
7 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט"נשת 

:תודסומה תיינבו המזירכה לע 

לש תילאוטקלטניאה ותשרומל םיווק 
ליד אריפש ןתנוי רוספורפ 

*בהנש הדוהי 

־לתב םיה ףוחל בורק ,העונצ הרידב ודבל יח אוה .עבשומ טסילאודיווידניא היה אוה 

.יקרוי־וינ ןולמ לש הרשע־עבראה המוקב רדחב ,תבש םוי לש רקובב ודבל תמו ,ביבא 

הלמלמ .העמד הליזה אל ,ירחאש םויב ותפוג תא האצמו םדוק םוי ותוא השגפש ,תינרדחה 

התוא רדענו עונצ היה ,ןכא .ודבל םדאה תויה בוט אלש הרמאו ותוטשפ לע והשמ 

לאוטקלטניא .ןשיה ןזה ןמ שיא .םיסופמקב םידבוכמ םירוספורפ תנייפאמה תויזופמופ 

.םידוביכל זב ,לושירב שובל ,יתימא 

וליפא ,תומכחה ויתונחבא ,םינפ ינשל תעמתשמ־יתלבה ותוחכונ דואמ יל הרסח 

בוחרב ותיבב תורצקה תושיגפה ,ומיע ןופלטה תוחיש יל תורסח .ולש םינואה־רסוח 

ןחלושה .ישימח ימי יאצומב םייביבא־לתה םיבאפבו תודעסמב םיכוראה םיברעהו ,ןיקתיו 

היגולויצוסה לש "םוקמ"ה למסל ךפהנ ,יתקלחמה רנימסה רחאל ,"רביב"ב ולש 

לע תיטילופ תונשרפ ־ ךשמהה רוד - ונל קפסל החמומ והומכ היה אל .תיביבא־לתה 

הנשמ טוקנל שיש ונדמיל אוה .םיגד תחורא לע תיגולויצוס הביטקפסרפ וא ,ןיי לש סוכ 

,טקש ,יטנגלא ןפואב ולש תמאב הב עגנו ,תירוטסיה הסרג םיצמאמ ונא רשאכ תוריהז 

םנעמל חילש שמיש ,םהב ךמת ,םתוא דדוע דימת ."םיריעצה תא" בהא אוה .רמייתמ־אל 

ךותמ דימת וחוכ תא ליעפהו ,ותדמע תא ריתסה אל םלועמ .הטיסרבינואה תודסומ ינפל 

.הטיסרבינואה לש הדיקפתבו וכרדב תיתימא הנומא 

.רשפיא אלו ,טעמ ךובנ היה אוה םג .יתשייבתה ילוא .ול אימחהל יתגהנ דואמ טעמ 

.ותוחכונב םידחא םירבד רפסמ וילע רמול יתחלצהו יתזעה הב תחא תונמדזה התיה לבא 

הרבחה לע םישרמ סנכ ,להנרטש באז םע ףותישב ,אריפש ןתנוי ןגרא 1996 רבמצדב 

תויתועמשמ תורומת תולחש ,יל רמא ךכ ,שחש םושמ סנכה תא ןגריא אוה .תילארשיה 

ותואל תיתימאה הביסה .יוטיבו לוק ןהל תתל שיש תורומת ,תילארשיה הרבחה רקחב 

- ןמזה לכ תולח תורומת ןכש - תילארשיה הרבחב יהשלכ הרומת אקווד התיה אל סוניכ 

.תילארשיה הרבחה תא תרקוחה הייליהקה לש יפואבו הנבמב הלחש הרומת רקיעב אלא 

,תילארשיה הרבחה רקחב לחש יונישה תא ןייצל ןתנוי הסינ הזה סנכבש רובס ינא 

רזופמ רקחמ חיטבמ - םיריעצ לש רוד תושבגתה רקיעב - הז יונישש הנומא ךותמ 

הרבחה לע תיגולואידיא הניחבמ רתוי ררחושמו תיטרואית רתוי ןווגמ ,תיפרגואיג רתוי 

םבור ,ץראב םינושה םיסופמקה יבחרממ ,ביבא־לתב זא וסנכתהש םירקוחה .תילארשיה 

תא שדגש להק ינפל םיקתרמו םישגרמ םינויד לש םיימוי ךשמב םרבד תא ורמא ,םיריעצ 

וק תוהזל ןיידע השק היה לבא ,תויתרוקיב תושיגב רבודמש ןיבהל לק היה .תומלואה 

.םהירבדב ףתושמ 

.ביבא־לת תטיסרבינוא ,היגולופורתנאו היגולויצוסל גוחה * 
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ןתנויל בהנש הדוהי 

ונינש .ןתנוי לש ובג ירוחאמ יכונאו להנרטש באז ונגראתה איהה תוסנכתהב 

לש ילאוטקלטניאה ולעפמל ךרד־ןויצ הזה סוניכב ןמסל שיש - ותעידיב אלש - ונמכסה 

המלחה יבלשב היה אוה ,ךפיהל .וימי ףוסב אצמנ ןתנויש זא יתעדי אל .גולויצוסכ ןתנוי 

בושח אוהש ול רמול יתיצר והשכיא לבא ;סנכל ומדקש םייתנשב ותוא ודקפש תולחמה ןמ 

יתרמאו רובידה תושר תא זא יתלטנ .ונחנאש המ היהנ ונאש ידכ הברה השע אוהשו ,ונל 

בשי אוה .ריכב תימעכו גולויצוסכ ,לאוטקלטניאכ ,אריפש ןתנוי רוספורפ לע רפסמ םילימ 

הדירפ ירבדכ התעו ,וחבשל ךרד־ןויצכ ורמאנ זא .םעימשהלו בושל ינוצרב .בישקהו 
.ורכזל 

לש היצזילרולפל רחא דחא לכמ רתוי ילוא םרתש םדא וניה ןתנוי 

.תוירואיתו תושיג ןווגמל הלש תורושה תחיתפלו תילארשיה היגולויצוסה 

תונש עשת רחאל ,םישישה תונש עצמאב ץראל רזחש ,ריעצ שיאכ 

ןתנוי םרת ,תירבה־תוצראבו הילגנאב םידומילל ושדקוהש תולג 

היגולויצוסל גוח הכותבו ,ביבא־לתב הרבח יעדמל הטלוקפ תמקהל 

הפוקתל תידסממ־יטנא הרימא ,הסרתה לש השעמ הז היה .היגולופורתנאו 

קר אל םישוע היגולויצוסש ,תיעמשמ־דח ךכב ריהבה אוה .זא לש 

ושע םויה לש תיגולויצוסה הליהקב םירבחה ןמ דואמ הברה .םילשוריב 

.תיביבא־לתה הקלחמב היגולויצוס 

תרגסמל ליבקמב .ימדקא םזי וא ןוגרא שיא קר אל היה ןתנוי לבא 

.תיפולח היגולויצוסל סיסבה תא חינה םג אוה ,םיקהש תיפולחה תינוגראה 

ןתינש המזירפה תא טקילפנוקבו תוטילאב האר אוה ,תיטרואית הניחבמ 

הניחבמ .הלש הקיטילופה תאו תילארשיה הרבחה תא הכרד ןיבהל 

ןיינב לש תיטרואית עורז היגולויצוסב תוארל בריס אוה ,תיגולואידיא 

םויה יורקש המל לארשיב הניפה ןבא תא ךכב חינה ןתנוי .המואה 

ךותל תונויצב קוסיעה תא סינכהש םושמ רקיעב ,"תיתרוקיב היגולויצוס" 

הדובעה תודחא ורפס .תירטנצוגתא אלו ,תילסרווינוא המיכס 

לש היגולויצוסו תינאירבו היגולויצוס לש קתרמ בוליש וניה תירוטסיהה 

היגולויצוס ,םינוגרא לש היגולויצוסו תירוטסיה היגולויצוס ,תוטילא 

השועש היגולויצוס יהוז הנושארבו שארב .תיפוריא היגולויצוסו תיאקירמא 

תירוטסיהה הדובעה תודחא .הדובעה תעונת םע בקונ ימדקא ןובשח 

עקרקה לא דירומו ,םילאידיאב יגולואידיאה ןוידל היצקיפיטסימ־הד השוע 

הקזחה הזויבמיסה תא קתנמ אוה .היגולואידיאב יטסילאידיאה ןוידה תא 

קותינ ,הדובעה תעונת ישנא לש הקיגולהו לאוטקלטניאה לש הקיגולה ןיב 

.תושעל ןיידע ליכשה אל זא לש יגולויצוסה דסממהש 

הקיטקרפה לא תורהצהה תמרמ תושחרתהה תריז תא הריבעהש - ותדובע 

םיריעצ םיגולויצוסו םינוירוטסיה העינה - תילאוטקילפנוקה תינוגראה 

אלא ,תילארשיה הרבחה לש תונושה תוירוגיטקה לע קר אל שדחמ בושחל 

ןתנויש אופיא אוה הרקמ אל .ינויצה הרקמה לש תוידוחייה תלאש לע םג 

אוה ,היארה .השדח היגולויצוסל תודוסיה חינמל ריעצה רודה יניעב בשחנ 

רפס - םר ירוא ךרעש רפסב םוקמ לבקמש םידסיימה תובאה רודמ דיחיה 

.תיתרוקיבה תילארשיה היגולויצוסה לע - םינבה רוד לש 
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9 (ו)א תילארשי היגולויצוס ו998-ט"נשת 

תוררופתהה .1973 תמחלמ ירחא םסרפתה תירוטסיהה הדובעה תודחא 

יטילופה ךפהמה ינמיסו ,הלחה רבכ תיטננימוד הגלפמכ י"אפמ לש 

םיגולואידיאהו - תיקיגי"אפמה תונקסעה םלוא .רעשה לע רבכ וקפדתה 

ךות ,הב וקבאנו ןתנוי לש הזיתה תא ולביק אל ־ תוטיסרבינואב הלש 

היהש ךכ ידכ דע הקזח התיה םהלש השחכהה .חבזמה־ תונרקב וקיזחהש 

.התותימאו ןתנוי לש הזיתה תמצועל יוטיב אלא איה ןיאש דושחל ןתינ 

.ךיסנה רפסל םיאקיטילופ לש השחכהל היצאיצוסא ילצא תרצוי וז השחכה 

תא תונגל םיחלוממ םיאקיטילופ וגהנ ,רפסה םסרופ זאמ תורודה ךלהמב 

םיזרדזמ ויה ןמזב־וב םלוא ,הפקות תא שיחכהלו ילוואיקמ לש ותרות 

תודוהל רשפא היה אלש תמא ףקיש ךיסנה .יאשחב רפסב אורקל םתיבל 

,היסורפ ךלמ ,לודגה קירדרפ לצא יוטיב ידיל אב הזכ סקודרפ .םלועל הב 

היה ,יפוסוליפה ורומ היהש ,רטלוו .ילוואיקמ יטנא יורקה רוביח בתכש 

בטיה בתכש ,היסורפ ךלמ בוטה ידידי" :הוואגב רפיסו ,רוביחה ןמ הצורמ 

".ילוואיקמ לש וירוביג ושעש המ קוידב השעו רהימ ,ילוואיקמ דגנ ךכ לכ 

תודחאל ןונגנמה ישנא לש םסחי היה הזש רמול ילוא ןתינ הלאשה ןושלב 

.תירוטסיהה הדובעה 

םסרפ וינפל .ןושארה ורפס היה אלש) תירוטסיהה הדובעה תודחא ירחא 

תינויצה הגהנהה לע - ולש היצטרסידה תדובע לע ססובמה - רפס 

לכ ,םירפס העברא דוע ןתנוי םסרפ *היגולויצוסב אובמ רפסו תיאקירמאה 

ןתיא דבעש תומיכסה .ומדוק תזית לש לולכשו ךשמה הווהמ דחא 

תוחפ אל םלוא ,הקיטילופה תא ןיבהל הסנמה גולויצוסכ ותוא תוניינעמ 

.ץראב היגולויצוסה לש הנבמה תא תונשל הסנמה יאקיטילופכ םג ךכמ 

תודחאב חתיפש הזיתה תא ןתנוי ךישמה לארשיב היטרקומדה ורפסב 
אל ,י"אפמ לש תויטננימודה לשבש סרוג אוה .תירוטסיהה הדובעה 

,ותנעטל ,הלביח וז הדבוע .תילארשיה הקיטילופב תידגנ הטילא החתפתה 

היטרקומדל דוגינב ,תיתוהמ היטרקומד לש לארשיב המויק תורשפאב 

רמול ןתינ תויביסקלפר לש תמיוסמ הדימ םע .תילרודצורפ־תילמרופ 

הטילא לש המויק תורשפא ןיבל תיטננימודה הטילאה ןיב סחיה תלאשש 

הדשה ךותב ולש תויטילופה תופיאשה לש יזכרמה ריצה םג התיה תידגנ 

.ךכב חילצה םגו ,תידגנ תיגולויצוס הטילא רוציל ףאש ןתנוי .יגולויצוסה 

־ יתוהמ ןפואב תרחאל ,רתוי תיטרקומדל היגולויצוסה תא הכפה איה םא 

.התדמע תא עבקתש הירוטסיהל החותפ הלאש רבכ וז 

דקמתמ ןתנוי ןיא ,םירחא םירפסל דוגינב ,םיכישממ אלל תיליע רפסב 

תוביסבו י"אפמל ויהש תוירוטסיהה תופולחב םג אלא ,י"אפמב קר 

םיסחיבו ,םייחרזאה םיגוחבו תונגרובב קימעמ ןויד םש גיצמ אוה .ןתכיעדל 

.הדובעה תעונת ןיבל םניב 

הזיתב שומיש ךות ריבסה 1977 תנשב י"אפמ לש ןוטלשה ןדבוא תא 
- הטילאכ ודמעמ תא רציב םיליפנה רודש תסרוג ולש הזיתה .תירוד 

חותינה תא דואמ בהוא ןתנוי .ךשמה רוד רצי אלו ־ ןונגנמה תועצמאב 

ומצע ןתנויש אוה ךכב קתרמה .םיגולויצוס תורוד לע םייהנמ לרק לש 
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ןתנויל בהנש הדוהי 10 

תא ריכמש ימ - םיריעצ םיגולויצוס ברקב תירוד העדות שוביגל השע 

םרת םג ךכבו ־ "םיריעצה" יוניכה ולצא יתועמשמ המכ דע עדוי ןתנוי 

.היגולויצוסב ירודה ךפהמה לש ןתוללוחתהל 

אלל תיליע לש הזיתה תאש ןועטל לכונ ,םייביסקלפר בוש היהנ םא 

ראשה ןיב - הצלחנש ,המצע היגולויצוסה לע םג ליחהל ןתינ םיכישממ 

התוא הנייפיאש תידממ־דחהו הרצה השיגה ןמ - ןתנוי לש ותמורת לשב 

ןוימד אטבמ רפסה .תילארשיה היגולויצוסב ךפהמ הללוחו הכרד תישארב 

ךותב ולש תיטילופה הדנ'גאה ןיבל ולש תירקחמה הדנ'גאה ןיב עיתפמ 
.היגולויצוסה 

תינפת - הרואכל תוחפל - ןתנוי השוע ,ונתרחב ןוטלשל ,אבה ורפסב 

תינומגהה התשיגמו י"אפממ קחרתמ אוה .ולש רקחמה םלועב תילקידר 

הפוריאב ןימיה לש וז ,תרחא תיטילופ תוברת לא ללוצו ,תיטסילאיצוסה 

לע ,הזה ןימיה .תאז תושעל לק ול היה אל .םלועה תומחלמ יתש ןיב 

רכונמו רז היה ,תורכיכה תקיטילופו ולש תמהלתמה הקירוטרה ,ותונמואל 
.לליפ וזה תידגנה הטילאל אל .ול 

ןועטל לכונ ,הזה יטילופ־ויצוסה־ילאוטקלטניאה חותינב ךישמנ םא 

קר אל ,יטילופ חרזאכ ותוישיא תא םג תואטבמ ןתנוי לש תודובעהש 

אוה ,םיאקיטילופה יבשב הרבח ,רואל רבכמ אל אציש רפסה .גולויצוסכ 

קר אל םעפהש ןייצא קר ,םילימ וילע ריבכא אל .יחכונה סנכב ןוידה אשומ 

האצות אוה הזה םזילופופהו ,תיטסילופופ איה הדובעה תעונת םג ,ןימיה 

ירוקמה יטרואיתה ףונמכ שמישש ןונגנמ ותוא ,ןונגנמה תשלוח לש 

הכורא ךרד־תרבכ רבע ןתנוי ."תילארשיה תוידוחייה" תזיתמ תוקחרתהל 

ןוגראה לש ותמצוע רבדב ןועיטה ןמ המיהדמ תילאוטפסנוק הציפקו 

הזיתב ירקיעה ריבסמה הנתשמכ ,היכרגילואה תא שמשמה יטרקורויבה 

.1995־ב ןוגראה לש טלחומה ורדעיה טעמכ לא ,1975 תנשב המסרפתהש 

םירושע ינש ךלהמב ולחש םייוניש אטבמה ,הז יטמרד יטמגידרפ יוניש 

רדעיה לעו יונישל ןתנוי לש ותוחיתפ לע עיבצמ ,תילארשיה הרבחב 
.ותבישחב המגוד 

עיבצמ אוה .ולש יטילופה "ןימאמ ינא"ה תא בלשמ ןתנוי הז רפסב םג 

םתוא לע לוטיבב רבדמ ףאו ,הקזח תיחרזא הרבח לש התשלוח לע הגאדב 

הרבחה לש התשלוחש סרג אוה ."ישילשה רזגמ"ל ומקש םייחרזא םינוגרא 

היטרקומדה ןמ םייניב־תוצובק לש ןרדעיהמ הקלחב תעבונ תיחרזאה 

בשח וז חורב .םילאוטקלטניאו םיאפור ,םירפוס ,ןיד־יכרוע :תילארשיה 

הריזב רבוד הפ שמשל :בושח דיקפת הטיסרבינואל היהיש ךירצ יכ דימת 

טאנסל ,לשמל ,עיצה ןכל .םיאקיטילופל לכה ריאשהל ןיאש ,תיטילופה 

םיחטשב תוטיסרבינואה תריגס דגנ לועפל האירקב תאצל הטיסרבינואה 

וניתימע ידי־לע רעצה הברמל התנענ אלש העצה ,םינומשה תונש ףוסב 
.םירוספורפה 

ולעפמל הבר הכרעהו הרקוה עיבהל תונמדזה וניה םיימויה ןב הז סוניכ 

יל הבושח וז הרקוה .הטיסרבינואבו גוחב ,היגולויצוסב ןתנוי לש בושחה 
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תורמלש הדבועה לשבו ןתנוי לש תילאוטקלטניאה ותועינצ לשב דחוימב 

.דסממ רצי אל םלועמ ,דסומ וניהש 

םדקומ יתוא דיפסמ התא" :דחא טפשמב ביגה ןתנוי .ירבד תא יתמייס וז הדוקנב 

עמשמל שגרתה יכ רמא ,ןופלט תחישב ,ברעב .ול קר תדחוימה היצנוטניאה םע ,ךכ ".ידמ 

םייח חור אלל ןתנוי אצמנ ,1997 לירפאב 12־ב ,דבלב םישדוח העברא רובעכ .םירבדה 

תביתכ ךרוצל זכירש תורעה ,תופורת תמישר ןתחתמאבשכ ,דבל ךכ .קרוי־ויגב ןולמב 

תעפוהל דחא סיטרכ הבו ,הפטעמו ףסכ תצק ,םיימוקמ םירבח לש ןופלט ירפסמ ,שדח רפס 
.טלב 

.וילא עגעגתמ ינא 

:אריפש ןתנוי רוספורפ לש וירפס תמישר 

.דבוע םע :ביבא לת .<1973) היגולויצוסה תודוסי 

.דבוע םע :ביבא לת .(1975) תירוטסיהה הדובעה תודחא 

.הדסמ :ןג תמר .(1977) לארשיב היטרקומדה 
.םילעופ תירפס :ביבא לת .(1984) םיכישממ אלל תיליע 

.דבוע םע :ביבא לת .(1989)ונתרחב ןוטלשל 

.םילעופ תירפס :ביבא לת .<1996> םיאקיטילופה יבשב הרבח 

 Leadership of the American Zionist Organization, 1897-1930 (1971). Urbana:

 University of Illinois Press.
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