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בסוף.1 באירופה  המודרנית  האנטישמיות  להתפתחות  הגורמים   אחד 

ה- בכל19המאה  להשתלב  אפשרות  ניתנה  שליהודים  העובדה  היה    

שהוענקה להם. ההשתלבות היהודיתאמנציפציהתחומי החיים, אודות ל   

באוכלוסיה. המספרי  למשקלם  יחסית  רבה  בהצלחה   התאפיינה 

 ההשתלבות המוצלחת יחסית של מיעוט הנושא תדמית של עם שנוא,

בקנוניה במזימה,  הואשמו  היהודים  הסביבה.  ע"י  לדחייתם   גרמה 

 להשתלט על מוקדי הכוח הכלכלים ואגב כך הפוליטיים. עוד הואשמו

על הפועלים  לכאורה את מעמד  נצלים  כקפיטליסטים אשר   היהודים 

מנת לצבור הון ולהשתלט על מוקדי הכח  באירופה.

הרעיון גורם חשוב נוסף להתפתחות האנטישמיות המודרנית היה   התפתחות

אירופה    עמי בקרב  . בתקופת העת החדשה, החלו  עמים רבים באירופההלאומי

 להגדיר עצמם כלאום על סמך מאפיינים משותפים כמו שפה, היסטוריה,

 וטריטוריה משותפת. על סמך גדרה זו, לא נכללו היהודים כחלק מן העמים

גזע באירופה והם הוגדרו כלאום שונה וניפרד.  ותה תקופה התפתחו   תורות

 שנחשבו כמדעיות ואשר קבעו כי באנושות קיימת חלוקה לגזעים נאורים

 ותרבותיים לעומת גזעים נחותים ומשחיתים. החלוקה לגזעים נקבעה על י

 תכונות אופי ותכונות פיזיות מולדות אשר לא היו ניתנות לשינוי. כך הוגדרו

תכונות כבעל  הוצג  היהודי  נחות.  כגזע  הללו  הגזע  תורת  עפ"י   יהודים 

אופי תכונות  וכבעל  גמלונית   והליכה  ארוך  אף  כמו  מוגדרות   חיצוניות 

שליליות כמו היותו טפיל ונצלן. 



  לשנאת היהודים על רקע כלכלי היה בעצם בפרסומם של מסמךביטוי-

שהפיצו מסמך  זהו  ציון.  זקני  של  הפרוטוקולים  בשם  הידוע   מזוייף 

 גורמים אנטישמים ובו מסופר, לכאורה,  תב ידם של היהודים כי מנהיגי

 היהודים מתכנסים מידי זמן מסוים על מנת לתכנן מזימות השתלטות על

האנושות.

  נוסף להאשמות כלפי היהודים על רקע כלכלי ופוליטי היהביטוי-

פעלה בגרמניה,  מפלגות אנטישמיות.  מצע של  פרסום   בעצם 

אשר שטקר  של   ראשותו  סוציאליסטית  הנוצרית   המפלגה 

זיהתה את היהודים כקפיטליסטים המנצלים את מעמד הפועלים. 

וקריקטורות  ביטוי נוסף היה פרסום - גזע המתארות את מובנה גופותורות   

 המכוער של היהודי ואת רצונו להשתלט על העולם. בנוסף לכך פורסמו

וספרים    כמו למשל הספר "ניצחון היהדות ל הגרמניות" בו צהירחיבורים

העמים ולכלל  הגרמני  לעם  גדולה  סכנה  קיימת  כי  שלהם   המחבר 

מרוסיה) (ההגירה  המזרח  מן  היהודים  פלישת  מפני   האירופאים 

והשתלטותם על המדינה.

האנטישמית בגרמניה הוקם גוף שנקרא בשם -   – מעין ארגון ששם לוהליגה

 מטרה לאסור כניסת יהודים למדינה ולהרחיקם ממשרות בכירות. גוף

 – כ  חתמו  עליה  גרמניה  ממשלת  לראש  עצומה  הגיש   500,000הזה 

תושבים ובו בקשה לביטול רשמי של האמנציפציה ליהודים.

דרייפוס -   – עלילה שכוונה כלפי יהודי שהגיע לקצונה הבכירה בצבאמשפט

הודח דרייפוס  גרמניה.  לטובת  בריגול  והואשם  נשפט  הוא   הצרפתי. 

מתפקידו ודרגותיו הוסרו בפומבי מול המון זועק, מוות ליהודים הבוגדים.

 ברוסיה לא זכו היהודים לאמנציפציה. ההחרפה באנטישמיות בקיסרות-

 הרוסית באה לידי ביטוי באלימות ובפגיעות פיזיות ביהודים. רדיפות אלו

 כלפי היהודים היו בעידוד השלטון המקומי אשר הסית את האוכלוסיה

", כנגד היהודים.   בנגב"   סופות " 1881פוגרום  " קישיניב  פוגרום הם,1903ו   

יהודים,  דוגמאות לרדיפות כלפי היהודים אשר במהלכם נפגעו מאות 

חלקם גורשו מכפריהם ורכושם נבזז.



קשה..2 כלכלית  למצוקה  המושבות  נקלעו  הראשונה  העלייה   בימי 

 המושבות היו על סף פשיטת רגל והייתה סכנה מוחשית למפעל הציוני

 בשל גל העזיבה ההמוני של המתיישבים. אחד האישים החשובים שסייע

- למושבות היה  רוטשילד   דה אדמונד  , בן למשפחת בנקאים יהודייםהברון

 באירופה.  על מנת לחלץ את המושבות ממצוקתן הכלכלית ביצע הברון

רוטשילד את הפעולות הבאות :

-( ) " חסות "  האפוטרופסות משטר   : הברון רוטשילד החליט לתמוך במושבותהקמת

 באמצעות "משטר האפוטרופסות" שכלל תכנון, פיקוח והכוונה של

 המושבות בתחומים כמו כלכלה, חברה וחינוך. לשם כך שלח הברון פקידים

 ומומחים לחקלאות מצרפת על מנת לנהל את המושבות ולהצילן מן

המשבר הכלכלי. 

חדשות    - מושבות והקמת כספית  : הברון הקים בעצמו מושבות חדשותתמיכה

 וביניהן המושבה מזכרת-בתיה.  הוא רכש קרקעות רבות ותמך כלכלית

במושבות רבות כמו ראש פינה , יסוד המעלה וגדרה. 

והתעשייה   - החקלאות ענפי  : בזכות תרומתו , ניטעו בכל המושבות כרמי-גפןפיתוח

 על שטחים נרחבים, פותחה תעשיית היקבים כמו בזיכרון יעקב ובראשון

  בכך תרם רוטשילד לתשתית כלכלית ,התרחב ייצוא היין לאירופה. ולציון

חקלאית ותעשייתית בארץ ישראל.

ובריאות   - חינוך שרותי  : הברון רוטשילד יזם הקמת מוסדות חינוך כמו בתיהקמת

ספר וגני ילדים ואף תמך כספית בהקמת מוסדות דת ושירותים רפואיים. 
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ההתיישבות  : בתחום

 ":מושבה"בתקופת העלייה הראשונה הוקמה צורת התיישבות חדשה בשם 

 רחובות, פתח תקווה ונס ציונה הן דוגמאות למושבות הראשונות שהוקמו

נקנתה הקרקע  הבאים:  ביסודות  התאפיינו  המושבות  כלל  זו.   בתקופה 

 במשותף על ידי קבוצת עולים, הבעלות על הקרקע הייתה פרטית וכללה

 בית מגורים משפחתי ומשק חקלאי. המשק התבסס בעיקר על ענף חקלאי



(גידולי פלחה  או  וזיתים)  הדרים  גפנים,  כמו  פרי  (עצי   אחד:מטעים 

 תבואה).אנשי המושבות העסיקו פועלים שכירים – חלקם ערבים הן לעבודה

והן לשמירה.

הייתה השנייה  העלייה  בתקופת  שהוקמה  חדשה  התיישבות   צורת 

"   . צורת התיישבות זו ביטאה את האידיאולוגיה הסוציאליסטית שלהקבוצה"

 העולים אשר ביקשו לשלב ערכים של שוויון חברתי, צדק, שיתוף ועזרה

 הדדית יחד עם ערכים של כיבוש האדמה, שמירה עברית והשרשת השפה

העברית. 

מאד  נעזרו  השנייה  העלייה  רופין אנשי  "המשרדבארתור את  שניהל    

 הארצישראלי". גוף זה היה מוסד של ההסתדרות הציונית בארץ ישראל

היישוב הציוני ובין  בין התנועה הציונית  הייתה לחזק את הקשר   ומטרתו 

 באמצעות תמיכה בעלייה והתיישבות. רופין הקים את "החברה להכשרת

 היישוב" אשר עודדה הקמת צורות התיישבות מגוונות בארץ ישראל על ידי

 רכישת קרקעות ומתן הלוואות למתיישבים. "המשרד הארץ ישראלי" רכש

 אדמות ברחבי הארץ והקים בעצמו צורות התיישבות חדשות שנקראו בשם

הלאומיות" "החוות  וכנרת.  שמן,  בן  חולדה,  כדוגמת  הלאומיות"   "החוות 

 הוקמו על קרקע לאומית שנקנתה מידי הערבים ובהם הוכשרו מתיישבים

לעבודת החקלאות כחלק מהתפיסה של התאמת החקלאות לתנאי הארץ. 

הבטחון   :בתחום

שמירה כארגון  שנחשב  "השומר"  ארגון  הוקם  השניה  העלייה   בתקופת 

 והגנה , מטרתו היתה טיפוח כוח מגן עברי והעברת השמירה מידי שומרים

 ערבים לידי שומרים יהודיים. ארגון זה ביטא את האידיאולוגיה של כיבוש

 העבודה וכיבוש האדמה. ארגון "השומר" צמח מארגון "בר גיורא" שהיה

חבריו פעלו  תחילה   . בגלוי  "השומר"  פעל  לו  בניגוד  אך  חשאי,   ארגון 

– ראשון הוותיקות  ואחר כך במושבות   לביסוס השמירה העברית בגליל 

יישובים חדשים דוגמת תל  לציון, רחובות וחדרה. אחר כך פנה להקמת 

 עדשים וכפר גלעדי.  ארגון השומר יצר את הבסיס הראשוני לצבא עברי

 בארץ ישראל כחלק מביטויי ריבונותו של העם היהודי במולדתו. ארגון זה

היווה מאוחר יותר את הבסיס להקמת ארגון "ההגנה". 



והתרבות   החינוך : בתחום

 החייאת השפה העברית קשורה לשמו של אליעזר בן יהודה שפעל בארץ

 ישראל בתקופת העלייה הראשונה. בן יהודה טען שלא יתכן עם ללא מולדת

 וללא לשון משותפת וכי תנועה לאומית מודרנית זקוקה לשפה מודרנית.

 לשם כך, הוא פעל במרץ על מנת להפוך את השפה העברית לשפת היום-

 יום, כלשון מדוברת של היישוב היהודי הציוני בארץ ישראל. במילון שהוא

 חיבר הופיעו כל החידושים הלשוניים שהמציא או חידש. השפה העברית

 הייתה לשפה השלטת בבתי הספר במושבות. ברחבי הארץ הוקמו בתי ספר

 עבריים  וגני ילדים ובנוסף, התפתחו בארץ ישראל הספרות, התיאטרון

  יזם אוסישקין, ממנהיגי הזרם המעשי1903והעיתונות העבריים. בשנת 

המורים" בתנועה הציונית, את הקמת   " ומספר שנים לאחר מכןהסתדרות

"הוקמה  הרצליה"   העברית   ובה נלמדה השפה עברית תוך טיפוחהגימנסיה

 מלחמת" הצביון העברי בארץ ישראל. סמל המאבק על השפה העברית היה 

  שנסב סביב השאלה מה תהיה שפת ההוראה בטכניון ובבית הספרהשפות"

 הריאלי שלידו- עברית, שפת הלאום או גרמנית. חברת "עזרה" הגרמנית

 שניהלה את בתי הספר הללו רצתה להנהיג את השפה הגרמנית כשפת

 ההוראה למדעים הכללים בשל העדר מונחים טכניים ומדעיים

 בעברית.מורים ותלמידים התנגדו למגמה זו ופתחו בהפגנות ושביתות

 אליהם הצטרפו רבים מבני היישוב. לבסוף הוסכם כי חלק מהמקצועות

 יילמדו בשפה העברית. המשמעות של החלטה זו הייתה ניצחון תרבותי

 ולאומי ליצירת צביון עברי בארץ ישראל בעובדה שהשפה העברית הפכה

לשפת היום יום והונחלה במערכת החינוך באופן רשמי. 

. למלחמת העולם הראשונה היו מספר מאפיינים:4

 -: טוטאלית   מלחמה

 המלחמה הייתה טוטאלית בעובדה שחזית ועורף לחמו יחדיו. הייתה זו המלחמה

 הגדולה הראשונה בה נטל העורף חלק פעיל ביותר במלחמה: הנשים תפסו את

 מקומם של הגברים בתעשייה ובחקלאות. הכלכלה גויסה למען המאמץ המלחמתי:

 מפעלי התעשייה וענף החקלאות גויסו על מנת לספק תוצרת צבאית למערכת

 הביטחון. המלחמה התנהלה בכל היבשות ונטלו בה חלק עשרות ארצות. המדינות



 הנהיגו שיטת גיוס חובה של כלל  הגברים הכשירים ובסך הכל השתתפו במלחמה

 כמות  מיליון איש – רבים מבין החיילים היו בני אותה משפחה.60למעלה מ- 

  מיליון הרוגים ועוד עשרות מיליונים8הנפגעים במלחמה הייתה עצומה: למעלה מ- 

 של פצועים, נעדרים ושבויים. במלחמה נעשה שימוש בכלי נשק חדישים אשר

 זרעו קטל רב ונזקים עצומים ברכוש. אמצעי הנשק החדישים כללו את הצוללת,

המטוס, מכונת הירייה , תותחים כבדים רבי עוצמה והנשק הכימי. 

 : חפירות-   מלחמת

 החזית המערבית, בגבול שבין גרמניה לבלגיה וצרפת התאפיינה במלחמת התשה

 סטטית בה התחפרו שני הצדדים מאחורי תעלות מוגנות היטב בשדות מוקשים

וגדרות תיל. 

 אף אחד מהצדדים לא הצליח להכניע את האויב על פי השיטות המסורתיות של

 הסתערות כוחות רגלים ופרשים. השימוש שעשו שני הצדדים במכונות הירייה

ובתותחים רבי עוצמה מנעו כל הסתערות מוצלחת להכנעתו של האויב. 

 הקרבות באזור ורדן שבצרפת, בהן נהרגו למעלה ממיליון חיילים משני הצדדים,

היו עדות לשדה הקטל במלחמת החפירות בחזית המערבית.

:   - הסברה-   –   מלחמת פסיכולוגית מלחמה תעמולה מלחמת

 במלחמת העולם הראשונה הכירו שני הצדדים בחשיבות המורל של החיילים ושל

 העורף כאמצעי חשוב להכרעת המלחמה. שני הצדדים ביקשו לחזק את המורל

 בקרב החיילים והאזרחים שלהם על מנת לשכנעם לתמוך במאמץ המלחמתי

 ולהתגייס לצבא . במקביל, ניסו שני הצדדים לפגוע ברמת המוטיווציה של

 התושבים והחיילים של האויב וכך ליצור דמורליזציה (ייאוש) על מנת שאלו יפסיקו

 לתמוך בהמשך הלחימה.  התעמולה ההדדית כללה פרסום קריקטורות בעיתונות,

פיזור מנשרים, פרסום דברי תעמולה ברדיו ובעיתונות ואף הפצת שמועות.

אירופה      :. 5 של המדינית במפת השינויים  להלן

 - שלוש האימפריות/קיסרויות התפרקו : האימפריה האוסטרו-הונגרית ,

הקיסרות הרוסית והאימפריה העות'מאנית.



 -על שטחי האימפריות שהתמוטטו הוקמו מדינות לאום חדשות כמו פולין,

יוגוסלביה, ליטא וצ'כוסלובקיה.

 -נקבעו שינויי גבולות בין מדינות: חבל אלזס- לוריין הוחזר לצרפת מידי

 15גרמניה. חבל הסאר הועבר מגרמניה לפיקוח בינלאומי לתקופה של 

 שנה אשר בסיומן יערך משאל עם בין התושבים לקביעת הריבונות

במקום.   

 -בנוסף נכפה על גרמניה לוותר על שטחי מולדת כולל עיר הנמל דנציג

 על מנת לאפשר למדינת פולין החדשה מסדרון לים. כך בותרה (חולקה)

 גרמניה לשניים ונותרה ללא רצף טריטוריאלי באזור הצפון –מזרחי של

המדינה (פרוסיה המזרחית נותקה מגרמניה).

התיכון    במזרח השינויים  : להלן

 שטחי המזרח התיכון שהיו בעבר לאחר מלחמת העולם הראשונה, נמסרו מרבית 

  כמנדטים למעצמות בריטניה וצרפת. מנדט,העות'מאניתבשליטת האימפריה 

 פירושו, אישור זמני שנמסר מעצמה לשלוט בארץ מסוימת במטרה לפתח את

 שם כך, חוייבו המדינותהארץ ולקדם את העם המקומי לקראת צמאות. 

 ובו פירוט המדיניות של המעצמההמנדטוריות להגיש דו"ח שנתי לחבר הלאומים 

בכל ארץ מנדטורית.

 המנדטים נקבעה כפשרה בין הדרישה של הנשיא האמריקאי , וילסון להקמת

 מדינות לאום על בסיס הגדרה עצמית לבין שאיפתן של המעצמות להמשיך ולנהל

מדיניות קולוניאלית לשם מימוש האינטרסים האסטרטגיים שלהן. 

 צרפת קיבלה מחבר הלאומים את המנדט על סוריה ולבנון, ואילו בריטניה קיבלה

את המנדט על עיראק וארץ ישראל כולל שטחה של עבר הירדן. 

ערבים  –             יהודים ויחסי ישראל בארץ היהודי הלאומי הבית בנין שני פרק

עולם       מלחמות שתי בין ובריטים

 ' א  אפשרות

 - ה    שנות ישראל   20  ארץ



: . א.  6 סמואל      הרברט העליון הנציב של פעולותיו

   - ייזום עבודות ציבוריות לפיתוח הארץ שמשמעותן הקמת תשתית כלכלית

 בארץ ישראל תוך יצירת מקומות עבודה וצמצום האבטלה בקרב העולים ובקרב

 האוכלוסייה הערבית. העבודות הציבוריות כללו בין השאר סלילת כבישים ,כמו

 כביש נצרת- עפולה , והנחת מסילות ברזל בהם הועסקו אלפים מתושבי הארץ.

 סמואל אישר את פעילותו של "גדוד העבודה" לפיתוח הארץ תוך יצירת מקומות

 עבודה לעולים. בדרך זו מימש סמואל את ההתחייבות הבריטית ליצירת תנאים

כלכליים אשר יבטיחו את הקמת הבית הלאומי.

 תמיכה במערכת החינוך העברי באמצעות הקמת האוניברסיטה העברית- 

 . בדרך זו מימש סמואלבירושלים ובתמיכה כלכלית בפעילות "הטכניון" בחיפה 

 את התחייבות הבריטית בכתב המנדט לפתח את הבית היהודי תוך יצירת תשתיות

להקמתו.

 - ארגון מערכת המשפט בארץ ישראל על בסיס השיטה הבריטית תוך ביטול

 מערכת המשפט העות'מאנית. בנוסף הוקמה מערכת פקידות ממשלתית בה

 כיהנו יהודים, ערבים ובריטים ואשר הוסמכה לטפל בנושאים מנהלתיים שונים.

 צעדים אלה ביטאו את מחוייבותה של בריטניה ליצור תנאים מנהליים כבסיס

להקמת הבית הלאומי היהודי ולשמור על החוק והסדר.

 - מתן אישור לרכישת קרקעות של יהודים מידי הערבים. פעולה זו מימשה את

 ההתחייבות של בריטניה להתיישבות יהודית צפופה ברחבי הארץ. כך תרם

סמואל להתיישבות יהודית וליצירת בסיס למדינה יהודית.

 - הכרה בשפה העברית כשפה רשמית בארץ ישראל לצד השפה הערבית

 והאנגלית כפי שהתחייבה לכך בריטניה בכתב המנדט.   בדרך זו הכירה

בריטניה בקשר של העם היהודי לארץ ישראל- מולדתו. 

 - ה.            בשנות שהוקמו הציונית והתנועה היהודי היישוב של מוסדות להלן  :  20  ב



" היהודית"  - הסוכנות הוחלט על הקמת הסוכנות היהודית13: בקונגרס הציוני ה    

 . לפי כתב זה, תפקיד הסוכנות היה1922ברוח כתב מנדט הבריטי שאושר ב - 

 לייעץ לשלטון הבריטי בארץ, ולשתף פעולה עם הנהגת היישוב בארץ ישראל בכל

הסוכנות היהודי.  הלאומי  הבית  בהקמת  שנגעו  והחברתיים  הכלכליים   העניינים 

הייתה אמורה לשתף פעולה עם ארגונים ציוניים ולא ציוניים כאחד. 

יותר נקבע כי גוף זה ייצג את כלל העם היהודי. תפקידיה של הסוכנות  מאוחר 

הבית בבניין  טיפול  ישראל:  לארץ  הנוגע  בכל  היהודי  העם  ייצוג  היו:   היהודית 

 הלאומי, כלומר ייעוץ לשלטונות המנדט בדרך בניית הארץ, טיפול בארגון העלייה

 ובקליטתה, רכישת קרקעות, פיתוח ההתיישבות,אחריות לגורל כלל העם היהודי,

חלוקה נכונה של ההון הלאומי וניהול המוסדות הכספיים של התנועה הציונית.

" ישראל   : הוא כינוי לארגון הגג שאיחד את שלושת המוסדות לאומיים ביישוב:כנסת

והרבנות הראשית. בשנת  הכירו הנציבים1928אסיפת נבחרים, הוועד הלאומי,    

 הבריטיים בכנסת ישראל יישות פוליטית עצמאית המייצגת את תושביה היהודיים

של ארץ ישראל.

כנסת ישראל כללה את הגופים הבאים:

" הנבחרים"   : גוף זה היה המוסד העליון של היישוב אשר שימש כפרלמנט בואסיפת

 גוף זה היה "המוסד העליון לשיפור ענייניויוצגו המפלגות השונות בארץ ישראל. 

וכנציגתו היחידה כלפי פנים ישראל   הציבוריים הלאומיים של העם עברי בארץ 

נזקקים, פרנסת  למטרת  סים  גביית  היו:  האסיפה  של  סמכויותיה  חוץ".   וכלפי 

הוועד הראשית במוסדות  ותמיכה ברבנות  בחולים,  טיפול  חינוך,   תרומות למען 

. מתוך אסיפת הנבחרים נבחר הוועד הלאומי.הלאומי

הלאומי"  ביישוב (הרשות המבצעת) אשרהוועד זה שימש כגוף הביצועי   ": מוסד 

 נבחר מתוך אסיפת הנבחרים. הוא הוכר על ידי הבריטים כגוף הרשמי המטפל בכל

ייצג הוועד ובריאות. בנוסף,  כמו חינוך, תרבות, סעד   ענייני הפנים של היישוב 

 הלאומי את כנסת ישראל בפני הממשל הבריטי וניהל את חומי רכישת האדמות

וההתיישבות. 



הראשית"  "כנסתהרבנות של  העליון  והרוחני  הדתי  המוסד  את  היווה  זה  גוף   :" 

הדין כבית  שימשה  אף  הרבנות  ישראל.  בארץ  היהודי  היישוב  ושל   ישראל" 

בתי הדין הרבניים האזוריים. הרבנות דין של  ופסקי  הדן בהחלטות   לערעורים, 

 הראשית הייתה אחראית על תחום הדת בסוגיות כמו, מינוי רבנים והקמת בתי דין

רבניים וטיפול בדיני נישואין וגירושין.  

  התהוו שני מחנות אידיאולוגיים אשר היו חלוקים לגבי אופי20. א. בשנות ה-7

המדינה היהודית.

 מחנה הפועלים ביקש לקיים מדינה בעלת צביון סוציאליסטי והמחנה האזרחי דגל

במדינה יהודית שר תישא אופי קפיטליסטי – ליברלי.

 מחנה הפועלים ראה את החברה היהודית בארץ ישראל כחברת מופת , שוויונית,

 הבנויה על עקרונות סוציאליסטיים. צביון הבית הלאומי יהיה סוציאליסטי ויונהג ע"י

 מעמד הפועלים. מעמד זה יוביל את היישוב היהודי בבנין הבית הלאומי היהודי

 בארץ ישראל. הפועל היהודי הוא החלוץ העוסק בבניין הארץ , עובד האדמה אשר

 חי על פי עקרונות צדק השיתוף והשוויון .  לעומתו נתפס מי שאינו חלוץ כ"בורגני"

 הדואג לצרכיו האישיים בלבד ולא לצרכי האומה כולה. מחנה הפועלים ראה את

 ההון הלאומי כבסיס לבניין הארץ, העלייה וההתיישבות. כאמור, הון זה צריך

 להיאסף ע"י קרנות לאומיות וממיסים אשר ייגבו ע"י המוסדות הלאומיים מהיישוב

 היהודי בארץ ישראל. הון זה צריך להיות מושקע במשימות לאומיות של התיישבות,

בעיקר ב"התיישבות העובדת", כלומר בהתיישבות הכפרית ולא העירונית.

 ב.  נקודות הדמיון הן ששני המחנות מסכימים כי עבודה עברית היא ערך וביטוי

 לריבונות של העם היהודי על הארץ ולכן יש לפעול לכך שבכל מקומות העבודה

 יועסקו יהודים בלבד. נקודת דמיון נוספת היא הסעיף שדן בסוגיית עידוד עליית

 יהודים לארץ ישראל על מנת לחזק את בנין הבית הלאומי כבסיס למדינה יהודית.

 לכן, על מנת לעודד עלייה יש שיש לפעול למתן תנאי עבודה הוגנים לפועל העברי.

 לעומת נקודות הדמיון, קיימות נקודות מחלוקת רבות בין המחנות:  המחנה האזרחי

 דוגל בקפיטליזם, בכלכלה חופשית ובעידוד של יוזמה פרטית וצבירת הון פרטי.

 מחנה זה רואה בשיטה כלכלית זו כאבן יסוד לאופי המדינה היהודית. עמדה זו



 מנוגדת בתכלית לזו של מחנה הפועלים אשר שאף להשתמש בהון לאומי בלבד

תוך ביסוס החברה היהודית על ערכים של שיויון כלכלי . 

 נקודת מחלוקת נוספת הינה בדבר סוגיית השביתות במשק. מחנה הפועלים ראה

 בזכות השביתה של הפועלים כזכות בסיסית ולגיטימית במקרה של סכסוך עבודה

 בין הפועל למעסיק, על מנת למנוע ניצול שבעלי ההון תוך שמירה על מעמדו

 הכלכלי – חברתי של הפועל העברי. לעומת זאת, המחנה האזרחי טען כי במידה

 ומתרחש סכסוך עבודה, אין לפעול בנשק השביתה. יש לקיים משא ומתן ולאפשר

למשק לפעול כסדרו. מחנה זה טען שהשביתה גורמת לנזקים כלכלים ולאומיים.

 - ה  :     בשנות ישראל ארץ גישור   30  יחידת

 היו:30הגורמים לעלייה בשנות ה-. 8

בגרמניה    לשלטון הנאצים  : עם עלייתם לשלטון, החלו הנאצים ביישוםעליית

 האידיאולוגיה האנטישמית שכללה הסתה ותעמולה חריפה כנגד היהודים,

 נישול כלכלי, הרחקה מן מהשרות הציבורי והפרדתם מן החברה הגרמנית.

 עם חקיקת "חוקי נירנברג", בוטלה האמנציפציה לה זכו היהודים עוד בשנת

  והם הפכו למשוללי זכויות. האנטישמיות הפכה למדיניות חוקית,1871

 רשמית ומובילה במדינה. יהודים רבים החלו לעזוב את גרמניה – חלקם

עלה לארץ ישראל.

" העברה"    נחתם הסכם בין הסוכנות היהודית לבין1933 : בשנת הסכם

 ממשלת גרמניה נאצית שכונה בשם "הסכם העברה". על פי הסכם זה

 הותר ליהודים להגר מגרמניה תנאי שישאירו במדינה את רכושם וכספם.

 הסוכנות היהודית קיבלה תמורת כסף זה וצרת רמנית, מכרה אותו והעבירה

 את התמורה ליהודים הגרמנים שעלו לארץ. הסכם ההעברה היה אחד

מדרכי ארגון העלייה על ידי מוסדות התנועה הציונית.



   " אירופה   ארצות ומרבית ב ארה שערי   אופיינו במשבר כלכלי30: שנות ה-סגירת

 חמור אשר ביא את ממשלת ארה"ב וממשלות נוספות באירופה לצמצם

 מאד את מכסות הגירה לתחומן מחשש להחמרת המשבר הכלכלי. יהודים

רבים מגרמניה ופולין ראו בארץ ישראל כיעד מועדף.

אירופה       ומרכז במזרח הכלכליים מהחיים היהודים  : ממשלות המדינות החדשותנישול

 באירופה (פולין,  ליטא, רומניה, לטביה והונגריה) נקטו במדיניות שמטרתה

 הייתה ליצור מעמד חדש של סוחרים, פקידים ובעלי מקצועות חופשיים

 המסוגלים לרשת את תפקידיהם ל היהודים. כל זאת ע"י מונופולין

 ממשלתי, יצירת ארגונים ממשלתיים ואשראי ממלכתי נוח שהוענק

 לארגונים אלו. כך נושלו היהודים מעיסוקיהם ומצבם הכלכלי החריף מאד.

 יתרה מכך, בפולין הפכה האנטישמיות למדיניות רשמית של המשטרים

 אשר עודדו פוגרומים כלפי היהודים במדינה.  נסיבות אלו הביאו רבים

 מיהודי פולין והמדינות במרכז ומזרח אירופה להגר מן המדינה. חלקם בחר

לעלות לארץ ישראל.

החלוץ  " תנועת  חלק מן היהודים שעלה לא"י עשה זאת במסגרת": פעילות

 תנועה זו שהוקמה בשנות העשרים ביקשה לבצע מהפכה תנועת "החלוץ".

 לאומית וחברתית בא"י. היא פעלה אירופה בארגון והכשרת צעירים לקראת

 עלייה לארץ ישראל באמצעות הכשרתם לעבודת האדמה בחוות חקלאיות

ובלימוד השפה העברית.

       9: הבאים.           באמצעים הערבים נקטו המרד מטרות את לממש מנת על

העליון"       הקמת הערבי  גוף זה שבראשו עמד המופתי חאג' אמין אל חוסייני":   הוועד

וכלל נציגים ממפלגות וגורמים שונים. הוועד הערבי החליט1936הוקם בשנת    

 לנצל את אירועי הטרור והמהומות על מנת להביא לשינוי המצב הפוליטי בארץ

מן מובהקות, שהיו שונות  לאומיות  דרישות  מן הבריטים  דרש  הוא   ישראל. 

 ההסתה בעלת הרקע הדתי שהתקיימה בפרעות תרפ"ט. הוא הכריז על מרי

אזרחי, והודיע כי המרי לא יפסק כל עוד לא תמולאנה שלוש תביעות: 



 כינון ממשלה ייצוגית בפלסטין שתשקף את היחסים הדמוגראפיים- יחסי-

רוב ומיעוט בין היהודים לבין הערבים בארץ ישראל. 

הפסקת העלייה היהודית  לארץ ישראל. -

חקיקת חוק האוסר העברת קרקעות מערבים ליהודים.-

פני על  המהומות  את  להרחיב  העליון"  הערבי  "הוועד  חתר  המאורעות   תחילת 

אזורים שונים בארץ וליצור משטר דמים המטיל מרותו על כל המחנה הערבי.

כללית  - שביתה   שנועדה לשבש את פעילות ממשלת המנדט, ואתקיום

לתביעות להיענות  הבריטים  את  ולהכריח  בארץ  היהודים   חיי 

הפוליטיות של הערבים.

יום ובמהלכה טיפלו הוועדות הלאומיות בכל ערי175השביתה נמשכה    

לסובלים כלכלית  עזרה  בהגשת  השביתה,  בניהול  וכפריה   הארץ 

 ממחסור בעקבות השביתה ובהקמת ועדות חרם שתפקידן היה לנתק

את הקשרים בין הערבים לבריטים. 

 השביתה כללה את הפעולות הבאות: סגירת חנויות ועסקים, אי הגעה

 של פועלים לעבודה במשקים היהודיים והשבתת נמל יפו- ששימש שער

 לעלייה ונמל ליצוא וליבוא של סחורות. ניסיונם של הערבים להשבית

את נמל חיפה נכשל.  

-: בטרור  היישוב היהודישימוש    הכנופיות הערביות הטילו אימה על 

הבאות: וכבישים בדרכים  אבנים  מחסומי  הצבת  בדרכים,   פגיעה 

 וגרימת שיבושים קשים בתחבורה, ירי על אוטובוסים ורכבות, ירי על

 שכונות יהודיות בערים מעורבות ועל יישובים מבודדים, הצתת שדות

יהודית באוכלוסייה  יפו, המעורבת  בעיר  פרי.  עצי  ועקירת   תבואה 

.  נוספים 60 יהודים ופצע כ- 9וערבית, רצח המון ערבי  

 הכנופיות הערביות פעלו גם כנגד תשתיות בריטיות ובהן מסילות ברזל,

 תחנות משטרה, שרותי טלגרף ופגיעות חוזרות ונשנות בקו צינור הנפט

הצליחו הכנופיות הערביות להתנקש בחייו1938עיראק- חיפה. בשנת    

של המושל הבריטי בגליל. 



  יישובים יהודיים חקלאיים52התיישבות "חומה ומגדל" היא כינוי ל- .10

ידי ארגון  מבוצרים אשר הוקמו בתקופת המרד הערבי הגדול על 

"ההגנה". 

 יישובים הוקמו על שטח אשר סביבו נמתחה גדר תיל ובתוכו נבנו צריף

 ומגדל שמירה . מטרת הקמת היישובים הייתה לחזק את ההגנה על יישובי

 הספר (בקרבת הגבול) המבודדים אשר ותקפו תכופות על ידי הכנופיות

 הערביות. מטרות נוספות בהקמת הישובים הללו היו, יצירת רצף

 טריטוריאלי בין היישובים באזורים דלילים מאוכלוסיה יהודית ועיצוב גבולות

המדינה היהודית העתידית אם וכאשר תחולק הארץ במסגרת הסכם מדיני. 

.דוגמאות ליישובי חומה ומגדל היו, ניר דוד וכפר נחום

  פרסמו הבריטים את "הספר הלבן השלישי" ובו הוצגה1939בשנת .11

מדיניותם החדשה בארץ שראל. להלן עיקרי המדיניות החדשה:

 שנים ובה רוב ערבי.10-   הקמת מדינה פלסטינית בארץ ישראל המערבית תוך  

 קביעה, כי עקב הריבוי הטבעי של האוכלוסייה הערבית והמכירה הבלתי פוסקת-  

 בשנים האחרונות של קרקע ערבית ליהודים, תיאסר מכירת קרקעות ליהודים

 חוק הקרקעות שהיווה עדכון למדיניות פורסם 1940במרבית אזורי הארץ. בשנת 

  בלבד מכלל5%הבריטית וקבע כי תותר רכישת קרקע על ידי יהודים בשטח של 

השטח של הארץ.

  עולים בחמש השנים הקרובות וזאת על75,000-העלייה היהודית תהיה בהיקף של 

  ערבים מול70%מנת לשמור על היחס הדמוגרפי הקיים בין שתי האוכלוסיות  (

 יהודים) .30%

' ב  אפשרות

 - ה    בשנות ישראל 20ארץ



,    : . . א12 בקטע      שמשתקפים כפי הערבי המרד לפרוץ שהביאו הגורמים להלן

- -        , ה   :     בשנות התרחשה רבה יהודית הגירה בקטע שכתוב כפי החמישית העלייה  בשנים. 30גלי

 אלו  עלו לארץ ישראל מאות אלפי יהודים, חלקם הגדול מפולין ומגרמניה. הגידול

  מספרם של הערבים היה פי1929הדמוגרפי של היהודים היה מרשים : אם בשנת 

יותר מזה של יהודים הרי בסוף שנות ה– 7   אלף440 בלבד (2 הפער היה פי 30 

  אלף ערבים). הצד הערבי חשש שהמשך הגידול הדמוגראפי של820יהודים מול 

היהודים עלול לסכן את השאיפות הלאומיות שלהם במולדתם

הון עצמי (כתוצאה מהסכם ההעברה) ,  העולים שחלקם הלא מבוטל הגיע עם 

(התיישבות טריטוריאלי  רצף  ויצרו  הארץ,  רחבי  בכל  התיישבו  אדמות,   רכשו 

 צפופה) באזורים שונים כמו עמק חפר. בעידודם של הבריטים, התפתחה מאוד

פי ארבעה בהשוואה  לעשור הקודם. וצמחה  ישראל   התעשייה היהודית בארץ 

 בערים הוקמו פעלי תעשיה ומלאכה בתחום הטקסטיל, המזון, חומרי בניין ותעשיית

 המתכת והפער הכלכלי- החברתי בין היהודים לערבים הפך הביא לתחושות תסכול

הבריטים את  הערבים  האשימו  בנוסף,  בקטע.   שמצויין  כפי   , הערבים   בקרב 

 ובראשם את הנציב ווקופ בעידוד העליה ובקשירת ברית יהודית – בריטית – אנטי

בבריטניה אמון  אי  שביטאה  הפלסטיני  במחנה  הקצנה  החלה  ומכאן   ערבית. 

הפלסטיני  ובכוונותיה למימוש שאיפותיו הלאומיות של העם הפלסטיני.  במחנה  הקצנה

' באה לידי ביטוי  אמין     חאג המופתי של מעמדו חוסייני- בהתחזקות  . מנהיג זה  ייצג אתאל

 הגישה הקיצונית ששללה את זכות היהודים להתיישב בארץ ישראל וסירבה לנהל

חומרי תעמולה במטרה רבים, הפיץ  פעילים  גייס  המופתי  בנושא.   כל הדברות 

להסית את כלל האוכלוסייה הערבית כנגד הבריטים והיישוב.

- ההקצנה במחנה הערבי באה לידי ביטוי גם בהקמתה של  אסתקלאל"  אל  ",מפלגת

המשכילים      מפלגת העצמאות  העירוניים הצעירים את לשירותיה אשר נסחפושגייסה   

לרעיון המרד בבריטניה כדרך למימוש שאיפותיו הלאומיות של העם הערבי בא"י. 

 יתרה מכך,  מעמדה של בריטניה כמעצמה הלך ופחת, לפחות בעיני הערבים : עמי

בריטניה   ערב וערביי ארץ ישראל פרשו את  של הפיוס וצרפת כלפי מדיניותןמדיניות   

אין בכוחן של הדמוקרטיות כי  וסברו  כחולשה  ואיטליה  גרמניה   התוקפנית של 

הגדולות לשלוט לאורך זמן במזרח התיכון.

להלן שני דפוסי פעולה בהם נקטו הערבים במהלך המרד : 



כללית  - שביתה   שנועדה לשבש את פעילות ממשלת המנדט, ואתקיום

לתביעות להיענות  הבריטים  את  ולהכריח  בארץ  היהודים   חיי 

הפוליטיות של הערבים.

יום ובמהלכה טיפלו הוועדות הלאומיות בכל ערי175השביתה נמשכה    

לסובלים כלכלית  עזרה  בהגשת  השביתה,  בניהול  וכפריה   הארץ 

 ממחסור בעקבות השביתה ובהקמת ועדות חרם שתפקידן היה לנתק

את הקשרים בין הערבים לבריטים. 

 השביתה כללה את הפעולות הבאות: סגירת חנויות ועסקים, אי הגעה

 של פועלים לעבודה במשקים היהודיים והשבתת נמל יפו- ששימש שער

 לעלייה ונמל ליצוא וליבוא של סחורות. ניסיונם של הערבים להשבית

את נמל חיפה נכשל.  

-: בטרור  היישוב היהודישימוש    הכנופיות הערביות הטילו אימה על 

הבאות: וכבישים בדרכים  אבנים  מחסומי  הצבת  בדרכים,   פגיעה 

 וגרימת שיבושים קשים בתחבורה, ירי על אוטובוסים ורכבות, ירי על

 שכונות יהודיות בערים מעורבות ועל יישובים מבודדים, הצתת שדות

יהודית באוכלוסייה  יפו, המעורבת  בעיר  פרי.  עצי  ועקירת   תבואה 

.  נוספים 60 יהודים ופצע כ- 9וערבית, רצח המון ערבי  

 הכנופיות הערביות פעלו גם כנגד תשתיות בריטיות ובהן מסילות ברזל,

 תחנות משטרה, שרותי טלגרף ופגיעות חוזרות ונשנות בקו צינור הנפט

הצליחו הכנופיות הערביות להתנקש בחייו1938עיראק- חיפה. בשנת    

של המושל הבריטי בגליל. 

 במהלך המרד הערבי נוצרה מחלוקת חריפה בקרב הנהגת היישוב באיזו דרך ב.

לנקוט בתגובה   

       לטרור הערבי:

 מחנה הפועלים שכלל את ארגון "ההגנה" ובראשו עמד בן גוריון תמך בשיטת

" הבריטיים,ההבלגה" הביטחון  כוחות  עם  פעולה  ושיתוף  הסתמכות  כלומר,    

 התגוננות בלבד תוך ניסיון לפגוע אך ורק בתוקפים ומבלי לבצע פעולות נקמה

נגדית בחפים מפשע עלולה כי פגיעה  זה טענו   בחפים מפשע. אנשי מחנה 



ולהחליש את המתנגדים בקרבו הקיצוניים במחנה האויב הערבי   לחזק את 

 הקוראים להפסקת האלימות. בדרך זו של טרור נגדי, עלול העימות הלאומי

 להתעצם ולהמיט אסון על היישוב היהודי כולו בדמות נקמת דם המונית של

הציבור הערבי.

 יתרה מכך, פגיעה נגדית בחפים מפשע עלולה להביא לסופו של בניין הבית

 הלאומי בארץ ישראל: ממשלת בריטניה עלולה לראות ביישוב היהודי כיישות

 הפועלת באופן בלתי מוסרי ולכן לא ראויה להקים מדינה עצמאית. המשמעות

 לכך תהיה - החרמת הנשק שבידי ארגון "ההגנה" על ידי בריטניה והקפאת

 העלייה וההתיישבות.  סיכונים אלו עלולים להביא לביטול כלל ההישגים שנחל

עד כה היישוב היהודי בבניין הבית הלאומי.

והציונות היהדות  כי  היה  הפועלים  מחנה  אנשי  השתמשו  בו  נוסף   טיעון 

 מתבססות על ערכים מוסריים שכוללים אי פגיעה בחפים מפשע ושמירה על

 טוהר הנשק. הימנעות מקיום כללי מוסר אלו עלולה לגרום לכתם מוסרי בקרב

 העם היהודי ולדימוי שלילי של התנועה הציונית והיישוב היהודי בעיני העולם.

לעצמאות בשאיפותיו  בינלאומית  לתמיכה  היהודי  הישוב  יזכה  לא  זו   בדרך 

בארץ.

 ההתקפה"המחנה השני בראשותו של ז'בוטינסקי וארגון האצ"ל תמך בשיטת "

 כלומר טרור נגדי הכולל פגיעה חריפה ביישוב הערבי. אנשי מחנה זה טענו כי

על היהודים.  ימשיך האויב הערבי לתקוף את  צבאית ראויה  תגובה   בהעדר 

 היישוב היהודי ליזום פעולות התקפיות ולנקוט צעדי עונשין חריפים על מנת

על האויב להמשיך את ההתקפות הרצחניות  ויכולתו של  רצונו   לשבור את 

 היישוב היהודי:  אסטרטגיית "המגננה",  בה  נקט היישוב היהודי עד כה,  לא

 הוכיחה את עצמה מבחינת תוצאותיה ורק עודדה את הערבים להתארגן מחדש

היהודי הצד  של  המגננה  מכך:  יתרה  היישוב.  על  נוספות  התקפות   וליזום 

 מתפרשת כחולשה  בעיני הצד הערבי ומשיגה את המטרה ההפוכה – עידוד

 המורל של האויב מול המשך התגברות הייאוש בקרב התושבים היהודים מפאת

של הברזל"  "קיר  של  המדיניות  פי  על  לכן,  המעורער.  האישי   ביטחונם 

 ז'בוטינסקי, יש להוכיח לערבים את העוצמה הצבאית של היישוב כדי לאלץ

 אותם להכיר בבית הלאומי היהודי כמציאות קיימת. יתרה מכך, מדיניות של

 טרור נגדי ועשויה לשים קץ להשתלטות הערבית על הדרכים ועל שטחי ארץ

ומתיר בו הצד היהודי מתגונן  יש להגיב בעוצמה, שהרי מצב   ישראל. לכן, 



 לאויב לרצוח ללא הבחנה חפים מפשע, הוא בלתי הגיוני ובלתי מוסרי ועל העם

היהודי להגיב כבודו הלאומי.

א. להלן הסיבות להקמת ועדת פיל : .13

הערבי    : הצד הערבי פתח במרד אלים שלווה בשביתה כללית כאותהמרד

 מחאה כנגד המדיניות הבריטית בארץ ישראל ובנסיון למוטט את היישוב

 היהודי.  מרד זה שפרץ בא"י הביא לגל תסיסה בעולם הערבי כנגד השלטון

 הבריטי ואיים על האינטרסים של בריטניה בארץ ישראל ובמזרח התיכון:

) ,בנוסף, בשנים אלו  )  ( הפשיסטית    ( ובאיטליה הנאצית בגרמניה המשטרים  הגבירו

        , בריטניה   של האסטרטגיים האינטרסים ללב לחדור נסיונותיהם את בריטניה של  אויבותיה

     -( הציבור  (     הסתת באמצעות זאת כל סואץ ובתעלת הנפט במקורות השליטה התיכון  במזרח

.    - התיכון    במזרח צרפתי הבריטי השלטון כנגד    בנסיון למנוע  מגמה זו,הערבי

 בתקופה של אי יציבות וחשש לעימות בחזית אירופה,  ביקשה בריטניה

 לעשות כל שביכולתה להביא לרגיעה בא"י ובמזרח התיכון. בחודשים

 הראשונים של המרד ריכזו הבריטים את מירב מאמציהם במישור המדיני

 על מנת להביא לסיום המרד והשביתה הכללית. הממשלה הבריטית ניסתה

ומתן  להפעיל את השפעתה של שליטי עמי ערב להפסקת המרד.  משא  לאחר

      " בריטית,  "   הבטחה בעקבות השביתה את להפסיק העליון הערבי הוועד נאות  ממושך

. המרד          לפרוץ שהביאו הגורמים את שתבדוק חדשה חקירה ועדת לשלוח

 מסקנות ועדת פיל  היו :

 - ומדינה ערבית שתסופח  יהודית   חלוקת ארץ ישראל לשתי מדינות: מדינה 

לעבר 

        הירדן.  

 המדינה היהודית תוקם על פני כחמישית משטחה של ארץ ישראל מערבית   -  

לירדן 

      ותכלול את הגליל, את עמק יזרעאל, מרבית שטחיו של עמק בית-שאן

ושפלת החוף 

       מראש  הנקרה בצפון ועד לבאר-טוביה בדרום. 



 -  המדינה הערבית תכלול את מרבית שטחיה הנותרים של ארץ ישראל     

המערבית וכן 

        את עבר הירדן המזרחי.

 - וסביבותיהן, יתחבר      יתרכז בעיקר בירושלים, בית לחם   השטח בריטי 

בפרוזדור עם 

       נמל יפו. לשטח המנדטורי ישתייכו גם מובלעות קבועות בנצרת, עקבה

ומובלעות 

        זמניות בטבריה, חיפה, עכו. 

.לבריטים יישארו סמכויות פיקוח וביקורת בשתי המדינות    -  

 ביצוע הדרגתי של תוכנית החלוקה. בתקופת המעבר, על ממשלת המנדט     - 

"להקפיא" 

        את הבית הלאומי, כלומר, לאסור רכישת קרקעות על ידי יהודים בתחומי

האזור 

      המיועד למדינה הערבית ולקבוע את העלייה לפי כושר הקליטה של

המדינה היהודית   

        בלבד. 

אוב. לקבל  אם  הציונית התעוררה מחלוקת קשה  ובתנועה  היהודי  ביישוב    

 ("תכנית פיל"). 1937לשלול את עיקרי תכנית החלוקה משנת 

החלוקה   בתכנית לא ראו בה פתרון אידיאלי. וייצמן ובן גוריון קיבלו אתהתומכים   

 התוכנית, אף שראו את הקשיים הנובעים ממנה. הם שללו את המפה המוצעת,

מן הארץ, ואת הגבולות17%את שטחה הקטן שהוקצב למדינה היהודית, כ-   

 הקשים להגנה. יחד עם זאת, הם ראו בתוכנית החלוקה הזדמנות היסטורית

 מכיוון שלראשונה מוצעת מדינה יהודית ליהודים ולכן כדאי לקבל עקרונית את

 הרעיון. בן גוריון ראה בקבלתה צעד טקטי חשוב בדרך להקמת מדינה יהודית.

 הוא טען כי יש לראות בשטח המוצע למדינה היהודית שלב ראשון בלבד ממנו

 תתפתח המדינה העברית בעתיד. מבחינתו של בן גוריון, לא מן הנמנע כי ייסוד

 מדינה יהודית יאלץ את הערבים להתפשר עם המפעל הציוני ולהגיע בסופו של

וייצמן ראה בהקמת ישראל.  יהודי-ערבי בכל שטחה של ארץ   דבר להסכם 

על רקע מצוקת זאת  כל  העולם.  ליהודי  תועלת  צעד שיביא  יהודית   מדינה 



 היהודים באירופה: במזרח אירופה גברה מאד האנטישמיות ובגרמניה התבסס

 השלטון הנאצי והחל לנקוט בצעדים חריפים כנגד יהודי המדינה כולל חקיקת

 חוקי גזע מפלים כלפיהם. ויצמן הדגיש כי הדאגה ליהודי העולם מחייבת את

 התנועה הציונית לקבל את תכנית החלוקה שתוביל להקמת מדינה בה יוכלו

 להיקלט פליטים יהודים רבים. יחד עם זאת, התומכים בהצעה ביקשו לערוך בה

עמק יישובי  ירושלים,  את  לקום  העתידה  העברית  במדינה  ולכלול   שינויים 

הירדן, מפעל האשלג בים המלח ותחנת הכוח בנהריים. 

לתכנית    ובראשם זאב ז'בוטינסקי, טענו כי אין לקבל את התכנית מכיווןהמתנגדים

 שגבולות הבית הלאומי לא כללו את שטחי ארץ ישראל (כולל העיר ירושלים)

 כפי שהובטחו בכתב במנדט. לטענת המתנגדים, הבית הלאומי היהודי, לא יוכל

 להתקיים אם תמומש התכנית. טענתם היתה שבשטח המיועד למדינה היהודית

 אין מקום להתיישבותם של מיליוני היהודים המיועדים לעלות למדינה היהודית

 החדשה. כלומר,  גבולותיה המצומצמים של המדינה היהודית אין בהם כדי

 להגשים את מהותה של הציונות - עלייה של מיליוני יהודים העתידים לעלות

יתרה הנאצית.  ובגרמניה  אירופה  במזרח  האנטישמיות   ארצה בשל החרפת 

 מכך, ז'בוטינסקי טען כי גבולות המדינה היהודית הינם צרים מדי וכי האויב

יוכל בקלות לתקוף את היישוב יהודה ושומרון   הערבי המיועד לשלוט בהרי 

 היהודי בשפלה ובמישור החוף תוך ניצול יתרונו הטופוגרפי. כלומר, המדינה

היהודית לא תוכל  לשרוד את ההתקפה הערבית וסופה שתובס. 

 -   " ה  :  בשנות י א מבוא 20יחידת

  אישר חבר הלאומים באופן רשמי את המנדט הבריטי על ארץ1922. בשנת 14

ישראל.    

כתב המנדט כלל התחייבויות בשלושה תחומים:

בריטניה     ממשלת של בלעדיות : סמכויות

- סמכויות השלטון והחקיקה יהיו באחריותם של הבריטים בלבד.

- הבריטים מתחייבים לשמור על החוק הסדר והביטחון בארץ ישראל.



היהודי      הלאומי הבית לבניין הנוגעות :התחייבויות

 - הבריטים מכירים בקשר ההיסטורי בין העם היהודי ובין ארץ ישראל. כלומר

הבריטים מכירים בכך שארץ ישראל היא מולדתו של העם היהודי.

  ולהקים1917- ממשלת בריטניה מתחייבת לממש את הצהרת בלפור משנת 

בית לאומי 

לעם היהודי בארץ ישראל.

 - התחייבות לפיתוח הארץ, ליצירת תשתיות כלכליות, מדיניות ומנהלתיות

לפיתוחו של הבית הלאומי היהודי.

- התחייבות לעידוד עליה יהודית והתיישבות יהודית רחבה בארץ ישראל.

 - ההסתדרות הציונית תוכר כסוכנות יהודית בה תסתייע בריטניה בכל הנוגע

לבניין הבית הלאומי היהודי בארץ ישראל.

 - התחייבות להכרה בשפה העברית כשפה רשמית בארץ ישראל (יחד עם

הערבית והאנגלית)

: ישראל      בארץ התושבים לכלל הקשורות התחייבויות

 - התחייבות לשמור על הזכויות האזרחיות והדתיות של כלל התושבים בארץ

ישראל בלי 

  הבדל בין העמים השונים והדתות השונות.

- התחייבות לשמור על חופש מצפון וחופש דת לכלל התושבים.

  - שמירה על הזכויות של כל הדתות במקומות הקדושים.

- התחייבות להכרה בשפה הערבית, העברית והאנגלית כשפות הרשמיות.



: 20. להלן מבחר סיבות לעליית היהודים לארץ ישראל בשנות ה-15

המנדט    וכתב בלפור הצהרת בלפור ומסירת המנדט על א"י לידי:הצהרת   

 הבריטים -עוררו תקווה בקרב היהודים באירופה בדבר התגשמותו של

הציוני. מנהיגיהמפעל  ייחלו  לו  כצ'ארטר  הוגדרה  -בלפור  הצהרת    

 התנועה הציונית עוד בקונגרס באזל. חלק -מיהודי אירופה ביקש ליטול

.חלק במימוש לאומיותו ולהשתתף בהקמת המדינה -היהודית במולדת

 : " ב    לארה ההגירה על   חוקק הממשל בארה"ב את "חוקי1924בשנת הגבלות

למדינה להכנס  המורשים  המהגרים  כמות  את  הגבילו  אשר   ג'ונסון" 

נוקשים קריטורינים  קביעת  תוך  הגירה  יכסות  הקצאת   באמצעות 

מהגרים.  כיעדלקליטת  בארה"ב  ראו  ופולין שר  רוסיה  מיהודי   חלק 

.מועדף, בחרו בארץ ישראל כיעד חלופי להגירה

הקומוניסטית    ברוסיה האנטישמיות בשנת החרפת מלחמת1917:  החלה    

בין אנשי המשטר הקומוניסטי החדש לבין מתנגדיו.  אזרחים ברוסיה 

 מתנגדי השלטון ראו ביהודי המדינה כיוזמי המהפכה וכמשתפי פעולה

אשר המדינה  ברחבי  פוגרומים  גל  נגדם  החל  ולכן  המהפכנים   עם 

 במהלכם נפגעו עשרות אלפי יהודים. רבים מיהודי רוסיה בחרו להגר מן

המדינה. חלקם עלה לארץ ישראל.

אירופה      ובמזרח במרכז הלאומית ההתעוררות  : הקמתן של מדינות לאוםהשפעת

המלחמה  חדשות באירופה   , עוררו יהודים רבים להאמין כי גם העםוסיום

 היהודי ראוי למדינה לאומית משלו. בנוסף, הביא גל הלאומיות במדינות

יהודים. ובראשם  זרים  כלפי  השנאה  להחרפת  באירופה   החדשות 

 ההסתה והתעמולה האנטי יהודית ששיאן בפגיעות פיזיות כמו במדינת

 פולין, הביאו רבים מבין היהודים להגר ממדינות אלו. חלקם עלה לארץ

ישראל

פולין    ביהודי כלכלית   הממשל הפולני יזם גזירות כלכליות כמו הטלת:פגיעה

הסוחרים ובשכבת  בכלל,  הבינוני  במעמד  פגעו  חדשים אשר   מיסים 



 היהודים בפולין או בבעלי המפעלים הקטנים היהודים בפרט. נסיבות

 אלו הביאו יהודים מבני המעמד הבינוני היהודי להגר מפולין. חלקם עלה

לארץ ישראל. 

: הציוניים   המוסדות   צעירים יהודיים אשר הושפעו מרעיונות המהפכהפעילות

מופת חברת  של  החזון  את  ישראל  בארץ  להגשים  ביקשו   ברוסיה 

 תתבסס על ערכי השיויון, הצדק והשיתוף יחד עםסוציאליסטית  אשר 

 ערכים לאומיים כמו שפה עברית, עבודה עברית שמירה עברית. תנועת

באמצעותהחלוץ ארצה  עלייה  לקראת  רבים  יהודים  נערים  הכשירה    

 חוות הכשרה בהן התנסו המועמדים לעליה בעבודה חקלאית,הקמת 

בחיי שיתוף תוך למידת השפה העברית

 להלן מספר גורמים לפרוץ מאורעות תרפ"א:16

בלפור-    הצהרת  : תמיכתה של בריטניה בהקמת בית לאומי ליהודים בארץפרסום

רגשי את  עוררה  זו  הצהרה  הערבי.  הציבור  של  זעמו  את  עוררה   ישראל, 

 הלאומיות של ערביי ישראל אשר חששו מפני מימוש ההתחייבויות של בריטניה

כי הצהרת יהודית. הנהגת ערביי ארץ ישראל טענה   לעודד עלייה והתיישבות 

בלפור היא שלב ראשון בנישולם הכלכלי ובסילוקם מאדמתם וממולדתם

ישראל-      מארץ סוריה של נקבע בסוריה שלטון מנדט צרפתי1920:  בשנת ניתוקה   

השושלת סילוק  בקטע,  שנאמר  כפי  הלאומים.  חבר  של  לאישורו   בהתאם 

 המקומית בסוריה היווה פגיעה קשה בשאיפות הלאומיות של ערביי ארץ ישראל

 אשר ראו עצמם כחלק מן האומה הסורית. את אכזבתם ממהלך זה ומהצהרת

 בלפור ביטאו ערביי ארץ ישראל בסדרת מעשי טרור שכוונה כנגד כוונתה של

 בריטניה להקים בארץ ישראל בית לאומי לעם היהודי. הניתוק מסוריה הביא

הערבית ההנהגה  ישראל.  ארץ  ערביי  בקרב  נפרדת  לאומית  זהות   לגיבוש 

 האמינה כי בכוח האלימות תוכל לסכל את הפגיעה במימוש לאומיותה בארץ

ישראל. 



הערבים-        לתביעות להיענות המושבות שר של בשנת סירובו בארץ1921:  ביקר    

 ישראל שר המושבות ו'ינסטון צ'רציל. ההנהגה הערבית דרשה ממנו להקפיא

עידוד מדיניות  את  ולבטל  לאומי  בית  להקמת  הבריטים  של  תכניתם   את 

ממשלה להקים  צ'רצ'יל  נדרש  בנוסף,  היהודים.  של  והתיישבות   העלייה 

 לאומית ערבית בארץ ישראל. סירובו של שר המושבות לדרישותיהם של

 הערבים והדגשת מחויבותה של בריטניה למימוש הצהרת בלפור נתנו את

האות למהומות.

השלישית-    העלייה   החלו לעלות ארצה עשרות אלפי1919 : החל משנת השיגי

 יהודים אשר התיישבו ברחבי הארץ ופעלו לממש את הצהרת בלפור וכתב

והחלו קרקעות  רכשו  חדשות,  התיישבות  צורות  הקימו  העולים   המנדט. 

 להתחזקות התנועה הלאומיתבהקמת ארגונים אוטונומיים. תהליך זה הביא 

עור קורם  היהודי  הבית הלאומי  כיצד  ישראל אשר ראתה   הערבית בארץ 

 וגידים. ההנהגה הערבית בראשות "הוועד הפועל הערבי" החלה לפעול לגיוס

 כספים ופעילים על מנת לארגן את המאבק ביישוב היהודי. במקביל , ניהל

 "הוועד הפועל הערבי" הסתה של האוכלוסייה הערבית ועודד אותה לנקוט

 באלימות על מנת לסכל את מה שנראה בעיניהם כמזימה בריטית- ציונית

  כפי שנאמר בקטע, לא בחלה ההנהגהלסילוקם מן הארץ ולנישולם הכלכלי.

 הערבית בפיזור אזהרות ואיומים כלפי האוכלוסייה הערבית לגבי גודל האסון

הלאומי והכלכלי הצפוי לאומה אם תמשך העלייה היהודית לארץ ישראל. 

    - סמואל-   העליון הנציב של ציונית הפרו   הוחלף השלטון הצבאי1920: בשנת מדיניותו

היו בימי השלטון הצבאי  ישראל בשלטון אזרחי. ההסדרים שנעשו   בארץ 

ואילו השלטון האזרחי החל להנהיג תקנות של קבע לפני שאושר  זמניים 

 המנדט על ידי חבר הלאומים. החשדנות שגילו ערביי ארץ ישראל במינויו של

 סמואל כנציב בעליון – התממשו מבחינתם: הנציב העליון הכיר בהסתדרות

 הציונית כגוף רשמי, פתח את שערי ארץ ישראל לעלייה ועודד התיישבות

הערבים את  עודדה  האזרחי  ציונית של הממשל  הפרו-  המדיניות   יהודית. 

בארץ יהודי  לאומי  בית  יסודות של  להקים  ניסיון  כל  הזרוע  בכוח   לחסל 

ישראל.



העלייה בעקבות מאורעות תרפ"א הורה הנציב העליון סמואל על -  הקפאת

ישראל   לארץ חקירה   . הבריטים אף היהודית ועדת  ")("ועדת הייקרפטהקימו

 על מנת לברר את הסיבות לפרוץ המאורעות וכדי למנוע את הישנותן

 בעתיד. הוועדה ביקשה לשמוע את כלל הצדדים המעורבים בסכסוך

הוועדה  : והמלצותיה  היא פרסמה את מסקנותיה  זו   ובסיום פעולתה 

 קבעה כי המאורעות היו התפרצות ספונטנית של הערבים המבטאים את

 רגשות העוינות כלפי היישוב היהודי. עוינות זו ביטאה את חששם של

 הערבים מהעלייה היהודית בעקבות הצהרת בלפור ומהסכנה כי היהודים

 מנשלים אותם מאדמותיהם, פרנסתם ומולדתם. עוד קבעה הוועדה כי,

עוד ימשיכו הבריטים לנהל מדיניות פרו-ציונית, תימשך האלימות  כל 

בארץ מדיניותה  את  מחדש  לבחון  בריטניה  על  לכן,  הערבים.   מצד 

ישראל באמצעות הגבלת העלייה ורכישת הקרקעות על ידי היהודים.

החדשה מדיניותה  את  בריטניה  הייקראפט" פרסמה  "ועדת   בעקבות מסקנות 

.1922בארץ ישראל באמצעות "הספר הלבן של צ'רצ'יל" בשנת 

:  " ' ' היו "    יל רצ צ של הלבן הספר עיקרי

 - ניתוקה של עבר הירדן משטחה של ארץ ישראל והפיכתו של האזור ממערב

 לירדן ליישות (אזור) נפרדת. בדרך זו צומצמו גבולותיה של ארץ ישראל ושל

הבית הלאומי לשטח שממזרח לירדן בלבד.

כלומר בלפור"  ב"הצהרת  לתמוך  המשיכה  בריטניה  ממשלת   - 

 בהקמת בית לאומי יהודי בארץ ישראל. אולם, היא הדגישה כי הבית

הארץ. של  כל שטחה  את  יכלול  ולא  ישראל  בארץ  יקום   הלאומי 

 צ'רצ'יל הדגיש שאין כוונה שארץ ישראל תהיה יהודית כפי שאנגליה

היא אנגלית. 

 סעיף זה מהווה צמצום של גבולות הבית הלאומי מאחר שבריטניה

סירבה להכיר בארץ ישראל כולה כבית הלאומי של היהודים. 

 - עוד קבע הספר הלבן כי עלייה יהודית לארץ ישראל תהיה תלויה

 ב"יכולת הכלכלית של הארץ". כלומר העלייה היהודית תהיה תלויה

ברמת האבטלה ואפשרויות התעסוקה בארץ ישראל. 



היווה הגורם הלאומי כבסיס העיקרי לטרור. 17  במאורעות תרפ"א 

  התאפיין העימות20הערבי כנגד היישוב היהודי . אולם בסוף שנות ה- 

אל- אמין  חאג'  ירושלים  של  המופתי  דתי.  ביסוד  העמים  שני  בין 

 חוסייני, הסית את האוכלוסיה המקומית הערבית כנגד היישוב הציוני

בירושלים. הקדושים  למקומות  לכאורה  הנשקפת  הסכנה   בדבר 

הצליח לאסלאם,  הקדושים  המקומות  לשומר  שהתמנה   חוסייני 

לאומי. רק  ולא  דתי  נופך  העמים  בין  לעימות  ליצור   באמצעות 

 באמצעות חידוש זה , הצליח המופתי לגבור על יריביו בהנהגה של

באוכלוסיה רבות  שכבות  מקרב  רבה  תמיכה  לגייס    , א"י   ערביי 

 ולהצית את התסיסה בקרב ערביי ארץ ישראל כנגד היישוב היהודי

בארץ. 

האיסלאם  –    ארצות שלישי פרק

 . א. הכיבוש הקולוניאלי בארצות האסלאם הביא לשינויים רבים גם בקרב18

 היהודים במקום בתחומים שונים. ככל שהשליטה המערבית הקולוניאלית

 בארצות האסלאם הייתה ישירה יותר, כך השתפר מעמדם המשפטי והאזרחי

 לפני הכיבוששל היהודים, ועימו השתפר מעמדם הכלכלי והחברתי. 

 הקולוניאלי, מעמדם של היהודים בארצות האסלאם נקבע כ"בני חסות" –

 ד'ימי, כלומר, הם נחשבו כנחותים ביחס למוסלמים המקומיים, ולכן חלו עליהם

 חוקים מפלים ומשפילים שנקראו בשם "חוקי עומר". חוקים אלו , שחלקם

 מוזכרים בקטע, כללו הרחקה מהשירות הציבורי, איסור על שירות צבאי,

 תשלום מס גולגולת, איסור ללבוש בגדים בצבעי האסלאם , איסור רכיבה על

 בהמות , ביצוןע עבודות משפילות עבור המוסלמים וחובה ללכת ללא כיסוי

 תקופה ארוכה שלראש. באופן זה, חיו היהודים לפני בוא הקולוניאליזם במשך 

   כלומר הופלו לעומת האוכלוסייה הערבית- מוסלמית אשר נהנתהדיכוי ערבי

מזכויות יתר.



   ,    ,    , של   הנחות מעמדם האסלאם ארצות במרבית רשמי באופן בוטל הקולוניאליזם בוא  עם

חסות   כבני  . ההגבלות כלפיהם בוטלו והותר להם להשתלב בתחומי החייםהיהודים

השונים במדינה. 

 השינויים שחלו בקרב היהודים בתחום המעמד החוקי והמשפטי שינו ללא היכר

 את מעמדם הכלכלי. החוקות המערביות הביאו לשיפור ניכר במעמדם הכלכלי

 והחברתי של היהודים במדינה. החוקות השיויוניות התירו את כניסתם של

 יהודים למעגל כלכלי חדש. השינוי הבולט ביותר היה האפשרות שניתנה

 (כמו מסחר מקומי, רוכלות,ליהודים לעבור מעיסוקיהם המסורתיים בקהילה 

  להשתלבות בכלכלה המודרנית ובעיסוקיםצורפות ושירותים שונים בקהילה)

 חדשים שהיו אסורים עליהם בעבר, וחייבו השכלה מתאימה, כגון: משרות

 בשירות הציבורי, רפואה, ומשפטים. כמו כן, השתלבו היהודים גם בתחומי

 המסחר הבינלאומי, הבנקאות והעיתונות. ראוי לציין שחלקם של היהודים בכל

 המקצועות החופשיים היה גדול ממספרם באוכלוסייה – ביטוי להשתלבות

המוצלחת יחסית של היהודים ולאימוץ התרבות המערבית.

 השינוי בתעסוקות היהודים ובאפשרויות הכלכליות חדשות שנפתחו בפניהם

 הוביל לעלייה בשיעור  השכירים שהשתלבו בתעשייה וכן השפיע על יציאתן

של נשים לשוק העבודה. 

ב. הסיבות לשינויים אלו היו :

 הסיבה המרכזית לשינויים היתה חדירתה של בריטניה לארצות המזרח התיכון

 במקומה של האימפריה העות'מאנית. בתקופת האימפריה העות'מאנית הוגדרו

 היהודים כנחותים לעומת המוסלמים המקומיים. השלטון הקולוניאלי של

עם, בריטניה התאפיין בהחדרה של יסודות דמוקרטיים לאזורי השליטה.   כלומר

    ,    ,    , היהודים  של הנחות מעמדם האסלאם ארצות במרבית רשמי באופן בוטל הקולוניאליזם  בוא

חסות   . ההגבלות כלפיהם בוטלו והותר להם להשתלב בתחומי החייםכבני

מערביות   השונים במדינה.  חוקות קבעו   שהתבססו על ערכי הדמוקרטיה,המעצמות

  שווים בפני החוק, אפילו שונים הםשוויון וחופש ובהם נקבע כי כלל התושבים

  כלומר, מעמדם המשפטי של היהודים הושווה לזה שלבדת, בלאום או בשפה.

. התושבים המקומיים



חילון הקולוניאליזם הבריטי  שדגל בערכי הדמוקרטיה המודרניים הביא   למגמות

 בקרב האוכלוסייה היהודית.   הבריטים ביטלו את החקיקה שהגבילה את מגורי

 היהודים בקהילה היהודית הסגורה בערים הגדולות. בדרך זו התגוררו היהודים

 במרכזי הכלכלה  בערים הגדולות , דבר שאיפשר להם להשתלב בכלכלה

המתפתחת ובחברה הסובבת.

כלכליות     יתרה מכך הקולוניאליזם לווה ב תשתיות וביצירת כלכלית  חדשותפריחה

 ועודד את התושבים להשתלב בכלכלה ובמנגנון הממשלתי כחלק מראייתה

של בריטניה לאפשר שלטון עצמי בארצות עליהן היא שלטה.  

 - כל,   ,       בריטניה של הקולוניאליסטית והראייה הכלכלית ההתפתחות המשפטי השינוי  לסיכום

הבינלאומית         ובכלכלה המדינה בכלכלת להשתלב רבים יהודים הביאו .   אלו

דוגמאות לכך מצויות בסעיף א'. 

 .א. להלן הגורמים השונים שהשפיעו על הפעילות הציונית בארצות19

האסלאם:

-: הציונית      הפעילות אל המקומי השלטון יחס

 ליחס השלטון המקומי אל הציונות הייתה השפעה רבה על  דרכי פעילותה

 של הציונות בארצות האסלאם. במדינות מסוימות כמו תוניסיה ואלג'יריה

 התיר השלטון המקומי את פעילותה החוקית של התנועה הציונית. בארצות

 אלו איפשר השלטון המקומי לפעילים הציוניים לייסד אגודות ומפלגות

 ציוניות, לשמור על הקשר עם התנועה הציונית העולמית, לקיים בחירות

לקונגרסים הציוניים ולפרסם עיתונים ציוניים.

 לעומת זאת בחלק מהארצות כמו עיראק ותימן הייתה הפעילות הציונית

 אסורה וקיומה עלול היה לפגוע בפעילים הציונים. לכן, בארצות אלו התקשו

 הפעילים הציונים לארגן תנועה ציונית, להוציא לאור עיתונים ולשמור על



 קשר עם התנועה הציונית העולמית. עיקר הפעילות הציונית בארצות אלו

התמקדה בלימוד השפה העברית ובאיסוף תרומות . 

 , עם חדירת רעיונות הגזע מאיטליה וגרמניה הנאצית יחד עם30בשנות ה-

 הסכסוך הדתי-לאומי בארץ ישראל, החמירו השלטונות את יחסם כלפי

היהודים ובכללם הפעילים הציוניים.

הציונית      - הפעילות כלפי המקומית החברה יחס

  לא הייתה התנגדות ממשית לפעילות הציונית. אולם, בשנות20בשנות ה-

  גברה ההתנגדות לציונות בעיקר בגלל ההתפתחויות בסכסוך הערבי-30ה-

 היהודי בארץ ישראל: המופתי של ירושלים חאג' אמין אל-חוסייני, שהתמנה

 לשומר המקומות הקדושים לאסלאם, הצליח באמצעות תעמולה והסתה

 להפוך את הסכסוך המקומי בארץ ישראל לסכסוך בינלאומי בין העולם

 הערבי והיישות הציונית (מאורעות תרפ"ט). בדרך זו גברה אי הסובלנות

כלפי הפעילות הציונית בארצות האסלאם. 

הציוניים         - הרעיונות כלפי היהודית בקהילה וקבוצות גורמים של יחס

 בתוך הקהילה היהודית התגלעה התנגדות לפעילות הציונית : חברי התנועה

 הסוציאליסטיות התנגדו לרעיונות הציוניים מאחר שהציונות ייצגה והדגישה

את הלאום היהודי בלבד. לעומת זאת,הרעיונות הסוציאליסטיים-

 קומוניסטיים שוללים הדגשתו של עם זה או אחר ומטיפים לאחוות פועלים

 בני כל הלאומים.  קבוצה נוספת שהתנגדה לרעיונות הציוניים כללה את

 יקשו לשמור על מעמדם המשפטי הכלכלישב המתמערבים והמתבוללים

 והחברתי . הם ראו עצמם כחלק מהלאום של המעצמה אשר שלטה בארצם

וחלקם אף התכחש ללאומיותו היהודית.

 ליחס הממסד הרבני לציונות נודעה חשיבות רבה, היות שבארצות

 האסלאם עדיין היה היסוד המסורתי חזק למדי, וההתייצבות של הרבנים

 נגד הציונות הייתה יכולה לעכב את התפתחות הציונות. בחלק מהארצות

 כמו בתוניסיה התייצבו הרבנים לצד הציונות במאבקם בתרבות המערבית

 ובבתי הספר של כי"ח (אליאנס). בעיני הרב גוייטע, שפעל בתוניסיה ,

 עדיפה הציונות, לה היו מרכיבים משותפים ליהדות כמו השפה העברית

 ואהבת הארץ, מאשר התרבות הנלמדת (אליאנס). הוא הדגיש כי התרבות



 המערבית, כפי שהיא מושרשת בבתי  הספר של כי"ח, מובילה את העם

היהודי לכדי חילון.  

האסלאם          - ארצות יהודי אל באירופה הציונית התנועה של יחסה

 בתקופה שבין שתי מלחמות העולם לא הייתה יהדות ארצות האסלאם

 בראש מעייניה של התנועה הציונית העולמית. מיעוט שליחים, מיעוט

 אמצעים והעדר של חומרי הסברה בשפות המדוברות והמקובלות על יהודי

 ארצות האסלאם, צמצמו את יכולת ההתפתחות של התנועה הציונית

בארצות אלה. 

 ב. להלן הדרכים בהן פעלה התנועה הציונית בארצות האיסלאם , כולל

דוגמאות. 

נוער    יהודיות רבות החלו לפעול בארצות האסלאם בין שתי מלחמותתנועות

  פעלו בתוניסיה תנועות נוער מגוונות שייצגו קשת1924עולם . החל משנת 

 רחבה של רעיונות פוליטיים-חברתיים. מגמה זו השתקפה בפעילות של

 "השומר הצעיר" שדגלה רעיונות סוציאליסטיים ובפעילות תנועת הנוער

 "בית"ר" של התנועה הרוויזיוניסטית.  תנועת הנוער פעלה כהתארגנות

 חברתית חינוכית שביקשה להתמודד עם תרבות שעות הפנאי של הילד

 היהודי. הקולוניאליזם האירופאי הביא לתהליכי חילון בקרב אוכלוסיה

 היהודית שבאו לידי יטוי במעבר מלימוד תורה בקהילה היהודית לאורך כל

 היום ללימוד בבתי ספר שבהם למדו עד אחר הצהריים המקדמות. בחלל

 הזמן הפנוי, תפסו תנועות הנוער מקום נכבד. פעילותן כללה שילוב בין

 פעילות חינוכית-לימודית לבין פעילות בחיק הטבע כמו סיורים וטיולים.

 -בארצות האסלאם פעלו שלושה סוגים של תנועות נוער: הסוג האחד 

ספורט    דוגמת "מכבי", שפתחה סניפים בחלק מהארצות. הסוג השני -אגודות

 התארגנויות מקומיות של בוגרי בתי הספר של כי"ח (אליאנס)". הסוג

השלישי - תנועות נוער קלאסיות כמו ה"שומר הצעיר" ו"ביתר".

 חשיבותן של תנועות הנוער היה בעובדה שהם יצרו אחידות בפעילות

 הציונית: בגיל החברים, בהופעה החיצונית, ברעיונות ובדרכי הפעולה. יתרה

 מכך, פעילותן של תנועות הנוער חיזקה את פעילות הציונית שהתנהלה



 בדרך כלל על ידי מבוגרים והיוותה כלי חשוב הרעיונות הציוניים גם לדורות

 הבאים. גילם הצעיר של החברים הפעילים ביטא יסוד של מרדנות בהנהגת

 הקהילה ובאורח החיים היהודי בגולה. ביטוי נוסף למרדנות היה נעוץ

 בעובדה שגם נערות נטלו חלק פעיל בתנועות הנוער. דוגמא לכך הייתה

ציונית בתוניסיה שם הקימה מרסל ולנסי    לנשים בשם "התקווה".אגודה

 חשיבות נוספת בפעילותן של תנועות הנוער הייתה בעובדה שהן הכשירו

והוציאו מתוכן את ההנהגה הציונית בעתיד. 

 אחד האמצעים בהם נקטו תנועות הנוער להפצת הרעיונות הציוניים היה

העיתונות.

 "החלוץ"בתוניסיה פעלו מספר עיתונים בעלי נטיות ציוניות שונות כמו 

  שייצג את הזרם"היקיצה היהודית", שייצג את תנועת "השומר הצעיר"

 שייצג את תנועת הנוער "בית"ר". ו"מחברות בית"ר" , הרביזיוניסטי

 בארצות בהן הייתה הציונות מותרת, כמו תוניסיה, התאפיינה העיתונות

 הציונית במסרים גלויים וברורים. העיתונות שימשה אמצעי קשר בין

 הקוראים לבין הסניפים ברחבי המדינה, ובמה לניהול מאבקים על דברים

שנכתבו בעיתונות אחרת.

 רק בחלק קטן מארצות האסלאם יצאו לאור עיתונים ציוניים מובהקים.

 בשנות השלושים יצאו לאור בתוניסיה שבעה עיתונים ציוניים במקביל, מהם

העברית אפילו עיתון אחד ב  . במרוקו יצא לאור העיתון הפרו-ציוני החשובשפה

  שלא יכול היה לפרסם בגלוי ובאופן ישיר את אהדתו"העתיד המאויר"

למפעל הציוני בשל האיסור במדינה על כל פעילות ציונית. 

בהצלחה!!! 




