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בע:

$TS1$:קובע$TS1$

$DN2$:קובע$DN2$הע־רופיןשלשהטקסטיםמכךלהתעלם"קשה

ניקו

$TS1$העניקו$TS1$

$DN2$העניקו$DN2$דר־בתחילתהנאציים".לטיעוניםלגיטימציה

כו

$TS1$דרכו$TS1$
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כזיים

$TS1$המרכזיים$TS1$

$DN2$המרכזיים$DN2$המ־ממנהיגיכמהשלהעולםלתפישתחפפו

פלגה
$TS1$המפלגה$TS1$

$DN2$המפלגה$DN2$הש־העולםלמלחמתשקדמובשניםהנאצית
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$DN2$."השנייה$DN2$הג־אתהעמידרופיןכיהיאהמרכזיתהטענה

זענות

$TS1$הגזענות$TS1$

$DN2$הגזענות$DN2$לרבותשתיכנן,הציוניתהתרבותבליבתשלו
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בי־אךחדשה,אינהלנאציזםהציונותהשוואת

סוסה

$TS1$ביסוסה$TS1$
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סיה,

$TS1$,פרוסיה$TS1$

$DN2$,פרוסיה$DN2$ההסת־כנציגב-8091ישראללארץהגיעהוא

דרות

$TS1$ההסתדרות$TS1$

$DN2$ההסתדרות$DN2$קרקעותברכישתעסקהואהעולמית.הציונית

קי־אביב,ותלדגניהבהםחדשים,יישוביםובהקמת
דם

$TS1$קידם$TS1$
$DN2$קידם$DN2$ביןוהיהמגרמניהופליטיםמתימןפועליםהבאת

בהםוחינוכיים,כלכלייםמפעליםשלשורהמקימי

רא־כצינורהעברית.והאוניברסיטההפועליםבנק
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$TS1$ראשי$TS1$

$DN2$ראשי$DN2$רי־הואהציונית,התנועהשלההשקעותלניהול

כז

$TS1$ריכז$TS1$

$DN2$ריכז$DN2$רבה.השפעההדבריםמטבע
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$DN2$ההנחה$DN2$גזעיםוישמשובחיםאנושייםגזעיםשישהיתה

הגזענותאתהאאוגניקהפירנסהבגרמניהפגונזים.
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$TS1$אינסטינקטים$TS1$
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פין

$TS1$רופין$TS1$
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ברו־אירופה.במזרחהפרוסייםההתנחלותוממפעלי
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$TS1$ברוחם$TS1$
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וג־במיוחדחזקהמיניתתאווהליהודיםייחסרופין
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$DN2$וגזר$DN2$אמונ־נישואיו.עדמיןמיחסילהימנעעצמועל"

תו

$TS1$אמונתו"$TS1$

$DN2$אמונתו"$DN2$הגלותימהאבנמנעתהבלתיבהינתקותרופיןשל
שלוהעולםבתפישתמרכזילרעיוןהפכהוממסורתו

קובע.בלוםהמודרניים",לעבריםבנוגע

הטוטליטריבאופיהיתרביןהתבטאזהלדבריו,

די־תוךישראל,בארץהחדשיםביישוביםהחייםשל

כוי

$TS1$דיכוי$TS1$

$DN2$דיכוי$DN2$משותפות,מקלחותלרבותהחברה,מולהיחיד

לעבורהאמורהאנושי""החומרבחירתעלוהקפדה
מש־בספרמרתקפרקגזעית.השבחהתהליכיבארץ

חזר

$TS1$משחזר$TS1$

$DN2$משחזר$DN2$יבנאלישמואלהפועליםעסקןשלשליחותואת

היהודיםלהבאתבאי־רצוןרקהסכיםרופיןלתימן.

עלאףיהודים,ספקרקכןועלמדי,כהיםהיוכימשם,
מקומיים.ערביםפועליםפניעלאותםהעדיףכן,פי
שליחו־מטרתאתמיבנאליהסתיררופיןבלום,לפי
תו:

$TS1$:שליחותו$TS1$
$DN2$:שליחותו$DN2$בשליחותלתימןשיצאיבנאליהאמיןבתמימותו
לוהתבררלשםכשהגיעאולםלאומית,גאולהשל

כפועלים.לעבודהיכוליםאנשיםרקרוצהשרופין
מחפיר.יחסקיבלוהםישראלבארץ

"בריתקבוצתממקימישהיהרופין,בלום,לדברי

אליהשהצטרפוהטוביםהאנשיםאתרימהגםשלום",
מט־דו־לאומית.מדינהבארץלכונןכדיה-02בשנות

רתו

$TS1$מטרתו$TS1$

$DN2$מטרתו$DN2$שוחרדימוילציונותלשוותרקהיתההאמיתית

ומתמידמאזסברהואבעצםאולםוהומניסטי,שלום

שג־פעםהעירהיתר,ביןהערבים.אתלטרנספרשיש

ברים

$TS1$שגברים$TS1$

$DN2$שגברים$DN2$יהודיות.בצעירותחושקיםערבים

רופיןנסעלשלטוןעלהשהיטלרלאחרקצרזמן
הראשייםהאידיאולוגיםאחדאתשםוביקרלגרמניה

נעי־שיחההיתהזוגינתההנסהשלישיהרייךשל

מה.

$TS1$.נעימה$TS1$

$DN2$.נעימה$DN2$היהודי.אורחואלמאודאדיבהיהשגינתרנראה

רקרובםלפחותאושהיהודיםאיתוהסכיםהוא
הסכי־שניהםמהם.נחותיםלאאךמהגרמנים,שונים

מו

$TS1$הסכימו$TS1$

$DN2$הסכימו$DN2$משמשהמפגשבגרמניה.לחפשמהאיןשליהודים

בארץהציוניהמפעלשלפיההתזהלהוכחתבלוםאת
בנימהרקמזה.זההושפעובגרמניהוהנאציזםישראל

שהותואתניצלגםשרופיןמצייןבלוםלמדיאגבית

לצאתליהודיםלאפשרשנועדהסכם,לקידוםבגרמניה
זהמרכושם.חלקאיתםולקחתישראללארץמשם

שיקףהואמ-3391.המפורסםההעברההסכםהיה
הרייךולשלטונותהציוניתלתנועהמשותףאינטרס
היתהואולם,בן־גוריון.שאמרכפי"מנוף",השלישי

ייש־שהיטלרמעוניינים"אנחנואויב:עםעסקהגםזו

מד",

$TS1$,"יישמד$TS1$

$DN2$,"יישמד$DN2$מעראנחנוישנוכשהוא"אבלבן־גוריון,אזאמר

הארץ".לטובתזאתלנצלניינים

להיטלר,התנגדהלאהציוניתהתנועהבלום,לדעת
"הפתרוןעםהזדהתהשכןאיתו,פעולהשיתפהאלא
הנאציםאתאזשהנחההיהודיםבעייתשלהראשוני"
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האזצישואלית

רזפיןארתזר
התרבותותכנון

הארצישראלית
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350רסלינג,הזצאת

שקלים89עמודים,

המי־אתלקעקעהאמורספרבשבילב-8691.עובד

תוס

$TS1$המיתוס$TS1$

$DN2$המיתוס$DN2$לדעתי.מספיק,טובלאזההמדינהשלהקיומי
בישיבהבלום,לדבריבעצמי.בדקתיאחדמקוםמראה

1934באוקטוברב-41שנערכההסוכנותהנהלתשל

פייטלוביץ׳,יעקבד"רשלבקשתואתרופיןדחה
עשרהישראללארץלהביאאתיופיה,יהודיחוקר

שהםטעןרופיןאז.אותםכינושעודכפי"פלאשים",

איןכןועלליהודיםדםקרבתכללהםואין"כושים"
ני־הפרוטוקולישראל.בארץמספרםאתלהגדיל

תן

$TS1$ניתן$TS1$

$DN2$ניתן$DN2$בן־גוריון.ארכיוןשלהאינטרנטבאתרלקריאה
עלהתזהלנוכחאךנכון,רופיןמדבריהציטוט

שלתשובתואתגםלצייןמענייןהגדולה,השפעתו

הסוכנותשלהמדיניתהמחלקהראשאזשרת,משה

בלאומיותהקובע"הדברהשמיט:שבלוםהיהודית,
אתמכיריםהפלאשיםאםהיאהשאלהההכרה.הוא

הםאםגםלדחותםאיןכןאםכיהודים.עצמם

הסתיימהכיצדמספראינוגםבלוםבגזעם".זרים

רי־חמישהלפייטלוביץ׳לתתהציערופיןהישיבה:

שיונות

$TS1$רישיונות$TS1$

$DN2$רישיונות$DN2$היהשרופיןאומרלאזההוחלט.וכךעליה

הציטו־אתלקרואשישאומרזהעולם.אומותחסיד

טים

$TS1$הציטוטים$TS1$

$DN2$הציטוטים$DN2$בזהירות.בלוםשמביא

וראשיה,העבודהתנועתעלהשתלטלארופין
מעט־אתניצלבן־גוריוןלהיפך:טוען.שבלוםכפי

L3

האפ־נכון:ולאנכוןזהמגרמניה.סילוקםכלומר,

שרות

$TS1$האפשרות$TS1$

$DN2$האפשרות$DN2$מו־בגזהרעלתםבאמצעותמהיהודיםלהיפטר

פיעה

$TS1$מופיעה$TS1$

$DN2$מופיעה$DN2$שמ־כפיקמפף","מייןהיטלרשלבספרוכבר

ציין

$TS1$שמציין$TS1$

$DN2$שמציין$DN2$משםלחלץטובהסיבההנהבעצמו.בלוםזאת

ואולם,האפשר.ככלמהרהאפשר,ככלרביםיהודים
גרמ־נגדעולמיחרםלארגןהיהשמוטבסבורבלום

ניה

$TS1$גרמניה$TS1$

$DN2$גרמניה$DN2$.קו־הואלנאצים,הועילההעברההסכםהנאצית

בל,
$TS1$,קובל$TS1$

$DN2$,קובל$DN2$להגירתםהביאההסכםלגיטימציה.להםוהעניק
פעו־היתהזוגרנזניה.מיהודיאלףמ-05יותרשל

לת
$TS1$פעולת$TS1$

$DN2$פעולת$DN2$התנועהשלבכוחהשהיהביותרהגדולהההצלה

השואה.תקופתבכללבצעהציונית

הנמנ־הציוניתההיסטוריהלחוקרישייךבלום

עים

$TS1$הנמנעים$TS1$

$DN2$הנמנעים$DN2$בד־ישראל"."ארץהעבריותבמליםמשימוש

יך

$TS1$בדיך$TS1$

$DN2$בדיך$DN2$יהודיהואכשההקשר"פלשתינה"כותבהואכלל

מגיעהואוכךלערבים,מתכווןכשהואו"פלסטינים"

להד־המגמהבפלשתינה".פלסטיניתל"ממשלהגם
גיש

$TS1$להדגיש$TS1$
$DN2$להדגיש$DN2$הגרמניתהגזענותוביןהציונותביןהזיקהאת

"פו־השכלה,במקום"בילדונג"לכתובאותומביאה

לק"
$TS1$"פולק"$TS1$

$DN2$"פולק"$DN2$עו־השקפתבמקוםו"ולטאנשאוג"אומהבמקום

לם.
$TS1$.עולם$TS1$

$DN2$.עולם$DN2$,התיישבות,במקום"קולוניזציה"כותבהואכצפוי
במקוםו"סלקציה"הגרמנית,בטוגוספרועסקכאילו

מטרידהבאושוויץ.הרכבתברציףדוברכאילובחירה,

מצוטטיםרופיןמדבריגדולשחלקהעובדההיאיותר

הגרמני.מהמקורלאלאנגלית,אולעבריתמתרגומם

המוד־בנוסחלהשתמשמרבהבלוםכך,בתוך

פס

$TS1$המודפס$TS1$

$DN2$המודפס$DN2$עםבהוצאתשפורסמורופין,שליומנופרקישל

האף)מימין(.הרצל
כ"אעוורי־קוטלגשלד

בוכרי"

$TS1$"כ"אעווריבוכרי$TS1$

$DN2$"כ"אעווריבוכרי$DN2$

לא)במרכז(.בן־גוריון

גזעיתנחיתותייחס

לערבים

יש)משמאל(.בלום

בזהירותאותולקרוא

סלמן,אמילצילומים:
לע"מ,כהןפריץ
אפלבאוםתומר

עיוןסוגה:

קוראייעד:קהל

היסטוריהעלספרים

הציונותשל

"ארתורלידמדף:

ופועלו"חייורופין:

ו"פרקיגורןיעקבמאת
רופיןמאתחיי"

מחקרלסיכום:

כמהעםמאתגר

תורפהנקודות

מפלגתו.אתלחזקכדיהציוניתבתנועהרופיןשלדו

האאוגניהלהגאםרבספקאךרופיןאתשיבחהוא

קשרבן־גוריוןב-7391,המאוחרלכלאותו.ענייןשלו

הואהערבים.ונישולהטרנספרלרעיוןבגלויעצמו

נחי־להםייחסלאאולםלאומי,מכשולבהםראה

תות

$TS1$נחיתות$TS1$

$DN2$נחיתות$DN2$.ואפי־הגולה"ל"שלילתשותףהיההואגזעית

לו
$TS1$ואפילו$TS1$

$DN2$ואפילו$DN2$לרופיןבניגודאולםהחדש","האדםעללפנטזיה
בכ־תמךהואיהודי.מיהובשאלהימיוכלהתלבט

ניסתן

$TS1$בכניסתן$TS1$

$DN2$בכניסתן$DN2$ליהודים.הנשואותנוכריותנשיםשללארץ

הואכך.עלכשנשאלפסקהנאצים",בדרכינלך"לא

להק־המאמץעליכבידוערבארצותשיהודיחשש
מת

$TS1$להקמת$TS1$
$DN2$להקמת$DN2$מע־לכמהבניגודלהם,גםאךמודרנית,מדינה

מיתיו,

$TS1$,מעמיתיו$TS1$

$DN2$,מעמיתיו$DN2$היהודיםרובבנוסף,גזעית.נחיתותייחסלא

בח־עסקולאבערים,התיישבוישראללארץשהגיעו

קלאות
$TS1$בחקלאות$TS1$

$DN2$בחקלאות$DN2$גזעית"."השבחהעברוולא

כקוריוזרופיןשלהגזענותאתמשאירזהכל

רופיןימיו,בערובמכך.יותרהרבהלאאךמבייש,

לק־אשכנזיםיהודיםלקטלגשאפשרהאמיןעוד
טגוריות

$TS1$לקטגוריות$TS1$
$DN2$לקטגוריות$DN2$הואחוטמם.מבנהפיעלשונותגזעיות

שלבעיצומהלמותו,וסמוךב-3491לעולמוהלך
השוואההכתבעלהעלההשנייה,העולםמלחמת

בתנועהבולטיםאישיםכמהשלאפםמבנהבין

הגדירחוטמושאתהרצל,בתיאודורהחלהציונית,

יע־האתיופיםפטרוןשלאפואתכ"אשורי־בוכרי".

קב

$TS1$יעקב$TS1$

$DN2$יעקב$DN2$כ"אשכנזי־נגרואידי".כצפויתיארפייטלוביץ׳

שגבתום


