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"אבי-רופיןארתורשלהלאומניתפקידוהדחקתעל

ישראל"בארץהיהודיתההתיישבות

לאי-הכרתם-ביותרהזניחדווקאולאו-מיעילותוחלקחייבשאינושלטון"אין

אותו."המייסדיםהמנגנוניםשל

בסוציולוגיה""שאלותבורדייה,פייר

אתה ...ההואהלילה .זמןהרבהכבראותךלשאולשהתכוונתישאלהזאת ..."אבא

איך .שלךבעיןנצנוץרקכשהייתי ?היההואאיך ...אותישעשיתהלילה ...יודע

העובדותאתלדעתרוצהאני •מביןאתה ?שלוהרקעהיהמה ?היההוא

כלעלישחשבתהיאהאמתהאםלמשל,אומרת,זאתשלי.הרקעלגביהאמיתיות

זהאתשואלאני ?עליושחשבתהאחרוןהדברבעצםהייתיאנישאוליאו •הזמן

 ".סקרןאני ?נכוןזהאתמביןאתה •מחקרמטעמירק
הביתה""השיבהפינטר,הארולד

הציוניתהתנועהמטעםכמומחהלפלשתינהורפיךאותרונשלח 1907בשנת

עבודהבתרםשלה.הקולוניזציהאפשרויותעללמחקר-גיחההעולמית

הצעהשכללהדעתחורתלשולחיוהגישמחודשייםפחותשארכהקדחתנית

המצומצםהציוניהרועדבידימרנהאחדיםשבוערתכעבורפעולה.לתכנית

ביפוהקיםאותרהארצישראלי","המשרדולמנהלבפלשתינההתנועהלנציג

ל"קרלרניזטרר"-כצנלסרךבדלאותרשהגדירכפי-במהרהוהפך ,-1908ב

חיתהלא-1942לרעדשנהמאותההחדשה.העבריתבקולוניההמרכזי

דיפלומטיתמשפטית,יישוביה,כלכלית,-גדולהתכניתארפעילותשרם

 .ביותרהגבוהותברמותררפיןמעורבהיהלאשבה-וחינוכית
לייצרתכניתוליישרםבלתי-נלאהבמרץורפיךפעללתפקידכניסתומיום

ברשויותתלותללאותרבותיתכלכליתאדמיניסטרטיבית,אוטונומיה
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הקולוניזציהבשלביהמרכזיתמשימתוהבריטית).יותרומאוחר(העות'מנית,

עליהןולהקיםהאפשר,ככלרבותאדמותבמהירותלרכושחיתההראשונים

המובלעתבתוךהאוכלוסיןפיזוראפשרית.צורהבכליהודייםיישובים

-1947ן-1937מהחלוקהתכניותשלהגבולותגםכמובפלשתינה,היהודית

היישוב"הכשרתל"חברתשהכתיבמהמדיניותכתוצאהרבהבמידהנקבעו

בורואיםהחינוךשלהיסטוריוניםמרכזי.חברהיהבהולקק"ל,הקים)(אותה

המשפטיהשדהשלוהיסטוריוניםהארצישראליתהחינוךמערכתמייסדאת

משרדלהתהוותשיטתיבאופןהובילההיישובבתקופתפעילותוכימגלים

המשרדכראשהרשמיתפקידואתשסייםפיעלאף .הישראליהמשפטים

עדהשפעהובעלתאינטנסיביתבפעילותורפיךהמשיך ,-1925בהארצישראלי

החבילה","עסקתבגיבושהמרכזיתהדמותהיההוא . 1943בראשיתימיוסוף

לביןהלאומית""הבורגנותביןשטרנהל,זאבלאחרונהאותהשכינהכפי

השלושיםובשנותהפועלים,בנקאתייסדהעשריםבשנותהעבודה.תנועת

הנאציהמשטרעםשנחתמהההעברה""תכניתבגיבושמרכזיגורםהיה

שעסקכלכלי"ולתכנוןלמחקר"המכוןאתגםהקיםשניםבאותןוביישומה.

לאחרמגרמניהפיצוייםתביעתובכללןעתידיות,וחברתיותכלכליותבתכניות

המלחמה.

אקדמיבמחקרורפיךעסקאליהם,ובמקבילהציוניבארגוןלתפקידיובנוסף

ואנתרופולוגיהדמוגרפיה,בסוציולוגיה,בינלאומילמומחהונחשבאינטנסיבי

נחשביםפריטים)*מאותמשלוש(למעלההרביםומאמריוספריוהיהודים.של

תרומתוהמודרנית.בתקופההיהודיםשלמדעילמחקרהראשוןהרצינילניסיון

-הציוניתבהיסטוריוגרפיהלוהעניקההציוניתלתנועהורפיךשלהאדירה
לעתיםהמכוניםהיסטוריוניםועדיודאיקההאנציקלופדיהדרךלימודמספרי

ישראל'.בארץהיהודיתההתיישבות'אביהתואראת-ציונים""פוסט

'אביהתוארשלהמכוננתוהמשמעותהאמוציונאליהמטעןאףעלואולם,

פקידכאללמעשהאליומתייחסתהציוניתההיסטוריוגרפיהההתיישבות',

א-פוליטי,חיצוני,כמומחהכללבדרךבהמצטיירוהוא 1בדיעותיו","מתקדם

משתקףשזהכפיהקולקטיבי,הישראליבזיכרוןוכלכלה.לבירוקרטיה

מיוחדתמשמעותחסרתכאישיותנתפסהואובתקשורת,החינוךבמערכת

של(יזםתרבותכמתכנןורפיךאתלהציגמבקשאניזובמסהעמומה.ובעיקר

לצרכיםבהתאםמחדשאותהומנסחהמעריךמפעילה,תרבותית,תכנית

אחת,מקשהמהווהכתביויםביבליוגרפיים.פריטים-372כרופיןפיוסם-1936ל 1901בין *

אחדים.דבריםעלפעםאחרפעםהחוזרת
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שלהמרכזייםוהמפיציםהיצרניםכאחד 2החבדתי)השדהשלהמשתנים

העבריים-מודרניים.הזהותדגמיושלההביטוס

תרבותיתזהות

בפרובינציה(דאוויטש),דאוויץהקטנהבעיירה-1876בנולדורפיך

גרמניה,ביןמטושטשותרבותיגדפיגיאוגבולשהיוותהפרזן'המזרח-פרוסית

בפוזנאשדאתהפולין'לביןבמקום,נוכחותהאתולעבותלהרחיבביקשהאשד

הפרוסיםהפעילוהתשע-עשרההמאהמתחילתההיסטורי.משטחהחלק

לבססניסופולניותאדמותלסיפוחובנוסףתרבותי","קולוניאליזםזהבמרחב

דחייתתוךהאוכלוסיה,שלגדמניזציהבאמצעותשלהםהדומיננטיותאת

שלמובהקתוצרחיתהורפיךשלהתרבותיתזהותוהפולניות.והתרבותהשפה

שאףהואבאזור,היהודיםדובכמובפוזן\פוזנא.הגרמניתהאינדוקטדיציה

אירופית-פולניתהמזרחמזהותוזהבמעבד *הגרמנית.התרבותלתוךלהתקבל

ומהיידישאמושלהטפלות"מ"אמונותיהמודרנית,גרמניתחילוניתלזהות

אביושלהפנטזיונריתוההתנהגותהידייםעם"הדוחה"הדיבורהמביכה,

ורפיךעצמובידלוהמדע,הגבריותאתשקידשההגרמנית,לתרבות 3הדוכל

סלידההמבטאיםתיאוריםמלאיםושלהנעוריםיומניומיהדותו.**מהודיו

שהתוודהכפיחזקה","אנטיפתיהומבטאיםהיהודיים,ומהמראהמהגוף

שלוומראהוגופואתגםהגדידורפיךיהודיות.ונערותלנשיםביומנו,

שלו, ) hyper-Bildung (ס~תד""עיצובאתליווהזהנחיתותדגשכמנועדים.

עלברכיבההתאמןוריקוד,התעמלותיף, Qבהצטייןהואותובעני.ארוךתהליך

באותם .היעדשלמדוחקותבפינות(אקדח)ידיובתרגיליבשחייהאופניים'

היאהגרמני ] Volk [הפרךקאלהתחברותכיהאמיןעדייןאופטימייםימים

מודעתהזדהותבאמצעותהרצון'כוחבעזרתדק-ליהודיאפילו-אפשרית

בשפהבשליטהבעיקרהמתבטאיםהאינטלקטואלייםהכוחותוטיפוח

פרוסיהבפרובינציותומפיציההמודרניזציהכחלוציעצמםאתתפסוזהבמרחברביםיהודים *
עםהיהודיםשלהפעולהשיתוףהשלטונות).שלמהמניפולציהבחלקושנבעעצמי(דימוי

גרמולעתים,המתרפסתונטייתםהפרוסית,המדינהחוקיאתהערצתםהגרמני,השלטון
 ) Fahrradler (אופניים""רוכביבהםשראתהוהקתוליתהפולניתהקהילהלביןבינםלמתח

שמתחתם.מיעלודורכיםהשליטבפניראשםאתהמרכינים

ביומנואותוותיארבפומבי'עמולהיראותשסירבכךכדיעדבאביורופיןהתביישבנעוריו * *
בו.לבטוחשאיןכפייתיכמהמר
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היהדותאלהגיעורפיךהציונות,ממנהיגילרביםבדומההגרמנית.ובספרות

אומסורתהאלישירקשרבאמצעותהיהדותאתתפסלאהואהציונות.דרך

המעברבשנות *הגרמני.הרפרטוארדרךאותהוחווההביןאלאשפתה,

במונחיםלתרבותבנוגעתפיסותיואתלנסחורפיךהחללבחרותמנערות

קראאותההפופולארית,הדרוויניסטיתהספרותאתששיקפוגזעיים

אואותו,לגאולשעשויהעמוקה,אמתבחובהאצרהכאילובקדחתנות,

הזדהותחשלרייכסטאג 1893שלבבחירותמוחלט.**להרסאותולהוביל

בתורמהןלאחתלהתקבלביקשואףהאנטישמיות,המפלגותעםגמורה

עםהזדהותו .)-15.12.1893מהביומנומצייןשהוא(כפי 4גרמני""פטריוט

ה"תירבות"מתכניותאכזבתואתביטאההגואההגרמניתהאנטישמיות

כשטחיותלתפוסהחלאותןהאמנציפציה,שלוהליברליותהמשכיליות

אםלגרמניםיהפכולאהיהודיםכיהאנטישמים,עםהסכיםהואומלאכותיות.

שונותדרכיםעללחשובאותוהובילהזוביקורתגתה".עלספרים"יכתבו

היהודי.שללטרנספורמציהיותרועמוקות

נולטאנשא~נג***הדרוויניזם
:•.• : : -: T 

נורדאומקסהיהעמוקותורפיךעלשהשפיעהיחידוהיהודיהיחידהציוני

משפטןהיהשרופיןפיעלאף .נעוריומשחרהעריץאותו ,)-1923 1849 (

סקרנותלוחיתהלאומית, 1פוליטיתבכלכלהשלוהדוקטורטאתוכתבמוסמך,

במסגרתהשיגהראשונההאקדמיתהצלחתוואתאמיתית,אינטלקטואלית

"היגיינהבשםהוכרהספורותשניםבתוךאשרחדשה,בין-תחומיתפרדיגמה

ורפיךשלהאקדמייםמפטרוניואחדה. Rאוך~~יאו ) Rassenhygiene (גזעית"

הביולוגבגרמניה,הזאתהחדשההפרדיגמהשלהדונזיננטייםהיצרניםמןהיה

במסג-ברליןבאוניברסיטתשלמדבעתברצינותעבריתללמודורפיךניסההראשונהבפעם *
אףהשפה,אתללמודהצליחלאימירסוףעדואולם,פרוטסטנטית,לתיארלרגיההמנוןדת
לגרמניה,מפלשתינהשנסעהצעיר,עגנוןש"יחסותו,בןהיהשלוהפרטיהמורהני

שתירגםנדנד'אתררפיןהנירעגנוןבאמצעותהכלכלית.ובתמיכתוהפטרוןשלבעידודו
 .הראשוןספרראתלעברית

היה,-אםותההשטירנר,מאת ) 1845 (ששלו"רמה"היחידהאנטישמיהספראתקראהוא **

אחרות,במליםמהנוצרים,'נחרתיםרעיונות,לתפוסיכולתםמבחינת"לפחותוים'
א,(ביין,נזר."במחשבהלהאמיןצריךהייתיאםעבורינוראיהיהזהמהאינדר-גרמניים?'

198 (. 

בעלהואארנג" w ~ 9-:1".ךלהמושגעולם"ל"השקפתארל"תיארריה"מקובללתרגוםבניגוד ***
מצאתילאממנה.ניזוןולהיותהמציאותעללהשפיעמתמידדחףשיפערל,שלמשמערת

חיתהורפיךשאצלמשרםגםעולם",ל"תפיסתארתהשמתרגמיםנדרךלתרגמה,לנכון
שיקףהאחרוןמרכזית,משמערת-הרווחתרגומולביןהגרמניהמושגביןהזאתלהבחנה

בשבילו."יהודית"פאסיבירת

 ~1!1.11.ם 11
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הגרמניכ"טיפוסביומנותיאראותוהאקל'ארכסטהעיניים,תכולהבלונדיני'

והכימיים,הפיסיקלייםהכוחותכלאקל'הפיעלטי'וכיסמהביקום 5הנהדר".

ראשוני.חיים""כוחשלאחדממקורכובעיםוהאנושיים,האורגנייםגםכמו

ורפיךניגשברליןבאוניברסיטתהלימודיםלספסלחברשלבעידודו

וכוסחהוכוהלה ," 9קרוכ"פרסיותרמאוחרשנודעהייחודית,אקדמיתלתחרות

מהכותביםביקשוהשני,במקוםורפיךזכהבההתחרות,מארגניהאקל.בידי

 *והמדינה.החברהבארגוןהדרוויניסטיתהתיאוריהיישוםבסוגייתלעסוק

בהתקבלותמפכהנקודתמצייניםאליוהנלוויםוהפרסומיםקרופ""פרס

יחסימדעית,לגיטימציהלהשהעניקוכיווןבגרמניה,הגזעית"ה"היגייכה

קישראשרזמן'באותוביותרהחשובהאקדמיהפרסהיהזהותקציבים.ציבור

לחברה.מדעבין

במטרה ,-1906ביינהבעירהקיםשאותההמוכיסטית"ו"הליגההאקל

ההוןבעליבידימאסיביבאופןנתמכואוכג" Wt!5t?7.ד P:"הדרוויניזםאתלהפיץ

אתוהפכוהכנסותיהםאתהתשע-עשרההמאהבסוףשהגדילוהגרמנים,

רביקפיטליסטיםבאירופה.ביותרהחזקההתעשייתיתלמעצמהגרמניה

אתליישםקיווהדור,בחבל 9וקרואר 9הבעמק~טוסביניהםאלו,עוצמה

המדינה.למבכהאותןלהחדירגםכמובמפעליהם,הדרוויניסטיותהתיאוריות

אשרהעבודה,כוחשללסלקציההנוגעותבתיאוריותבמיוחדהתעניינוהם

שלעולמואנושי".כ"חומרוטופל"אנרגיה"שלבמוכחיםויותריותרנתפס

וחסידיחברהמדעניביןזה,זיווגמתוךהםגםנוצרוכחוקר'ועמדתוורפיך'

החברתית,במציאותשלהםהתיאוריותאתליישםשביקשוהגזעית"ה"היגייכה

האיגודיםעלייתאתולמנועמפעליהםאתלארגןביקשואשרההון'בעלילבין

העצמאיים.הסוציאליסטייםהמקצועיים

עתולכתבילחוגיםככיסהכרטיסלרופיןהעניקהקרופ"ב"פרסהזכייה

שלשכתיתכמשכורת ;מארק 6,000 (הנכבדהכספיוהפרסיוקרתיים,אקדמיים

התפרסםחיבורוהכלכלית.ממצוקתםמשפחתוואתאותוחילץבכיר)פקיד

אתניתחהורפיךשלהמסההחברה".ומדעי"דרוויניזםבשםכמסה ,-1903ב

והמדינה,החברהבארגוןדרוויןשלהתיאוריהאתליישםאפשרבההדרך

לרמההאדםאתלקדםאנושית""הנדסהשלבכוחהכלהבתאמונהוביטאה

תובעשלוהכיר-רפואישהחזוןבכךשהכירפיעלאףוחירות.מוסרשלחדשה

זכותלהוהעניקהמרכזיובתפקידהבמדינהורפיךתמךמהפרט,גדולההקרבה

שנחשבוסלקציה""הורשהבחיבורו ) Schallmayer (שאלמיירוילהלםזכההראשוןבמקום *
זכההשלישיבמקוםהגרמנית.הגזע""היגיינתהולדתאתהמבשריםהטקסטיםלאחד

הגזעים,ביןהשוויוןלאיבנוגעגוננינדשלהמחשבהחוטאתשפיתחולטמאן'לודוויג
 .הנורדיהגזעוליתרונות
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למדינהבהשתייכותויתפוס"הפרטהפרט.שלבחייולהתערבמוחלטת

חייבהואהאנושות.שלבהיסטוריהבנצח,חלקואתהמדינהלמעןובפעולותיו

גדולהשנראיתמשימהאין ] ... [אמיתית.דתיתבאמונההמדינהאללהתייחס

והחינוךהרווחהמדיניותלפיוהרעיוןאתהעלהורפיך 6 ,,המדינה.בשבילמדי

הנכיםאתיעודדושבההגזע,השבחתשלבתכניתמשולבותלהיותחייבות

 .)םש(מהולדהלהימנעהנפשחוליואת

בשנים ) Die Gegenwart ("ההווה"העתבכתבורפיךשפרסםבמאמרים

הראשוןבמאמרו .שלונג 1א W1~:tה.ךךזקאתבנחישותשטחהוא , 1903-1902

שלעליונותובדברהליברליתהתפיסהעלעירערהואהפולק","ריבויבסדרה,

וכיהמידהעליתרהפרטחשיבותאתהעלתההנוצריתהמסורתכיטעןהפרט,

לראותצריךהפרטכיקבעהואעליו.ילערערשאסוראוניברסליעיקרוןזהאין

שלבצרכיהשינוייםאין"האםרטורי:באופןושאלחייו,סיבתאתבמדינה

איכותכיסיכםניטשה,אתבהזכירו "?המוסרשלתיקוןמחייביםהמדינה

דןהשניבמאמרו .) 322(עמ'מכמותםיותרחשובהלהיותצריכההפרטים

כזהאדםכילוברורהיה Ubermensch).8 (העל-אדםבמושגהיתרביןורפיך

לו"הדומיםמינובניבקרב"רק-אחרים"חייםבעלי"כמו-להתפתחצריך

ראההמדינהעלניטשהשלהביקורתאת .) 149(עמ'הפיסי""המבנהמבחינת

במסגרתאלאעצמואתלממשיכולאינושהעל-אדםכיווןבחסרכלוקהורפיך

המדינה.

שהואכיווןיהמדינהבשבילעליונהחשיבותישיורפיךפיעללעל-אדם,

אחת .וביולוגיפיסיגםאלאמנטאלירקשאינולחיקוייאידיאלידגםמציב

חיתה-מכןלאחרספורותשניםהתנהלותואתלהכחידהעשויה-מאבחנותיו

לחיההאדםביןליחסכזההלאדםהעל-אדםביןהיחסאתהגדירבההדרך

להיותהאזרחיםחייביםהאידיאליתבמדינהכיהדגישהסיכוםבדברי .)םש(

אותהולשעבדהמדינה,עלשלהםהמיניתהפעילותלהשפעתמודעים

בסדרתהאחרוןבמאמרו * .)םש(הגזעשלהנעלה"ו"לעיצובל"קידום"

הסברורפיךהציגואלמוות","מוות"ההווה",העתבכתבהמאמרים

לשאלותאותןוקישריוייסמךאוגוסטהגרמניהזואולוגשללתיאוריות

תובנהלוהעניקהוייסמךשלהתיאוריההאלמוות.משמעותעלפילוסופיות

הגזע",פלאסמת[רציפות]ב"המשכיותאצורההיא :הגזענצחיותעלחשובה

לאקודמינואלקשורים"אנוהרוחנית.במסורתולאהביולוגיבחומרכלומר

הגרמניתהמדינהאזרחישלהמיניתההתנהגותאתשיעצבוודגמיםחוקיםלהחדרתהניסיון *

שלהמוניסטיתהליגהשלהיוםבסדרמרכזיחלקהיוהגזעוהשבחתהפולקבריאותלמטרת

האקל.
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המצויההראשוניהחומררציפותבאמצעותאלאהרוחניתהמסורתדרך

במלים 9לנו".מהקודמיםקטנהמאוד ..."חתיכהישמאיתנואחד"בכלבגופנו.

ששינויומכאןיהודי'ביולוגימבנהלושישכיווןיהודיהואהיהודיאחרות,

רוחו.אתגםישנהשלובביולוגיה

הדחייה

בעוצמההאנטישמיתהדחייהאתורפיךלפתעחווההגרמניהמשפטבשדהאך

הגרמנית,בחברהזריישארלעולםכיההכרהאתבושגיבשהוהיאהכיר'שלא

כתב:מולדת""ללאבשירשלו.התרומהלמידתקשרכלללא

:p רמרןןתלי~יןpך~~י~זtז-וא

ן~צףב~י fזגהל::;ני

r.ז~לז:רי~.דלז:רי~ה~ר~י
אהףב.עליהאינפי

•• ."" • T T '." T 

מלצר)שמשון(תירגם

מנקודתהציונות.אלורפיךשלהמהירלמעברהרקעחיתהזומשברתחושת

שלבהיפוכןזוזהותהמרתהתבטאההתרבותית,זהותוהתגבשותשלהמבט

לתרבותשלוהחניכהבתהליכיהפניםאותןגזעיותוהגדרותהירארכיות

בילדותושנהגכפיאותה,ולדחותשלוב"יהודיות"להתביישבמקוםהגרמנית.

בהליךהראשוןהשלבהיהודי.בפולקחיובייםצדדיםלגלותהחלובנעוריו,

התרבותיבמרחבביותרהדחויההקבוצהעםחזקהרגשיתבהזדהותלווההזה

מזרחיהודי-בדבקותממנההתבדלשבנעוריוזו-תקופהבאותההגרמני

אירופה.

ואתהעתידייםמחקריואתלהקדישהחליטכיביומנוורפיךכתב-1903ב

חומריםאסףשםבגליציה,למסעיצאשנהבאותהיהודיים.לנושאיםכתיבתו

הוזמן 1904בסתיוובמרכזה).במזרחה(במיוחדאירופהיהדותעללמחקר

למנהל,קצרזמןבתוךמונהיהודית",לסטטיסטיקהב"משרדלעבודלברלין

המשרדמנהלנשארהואומקצועיות.מתקדמותעבודהשיטותוהכתיב

להתפתחותוהןמשמעותית,חיתהזותקופהאךקצר'זמןרקלסטטיסטיקה

התבססועליוודמוגרפי'סטטיסטימידעמאגרשלליסודווהןחברהכמדען

במאהליהודיםבנוגעומשפטיות,דיפלומטיותוהתדיינויות,מחקריםאינספור

מכריעצעדחיתההציוניתהסטטיסטיקהבשדההחלוציתפעילותו 10העשרים.
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הציוניתהתנועהידיעלהמיוצגתמודרניתכאומההיהודיםלהאחדתבדרך

האויגניקאיםתפסושבוהאופןעלמכרעתהשפעהגםלהוחיתהבפלשתינה,

 11כגזע.היהודיםאתהגרמנים

בחווה""היהודים

יוסףתירגםורפיך'שלביותרוהמשפיעהראשוןספרובהווה","היהודיםאת

כתבעצמוורפיךהזה".בזמן"היהודיםהכותרתתחת-1914בנדנדחיים

שלהראשונההמדעית"האקספוזיציהאתרקהציבלאהספרכיביומנו

בפלשתינה".המעשיתלעבודתיהתיאורטי"הבסיסאתגםאלאהציונות",

למצבהיחידהוהתרופההכחדה,בסכנתנמצאזה,ספרפיעלהיהודי,הפוךק

מבנייןאבןאחראבןומתמוטטתמתפוררתעינינו"לנגד :הציונותהיאזה

הספר,שלהראשוןבמשפטכתבמלפנים,"ומוצקאיתןכל-כךשהיההיהדות,

מתגברתבמזההיהודיםשורותאתמפחיתיםונש~אי-תערובת"ההמרה
• • T 

 :כתבהואהטקסטשלהאחרונותבשורות ."] ... [גדולותאבדותלהןוגורמים
הנואשה,המלחמההיאלאומית:פנטסיהאוקאפריסהאיזואינה"הציוניות

 12היהודי."קיומםעלהיהודיםשלהאחרונה

ואגבר),של(וחתנוהתרבותחוקרצ'מברליין'סטיוארטיוסטוןבעקבות

הטוהראתלשמרכיצדהיהודיםידעושלהםההיסטוריהלאורךכיורפיךקבע

האיסור-התבוללותלמניעתשכוונווחוקיםמסורותבאמצעותבעיקרהגזעי,

בדברהרעיוןהכשרות,חוקייהודים,לאעםאכילהועלתערובת""נישואיעל

לכלהיהדותשלהאינדיפרנטיוהיחסהיהודיהעםשלהמיוחדת"הקדושה"

דתיכ"ארגוןהיהדותאתלשמרסייעואלהכלבעולם.האחרותהתרבויות

הפיסיהשימורלמען-סיבולתכוחלסגללהערצהראויבאופןהמסוגל

משהורפיך'שלגביתהאויהפרשנותפיעלהיהודי."הפולקשלוהתרבותי

-מדינהואנשירופאיםכלקודםהיווממשיכיהם,הרמב"םחז"ל,רבנו,
חיתהמשימתםאשר-הסניטציהופקידיהרפואיותהרשויותשלהמקבילה

 13הפולק.שלוהפיסיתהמוסריתהבריאותאתלשמר

ארוךחיפוששלתוצאהחיתההזההמשמעותיבספרורפיךשלהתיאוריה

הואהיהודים.שללטרנספורמציהביותרוהיעילההנכונההדרךאחרוקדחתני

שמנתההרביםהליקוייםכיהניחהתכניתוגזעית.השבחהשלתהליךהציע

הגזעיהטוהרשימורבאמצעותלהיפתרעשוייםביהודיםהמערביתהתרבות

מהשלקולקטיביתלהכנעהלהביאהיההמרכזייםהאתגריםאחדשלהם.

היתרהלתאוותםהאחראיהיהודים,שלהמסחרי""האינסטינקטכינהשהוא

שלהתיאוריותעלרבהבמידהמבוססתחיתהזהבענייןשלוהתיאוריהלממון.
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מבחינה"מתוכנתים"היהודיםכישסבר;גארט, 7tזוודברהגרמניהכלכלן

נטייהבעליוהםהקפיטליסטי'למפעלומוסריתאינטלקטואליתביולוגית,

זומבארטאתהכירורפיךומשמעת.אחריותחסרתכלכליתלהתנהגותמוגברת

אחרים.במקומותוגםבהווה"ב"היהודיםגםמכתביווציטטבאוניברסיטה

עלהקלאסימחקרואותם.ושיבחורפיךשלכתביואתהכירמצידו,זומבארט,

אתוניתחליהודיםהמודרניהקפיטליזםאתייחס ) 1911 (היהודיתהכלכלהחיי

הדםאיכויותכיטעןהואגזע.שלבמונחיםוהכלכלייםהחברתייםהקשרים

כמהושיבחבציונות,עקביבאופןתמךזומבארט 14גזעי.אופילהסבירעשויות

שלפתרוןלרופין'בדומההציע,הואציוניות.סטודנטיםואגודותעתכתבי

לאחדזומבארטהיהלשלטוןהנאציםעלותעם 15היהודית".ל"שאלהסגרגציה

הנלהבים.מתומכיהם

ה"אינסטינקטעםלהתמודדהדרךאחרים,יהודייםלליקוייםבנוגעכמו

חיתההשמי",ל"אלמנטבעיקרורפיךקשראותוהזה,המוגברהמסחרי"

גזעיערבובלמנועיש :היהודיהגזעטוהרעלשמירהבאמצעות

) Rassenvermischung ( אופיבשםכינהשרופיןמהאתמחליששהואמאחר"

 *.ימיוסוףעדבווהאמיןגזעי",

ו~ש~איהמרהידיעלבנוצריםהיהודיםשהתבוללותיוצא,האמורמכלואם ...

הריהגזעיות,סגולותיהםהתjןךמ~תשלההשקפהמנקודתרצויהאינהתערובת

עםבתורהיהודיםקיוםעלולשמורהזההפרוצסבעדלעצורמוטלתשחובה

מיוחד.

 ) 162עמ'הזה",בזמן("היהודים

שלתוצרהיההיהודי,הגזעיהטוהרחשיבותעלושוב,שובשם,שרופיןהדגש

היהודיםאתותפסהגזעיהטוהראתשיבחאשרוהרפואי,המדעיהשיח

האנומליהלפיוהרעיוןהזה.האידיאלאתהמפרלגזעקיצוניתכדוגמה

רבים,אנטישמייםהוגיםבקרבמקובלתחיתהגזעימערבובנובעתהיהודית

זוהייהודים.אנתרופולוגיםעלגםאבלצ'מברליין'או.ך~רמקסלמשלכמו

האנטישמיותהגזעתורותשלההנחותאתורפיךקיבלבהלדרךנוספתדוגמה

מהתרבותדגמיםשללמעברהמרכזייםהערוציםאחדזהו .תיקוןלהןהציעאך

שיריאושלהן'הלכתושיריהציוניותהנוערתנועותרקלאלעברית.הגרמנית

וציוניםורפיךגרמנית.בהשפעההתעצבוהעבודה,תנועתשלהמקהלות

מטרותאתשתהלומנהכךהגזעיותהתיאוריותאתמחדשעיצבואחרים

נאיר,-היהודיהעםהשמדתשלבעיצומהבפלשתינה, ,כאן ,-1943ב ,מותולפניימיםכמה *
שלמיוןבאמצעותהיהודי,הגזעעללחיבורפתיחהידובכתבלרשוםרופיןהחלרופה,
הציונית.בתנועהשוניםמנהיגיםשלופרצופיםאפיםהיושלוה"מחקר"דגמיאפים.

 .) A 107/347המרכזי,הציוני(הארכיון
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שהתרבותלמסקנהורפיךאתהובילהזותפיסהמקום,מכל 16הציונןת,

 :ומגווןרחבגזעיבסיסעללהיבנותיכולהאינההחדשההיהודית

עלרקל::ו~נרתיכולההיא ;מרזאיקהמעשהלסעשרתניתנתאינההתרבות

יסודעלשלפנינובנדרןאומרתזאתבפועל.קיימיםעממייםקףלטףרייםיסודות

העבריתהתרבותמנושאירקכינאמר,רכזהאירופה.מזרחיהודישלתרבותם

שלהחלוציםיהירהםכילצפות,אפשראירופה,מזרחיהודיהיינוהישנה,

החדשה.העבריתהתרבות

 ) 167עמ'הזה"בזמן("היהודים

שטעןורפיך'שלהתרבותבתכנוןמרכזימקוםהיההסגרגציהשללפרקטיקה

סגורותבקהילותלהתרכזהיהודיםחייביםעצמםמשלתרבותליצורכדיכי

נאמר:העברי,בנוסח .) 187(עמ'אחרתתרבותמכלבנפרדולחיות

גזעיסימןבתורערכהמררםעלעומדתנשארתהיהודיםשלהשכליתמעלתם

הזה,הנבחרהאנושיה~פףסעללשמורהשאיפהואתהחפץאתומצדיקה

להתערבמבליהמצעלתךחוימהביטחבתורלהבאגםשיתקיים

נרגשהגזעיות.לתכונותיושלמהתקומהתהאשכזהבאופןרקכיבאחרים,

במקרר]

שלספרוהתפרסם ,-1931בבפלשתינה,הקולוניאליתפעילותובתוךעמוק

בפסוקלהשתמשיכולים"אנחנונאמר:ובוהיהודיתהסוציולוגיהעלורפיך

מהתקהינה."ייבניםשיניבוסר,אכלואבותלאויגניקה:כמוטויחזקאלמספר

לנביאורפיךשלהביולוגיתהפרשנותפיעלהאבותשאכלו"הבוסר"היה

באופןבכתביםמנוסחתזולשאלההתשובה ?הבניםשיניכהומדוע ?יחזקאל

הסיבה :הבאבאופןבקצרהלנסחהניתןאבלעקיף,ולעתיםמסורבל

הגזעיהיסודעלייתחיתה ) Urjude (המקורי""היהודיהפולקלהתדרדרות

 ) Beduinentypus (הבדואיהטיפוסשלזהבייחודהיהודי,הפולקבגוףהשמי

איכר,-לשבטיםלמעשה,השתייכו,המקורייםהיהודים ;האוריינטליאו

אתשהפרבאופןהשמייםבגזעיםלהתערבבכלשהובשלבשהחלוגרמאניים

לדומיננטי,בהדרגהשהפךהיהודי,בגזעהשמיהרכיבהגזעי.השימורעקרון

בהםפיתחהואהחקלאית-יצרנית.חייהםומדרךמאדמתםמהטבע,אותםניתק

נשלטהבלתיהמסחריהאינסטינקטאת-הראשוןהביתלחורבןקודםאף-

המפורשבאופןלמצואניתןלמטריאליזםהשמיותביןהקישוראת 18שלהם.

המובהקים.השמיהגזעטיפוסילערבים,בנוגעורפיךשלבכתביוביותר

שכותרתומאמר"מכבים",האמריקאיהציוניהעתלכתב-1919מבמאמרו

 :היתרביןכתבלערבים"היהודים"יחס
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שבחייגםנכון ...חזקהמטריאליסטיתחייםתפיסתיששלערביםנכוןעכשיו,

וכיראשיתפקידממלאתכסףעשייתשאלת ) Fellahs (הפלאחיםשלהיומיום

זולתנשמעאחרמשהואיןמשוחחים,הםכאשרפלאחים,שנישלבשיחה

 19בשליק.

בדברהגרמנית,בחברהורפיךעלשאיימוהגזעניותההאשמותאת

עכשיו,החילהואהיהודים,שלהמוגברתהכלכליתוהתאווההמטריאליזם

המזרחיהודי :השמיים""הגזעיםעל(הלא-שמית)העבריתהשקפתומנקודת

שימושנעשהבהווה""יהודיםשלוהגרמניתהאנגלית(במהדורותוהערבים.

ערבים")."יהודיםבהגדרה

הגזעמןהשמייםהאלמנטיםאתלהוציאאפואביקשהורפיךשלתכניתו

לפולקהרצויהגזעיהאיזוןאתלהשיבוכךנוכחותם,אתלצמצםאוהיהודי

להיותחייבתחיתההציוניהמפעלשלהראשונההמשימה •כןאם *.היהודי

ישירביולוגיקשרלהםשישאלההמקוריים,היהודיםקבוצתשלאיתור

כיוון ?אותהלאתראפשרכיצדאבלהגזע.טהורתהקדומה,העבריתלקבוצה

הפולקביןביולוגיקשרהניחהורפיך'פעלפיהעלקסיטית, 7הפ;שהתפיסה

להיותהיהודישלהביולוגיתהטרנספורמציהחייבתהמקורית,אדמתולבין

הטבעיהרגשמעיינות"יתחילוזובאדמהרק :המקוריתלאדמתוקשורה

) Naturempfinden (, לבלשיםחשוב 20מחדש".לזרוםהגטו,ביהודיהחתומים

לעמעם,מאמץעשהבתרגומוכרכרכילהזכירכדאיואוליהגרמני,למקור

המקורשלהטכנית-מדעיתהנימהאתמקראית,"כביסת-מלים"באמצעות

 .) 207(עמ'היבשות"היהודיותבעצמותחייםרוח"להפיח :הגרמני

אתלבררכדיישראלארץלאדמתהיהודיםיובאובטרםעודואולם,

הואהשמיהיסודאםבחשיבותה.מכרעתהחלטהורפיךקיבלאליה,התאמתם

זוהגזע","טהוריהיהודיםשלהמרכזיתהקבוצההרי ,) dysgenic (דיסגני

מקרבלהגיעחייבתהמתחדש,היהודילפולקהבסיסאתלבנותביקששעליה

"אלמנטים"בקרבםלאתריותר,רבהבקלותאפשר,שכןאירופה,מזרחיהודי

אינם ) 205(שם,המזרח"ו"יהודיהספרדיםשהיהודיםיוצא,כךשמיים.שאינם

מגליםהםשאיןרקלא ;דיסגנייםאלמנטיםשלגיftאיםשהםכיווןמתאימים,

מזרחמיהודיחלקבקרבהמתגליםאויגניתלהתחדשותהסימפטומיםאת

מצוייםהמזרחיהודיכילכךמוצקותהוכחותורפיך'לדעתשיש,אלאאירופה,

אתהחדשבזמןעודמצייניםאינםאףולפיכךביולוגיים,התנוונותבתהליכי

בגרמניהביותרההכרחיהדברכישטעןצ'מברלייז,כנראההיהרופיזשלזולתפיסההמקור *
הגזעשלההיטהרותאתהמעכביםהםמכליותר-השמייםמהיסודותלהיפטרהוא

השני'ב'רייךונצרות"יהדותטל,(אוריאללהתעלות.האריהגזעעתידמתוכוההינדו-גרמני,
 ). 230 , 1985לטוטאליטריות",בדרךהיסטורייםתהליכים ,] 1914-1870 (
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שלעליונותםאתנחרץבאופןורפיךהדגישכתביובכל 21היהודי.הגזע

שלהם,באינטליגנציההספרדים""היהודיםועלהמזרח""יהודיעלהאשכנזים
הדמיוןבעושרבזריזותם,המתימטית,ביכולתםשלהם,היצירתיותבכושר

החיות'כוחשלהביולוגיתבאיכותלכלומעל 22שלהם,בהיגיינהשלהם,

 ,) Lebenszahigkeit (שלהםהקיום'לחיוניות'היכולתאחרבניסוחאושלהם'

הקיום""מלחמתאתלצלוחולפרטיולפולקהמאפשרהזה,הכיר-מיסטיהכוח

) Daseinskampf (. היהודיםאתוחיסןטבעיבאופןשטופחזה,ויטאליסטיכוח

אבחנותהמזרח".ו"יהודיהספרדיםבקרבורפיךלדעתקייםאינוהאשכנזים,

בתהליכינמצאהיהודיבגזעהשמיש;ךךכיבלמסקנהאותוהובילואלה
יותרקרוב-האשכנזיהיהודי-המובהקהיהודיהטיפוסושלמעשההתנוונות,

 23השמיים.לגזעיםמאשרההינדו-גרמאנייםהגזעיםלמשפחת

אתאוהוויטאלי""האלמנטאתבאשכנזיםהרואהורפיך'שלתיאוריהה
היהדותאתלהרחיקלואיפשרההמודרני,בעידןהמובהק"היהודי"הטיפוס

שללנחיתותםבנוגעהגזעתיאוריותאתלקבלכךובתוךהשמימהשיוך

שללמעלותיההאחראיםוהבריאים,המקורייםהיהודיםדידו,לגביהשמיים.
האינדו-גרמאניים.לקבוצתבעיקרגזעיתמבחינהמשתייכיםהיהודית,התרבות

נשלטת,הבלתיחמדנותםנובעתשממנוהשמי'היסודבחלקםשדבקפיעלאף

בהתנוונות.נמצאהיהודיבגזעהשמיהיסודכיהמודרניהגזעמחקרמוכיח

תהליךבהיותוזותפיסהמאששהציוניתהלאומיתהתחייהתהליך

והתרבותייםהגזעייםהיסודותאתבהדרגהמעליוהמסלקגני-טבעי'אוי
השמיים.*

ויותר"יותר :ביומנורופיזרשם-1927בבברליןגנטיקהעלבינלאומיבכנסשהשתתףלאחר *
אויגניתתופעהולחקלאותישראללארץהיהודיםבשיבתלראותישכמהעדלדעת,אנינוכח

ידופועלו",חייו-רופיז"אותרוגורן,יעקבאצל , 14.9.1927(יומן,ראשונה."ממדרגה
קדמונים,ארים-יהודיםקבוצתשלקיומהבדברהפנטזיה, ,מנגד .) 412עמ' , 2005 ,טבנקיז

היהישואם .רופיזשלהתעצבההתיאוריהשבהבתקופהבגרמניהגוברתלתהודהזכתה
 ? ) Semitization (שמיזציהשלסוגמהווהלנוצריתאירופהשלהפיכתהאיןהאםיהודי,

היהישושלהגזעימקורוולפיוזו,לקושיההסברבהדרגהגיבשהדינמיהגזעיהשיח
ה"אריזציה"אירופה.אתלכבושכדיאסיהמהרישגלשלוחמיםגזעאבודים,ארייםבשבטים

הרצויותהאיכויותאתלקבלאחריםורביםהאקלילצ'מברלייזאיפשרההיהודישלהזאת
ב"יהודיםהמתגליםהשמייםהאלמנטיםביטולתוךהיהודית-נוצריתבמסורות

ורביםיאקלהילצ-מברלייזהזה.ההסבראתכנראההפניםרופיזאירופה.שלהאקטואליים"
למעשההיוושליחיו,ישומכולםויותרהנביאים,המלך,דודכילקבועהיהנקלאחרים

יהודיםלאגםבז(ועלשמיםהיולאהםכלומרהגרמנית-ז!מורית,הקבוצהשלצאצאיה
איננהכשלעצמהשהגבורהמאחר ;כלא-יהודיםהמכביםגםנתפסוזוברוחמקוריים).

ומכאןהשמי,הגזעבניאצללהתגלותיכולהאינהממילאארית,אלאיהודיתתופעה
(אוריאלאינדו-גרמאניםאוסקיטייםכובשיםשלוצאצאיהםנורדידםבעליהםשהמכבים

האתוסשיקףכמהעדלבלשיםחשוב .) 223 , 1985השני",'ב'רייךונצרות"יהדות ,טל
הילדיםבספרותהצברישלהדימוייםשלל-הנוערתנועותהווייהארצישראליהציוני
 . 31הערהגםראוהארי~ת.שלהפנטזיהאת-המבוגריםספרותגםוכמובן
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(מןכלשהיבתנועההוגהכמעטהיהלאהתשע-עשרההמאהבסוף

ביולוגיים,אודרוויניסטייםבטיעוניםהשתמששלאלציונות)ועדהסוציאליזם

המיוחדהררלטאנשארנגשלבחינהזאת,למרותאריגניים.אףרביםובמקרים

התרבותמתכננישלבתפיסההגזעמושגהיהיסודיכמהעדמגלהורפיךשל

העובדההואזהבהקשרלמיוחדורפיךאתשהופךמהמזר,יתרההעברית.

אתליישםגלטרן),(למשל,אחריםאריגניקאיםמארדמעטכמרמסרגל,שהיה

החברתית.במציאותשלוהתיאוריות

פעולה

האנושי","החומראתלאתרורפיךניסהבפלשתינההראשוניםמימיוהחל

והמשרדהואבמקביל, 24לייצר.שאףאותרהפרלק",ל"גרףכבסיס"האיכותי",

"אלמנטים"שלחדירתםאתלמנועכדישביכולתםכלעשרהארצישראלי

הוא ) 1927 (-15ההציוניבקונגרסשהעבירבהרצאהרדיסגניים.שליליים

אדםיתפתחשבפלשתינההמאמיניםכאלה"ישנם :שלוהמדיניותאתהסביר

שותףאינניעצמו.מתוך ) hoherer Menschentyp (יותרמשובחמטיפוס

איכרת"ל"עלייתהדרישהעל 25בהמשך."נקצורהיום,שנזרעמהזר.לאמונה

האנושי",החומר"ברירתחשיבותאתהדגישבהםרבים,בפורומיםורפיךחזר

 2611לבוא.לעתידישראלבארץהיהודיהציבוריהמבנהכלבעיקר"תלויבה

מועמדיםשללסלקציהבמרץפעלורפיךכיעולהההיסטורימהמחקר

פיעללבראו.הראשונותבשניםכברשלהם,המוצאבארצותערדלהגירה

מהגרים,מצדהפניותמספר 1914-1912השניםבין ,רואיאלשמביאהנתונים

 27 •אחוזשמוניםעלעלה ,ורפיךבידיונדחולפלשתינהלהגיעניקשראשר

שהותםבעתחמורותבפציעותארבמחלותלקראבלשנבחרו,אלהגםואולם,

הפעולהשיטות 28שלהם.המוצאלנמליהמשרדאנשיבידיהוחזרובפלשתינה,

חרותשלרשתהקיםבמסגרתושלו,הכוללהתרבותמתכנוןחלקהיוורפיךשל

באדמותלשלוט :מלקחייםתנועתלאפשרכדיחקלאיים,ויישוביםהכשרה

אתאינטנסיבית,סלקציהבאמצעותולגבש,הציונית,התנועהשבבעלות

היהודיבגזעהדומיננטיהגזעיהרכיבאתשיהווההאנושי""החומר

 29המכבי"."טיפוסכינהאותו"אלמנט"הישן-חדש,

מערכתהתפתחהבעקבותיהבכינרת,ההכשרהחורתהרקמהכבר-1908ב

פתרוןאתלתארנוטיםהיסטוריוניםשברלאופןבניגודשיתופיים.יישוביםשל
רבהבמידהעוצבה,זרמציאותעצמה",מ"המציארתנבעכאילוהאד-הרק,

 •ורפיךשלהאינטנסיביהתרבותתכנוןבאמצעותלחשוב,שמקובלמכפי
ואתהמודרני",כ"רולטאנשאונגראהשהואממההשראתואתשקיבל

צמחאשר ) Arbeitwissenschaft (העבודה"מ"מדעשאבשלוהפרקטיקות
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מעמדלעיצובדרכיםהציגזהמדעהתשע-עשרה.המאהבסוףבגרמניה

להעניקהמכווניםסמלייםקודיםשלחדשהמערכתבאמצעותהפועלים
זקטףם""שיטת-עבודהיחסישלחדשדגםוייצרהפועלים,לחיימשמערת

) Stumm ( שהיהדגם-שטרםפרןפרדיננדקארלהפלדהתעשייןשלשמרעל

ברבשדההתגבשהשטרם""שיטתבגרמניה.הגדוליםהמפעליםבכלמקובל

המנהליםהסאר.בחבלוהמעסיקיםהמקצועייםהאיגודיםביןמאבקהתנהל
חברתיתתמיכהשלמערכתוצייתניםיצרניםלפועליםהציעושטרם"ב"שיטת

עבודה""שבט-נאמניםעובדיםצידםאללמשוךבמטרהוכלכלית,
) Arbeiterstamm ( -היואמוריםהפועליםהמקצועיים.האיגודיםאתשירסנו

שיבחרהם :מוסריותתכונותשלכשיקוףה"יצרנית"העבודהאתלתפוס

וכמההיכולתלשיפור"כ"אמצעיהעבודהאתותפסוומשמעתקשהעבודה
בדרךהתבצעההסלקציהמופקרות.ארמהתעצלותלהימנעלפועלשמסייע

עצמם.הפועליםבעזרתכלל

גםכמר •לתפקידכניסתולאחרקצרזמןבררפיןשדבק"האב"דימוי
שטרם".ב"שיטתהתפיסהלדגמימארדדומיםבניר,כאללפועליםיחסר-שלו

להעניקהמתמדתודאגתוהשנייה,העלייהלפועלישלוהפנייהנוסחגם

דגמיםהםגרידא,קולוניאליתארכלכליתמתפוקההחורגתמשמערתלעבודתם

והקבוצות,ההכשרהחרותאתניהלבההדרךשטרם"."שיטתשלמובהקים

לבתשומתגםכמרדקדקנית,וסטטיסטיקהפיקוח •תכנוןעלשהתבססהדרך
גם,ברורזה.ברפרטוארמרכזייםדגמיםהםהיצרני,ולכושרהפועללגרףרבה

גזע","טהוריכקבוצתלגבששאףשררפיןהצעיריםהמהגריםקבוצתכי
העבודה""שבטשלמובהקגלגולהיוותהלאב,כמרלונאמנהושחיתה
רל"משרד".לוהנאמנההפועלים,שלהליבהקבוצתזרחיתהשטרם.משיטת
הברנדיסטיםכ"חברהראשונההעלייהמבניאחדבידישתוארה-זרלקבוצה

שלוהרפרטוארבהנחלתמכריעתפקידהיה-חרנף"נלררפין]לועושיםאשר

הארצישראליהמשרדלמטרותבהתאםובהתארגנותםהחדשיםלמהגרים

"ארטרפיסטירת").למשימותבניגודה"לארמירת"למשימותבהכוונתם(למשל,
הנבחריםהפועליםסבסודעלעקרוניבאופןשהתבססהזר,קבוצהיצירת

תנועתצמחהממנוהאנושיהגרעיןאתלמעשהשבנתההיאוטיפוחם,

העבודה.

ביןמינהלי"כ"אבירררפיןתיורךהארצישראליבמשרדהראשוניםמימיו
לפנישנשאבהרצאההפועלים.לבין-והלאומייםהפרטיים-ההוןבעלי

שטרם"מ"שיטתדגמיםהחדירכיצדלשמועאפשר-1914במטעיםבעלי

 :הארצישראליהחברתילשדה

מנוסיםפועליםבאיםעכשיולפנים.שהיוכמוקשותעתהאינןהשביתות
לכללעיזפהםלבואשאפשרפועליםלבואמרביםעכשיוהחקלאות.בעבודות

העבודהטובתכיהפועלים,לפנידעתיאתהבעתיהאסיפותבאחתהבנה.
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הקפיטלאתהנהלמשוךכדילכךהתנהגותםאתשיתאימודורשתהיישובית
לפשרכדיופועליםמנותני-עבודהמורכבעליוןמוסדלייסדושצריך •העברי

כזהמוסדפחדיפולנאואלכעת.גםמחזיקאניזובדעה .סכסוךשלבמקרים
אותימביאותאינןהפועליםשלהרדיקליותהדעות ] ... [העבודה.נותניעל

הללו.הדעותקצתתקהינההזמןבמשךייאוש:לידי

 ) L2/70אצ"מ , 1914ד,א-ב, 1עמהמטעים,לבעלירופין(הרצאת

עליצרנים.פועליםלעיצובכמכשירהקבוצהאתדופיןהציגדוחבאותה

לבעליבדיווחכתבבהקמתה,חשובחלקלושהיהחולדה,החקלאיתהחווה
 .)ד(שם,העצל"אתמתוכהדוחההקבוצהכידאיתי"בחולדה :המטעים

המהגריםבפניהציגהצעיד",ב"הפועלבמאמריוילכןקודםשניםשלוש
שלהתמריציםבשפתשנוסחותכניותהמהגרות)בפנייותר(ומאוחדהצעירים

 :שטום""שיטת

 2-1 :כךלאחר ;שנה 17הואלא"יההגירהעונתבתורהרצויהממוצעהגיל

בכינרתההכשרה,נחוותהלימודמאחוזותבאחתמתלמדפועלבתורשנים

(אושנים 5 ;במושבותפרטייםאיכריםאצלפועלבתורשנים 2 ;למשל]
בתורשנה) 10לפחותהאיכרים,למעמדאחתבבתלעבוררוצהכשהפועל

במידהלכשיסתפקאפוא,יוכלהפועללקבוצות][הכוונההאגודותבתוךפועל
שלבגילונו')דונמיםאיזועצמית,(דירהעצמוברשותעמידהשלמצומצמה

להגיעבערךשנהשלושיםשלבגילגמור,איכרלהיותיחפוץואםשנה, 25
 3ה.ס nמשפחיילוולסדרלמטרתו

מ"למעלה",בפלשתינההחברתיהשדהאורגןכיצדמגלההזההטקסט

שלפוליטיתפעילותבאמצעותמ"למטה,"ולאדופין'שלמשדדובאמצעות
כפימכך,וחשובהמקובל,הנרטיבזאתשמציגכפיהפועלים,מפלגות

ומסלולתמריציםשלהכלכלייםלהיבטיםבנוסףהישראלי.בזיכרוןשהתקבע

לספקליכולתהבנוגעגםשטום"ל"שיטתדופיןשלתכניתודמתהקידום,

אתהצעיריםלמהגריםכשהציגלמשל,כךלחייהם"."משמעותלמהגרים

מרימה[הקבוצה]זו"צודה :למעסיקהמועסקביןלשותפותהתייחסהקבוצה,
בעצמםהפועליםבאשדעליונה,הכילהמדדגההפועליםשלהאחריותדגשאת

הצעיריםהיהודיםשלהנפשילהמצבביותרמתאימההיאוגםהמשקבעליהם
הפועלים,שללדוחםוההבנההאמפתיתהפנייה 31מדוסיה."החופשאוהבי

לשתףמעונייניםוכילהםמקשיביםכיהתחושהאתלהםלהעניקהיכולת

העצומהלפופולאדיותהמרכזייםהגודמיםאחדחיתההציוני'במפעלאותם

הצעירים.הפועליםבקרבקצרזמןתוךלהזכהשדופין

המזרח""יהודישלהבידול

שכותרתהקצרצרהבפסקההקרקעיים",הפועלים"לשאלתמאמדובסוף

אירופה,ממזרחלפועליםמציעשהואהתכניתכידופיןהסבירהמזרח","יהודי
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באשדסרדיא)צפרןפרס,(תימן'המזרחיהודיעבודלשינוייםצריכה

standard of life הואשלהםהעברי]בנוסחמופיעהאנגליבמונח[השימוש

המזרחיהחייםובאורחהתיכוןיםשלבאקליםרגיליםהםבאשדגברה,פחות

עבודתו"שכדהמזרחילהיהרדילומספיקאידרפאממזרחלהפרעלב~:גףד ] ... (

 .)םש(

למהגריםמסלול-קידוםהצעתמעיןכאמורהמהווהזה,מוקדםמאמר
שלוהתיאוריתאתורפיךיישםבההדרךאתמשקףאירופה,ממזרחהצעירים

דוגמההיישוב.שלהראשוניםההתגבשותבשלביכברהמזרח"ל"יהרדיבנרגע
המזרח""יהודישלהביר-מנטאליתהנחיתותבדברתפיסתובהלדרךמובהקת

תימןיהודישלהבאתםפרשתהיאשלו,בפרקטיקהביטוילידיבאה
הגירההקודמת.המאהשלהשניבעשורהארצישראליהמשרדבידילפלשתינה

שליחהיה(יבניאלייבניאלי""עלייתהציוניתבהיסטוריוגרפיההמכונהזר'
אקטשפיר,גרשוןלראשונהזאתשניסחכפיביסודה,חיתהלתימן)המשרד

זכה(אשרהמלאותיאורהזול",עבודהכוח"ייבראשלקולוניאליסטי
ההיסטוריוניםרובהזאת.המסהמתחרםחורגרבים)מחקרייםלתיאורים
ארצה,שהובאואחריתימןיהודישעברוהרביםוהקשייםהסבלאתמתארים

בשנים ;רהפיסיתהנפשיתלקריסתםדברשלבסופרשהובילוקשיים
(במושכרתאחוז-40ל 30ביןהתימניםשלהתמרתהשיעורמרעדך 1918-1912

 ,ומשרדוורפיךשלהפעולותכיספקאין *אחוז). 50כמעטמסוימות
מחוגיגםרבהבמידהשנבעהתימנים,לבידוללגיטימציההעניקווהנחיותיהם,

ולאחריה,הראשונההעולםמלחמתבעתהפועלית,בעיתונותעצמם.הפועלים
שהעניקייצוגכ"איכרת",והאשכנזיםכ"כמרת"התימניםיוצגוברשיחהתפתח

משנוררתקיבלוהתימנים **ביניהם.המשמעותייםהשכרלפערילגיטימציה
עלשכירותלשלםנתכעררחםיקריםהיובמושכרתהמצרכיםמחירירעב.

היהרפואיטיפול .) 104-103(עמ'אורוותעלואפילוראוייםבלתימגרדים
ניסרבהםבמקריםאפילו 32בתרר".אחרוניםהיו"הם :ידםלהישגמחוץ

מהמפלגותנדחוהםהלאומיות,במסגרותולהתארגןלהתקבלהתימנים
ה"שיתרפית".ההתיישבותומתכניותוהעבודההשמירהמארגוניהפוליטיות,

עלבדירןצדבתימניםראולאעצמםוהפועליםהארצישראליהמשרדאנשי
הנרגעותבישיבותלהשתתףאותםהזמינולאואפילועצמם,התימניםגורל

 33תימנים.לענייני

האשכנזים,בקרבילדים.-76ומתוכם , 101נפטרותימנים, 237מתוךלמשל,בדחרברת *
 .ילדים 11,ומתוכם 75נפטרו 900מתוך

פי-שמרנההיותרולכלפיאסטריםלשבעהחמישהביןנעפלסטיניפועלשלהממוצעהשכר **
תשעההיותרולכלפיאסטדיםלשמונה 6.2ביןנעתימניפועלשלשכדראסטדים.

(שדרשומקצועיותבעבודותכשעבדואפילופיאסטדים. 12.4קיבלאשכנזיפועלפיאסטדים.
משכדנמרךשכדמקדהובכללא-מקצועייםשלשכדדוב,ע"פהתימנים,קיבלוכישורים)
 Shafir Gershon, Land, Labor and the Origins of the lsraeliהאשכנדים.-עמיתיהם

. 104 , 1989 , Palestinian Conflict, 1882-1914, Cambridge UP 
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מכוונותהיובתימניםטיפלבהןוהפרקטיקותורפיךשלהתרבותתכנון

אשדסלקציהשלאויגניתהליךבאמצעותהשמייםמסיגיהםאותם"לטהר"

בניגודמפרכת.פיסיתלעבודההסגולותבעלי ;"המתאימים"דקישדדובסופו

המכבי"מ"טיפוסהאשכנזיםהפועליםעםוהאמ~אתייםהחמיםליחסיוגמור

הקפידקשות),פציעותאומחלותבגלללאירופהבחזרהנשלחושלא(אלה

ובאחתהקשה,מצבםעלאחריותלקבלסירבהואמהתימנים.ריחוקעלורפיך

הםכילהםוהטיףחזרנציגיהם,אתלפגושהסכיםבהןהבודדותהפגישות

 34נוצדו".ש"לכךזהאתולקבלקשהלעבודחייבים

אויגניתסלקציהשלכמערכתהקבוצות

כללכלפימדיניותושלקיצונימקדההיהבתימניםורפיךשלהטיפולואולם,

הקבוצותומעדנתכינרתחוותשלו.בסטנדרטיםעמדולאאשדהמהגרים

 35העתיד",עבודמעבדה"ניסויביומנו,שכתבכפיהיו,בעקבותיהשהוקמה

שלולסלקציה ) ldentifizierung (לזיהוימהכלליוצאספדו"בית

החברתיתהצורהכיהניחשלוהמקוריהתרבותבתכנון 36הבלתי-מתאימים",

יצטרכוקצרזמןשבתוךלובדודוהיהבלבד,זמניתהיאוהקיבוץהקבוצהשל

קבוצהכלכיהעריךהואחדש.חברתילמבנהולהסתגללהשתנותהמתיישבים

להתפרקעשויההארצישראלי),המשדדשהקיםאחרתשיתופיתאגודהכל(אר

השטחלחלוקתשיובילדברחבריה,ביןממחלוקתכתוצאהשנה, 15-10בתוך

התפתחותןאחדמגדלת""בזכוכיתפיקחוומשדדוורפיךפרטיות.ליחידות

שהתחוללוהתהליכיםאתמקרובוהנידוהקבוצות,שלוהחברתיתהמשקית

שלשכיריםעובדיםלמעשההיוובדגניהבכינרת"החלוצים"הפועליםבהן.

בכמהשעשהכפיידעתושיקולפיעלאותםלפטרהיהיכולרדופיןיהמשדד

קבוצתעםורפיךשלבחרזהנכתבהח"מ",הפועלים"אנומקדים.וכמה

'חברתשלפועליםבתרדלעבוד"מתחייביםבדגניה,הראשונההפועלים

אתמימןהמשדד 37הזאת."החברהפקידילהודאותולהישמעהיישוב'הכשרת

מקצועיייערץלספקודאגהעובדיםמשכרדותאתשילםהשוטפת,הפעילות

ודגניהכינרת .וכלכליאדריכלייחברתייימינהלילתכנוןשקשורמהבכל

הראשונות,בשנותיהבדגניה,מובהקות.מעבדכנקודותשניםבמשךשימשו

בתרךהתחלפהלמשל, ,'בדגניהאוכלוסייתכל-אנשיםמאותשהואועבדו

הארצישראליהמשדדשיכפלהראשונה,הקבוצההצלחתלאחדספורות.שנים

הקבוצות"."אםבשםמכונההיאבכדיולאבדגניה,שגובשהמודלאת

רפואיתבדיקהעלמבוססתחיתהורפיךשלהסלקציהשתכניתאף

והכניסההמוצאבנמליהגידהופקידירופאיםבאמצעותופסיכולוגית
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התפקידהטלתחיתהבתכניתושהדגישהחשובותהנקודותאחת 38לפלשתינה,

"שיטתשל(בהשראתהעצמםהקבוצהחבריעלהסלקציהשלהמרכזי

מתוכננתחיתההיאכימלמדיםבקבוצהההתארגנותדגמישלבדיקהשטום").

תההרתחתעלנאסרלמשל,הקבוצה.חבריביןגבוההחיכוךרמתשתיווצרכך

ספסליםעלוהישיבההמשותף)במטבחתתבצעהתהששתיית(כדיבחדרים

חרגהאשרקבוצהשעלכךכדיעדבל-יעבור'כללחיתהכיסאות)על(ולא

הקבוצהרכושהואהכלכיהתפיסהרווחהבקבוצותחרם.הוטלזהמנוהל

פרטיות"כלכינכתבהקבוצהבתקנותהפרט.שלמחשבותיוגםזהובכלל

נוקביםהיוהחבריםביןוהוויכוחיםהשיחותהמשותפת".לעבודהמפריעה

גולדההממשלה,ראשלימיםשחיתהמיופולשניים.נפשחודריואישיים,

העצומההחדירהאתתיארההשלישי,בניסיונהרקלמרחביהוהתקבלה .,~אמ

 39"אלפים".שללעזיבתםהמרכזיתכסיבהלפרטיות

טחון)יעקב(כמוהארץ-ישראלי'המשרדשלהספרותייםוסוכניוורפיך

שניהםששימשו ) 1958-1880 (פלדמן)ר. .י(בנימיןרד' ) 1950-1880 (

כחיונית 40הציונית,המרטירולוגיהאתבמודעקידמוהאישיים,כמזכיריו

 :ורפיךהדגיש-1913בבווינהבקונגרס .שלוהסלקציהתכניותלהצלחת
אנועשיריםעדייןבאמצעים,עניותנוכלשעםבזהדווקאהיה"אושרנו

רקאיננוזומרטירולוגיהשלמקורה 4111לקורבנות.מסוגליםבאנשים

המשרד.שהפיץהאויגנייםבדגמיםגםאלאהאירופי,הלאומיברפרטואר

בקבוצתלחברותכשירותםאתלהוכיחעצוםלחץתחתנתוניםהיוהחלוצים

אתבמרכזוהעמידבקבוצותשהושלטהרפרטוארהרצויים"."האלמנטים

היהודישלהאנטישמילדימויסימטריהיפוךהיצרני","האדםשלהאידיאל

היההמשרדאנשישלהעיקריהמאמץשטום,בשיטתכמובצע.תאבכפרזיט

הפרטאלהקבוצהשלהיחסלעולם.יפוגלאהיצרני""הרצוןשבומצבליצור

כתבבקבוצה,"תופסשהיחיד"המקוםכפועל.הטובבשמובעיקרתלויהיה

ההתחשבותמידתלו,זוכהשהואהכבודיחסאישיותו,"משקללנדסהוט,

 4211 •החרוץלפועלהניתןפרסמעיןהם-ורצונובדעותיו

כפועלכשירותו ;סמלירקהיהלאהיצרנילפועלה"פרס"פנים,כלעל

הציעהארצישראליהמשרדוהתקדמות.רווחהשלעתידלוהבטיחהחקלאי

החבריםמקרבמינה,ושיטתיקבועובאופןמצטיינים,לפועליםתמריצים

מנהלים)פקידים,מדריכים,(שליחים,תפקידיםבעליבקבוצות,שהצטיינו

באדמותלזכותמהםלרביםואיפשרגדולהבמהירותשצמחהבירוקרטיבשדה

פוליטיותשאיפותהיוהקבוצותמחברילרביםעצמאים.לאיכריםולהפוך

עדחודשיםכמהשלתקופהלאחרמהם,ורבים 43ציבורית,לעסקנותונטייה

הבירוקרטיתבמערכתבמהירותקודמוחקלאית,בעבודהספורותשנים
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ררפיןצייןשארתםהשנייה",העלייה"כנירשימתאתהמשרד.שלהמתפשטת

הכנסת,שלהאינטרנטכאתרכמלואהכמעטלמצואניתןטיפוחיו,ככניכיומנו

יוסף-והנשיאיםהממשלותראשיהשרים,לעתיד,הכנסתחכריהםאלה

מזכיר[לימיםרמזדודכצנלסרן,כדלהכנסת],ראשיושב[לימיםשפרינצק

נחוםהמדינה],נשיא[לימיםצביכןיצחקהתחבורה],שרכךואחרההסתדרות

כרץיוסף ,]כ"ח[לימיםיהודהצביסכרדלוכ,ר.יאהררנוכיץיוסףיטכרסקי

שלמה ,]כ"ח[לימיםהרצפלדאברהם ,]כ"ח[לימיםדייןשמואל ,]כ"ח[לימים

שר].[לימיםציזלינגאחרון ,]כ"ח[לימיםלביא

(ורפיך)טעמי"לפיאינם-תכניתללא"חיים

מגוונות,מסיכותנובעתהמקובלההיסטוריוגרפיהנרטיבמןורפיךשלדחיקתו

הציוני.הלאומיהכיסוי""סיפוראתכדרכהסודקתמהןאחתשכל

כדרךהדגישוהארצישראליהיישובשלהקולקטיביוהזיכרוןההיסטוריוגרפיה

ההנחההחכרתי.השדהאתשעיצבכגורםהציוניתהאידיאולוגיהאתכלל

התהוותה-הפועליםמפלגותשלכייחוד-המפלגתיתהפעילותשמתוךחיתה

התרבותילמרחבזו,לתפיסהכהתאם 44החדשה.העבריתהתרבותכהדרגה

העברי.החכרתיהשדההיווצרותעלהשפעהכמעטחיתהלאהאירופי

"נביטת"כדברכמוכנת-מאליהשהתקבעהמהתפיסהנבעהזרהתעלמות

שדגמיוהשנייה,העלייהתקופתשלההיסטוריהתיאורעצמו.מתוךהיישוב

הפועליםמפלגותראשיכידיהיתר(כיןהעשריםשנותכסוףנוצרוהראשונים

יכלומר ;ידינו"כמו"אנושלהמוטיבאתהדגישוטכנקין),כצנלסוןיכן-גוריון

מתוךהפועלים,מפלגותראשישלוהיצירתיותהבלעדיותהמקוריות,את

כפאראפראזה 45מפא"י.הקמתלקראתהסמליהרנןאתלהגדילברוראינטרס

אוהשאלהאתמנהירהורפיךשלההיסטוריהכררדייה,שלהידועמאמרועל

אתיצרמי"אכל :השנייההעלייהשלכהיסטוריוגרפיההעיוורת""הנקודהאת

עצמו"מתוךש"נכטככזההחדשהיישובשלשהמיתוסמגלההיא ,"?היוצרים

ןוהכזכותהתרחשה"היוצרים"שלשעלייתםהעובדהאתהדחיק

כמסגרתשחולקמסיבי 46יכיטמךךפניאןילכלכ ,יזךכיך

העכירהזרתרבותתכניתמרוכה.כמידהמחושברכותתנוןכת

אוחומרייםאמצעיםרקלאהמודרניתהעבריתהתרבותאלהגרמניתמהתרבות

זהרתשלדגמיםגםאלאיוכלכלייםטכנולוגייםיאדמיניסטרטיבייםדגמים

כיןהמושגיתהזיקהאתכבירורמדגיםררפיןשלה"וולטאנשאונג"תרבותית.

רהפררטך-~יים 9קי 7הפררעיונותיהשללעלהגרמנית,המיוחדת"ה"דרך

הכוללניהאפירןכגללגםעומעמואלהזיקותכפלשתינה.הציונותלכיןנאציים
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כ"ציונות-עצמוורפיךשלזרכולל-אירופאית"המרכז"הציונותשלהרווח

ההומניסטיתהמסורתוכממשיכתמצפונית",ר"צירנותליברלית"

היהודית-גרמנית.

אותןופוטראלהזיקותשלחשיבותןאתהמבטלהמקובל'לנרטיבבניגוד
יחסיכיצדמגלהורפיךשלהמקרהכ"פרגמטירת",ארכ"אינסטררמנטאלירת"

אפשרשאייסודהנחרתכמהעלהתבססולציוניםהנאציםביןהגומלין

להיותלנראלהעברית.התרבותיתהזהרתשורשיבמחקרמהןלהתעלם
מהנחשביםרביםבהתלהבותורפיךמצטטשבכתביומכךמופתעים

ההשמדהשלוהפרקטיקההרעיוןכמטרימיהשראהשלבהיסטוריוגרפיה
הגזעחוקרזהובכללהנאצים",כ"מומחיםאוכ"מדענים"רובפיעלומוגדרים

-1929מהחלהנאציתבמפלגהחבר ,) Gtinther (גרנתרהאנסלשמצההידוע

 *החשובים.הררלטאנשארנגמסוכניואחד
הנאציהשלטוןבניסיוןהציונית-הארצישראליתהתנועהשמילאההתפקיד

אניזאתעםזר.מסהמתחרםחורגתהתבססותובראשיתלגיטימציהלהשיג

כימגליםבידינוהמצריותוהעדריותלעילשהבאתישהטקסטיםלהדגישחייב
נבערכאילוהשלושים,שנותבראשיתהנאציםעםורפיךשללקשריםההסבר

אחדיםשלהורלטאנשארנגמספיק.איננוכלכליים,ארפוליטייםמאינטרסים

בנוגעהנאציתההנהגהמראשיחלקשללזהחפףהציוניתההנהגהמאנשי
-זרמשותפתתפיסההשלושים.שנותאמצעעדלפחותהיהודית",ל"בעיה
שעלקבעה-הקבוצותשתימנהיגישלההדדייםהאינטרסיםאתששירתה

מגורשיםלהיותדברשלובסופרהגרמניתמהתרבותמודריםלהיותהיהודים
לעצמםתיארושלאודאירבים,נאציםגםכמראחרים,וציוניםורפיךמגרמניה.

 :נירםאותןמביניםשאנוכפישלהםהררלטאנשארנגשלההשלכותאת
רקהיוהרגשלפעולותהנאצית.האוטופיהבמרכזעמדה ) exclusion ("ההדרה
שההדרהבדעתםהעלולאודאיהם 47ההדרה."שלוהסופיהקיצוניהצעד

ביומנוורפיךתיאר-1933בלשואה.שלאובוודאיהמונילרצחתובילהנאצית

 :לשלטוןעלהשזהלאחרהיטלרשלהראשוניםמנאומיומאחדהתרשמותואת

היהברייכסטאג.היטלרשלהפרוגרמטינאומואתברדיושמעתייומיים,לפני

מעניין'עשיר-תרנן'-שלוהבחירותנאומימכלטוביותרהרבהנאוםזה
 48מרתק.

הרולטאנשאונגל"הפצתתרומתועלהנאציהשלטוןמטעםבמדליה-1940בדנהגונטרהאנס *
גונטרכאשרהשלושים,שנותבאמצעעימדנפגשואףעבודותיועלהסתמךרופיןהנאצי".

בנוגעדומהדעהבעליהיווגונטררופיןשנים.כחמשמזההנאציתבמפלגהחברכברהיה
-1941בהוגן".לפתרון"להגיעצורךישכיביניהםוהסכימווהגרמניםהיהודיםביןליחסים

הנציונאלהוולטאנשאונגשלולפיתוחלהגנה"החשובהתרומתועלגתהבפרסגונתרדנה
לוכשהעניקרודנברג,אלפרדהנאצית,המפלגהשלהאידיאולוגשאמרכפיסוציאליסטי"

גתה"."מדלייתאתחגיגיבטקס
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מדינהעלשפינטזררבים,אחריםגזע""משביחיבעיניגםכמרורפיך'בעיני

שנותאמצעשלהיטלרגזע","השבחתשללפרקטיקותמכריעתפקידהמקצה

סביר .מרענןפוליטיקאיכמרנראה-הסופי""הפתרוןלפניהרבה-השלושים

העתבכתבבמאמריושירטטלכןקררםשנהששלושיםורפיך'בעיניכילהניח

היטלרנראההיטלר,שללזהלכאורהדרמהביו-רפואיחזרן"ההורה"

לפיההאקלשלקביעתואתהמיישםבהיסטוריההראשוןכפוליטיקאי

יישומית."ביולוגיההיא"פוליטיקה

ישראל"בארץהיהודיתההתיישבות"אבישלהמחקרמגלההכל'מעל

אשרופרקטיקות,תפיסותשלרפרטוארהארצישראליתהציונותייצרהכיצד

פרלקיסטיים.ודימוייםגזעיותקטגוריותשלסדרםלמיטתהיהדותאתכבלו

ואנטישמיםציוניםלדעתלהתגברצריךהיהעליוהמכשול-היהודיהגרף

החדשה,העבריתהמסורתשלכליבההארצישראליתבציונותנתפס-כאחד

אתשצימצםררלטאנשארנג ;המדומייןהביולוגיהיהודיהעברשלכמנשא

רוחאתודיכאהממדים,ורבתההטרוגניתהיהודיתוהמסורתההיסטוריה

שלה.החירות

תודלותל דזש ןמלז זכרמ ,"השדח הרבח לש התריצי - תונויצה" 'ץדהנייד הדוהיו ןדפלה ןב l 

'מע 237. ,םילשורי 2000, ,לארשי

2 Itamar Even-Zohar, "Culture Planning and the Market: Making and 
Maintaining Socio-Semiotic Entities". Paper delivered at the Dartmouth 
Colloquium, The Making of Culture, Dartmouth College, 22-27 July, 1994. 

לת ,םיקלח השולש ,")םיבתכמו תונודכז ,ןמוי( ייח יקרפ ,ןיפוד ורתוא" ,)ךדוע( ןייב סכלא 3 

,דבוע 1968, 155-156. םע :ביבא

הדובע םינשה 1914-1885 ןיב תויגולואידיא לומ תיפוריא זכרמה תונויצה" ,ןורוד םיכאוי 4 

,ביבא 1977, 139. לת תטיסרבינוא ,רוטקוד ראות םשל

5 Schlomo Krolik (ed.), Arthur Ruppin, Briefe, Tagebiicher, Erinnerungen 
Konigstein: Jiidischer Verlag Athenau, 1985, 95. 

6 Ruppin, Darwinismus und Sozialwissenschaft, Jena: Gustav Fischer, 1903, 95. 
7 Ruppin, "Die Volksmehrung", in Die Gegenwart, XXXI, No. 47 [22 

November 1902], 321-323. 
8 Ruppin, "Modeme Weltanschauung und Nietzsche'sche Philosophie", in Die 

Gegenwart, LXIII, No. 10 [7 March, 1903], 147-149. 
9 Ruppin, "Tod und Unsterblichkeit", in Die Gegenwart, LXIII, No. 13, 12 

June, 1903 196-197. 
10 Etan Bloom, "The 'Administrative Knight' -Arthur Ruppin and the Rise of 

Zionist Statistics", The Tel Aviv University Year Bookfor German History, 
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, 3 , 24 Ruppin, "Die Auslese des Menschenmaterials ftir Palaestina", in: Der Jude 
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אותושניסחאחדעיקרוןעלדעתילפיעומדכולוההתיישבות"מפעל :ואמררופיןשל
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