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אוגנדהלאלמה
48מעמודהמשך

אביהלדבריהקשבנו"אילו:1943במארסטרזיינשטאטבגטו

היום".כאןהיינולאזו,אומללהאשהשל

בקונגרסשהתקבלהמשלחת־סקרלשלוחהרצלשלההצעה

הביאהשכמעטהציוניתבתנועהסביבההאדירההמחלוקתוכן

וד־יגרמשהההיסטוריוניםשלספרםבמרכזעומדותלפילוגה

בורה

$TS1$ודבורה$TS1$

$DN2$ודבורה$DN2$.עדומתחשבבפרטיםעשירמקיף,ספרזהוברזילי־יגר

בפרשה,עוסקיםאינםהראשוניםהעמודים90בקורא:מאוד
הרצלשלהדיפלומטיתפעילותואתבבהירותסוקריםאלא
הע־100לציונות,בריטניהשליחסהעםהיכרותומאפשרים

מודים

$TS1$העמודים$TS1$

$DN2$העמודים$DN2$,התנועהבתוככיבמחלוקתעוסקיםהספר,עיקרהבאים

עו־האחדמזה:זהשוניםהאחרוניםהפרקיםשלושתהציונית.

סק

$TS1$עוסק$TS1$

$DN2$עוסק$DN2$טרי־להקיםששאפהבציונות,ה"טריטוריאליסטית"בגישה

טוריה

$TS1$טריטוריה$TS1$

$DN2$טריטוריה$DN2$,בארץבהכרחלאליהודים

"הערותשלפרקהואהשניישראל;

"עלשכותרתווהשלישיוסיכומים";
אנצי־מערכיםמורכבהמזלג",קצה

קלופדיים
$TS1$אנציקלופדיים$TS1$

$DN2$אנציקלופדיים$DN2$.36ישבנוסף,רלוונטיים

קצ־ביוגרפיים""ציוניםשלעמודים
רים

$TS1$קצרים$TS1$
$DN2$קצרים$DN2$מב־בספר.המוזכריםאישיםעל

נה

$TS1$מבנה$TS1$

$DN2$מבנה$DN2$שהמחבריםהרבוהמידעהספר

לפרשתרקקשורשאינומביאים
בכ־ציוניתלהיסטוריהאלאאוגנדה

לל
$TS1$בכלל$TS1$

$DN2$בכלל$DN2$שה־הקוראעליכבידואולי

תוודע

$TS1$שהתוודע$TS1$

$DN2$שהתוודע$DN2$יקלואולםהתקופה,לקורות
הראשוניםצעדיואתשעושהמיעל

הזאת,בהיסטוריה

ישראללארץנאמנות

רבותנכתבאוגנדהפרשתעל

הספ־אתהיטבמכיריםוהמחברים

רות

$TS1$הספרות$TS1$

$DN2$הספרות$DN2$,אינםשהםפיעלאףבנושא

שהתפרסמהחשובהספרותמזכירים

תיעודכמעטאיןבספרםבגרמנית.

מסמכיםכמהלמעטחדש,היסטורי

קו־שהםבשעההבריטי,מהארכיון

בעים

$TS1$קובעים$TS1$

$DN2$קובעים$DN2$שלוהתעודותהמסמכיםש"כל
"איןוכיונקראו"פורסמוהציוניהצד

)שברו־הבריטילצדבנוגערב"תיעוד

בו,

$TS1$,שברובו($TS1$

$DN2$,שברובו($DN2$במ־שימושנעשהכברלציין,יש

חקר(.

$TS1$.)במחקר$TS1$

$DN2$.)במחקר$DN2$החוקריםהציבומטרותשלוש

הבריטיתהזוויתאתלתארלמחקרם:

התנועהמולהאימפריהמהלכיואת

אתלתאראוגנדה;בפרשתהציונית

וב־לתוכנית;שוניםציוניםשליחסם

מלותיהם,
$TS1$,ובמלותיהם$TS1$

$DN2$,ובמלותיהם$DN2$תו־ואתבעקבותיהשהתחוללההסערה"אתלתאר

צאות

$TS1$תוצאות$TS1$

$DN2$תוצאות$DN2$בש־עוסקהספרשלרובובפועל,זאת,עםהזאת".הסערה

תי

$TS1$בשתי$TS1$

$DN2$בשתי$DN2$האחרונות.המטרות

הפרשה,שלהמפורטתבכרוניקהנמצאהספרשלכוחו
אימוץעלנשענתהיאבפרשנות:היאהעיקריתחולשתואולם

לפרשהשניתנוהשוניםהאידיאולוגייםההסבריםשלמוטעה

מש־ביןההבדליםעלעומדתואינההשניםולאורךאמתבזמן

מעותה

$TS1$משמעותה$TS1$

$DN2$משמעותה$DN2$הבינהשהרצלכפיהבריטיתההצעהשלהפוליטית

בפו־שעוצבהכפילתוכנית,בנוגעבציבורהרווחתלתפישה

לנזוס
$TS1$בפולנזוס$TS1$

$DN2$בפולנזוס$DN2$למ־נוגעהראשוןההיבטבעקבותיה.שבאהאידיאולוגי
דיניות

$TS1$למדיניות$TS1$
$DN2$למדיניות$DN2$כןגםבעלילהפוליטיהשניוההיבטהציוניתהחוץ

וכיוונה.הנהגתהעללמאבקהציונית,הפניםלמדיניותנוגע

ברי־בהכרתטמונההיתההתוכניתשלהעיקריתמשמעותה

טניה

$TS1$בריטניה$TS1$

$DN2$בריטניה$DN2$היהודיהלאוםשלמדיניתכוחכבאתהציוניתבהסתדרות

אוטונומית.מדיניתלישותדרישתהשלבלגיטימיותוהכרה

וכ־ומדינהיישובשנותעשרותלאחרזמננולבןהיוםקשה

שהוא

$TS1$וכשהוא$TS1$

$DN2$וכשהוא$DN2$המה־המשמעותאתלהביןישראליבדרכוןמצויד

פכנית

$TS1$המהפכנית$TS1$

$DN2$המהפכנית$DN2$הכ־שבעצםמצייניםהמחבריםהבריטית.ההכרהשל

רה

$TS1$הכרה$TS1$

$DN2$הכרה$DN2$עלוחוזריםההצעהשלחשיבותהעיקראתהרצלראהזו

"אוגנדה"משבר
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התנו־בהנהגתעמיתיו"רובלהבנתם,מנגד,הספר.לאורךכך

עה

$TS1$התנועה$TS1$

$DN2$התנועה$DN2$חסךשלאלמרותהרצל(,)שלשיקוליואתכללהבינולא
ובחודשיםהשישיהקונגרסאחריבייחודוראיונות,הסברים

לחייו".האחרונים
מולומתןבמשאהרצלשללמטרותיומודעיםהמחברים

עלבעקשנותעמד"הואקובעים:כשהםענזםוהצדקהבריטים,
המזרחית,באפריקהיהודיתהתיישבותעללאאחדדבר
ולש־בריטניהממשלתכלפיכמתחייבלנהוגהצורךעלאלא
גר

$TS1$ולשגר$TS1$
$DN2$ולשגר$DN2$.התחוללבלבדזהענייןסביבמזה.יותרלאמשלחת־סקר
התנועהשלאחדותהאתבסכנהשהעמידהקשההפולמוסכל

היט־בלבד"זהעניין"סביבהמחברים,לפיואולם,הציונית".

לטלה
$TS1$היטלטלה$TS1$

$DN2$היטלטלה$DN2$סדרהבגללוזאתמשנה,יותרבמשךהציוניתהספינה

שו־של)כינוייםהלאו""אומרימצדמצערותאי־הבנותשל

ללי
$TS1$שוללי$TS1$

$DN2$שוללי$DN2$המ־המחברים,שלאי־ההבנה""תזתהבריטית(.ההצעה

לווה
$TS1$המלווה$TS1$

$DN2$המלווה$DN2$המחקרבספרותהבולטתהתזההיאבפרשה,דיונםאת
ועיקר.כללנכונהאינהזותזהרבות.שניםזה

לה־להביאהיתההרצלשלתוכניתוכימדגישיםהשניים
כרה

$TS1$להכרה$TS1$
$DN2$להכרה$DN2$באמצ־היהודיהעםאתכמייצגתהציוניתבהסתדרות

עות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$משלחת־סקרהמזרחיתלאפריקהלשגרהחלטהקבלת
בתוצאותמעונייןהיהלאכללשהרצלובצדק,מציינים,וגם

שנקבעהבאזללתוכניתנאמןונשארהמשלחתשלחיוביות

לעםלהקיםשואפת"הציונותולפיההראשון,הציוניבקונגרס
הר־הכלל".משפטלפיישראלבארץמולדתביתהיהודי

צל
$TS1$הרצל$TS1$

$DN2$הרצל$DN2$השקפותינויהיה,אשרההצעהשלגורלהש"יהיההסביר
וכךלעולם,ישתנוולאלשינויניתנותאינןישראלארץעל
שהתקד־רגילההבלתיבהתקדמותהקונגרסיכיראחרתאו
מה

$TS1$שהתקדמה$TS1$
$DN2$שהתקדמה$DN2$הרצלבריטניה".ממשלתעםומתןהמשאידיעלתנועתנו
פע־כךעלוחזרהבריטיתההצעהבענייןברוריםדבריםאמר

מים

$TS1$פעמים$TS1$

$DN2$פעמים$DN2$:המ־באפריקהבצ׳רטרישראלארץשלהמרהלארבות

זרחית,

$TS1$,המזרחית$TS1$

$DN2$,המזרחית$DN2$ישעיהוכתבבצדקלא.ותומשלחת־סקרשליחתאלא

שה־פיעלשאףהפרשה,שלהחשוביםמהחוקריםפרידמן,

רצל
$TS1$שהרצל$TS1$

$DN2$שהרצל$DN2$היאהפוכההשקפהישראל,ארץאתלעולםהמירלא

הרבים".לנחלתכמעטש"הפכה

אי־הבנותשלטרגדיה

בקו־שמעייןמיכלנתקלהרצלשלהברוריםדבריומול
רות

$TS1$בקורות$TS1$
$DN2$בקורות$DN2$בירור.המחייבותמתנגדיו,מצדרבותבאמירותהפרשה

הציונותמראשייעקובסון,)ויקטור(אביגדורשלזולדוגמה,

איןזהבענייןהמזרחית.אפריקהאוציון"אושקבע:ברוסיה,

יעקובסון,לפיכלומר,פשרות".לשוםויתורים,לשוםמקום
אתלהסבירניתןאיךבאזל.תוכניתאתלזנוחהציעהרצל

בדיוקהםאלההרצל?שלהחד־משמעייםדבריומולקביעתו
לח־שצריךההיסטוריון,להתמודדנדרששאיתםהחומרים

שוף

$TS1$לחשוף$TS1$

$DN2$לחשוף$DN2$מהש־אחדכלמהכלומר,הצדדים.שלהמוטיבציותאת

חקנים

$TS1$מהשחקנים$TS1$

$DN2$מהשחקנים$DN2$להשיג,רצה

היהיעקובסוןשלשלאמירתולדעתמוכרחההיסטוריון

מהאתמשקפתבהכרחלאהיאוכיאמת,בזמןפוליטיתפקיד

הפומ־הנימוקיםאםלהראותהמחקרעלהרצל.מדברישהבין

ביים

$TS1$הפומביים$TS1$

$DN2$הפומביים$DN2$בע־שלהאינטרסים()אוהפנימייםהמניעיםאתחופפים

לי
$TS1$בעלי$TS1$

$DN2$בעלי$DN2$.הר־שמתנגדילהוכיחהמחקרבידיישאםכך,המחלוקת

צל,
$TS1$,הרצל$TS1$

$DN2$,הרצל$DN2$באמתחשבווסיעותיהם,העםאחדאוסישקין,מנחםבהם

יש־ארץעלהרצלשלויתורהיא"אוגנדה"שהצעתובתמים

ראל,
$TS1$,ישראל$TS1$

$DN2$,ישראל$DN2$ואולם,אמיתות.כמייצגיםנימוקיהםאתלהביןאפשראז
כךלהביןאפשרהיהלאההיפך:אתמוכיחההעובדותבדיקת
בע־קלהמלאכהלעצמםעושיםהמחבריםהרצל.עמדתאת

ניין

$TS1$בעניין$TS1$

$DN2$בעניין$DN2$הקלעים""אחוריאתהנדרשתברצינותמבאריםואינםזה
היסטו־מסורתממשיכיםהםבכךהלאו"."אומריהכרזותשל

ריוגרפית

$TS1$היסטוריוגרפית$TS1$

$DN2$היסטוריוגרפית$DN2$טר־לכנותהשאפשרלפרשה,פרשנותשלארוכה"

גדיה

$TS1$טרגדיה"$TS1$

$DN2$טרגדיה"$DN2$אי־הבנות".של

שה־המחבריםקובעיםיעקובסוןשללדבריובנוגעלדוגמה,

דברים

$TS1$שהדברים$TS1$

$DN2$שהדברים$DN2$היע־שניביןבחירהשכןאי־ההבנה,עומקאת"סימלו

דים

$TS1$היעדים$TS1$

$DN2$היעדים$DN2$עלכללעמדהלאהמזרחיתאפריקהאוציוןהאלה
ש"היתהכפסיכולוגים,בכובעםמסבירים,הםבהמשך,הפרק".

רצו,לאהמתעמתיםשהצדדיםטרגיתאי־הבנהזהבוויכוח
לגי־ניתנהלאגםולפיכךלהבהירה,נפשית,יכלולאואולי
שור".

$TS1$."לגישור$TS1$
$DN2$."לגישור$DN2$,לאההצעה,מתנגדיהרוסית,הציונותראשילשיטתם"

עיניים.אחיזתבהוראוהדיפלונזטיהשלבכוחהכללהאמינו

הדי־׳התמרוןאתלהביןמסוגליםהיולאשהםבעלילנראה

פלומטי׳
$TS1$הדיפלומטי׳$TS1$

$DN2$הדיפלומטי׳$DN2$הרצל".של
מליאתאולםאתהלאו""אומרישללנטישההסיבהאתגם

המחב־מוצאיםהמשלחתשיגורעלההצבעהלאחרהקונגרס

רים,

$TS1$,המחברים$TS1$

$DN2$,המחברים$DN2$,היההשולליםבקרבשרווחהרושםב"אי־הבנה.כמובן

ישראלארץעלויתורפירושהבקונגרסשנפלהשההחלטה
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במציאות".אחיותכללכךהיתהלא)אך(הציונות.שלושלילתה

הכריזשעליוהמהלךאתלהםוהסבירניגששהרצלאחריגם

פשוטהלאו""אומריהםאז,גםברורות,במליםלכןקודם

הציוניהפועלהוועדחבריהמחברים,לפילסיכום,הבינו.לא

ישראל".ארץעלויתורהיאזוש"הצעהבטעותסברומרוסיה
בסיםכלהיהשלאכךעלרבותפעמיםחוזריםאמנםהמחברים

מס־אולםלחלוטין(,צודקים)וכאמור,הלאו""אומרילטענת

תפקים

$TS1$מסתפקים$TS1$

$DN2$מסתפקים$DN2$מאבקים?אינטרסים?פוליטיקה?"אי־ההבנה".בתזת
בתמ־לכם,והריבפרשנותם,ברצינותנלקחיםאינםאלהכל

ציתיות,

$TS1$,בתמציתיות$TS1$

$DN2$,בתמציתיות$DN2$אי־הבנות.שלטרגדיה

פרשנותבמקוםפסיכולוגיה

שה־היאכהסבר"אי־הבנה"תזתאימוץשלהתוצאותאחת

פוליטיקה
$TS1$שהפוליטיקה$TS1$

$DN2$שהפוליטיקה$DN2$מחלי־והפסיכולוגיהאינטליגנציהלמבחןנהפכת

פה

$TS1$מחליפה$TS1$

$DN2$מחליפה$DN2$ההיסטו־אינטרסים.לחשוףשתכליתהפוליטית,פרשנות

ריון

$TS1$ההיסטוריון$TS1$

$DN2$ההיסטוריון$DN2$שהציגואמירות,ביקורתוללאכפשוטןלקבלצריךאינו

שלמליםלהסבירעליואמר.שהרצלמהאתמסולפתבצורה

בפעמיםואולם,פוליטי.תפקידישלאידיאולוגיה()כלומר,

הע־הפעראת"להביןמנסיםכברהמחבריםשבהןהמעטות

מוק

$TS1$העמוק$TS1$

$DN2$העמוק$DN2$ראשילעמדתהנערץ"התנועהמנהיגשלענזדותיובין

ראשיש"דווקאבעובדהמקורוכיקובעיםהםברוסיה,הציונית

היהודים"שלצרתםהיקףאתלאמיתהידעוברוסיההציונות

אירופה.במזרחלמציאותעיוורהיהשהרצלגורסיםכלומר,

הסברשזהואלאלאי־ההבנה,הסברזהשאיןרקלאואולם,

שרוייםהיושבוהכלאעלהרףללאדיברהרצלמהיסוד:שגוי

היבשת.במזרחהיהודיםהמוני

הבינולאהלאו""אומרירקלאהמחברים,לפיאחד,מצד

הת־"הרצללדוגמה,הבין.לאהרצלגםסביבם,המתרחשאת

קשה

$TS1$התקשה$TS1$

$DN2$התקשה$DN2$הואממנה.והתאכזבמרוסיההציריםעמדתאתלהבין

הבריטיתההצעהשעוררהההתנגדויותאתלהביןהתקשה

הפטפ־במונחיהסובלים".היהודיםההמוניםשלצרתםלנוכח

טת

$TS1$הפטפטת$TS1$

$DN2$הפטפטת$DN2$הראשו־ש"ישראללומראפשרהנוכחית,האידיאולוגית

נה"

$TS1$"הראשונה$TS1$

$DN2$"הראשונה$DN2$יהודיהשנייה""ישראלאתהבינהלאונאמניו()הרצל(

שהיולכךעדויותמובאותבספרשני,מצדאירופה(.מזרח

שלכוונתואתהיטבשהבינואירופהממזרחרביםיהודים

ות־ההן""אומריעםנמנוהרוסיםמהציריםוכשלישהרצל,

מכו

$TS1$ותמכו$TS1$

$DN2$ותמכו$DN2$.מבהירהואינהמבלבלתרקאי־ההבנהתזתבקצרה,בו

למ־מגיעכשההיסטוריוןלרובנשלפתוהיאההיסטוריה,את
בוי

$TS1$למבוי$TS1$
$DN2$למבוי$DN2$.סתום

אתגםאלאהקוראים,אתרקלאמבלבלתאי־ההבנהתזת

הציונית־"המזרחי"תנועתשלמהתמיכהשמופתעיםהמחברים,

דתית

$TS1$הציוניתדתית$TS1$

$DN2$הציוניתדתית$DN2$אמו־היו"המזרחי"אנשילכאורה,הרצל.שלבתוכניתו

רים

$TS1$אמורים$TS1$

$DN2$אמורים$DN2$ואמונהמסורתאנשיבהיותםזותוכניתנגד"חוצץלצאת

כללשהרצלמכיווןואולם,ציוך.לשיבתיוםבכלהמתפללים
בה־ראהאלאאחר,בשטחישראלארץאתלהמירהציעלא

צעה

$TS1$בהצעה$TS1$

$DN2$בהצעה$DN2$כדבריישראל",לארץפוליטיתעקיפין"דרךהבריטית

קשורהיה)שלאבגרמניההציונותמראשיבודנהיימר,מקם

אנ־כוללהציונית,בתנועהרביםתמכו"המזרחי"(,לתנועת

שי

$TS1$אנשי$TS1$

$DN2$אנשי$DN2$,"לחלוטיןאימצושהמחבריםנראהבתוכניתו."המזרחי
שהבינה"המזרחי",תנועתעלאותהוכפוהאי־הבנהתזתאת

הרצל.דבריאתהיטב

אלן"לא"לאפריקה
אפשרהרצלשלהמפורשיםדבריוהיוגלוייםכמהעד

ראובןולעיתונאילסופרשהעניקהנודעמהראיוןגםללנזוד

"לאפריקהעיתונים:בכמהופורסם1903בספטמברבריינין
לדחותיכולתילאיכולאבלאגור,לאובאפריקהאלךלא
תמ־המשלחתשאםהדגישהואבריטניה".ממשלתהצעתאת

צא

$TS1$תמצא$TS1$

$DN2$תמצא$DN2$יהודיתלהתיישבותמתאימהאינההמזרחיתשאפריקה

בגרותתעודתלנונתנהבריטניהממשלתכי"הרווחנו,אז

המחבריםבביתו".שוררעםלהיותאנחנושראוייםמדינית

בל־שעיתוןלאחרהרצלשלהברוריםדבריואתמביאיםגם
גי

$TS1$בלגי$TS1$
$DN2$בלגי$DN2$יהודית:להתיישבותמתאימהאינהש"אוגנדה"פירסם

Theצילום:הרצלשליריביומגדוליאוסישקין.מנחםעובדרוןאוסףצילום:היהודיםלמדינתהתנגדותהעם.אחד David

.Bישראלשלהלאומיתהספרייה Keidan Collection Widener LibraryHarvard

אי-פיצילום:בקוראיםמתחשביםהמחבריםיגר.משההיהדותשלהאחרוןהמאמץנורדאו.מקם

להיות".היהיכוללאלשאלהמזהטובפתרוןנפלא,זה"הרי
מפרשיםלאהםמאמציםשהמחבריםאי־ההבנהתזתבגלל

ומדי־הרצלנגדושותפיואוסישקיןשניהלוהמאבקאתכהלכה

ניותו.

$TS1$.ומדיניותו$TS1$

$DN2$.ומדיניותו$DN2$רוחמלאהיה"אוסישקיןכמופראזותכותביםהםלעתים

יותרמורכבפוליטיהסברמוצאיםכברוכשהםהרצל.נגדקרב"

ירי־מגדוליאוסישקין,כיטועניםהםרוסיה,ציונילמנהיגבנוגע

ביו

$TS1$יריביו$TS1$

$DN2$יריביו$DN2$בתנועהלשכוןיחזורשהשלוםבאפשרות"פיקפקהרצל,של
מעונייןכנראה,היה,שהואלפילוגיגרוםהמאבקשהמשךוהניח

כאמור,הפוליטיקה,בעניין.היריעהאתמרחיביםלאהםאךבו",

מהספר.כלילכמעטנעדרת

האפש־אתתציעלפרשהפוליטיתחלופיתפרשנות

רות

$TS1$האפשרות$TS1$

$DN2$האפשרות$DN2$בהרצלמאבקםהצעתו.אתהיטבהבינוהרצלשמתנגדי
הציונות.למהותבנוגעשונהערכיתהשקפהביטוילידיהביא

מנהיגים,ביןאי־הבנהפריאינואוגנדהמשבראחרות,במלים
בתנו־מנוגדותעולםהשקפותביןהתנגשותשלתוצאהאלא

עה

$TS1$בתנועה$TS1$

$DN2$בתנועה$DN2$.היתההרצלשלהפוליטיתהציונותשלהמטרההציונית

תנאייצירתבאמצעותהיהודיםשלביטחונםאתלהבטיח

ואוסי־העםאחדשלשהציונותבשעהבשבילם,ראוייםחיים

שקין,

$TS1$,ואוסישקין$TS1$

$DN2$,ואוסישקין$DN2$להבטיחחתרההשניים,שלבמשנתםהבדליםלמרות
כפיהמודרניהעולםבתנאיהיהדותשלהנבדלקיומהאת

מובטח.אינויהודיםשלקיומםשבהםשהוא,

בקונגרסלרובזוכיםהיוהבריטיתההצעהמתנגדיאםבפועל,

כנ־הציוניתהתנועהאתלעגןשחתרהומדיניותו,הרצלהשישי,

ציגת

$TS1$כנציגת$TS1$

$DN2$כנציגת$DN2$אנו־מכהסופגיםהיוהעולמית,בזירההיהודיתהלאומיות

שה.

$TS1$.אנושה$TS1$

$DN2$.אנושה$DN2$ואוסישקיןהעםאחדביןהמחלוקתאתחשפהאוגנדהפרשת

שלמאבקזההיההציונית.ההסתדרותשללבהבלבהרצלובין
היהודים.מדינתשללרעיוןהמתנגדיםשללהרצל,האופוזיציה

שלמנהיגותועללערערכדיבידיהםכליהיתהאוגנדהפרשת
שלמותוהציונית.התנועהשלפעולתהכיווןאתולשנותהרצל

אתלהשליטלהםאיפשרוחבוט,מותשכשהוא,44בגילהרצל

ולה־יריבםשלמשנתואתרבהבמידהלהשכיחעולמם,תפישת
ציג

$TS1$ולהציג$TS1$
$DN2$ולהציג$DN2$בבתיהיוםעדהנלמדתמסולפת,בצורהאוגנדהפרשתאת

הישראלית.בתודעהומושרשתהספר
רזאדם

הערה



