע באוצרות הטבע שהולכות ואוזלות, בעקבות הרסניותה של

ת טכנולוגיה. הטקטיקה של מהלך זה מוכרת. לקחת נקודת אמת אחת, כדי שיהיה קיום למערך הבדותות המטורפוה
  ש"הבונים החופשים" רוצים להשליט וכפי שנראה להלן, בהצלחה לא מבוטלת, על כל העולם. 

 של השטן, סמלים, שכחלק מטקס הפתיחה, מופיעות שם וכו'כהכנה לסדר העולמי הדיקטטורי החדש נוצרו מערכות
טיוב, המהפכה התעשייתית הגלובלית, המחשבים, האינטרנט, הפייסבוק והיותחרויות עולמיות של שירה,משחק וכו', 

  העולמי ומבחני פיז'ה העולמי, הצורך הכפייתי לתייר בכל העולם וכל מה שנקרא "העולמי". O.CE.D-ה
שיא הקידמה וקידום כניה מהסגל הבכיר של האקדמיה, תועמל ידי-עלהעובדה שהטכנולוגיה שהוכרזה בתחילת דרכה 

למחוזות שלא היו מעולם, התבררה כשיא הפיגור והסגת האנושות לחושך פרימיטיבי שלא היה מעולם. האנושות 
הטכנולוגיה הרסה את המרקם האנושי והציבורי, יצרה כמות גדולה של אוטיסטים, לקויות למידה, חוסר יכולת 

מוחו של האדם במובנים שונים, הביאה את יכולות הזכרון שלו לרמה נפשו והרסה את  אהיהסתגלות בקבוצה, 
הכפל. הטכנולוגיה הרסה את יכולות כושר  –השואפת לאפס וכיום ילדים נזקקים למחשב, כי אינם יודעים את לוח

זון וגם החדירה לתוכו שלו ושלוות הנפש האנושית. הטכנולוגיה הרסה את איכות המ הריכוז, את יכולות כושר הניתוח
יצירת גשם חומצתי על הצומח כתוצאה מזיהום אויר גבוה, חיסול שיטתי של זנים  יד-עלדברה והן ידי ה-עלרעלים הן 

ולמעשה הטכנולוגיה  הארץ –ואת התחממות כדור הטבעי בבריאה איזוןשהפר את ה שונים של צמחים ובעלי חיים
ארה"ב, הנחשבת היוקרתית ביותר בעולם, החלה לפרסם סדרת ספרים על הרסה את כל היקום. אוניברסיטת האוורד ב

נזקיה האדירים של הטכנולוגיה, אך לאחר הוצאה לאור של שבעה ספרים היא הגיעה למסקנה, שלמעשה אין תחום 
זוהי נקודת האמת עליה מבוססת הטקטיקה המייסונית של "הבונים", טקטיקה זו  שהטכנולוגיה לא הרסה אותו.

אמת זו,  –בסיס נקודת על .ספר ירוקים וכו' –רה כבעיית האוקולוגיה והצורך לבנות "סביבה ירוקה", בתיהוגד
 את הקצנת מבני החשיבה של הנצרות הפרוטסטנטית ובפרט את ל העולםכיה זו לכל מערכות החינוך במחדירה כנופ

והשיויון בין  נורמלים לסוטים וסוטות , בין אנשיםהשיויון, בין איש ואשה  –הקצנת מבנה החשיבה של נצרות זו 
חיים כמו עונשי מאסר למי שרוצח אדם,  –למי שיהרוג בעלי ,החיים והצומח, תוך השתת עונשי מאסר –האדם ובעלי
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 של האו"ם ההקצנה שחיטה יהודית וכו'.אדם, איסור ה–בני שבעלי חיים טורפיםכגם מסיבות של סכנת חיים 
 –גם בבחירת בעליו הרוח–טה למדעילבאוניברסיטת ת"א בפקו באושים,–ניבה פירותבתעמולה לשיויון קיצוני זה, ה

הרוח באוני' –(= בנין מדעימן לבגישלא רק  מסתבר„ – הבא תיעודאת הירות בארה"ב ונביא לכך כחיים למשרות ב

בראשותה. . עיירה שלמה באלסקה בחרה בחיה הפרוותית לעמוד , מהללים חתולים ומקנים להם מעמד מלכותית"א)
מרכז אלסקה, כשלתושבים המקומיים, לפי השמועות,  –זה התחיל לפני קצת יותר משני עשורים, בטלקיטנה שבדרום

ריזים על חתול בתור כנמאס מראשי העיר "האנושיים" שנבחרו לייצג אותם בעירייה. מה עושים במקרה זה ? פשוט מ
גורים  תוך קופסה מלאתל טלקיטניה, אחרי שנמצא בהעיר ש–ראשכסטאבס הוכרז  1977ראש העיר החדש ! בשנת 

ליד חנות כלבו. מכאן הדרך לפוליטיקה הייתה קצרה : החנות הפכה למשרדו של ראש העיר וסטאבס הוכתר 
עדיין זכויות חוקתיות, אבל החתול כיהן כראש העיר  לא היו לואטרקציה התיירותית המרכזית של העיירה. אומנם כ

לקחו השראה מבחירתו של סטאבס  ,מישיגן בארה"בהגדולה עט לפני שהלך לעולמו. בעיר עד לפני כשנה ופרש מ
אולי גם אנחנו הישראלים צריכים לבדוק את העניין ולבחור את וביולי האחרון בחרו גם שם בראש עיר חתולי. 

", תזה"( “ותאווה בלתי נשלטת ללקק שמנת של ת"א, על סמך כפות רגליים חתוליותלמשל ראש העיר הבא 

["ישראל  במחנה של הסוכנות היהודית בארה"ב הכלב גם מטפל בילדים בטאון הסטודנטים של אוני' ת"א, חשון תשע"ט).
    למניינם]. 1,7,19היום", 

  
הקצנת השיויון הנוצרי הפרוטסטנטי  –הפתרון הסופי של הסדר העולמי החדש  – 2030אג'נדה 

  יטריזם דיגיטלי של "הבונים החופשים"לידי טוט-רובוטי הנשלט על בין האדם לדומם
  

, ם"ו"הבונים החופשי למניינם אורגן, במסגרת "הצעידה המשותפת" של רוקפלר מראשי "האילומינטי" 2019 ביוני
כלכלי הגלובלי" של הידי "הפורום -תרגיל המוכניות והסימולציה של מגפה עולמית שתתרחש, על – 201אירוע 

שליטה והגדרה וויסות,  –יימא שמטרתה ק-לפיתוח בר 2030אב, במטרה של האצת האו"ם בראשותו של קלאוס שוו
  מכפי שהכרנו אותם עד עכשיו. מחדש של כל היבטי החיים

 –ול" על "האיפוס הגד להלן ציטוט המופיע באתר של האו"ם, מתוך הכינוס של "הפורום הכלכלי העולמי" של האו"ם
מעט כלנו, שהוא, כמה מהר אנו יכולים ליצור שינוי קיצוני בסגנון החיים  בפועל, פן חיובי אחד של המגפה העולמית„

 לאורך זמן כי הם חיוניים, החל בטיסות תכופות ועד פעולה, שנטען-בין רגע. המשבר הכריח אנשים לזנוח דפוסי
קד ות במו. עוד בינואר, נשאל יו"ר "הפורום הכלכלי העולמי" קלאוס שוואב, מה אנו יכולים לצפ“עבודה במשרד

 –"כלכלת בעלי המניות הקפיטליסטי" שכבר מומש  –למניינם  1970והוא היפנה לספרו משנת  2020מפגש דבוס 
ן לא דובר כלל בעולם על הקורונה הוא , כשעדיי1,19-המטרות העיקריות של "האיפוס הגדול". בראיון איתו באחת 
עדיין כן הלאה ום סביבתיים, שינוי אקלים ומגוון ביולוגי ואני רואה מצבי חירום בעליה, בכל הקשור לענייני„ –אומר 

נית אין לנו מושג, עד כמה נצטרך לטפל בעניינים חברתיים. עם הסגרים יש לנו הצדקה ל"איפוס הגדול" של התכ
- ") . בכינוס בזום של האו"ם, בהשתתפות מזכיר האו"ם גוטרש, הנסיך הבריטי צ'רלס (מ"הבונים החופשים “שלנו

ס זדמנויות הגדול של "האיפוך שמשבר הקורונה הוא חלון ההכ-קרן המטבע העולמי" ועוד, כולם דיברו שם עלראש "
(סדר עולמי חדש, ממשלה עולמית אחת, הפסקת השימוש בכסף אלא בכרטיס מגנטי לפעילות בנקאית בשליטת הגדול" 

לכולם שבבים לשם תכנותו של האדם בהכוונת די חיסונים, שדרכם יוכנסו י-הממשלה העולמית, עולם בו כולו נשלט על

ת באמצעו„ –שוואב אמר , למשל, הממשלה העולמית, שפרטים עליה בשלבים הראשוניים, כבר מופיעים באתר של האו"ם)
קלת, המשבר של הקורונה, ניתן יהיה לשכנע את המין האנושי, לעבור ל"איפוס הגדול" בטענה שהמערכת שלנו מקול

 יוניות , חוסר באנטגרציה חברתית ובשיותוהיא גורמת לחסר בסיסי בלכידות חברתית, שבריריה, במלחמתה בקורונכי 
קורונה גורם -ו הגיע למבוי סתום. הפוסטעולמנ„ –. הנסיך צ'רלס אמר “זהו הרגע ההיסטורי לעיצוב המערכת -

הזרקת  כשכל אחד תלוי בשני. לשיבוש יותר גדול מהקורונה. גלי ההלם יגרמו לאנשים להיות פתוחים יותר לשינוי,
גיטלית ביטול הסובסידיות. הכלכלה הדי –הכסף למדינות, צריך שתוביל לעולם ירוק יותר, חכם והוגן יותר בעתיד 

  ים.ועימות פאסיביות תוביל לקיטוב, לאומנות, גזענות שיוביל למתחים חברתיים היא המנצחת הגדולה במשבר זה.
ולוודא כי כל   כדי שתהיה שוב הרמוניה עם הטבעציה שתשנה את ההתנהגות, סדר חברתי חדש, אנטגר –האפציה 

איפוס נדרש לנו  –יתועלו לסיפוק צרכינו ולכבד את חיינו  "המהפכה התעשייתית הרביעית"סוגי הטכנולוגיות של 
ת יקדמו . ההשקעו2אל ההון דרך מיסוי ורגולציה. . ניווט השווקים לחלוקה מחדש 1 –עם שלשה מרכיבים  גדול

שישלטו בכל היבט פעולה, -ידי צוותי-, המוסדרים עלשיויון וקיימות, בסטנדרטים עולמייםמטרות משותפות, כמו 
. איפוס גדול וכללי וסופי לרתום את ההמצאות של 3. 2030אג'נדה לדרך רגולציה ויוודאו תאימות  של חייך

היינו,  –מתן מענה לאתגרים בריאותיים וחברתיים "המהפכה התעשייתית הרביעית", כדי לתמוך בטובת הכלל, תוך 
ועם הבינה המלאכותית ולאכוף תאימות עם  את האדם עם המכונה לאחד -האג'נדה "הטרנס הומניסטית" 
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המטרות שלה כוללות  17מטרות מתוך  14של האו"ם.  2030יוזמת המשילות העולמית הנפרשת מאג'נדה 
גות דרך החיסונים ורק דרכם נגיע לבטחון בריאותי ובלעדיהם לא המטרות מוש 17מתוך  14בתוכן חיסונים. 

- , אילון מאסק כבר עובד עליו עם פרוייקט הנאורונגיע לשום דבר. מיזוג האדם עם המכונה והבינה המלאכותית
הגופים שלנו הטובים של "הפורום הכלכלי העולמי" יהיו כל כך הייטקים, „  -. קלאוס שוואב “לינק שלו

. המהפכה הרביעית קושרת יחד מעורבות נוכל להפריד באמת בין מה שהוא טבעי או מלאכותי שאנחנו לא
דיגיטליות, פיזיות וביולוגיות. לא משנה מה שאנו עושים (= כי אנחנו כבר לא נוכל לשלוט בעידן הקרוב של 

דרך התקן זעיר   הטוטליטריזם הדיגטילי במה שאנו עושים), אבל זה משנה אותנו, למשל לדמות פעילות המוח
המוח ומאפשרת לנו זהות שאפתנית בלתי  –של אא"ג צרכני שיותקן על הראש, הפותח את הקופסה השחורה 

, שהמוח מכיר את עצמו, נשלטת על ידינו. יש בסיס מדעי לאפקט של קשיבות על המוח ("מיינד פולנס")
ודה. במאה האחרונה, המיקוד על "תחייה" המעצבת מחדש את מושגי היחס שלנו לחיים לכדור הארץ, לעב

את הצרכים הבסיסיים של כל אדם  שתספק אנו צריכים תזוזה אל מערכת חדשההשוק החופשי ודחיקת הממשלות. 
ידי הורדת הסטנדרטים בארץ אחת -על כדור הארץ, בהתאם לאמצעים של כדור הארץ. חלוקה חדשה של ההון על

  .“מית), אויר נקי, מים נקיים, אדמה נקיה ואנרגיה נקייהועליה בארץ אחרת (= שתאכף ע"י הממשלה העול
ת כדי להכין א ידי ידוענים,-את האג'נדה על "הפורום הכלכלי העולמי" מסבירים מעל לראשיהם של הממשלות

לכו יהאוכלוסיה לדחיקת הממשלות והמוסדות, שהכוונה להיטיב עם גזע האדם, בלי שימוש במילה הזו, שהמשותקים 
  הם ללכת ועיוורים יראו כשיצוו עליהם "לראות". כשיצוו עלי

שטרת ותיווצר מ(= גלל הטכנולוגיה שיופנה בסופו נגד האנושות. חמש מליון מקומות עבודה יסגרו בהדין, -יוםזהו נשק 
 ינו,מחשבות, כשיהיה להם גישה למחשבות והרגשות שלנו. ראינו שהם אומרים את זה בפירוש בתירוץ של "טובת הכלל", הי

 מגדירים מחדש מה זה להיות "אנושי" ומה .)אותם חצי מליארד מתוך תשע מליארד שישאר לאחר "דילול האוכלוסיה"
  ומניסטי". ה-סייבורג טרנס"האדם יחובר ל די רובוטים.י-פירוש "לעבוד". עבודות רבות יוחלפו על

ת . לא נוכל אפילו לגשלאכותייםההרס העכשווי הוא כדי להוביל לכך שלא נוכל להבחין בין חיים אוגניים למ
ל אוטים למחשבותינו, כי לא נוכל לשלוט על רגשות ומחשבות אישיות, כי הם הולכים לעשות זאת עבורנו, להיות מחו

בר מערכות הרשת להם. הבנקים והממשלות לא יקחו אחריות על ההתמוטטות הכלכלית, בתירוץ הקורונה. לבנקים כ
. סידי ביל גייט-לשימוש ותכנית זהות דיגיטלית, שהאו"ם עובד כעת עליו ומממומן עליש מטבעות דיגיטליות המוכנים 

                                                         לנו לא יהיה זכות הצבעה. הם כבר כעת מחליטים על עתיד האנושות, שהוא כלל לא אנושי.
יע , לגבי היותם של התיאוסופים, מרכיב קובע ומשפר לעילאינפורמטיבית את הנאמ ותהמאששלהלן הוכחות נביא 

בריה קבוצה של "הבונים החופשים", ח–ובסוף הפרק נביא הוכחות לכך, שאותם תיאוסופים הינם תת במוסדות האו"ם
  אף משפיעים ביותר על "הבונים" ואף כותבים עבורם את ניסוחי טקסיהם ואת שיכלול מסד עקרונותיהם.

ה, שמדינת ישראל מחוייבת ן ציטוטים מתוך המסמך של האו"ם הדן בדילול האוכלוסינביא להלראשית, 
ולאחר מכן נביא נתונים על כך, כיצד משרד החינוך מיישם את אמנות האו"ם שמדינת ישראל חתומה  לממשו

עליהם, מתוך עבודת מחקר שנעשתה ב"מכללת שאנן", שמבצע המחקר פנה אלי על מנת להציגו בחיבורנו 
 דיי-עלהחשיבה מוקצנים של הנצרות הפרוטסטנטית –ן הובאו חלקים מאותו מחקר הנוגע להטמעת מבניואכ

לסביבה ופיתוח  את הוועדה העולמית הקים האו"םבמאה הקודמת למניינם,  80–בשנות ה. משרד החינוך
סיס אשר הוציאה לאור את המסמך המכונה גם "דו"ח ברונטלנד", המהווה את הב ,דת ברונטלנד""וע

" אשר נחתם מספר שנים לאחר מכן ב"ועידת ריו" ("פסגת כדור 21של המסמך "אג'נדה  לארבעים הפרקים
  ., המשרד להגנת הסביבה)2017שלים, הארץ", ירו
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  ציוני המקורות  –ביבליוגרפיה 
  

     ."ראשון לציון", עורך: דוד יודילוביץ, תש"א, דפוס "המרכז", ראשון לציון .1
                      הביל"ויים, שולמית  לסקוב, הספריה הציונית, על יד ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים, תשל"ט. .2
- יד בןונה והשנייה, יהושע קניאל, הוצאת "המשך ותמורה", הישוב הישן והיישוב החדש בתקופת העליה הראש .3

התיכון בסוף המאה הי"ט והשפעתו על המצב החברתי –האליאנס בקהילות אגן הים .4 צבי, ירושלים, תשמ"ב.
, עורך: שמעון שוורצפוקס, תשמ"ה–י ספרד והמזרחוהתרבותי/ מדיוני הקונגרס הבינלאומי השני לחקר מורשת יהוד

 , צבי לחקר קהילות ישראל במזרח–בן מכון .5  .תשמ"ז, ן לחקר מורשת יהדות ספרד והמזרחהמכו, משגב ירושלים
רפתית צרפת ויהודי תוניסיה: המדיניות הצ .6  .תשנ"א , ירושלים, בי והאוניברסיטה העברית בירושליםיד יצחק בן צ

       ניאלי.וון מוסלמי עצמאי לשלטון קולליתות היהודיות במעבר משלטהעכלפי יהודי המדינה ופעילות 
7. Bourdieui, (1988) Homo Academicus (Translated by Peter Collier) Polity Press, p. 28, 1888.         
ספריית –הוצ' עם עובד, פרופ. אניטה שפירא, המוטיבים הדתיים של תנועת העבודה, "יהודים חדשים ישנים" .8

הוצ' , יעקב פליישמן, ה היהודית ממנדלסון עד רוזנצוייגבעיית הנצרות במחשב .9 אפקים, הוצאה שלישית, תשנ"ח.
הבארון, הפקידות והמושבות הראשונות בארץ " .10. 142עמ' , תשכ"ד, שליםהאוניברסיטה העברית ירו ,מאגנס
 –תחיית הלשון העברית בראשון .11  , חשון תשל"ז.2, קתדרה, מס' 4–63עמ' , הערכה מחדש, דן גלעדי –"ישראל
גרליץ,  מרא דארעא ישראל, מנחם מ. .12. 85 –130, ניסן תשס"ב, עמ' 103, יוסף לנג, קתדרה 1914–1882לציון, 

 –יד יצחק בן , הוצאתרן אהרונסון, "הבארון והמושבות" .13 .מהדורה שניה מתוקנת עם הוספות, ירושלים, תשל"ה
  668מס, ירושלים, עמ' י"האנציקלופדיה העברית", ע' רוטשילד, אדמון ג' .14 .1990צבי, ירושלים, 

: ש. הרברג, הוצ' ועדת תרבות, הסתדרות העובדים גםתראיסר (יפים) חיסין, –"מיומן אחד הביל''ויים", ד''ר חיים .15
    .)1887חוד", עברי "ווס –ת מאמרים בירחון הרוסיהעברים הכללית בארץ ישראל, תרפ''ה (מתוך סדר

פתח תקוה, (הרפז)  בית נטע"", ד''ר חיים חיסין, עיבוד ומילואים: מרדכי רייכר, הוצ' ”מיומן אחד הבילויים“ .16
צבי,  –, חיים חיסין, תרגמה וערכה: שולמית לסקוב, הוצ' יד יצחק בן"ומות אחד הביל"וייםמרש" .17 תשכ''ז.

עמרם, מבוא והערות:  –, חיים חיסין, תרגם מרוסית: חיים בן"מסע בארץ המובטחת" .18  .)1990( ירושלים, תשנ''א
 ''א, הוצ' הקיבוץ המאוחד, תשמ''ב, אוני' ת)7 –1895  –ו 4 –1891(סדרת מאמרים ב"ווסחוד", בשנים שולמית לסקוב 

בן יהודה ליב לעוואנטין, דברי מסע והעבודה בארץ הקדושה בשנות ארץ אבותינו", זלמן דוד "ל .19 ).1982(
  (עם השמטות). מהדו' א'"לארץ אבותינו", ווארשא, תרמ"ה,  .20  ., מהדו' א'תרמ"ב, תרמ"ג, ווארשא, שנת תרמ"ד

וד ליבונטין, ספר ראשון, לתולדות עבודת חובבי ציון, משנת תרמ"ב עד שנת תרמ"ט, "לארץ אבותינו", זלמן ד .21
"לארץ אבותינו", זלמן דוד . 22  א. איתני וס. שושני, ת''א. הוצ'ד, מהדורה שניה מתוקנת עם הוספות, שנת תרפ"

        , הוצ' א. איתני , שנת תרפ"ד1914עד  1901, משנת לתולדות עבודת ההסתדרות הציונית ליבונטין, ספר שני,
"לארץ אבותינו", זלמן דוד ליבונטין, ספר שני, לתולדות עבודת ההסתדרות הציונית, משנת . 23  וס. שושני, ת"א.

"לארץ אבותינו", זלמן דוד ליבונטין, . 24  , שנת תרפ"ה, הוצ' א. איתני וס. שושני, ת"א, מהדו' ב'.1914עד  1901
, שנת תרפ"ח, הוצ' א. איתני וס. שושני, 1927עד  1915ההסתדרות הציונית, משנת ספר שלישי, לתולדות עבודת 

חזרה "לארץ אבותינו", דן  .26  ., מהדו' ד'"לארץ אבותינו", זלמן דוד ליבונטין, הוצ' מסדה, ת"א, תשכ"ג. 25  א.ת"
אבותינו", ז. ד.ליבונטין, ספר ד',  , "מארץ52אלטרנטיבה יזמית למדיניות הציונית. (שם) עמ'   –גלעדי, ז. ד. ליבונטין

, מהדו' א', הוצ' )]8 –1926( ח –[נכתב בשנת תרפ''ו, זכרונות ישראל בלקינד "בנתיב הביל''ויים" .27 .1994ירושלים, 
"ההליכה על קו האופק"/ פרופ. אניטה שפירא/ הוצ' עם עובד/ ספרית אופקים/  .28  .)1983משרד הביטחון, תשמ''ג (

וריאנט שב הביתה", -ארנולד צוויג, "דה. 29  .1997הדפסה שלישית, תשנ"ז,  /ח, דפוס הוברמן, ת"א)(נדפס בתשמ"
יוסף לישנסקי, איש ניל"י, כתבים, מכתבים, דברי  .30 .1991, הוצ' דביר,304-5, עמ' שלמה נקדימון -אחרית דבר 

 תולדות המאבק הנמשך, – דית לציונות""ההתנגדות היהו .31 .1977זכרונות. פרופ.יוסף נדבה, הוצ' הדר, ת"א, 
הסרט "חיי היהודים בארץ ישראל", חברת  .32  יעקב ראבקין, הוצ' פרדס, ישראל, תשע"ד. תורגם מצרפתית,

 11 –, הוסרט עבור הקוגרס הציוני ה1913יוני  –"המזרח", בהפקתו של איש העסקים נח סוקולובסקי, בחודשים מאי
, עורך שמואל אלמוג, מרכז זלמן שז"ר, 12(מס' "תולדות ישראל לפני היות הציונות"   – ת""סוגיו .33  באוגוסט שנה זו.

ון שיבת ישראל במחשבה הפרוטסטנטית" – תחת הכותרת ,תשמ"א)ירושלים,   –1790בשנים באנגליה  רעי
ידי 1840 זה הודפסה  . הגירסה47מעמוד  מאיר ורטה, החל", על   Middle –בהמורחבת של מאמר 

Eastern studies, vol. 8, jan. 1972.  34. משיחי השקר ומתנגדיהם", "מכון מורשת ,"בנימין שלמה המבורגר
נשים ומגדר בציונות הדתית  –"מהפכניות בעל כרחן פרידמן,  –לילך רוזברג. 35  .ברק, תשס"ט –בני אשכנז", 

 Ragins, Sanford, Jewish .36  צבי, ירושלים, תשס"ה. –הוצ' יד יצחק בן ,142עמ'    בתקופת הישוב", 
Responses to Anti– Semitism in Germany, 1870– 1914, Cincinnati, OH; Hebrew Union College Press, 
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1980, pp. 106.  37.   הבעיות הרוחניות שבציונות", עמ' מ', הוצ' הסתדרות המזרחי, ת"א, עמיאל אביגדורהרב" ,
   Part 2, 1.12.08 . 39 .2008, רסלינג, ת"א, "העם היהודי "מתי ואיך 'הומצא' שלמה זנד, .38  .אב תרצ"ז –מנחם

Eitan Blum. "Ruppin and the Production of the Modern Hebrew" Culture,  )דוקטורט בלום,  איתן
פלק, "ציונות פרופ. רפאל  .40. ), כת"י"ייצור התרבות העברית המודרנית"ארתור רופין ושהוגש לסנט באוני' ת''א, 

ווייצמן,  חיים .41  .2006סדרת מקור לביקורת התרבות, הוצ' רסלינג, ת''א,  (פטיש)והביולוגיה של היהודים", 
 .42 .1988, רחובות ". עורך: הארנט ליטבינוב. הוצ' עם עובד ויד חיים וויצמן1885  – 1950"מבחר אגרות קייץ 

, הוצ' הנהלת ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית, 3 –32, עמ' )3.8.1937 –21( 20  –פרוטקול הקונגרס הציוני ה
איתן בלום,  .43   .1998, אוני' חיפה 270ורבה, "ברחתי מאושוויץ", עמ'  ירושלים, הארכיון הציוני המרכזי.

, .M.A"השכפול של המודל 'מזרחי' בשדה החברתי הישראלי" / שנות החמישים והעליה המהירה, עבודת גמר לתואר 
פרופ. יעקב כץ, "בונים חופשים ויהודים", מוסד ביאליק, ירושלים,   .44 . 2003אביב, מאי  –אוניברסיטת תל

 .Chafets Ze'ev .46  פורני נשרים", תורת אבות, ארץ ישראל, תשנ''ח.יהרב עובדיה קרואני, "על צ  .54תשכ''ח.  
, William Morrow, New York, the New IsraelHeroes and Hustlers, Hard Hats and Holy Men, Inside 

.1986 .47 .", p. 12, Conversionof  Max Nordau and Sigmund Freud:  The Question, Gilman Sander[
Southern Humanities 1993 ,p. 12] 48.  ,49  ."הסטטיסטיקה הציונית בראי המחשבה היהודית"איתן בלום. 

. ד"ר משה נחום, 50 בתוכנת "אוצר החכמה". 380בתולדות הישוב הישן", מס'  אליעזר רפאל מלאכי, "פרקים
התעלומה", ילדי תימן מזרח ובלקן, בחסות איגוד העיתונאים הארצי הסקטור האקדמי, מכון  –ילדי תימן הנעדרים  "

"כתר תורה אברהם לוי, "דרך צדיקים", כרך א', הוצ' ישיבת  .51 .2015לחקר התקשורת והעיתונות בישראל, 
"ישראל  .53   .2003הוצ' כתר, ", ביוגרפיה –יוסי גולדשטיין, "אשכול  .52 מחזיק ברכה", ירושלים, תשמ"ח.

נדט, תום שגב, ימי הכלניות: ארץ ישראל בתקופת המ ד''ר .54  .8.9.17, יום ו' י"ז אלול תשע"ז, 3השבוע", עמ' 
אלכס ביין,  .56  8.9.2017אלול תשע"ז,  ים, יום ו' י"זימ 7"ידיעות אחרונות",  .55. 1999ירושלים: כתר, 

  דויד שלם, "כאשר תריד", הוצ' נחלת רחל. .57"תיאודור הרצל", ביוגרפיה, הספריה הציונית, ירושלים, תשל"ז. 
שלמה שבא, "שבט הנועזים", קורות  .59 .חיפוש אחר העם העברי", מרכז זלמן שזר, ירושליםהעפרי אילני, " .58

כתבים, הוצ' הקיבוץ הארצי השומר  – וישראל שוחט וחבריהם ב"השומר", מהדורה שניה, ספרית פועלים מניה
 – כתבבועז סנגרו,  .61 ע קניאל,"אליעזר בן יהודה בבית האסורים", יהוש. 60 .1970הצעיר, מרחביה, תש''ל, 
. "כתב העת "תיאוריה וביקורת", 62 .שליםירו ליר", –"מכון ון, 2002, 47, עמ' 21גליון   ,העת "תיאוריה וביקורת"

   ליר, ירושלים. –הוצאת מכון ון
63.  A. Frankl  Ahnenbilder. Leipzig  1864. P. 127 .L:s Farben” in  ' ”Juda,"משירי  . "חבצלת"

, "ישראל היום"יו"ר המועצה לקידום המורשת הישראלית, דייויד סלע, ד"ר  .כ"ה תמוז תרל"ה פראנקל העברי",
"ישראל  לע,דייויד סד"ר . 63הלל הכהן, עולמי ב', ירושלים תרפ"ז, עמ'  –מרדכי בן .64 ."שישבת", ט"ו אב תשע"ח

  .58, עמ' 1979עת ליהדות ולציונות, אביב ה'תשל"ט יוני  –"כיוונים", כתב. 65 "שישבת", ט"ו אב תשע"ח. היום",
  .1985 א, תשמ"ה, הוצ' עקד, ת"גוריון –ין ש"י עגנון ודוד בן,  בין ישראל כהן וב"חילופי מכתבים", ישראל כהן. 66
יו"ר המועצה לקידום המורשת דייויד סלע, . ד"ר 68 .17,8,2018, 8, המוסף, עמ' מעריב"""המזכירה",  . 67

, "יציאת יהודי תימן", הוצ' רסלינג, תל אביב, גליצנשטיין –אסתר מאיר. 69 ."שישבת"הישראלית, "ישראל היום", 
ד"ר נח גרבר, "אנו או ספרי הקודש שבידינו ?", הוצ' מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, . 70. 2012

פרופ. . 72 למניינם). 28,1,19( , כ"ב שבט תשע"ט0021 ,"11תחקיר ברדיו וטלויזיה "כאן . 71. גירושלים, תשע"
 "קתדרה",, לציון לנחלת יהודה ובחזרה" –שוןציון עראקי קלורמן, "התיישבות פועלים תימנים ואשכנזים : מרא –בת

 יהודה שנהב ויוסי יונה, –"גזענות בישראל", עורכים . 73 צבי. –הוצ'  יד בןתמוז תשנ"ו, , 84, מס' 106 –85עמ' 
מדינת   –ד"ר אהרון יצחקי, "מדינת ישראל . 74 הוצ' הקיבוץ המאוחד, תשס"ח, דפוס "חדקל" ת"א.מכון ון ליר, 

ימים,  7, "ידיעות אחרונות". 76 .2007ד"ר אהרון יצחקי, "הבגידה", הוצ' כותרות, . 75 .16,4,2010, אפרטהייד"
חשיפה", עדויות חדשות על חטיפת נשים תימניות צעירות   –"הצילו קושרים אותי", "פרשת הנשים הנעלמות 

הישראלים   – 1949תום שגב,"ד"ר . 77 .25,8,2000, 9 –54ממחנות העולים ומהמעברות לאחר קום המדינה, עמ' 
  –"ציונות: פולמוס בן זמננו . 78 . אנשים ללא שמות".3  –. "בין ותיקים לחדשים 1984הראשונים", הוצ' דומינו, 

עיונים בתקומת ישראל". עורכים מנחם גינוסר, אבי בראלי, הוצ' המרכז למורשת בן גוריון, "קריית שדה בוקר" 
. "על 1996  –אוני' ת"א, הוצ' הספרים של אוני' בן גוריון בנגב, תשנ"ז   –ם וייצמן "המכון לחקר הציונות ע"ש חיי

ד"ר אהרון יצחקי, "המסכה", . 79  .179הפוסט ציונות והמסורת האנטישמית במערב", מאת שלמה אהרונסון, עמ' 
פרופ. טובה גמליאל וד"ר היבטים חדשים בחקר ילדי תימן. עורכים :   – "ילדים של הלב". 80 .2003הוצ' כותרות, 

כתב עת לחקר החברה בישראל, כרך   –. "סוציולוגיה ישראלית" 81 ., הוצ' רסלינג ת"א2019נתן שיפריס, תשע"ט, 
 .83 1995. צבי וינמן, "מקטוביץ עד ה' באייר" הוצאת "ותיקין", ירושלים, 82 .2018, תשע"ח יולי 2י"ט, מס' 

עולים בסערה: העליה הגדולה , הכהן דבורה. 84 ת מספרות, זמורה, תשמ"ט.יהושע פורת, "שלח ועט", הוצ' מחברו
עדי גורדון,  .85 .2005מהדו' שניה : תשס"ה  ירושלים,צבי, -הוצ' יד יצחק בן, 1953 –1948וקליטתה בישראל, 
 מוסף .86 ).2004העברית, ירושלים, תשס"ד בין "גלות גרמנית" ל"עלייה ייקית", הוצ' מאגנס, האוני'  –(השבועון "אוריינט"  "בפלסטינה, בנכר"
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 "האב המייסד", הוצ' עם עובד, תש"פ. ]ראיון עם פרופ. י. ריינהרץ ופרופ. מוטי גולני על ספרם],  חיים ויצמן 4,9,20"הארץ" 
, 24תבי מכס נורדאו", כתבים, ח"ג, עמ' "כ, נתניהו ציון-בן. 87 .2001בן הכט,"כחש", הוצ' "לדורי". ת"א, . 86

, עמ' הוצ' כרמל( . אבנר הולצמן, "הספרים והחיים"88 ההספד על הרצל, הוצ' ההסתדרות הציונית, ירושלים, תש"כ.
אדם רז, "ביזת הרכוש  .90עובד, ת"א, תש"ף. -. אניטה שפירא, "בן גוריון", דמותו של מנהיג, הוצ' עם89 ).219

ארז כסיף, "מדוע 'באמת' הוקמה מדינת ישראל", ד"ר  .91. 2020כרמל, תש"פ  'הערבי במלחמת העצמאות", הוצ
מהרצל  – "הרב משה חיים אפרים בלאך, "מי נתן למשיסה יעקב וישראל לבוזזים .92הוצ' כרמל, ירושלים, תשע"א. 

  .Bronx 53, N. Y, י' טבת תשי"ז, ונורדוי דרך נחום גולדמן וקלצקין אל השחיטה (בשואה) וחורבן היהדות, משחק דם עם גורל ישראל
93.  
  

  
  

    , במקומות בהם ישנם ציוני מקורות בחיבורנו המקורות הביביליוגרפיים שהובאולהלן, 
      באותו עמוד שבחיבורנו ,שוליים – להערות

  
  , תל אביב תשי"ג.בנתיבים נעלמיםאבידוב י., 

  ), כרך ח, טבת, תשי"א.48, ב (אורים: קובץ לשאלות חינוך והוראה
 ולתאם,ו, מצודה, ספר שביעי הוצאת אררט, לונדון, ירה (קוים לטיפולוגיה סוציולוגית)יה והגעלאיזנשטדט ש.נ., 

  תשי"ד. ארה"ב,, מאסס'
 , עם עובד, תל אביב, תש"ה.עם חקלאים עברים בארצנואטינגר עקיבא, 

  .1982, תל אביב, ה והתיישבות במדינת ישראלעליביין אלכס, 
 .1971, ללא ציון מקום והוצאה, טחון ישראליחוד ויעוד: דברים על בגוריון דויד,  –בן
            .1971, עם עובד, תל אביב, זכרונותגוריון דויד,  –בן
 .1972, עם עובד, תל אביב, איגרותגוריון דויד,  –בן

  .1997ון, , אוניברסיטת בן גורי7, עיונים בתקומת ישראל, כרך זה מה שהיה : קפיטליזם, סחורה ואי שוויוןבן פורת אמיר, 
  .1978, הקיבוץ המאוחד, 1955גולה במצוקתה: ביקור בצפון אפריקה ברגינסקי יהודה, 

  .1980, חיפה, המעברות בשנות החמישיםברנשטיין דבורה, 
  ].13.4.49, הארץ, [החל מיום הייתי עולה חדשמאמרים:  16גלבלום א, סדרה של 

  .1993מכון גולדה מאיר, לחקרי עבודה וחברה, תל אביב, , )8194 –1952תישבות ההמונית (קברניט הה –לוי אשכול גלעדי דן, 
  .1977ביב, , עבודת דוקטוראט, אוניברסיטת תל אהציונות המרכז אירופית מול אידיאולוגיות גרמניות דורון יהויקים,
  .1982, ירושלים, 1914 –1881באין מרבד קסמים, העולים מתימן בא"י, דרויאן ניצה, 
 .1994, ירושלים, 1953 –1948ערה: העליה הגדולה וקליטתה בישראל, עולים בסהכהן דבורה, 
 ).117 –98], (1996, בתוך [עופר היישוב הותיק מול העולים: רשויות מקומיות מול מעברותהכהן דבורה, 
, 0195 –ה מעיראק, ב., מזכרונותיו של אחד מראשי העליתאמר ליהודים שיבואו, אבל שלא ימהרו..הלל שלמה, 

               .)145 –141], (1986נאור [בתוך 
  .1998, כתר, ירושלים, ניחוח השיטה הקוצניתויץ רענן, 
 . 1919, מזרח ומערב, א, יהודי המזרחו. זאב,  ז'בוטינסקי
  ).195 –118, (2000, אביב 16, תאוריה וביקורת,  לא באנו מן הים: קווים לגיאוגרפיה ספרותית מזרחיתחבר חנן , 

  .0022ירושלים, בהקיבוץ המאוחד, מכון ון ליר , מזרחים בישראל: עיון ביקורתי מחודש, (עורכים)הלר פנינה  –יהודה, מוצפי חבר חנן, שנהב
  .1977, תמוז, תל אביב, האסופיםחקק לב, 

    ).19 –1], (1996, בתוך: [ עופר 'ארץ ישראל הראשונה' ו'ארץ ישראל השנייה'ליסק משה 
  .)144 –125, (1987, מארס, 43קתדרה, , 05 –סטריאוטיפים ותיוג בתקופת העליה הגדולה בשנות ה –דימויי עולים ליסק משה, 

  .1999, מוסד ביאליק, ה הגדולה בשנות החמישים: כשלונו של כור ההיתוךהעליליסק משה, 
  .)51 –20], (1996, בתוך [עופר: עולמות מתנגשים: המפגש בין שליחי היישוב לבין יהודי עיראקמאיר אסתר, 
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