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חינם באותה ניתן להוריד  , מאת יואב יקר ובהוצאת לחמן'היסטוריה אהתשובות נלקחו מתוך המיקודית ב

  ."לחמן"מאתר 

  וןפרק ראש

  : להלן מספר ביטויים להשתלבות היהודים בחברה הכללית .1

 אלף 13-יותר מ.  יהודים כביטוי לנאמנות למדינה100,000-בגרמנייה התגייסו לצבא הקיסרי יותר מ •

 .נהרגו במלחמת העולם הראשונה

, אדמונד דה רוטשילד בבנקאות, דוגמאות נוספות להשתלבות יהודים היו אלברט אינשטיין במדע •

הצייר אמיל , זיגמונד פרוייד בתחום הפסיכולוגיה, שרה ברנר בתיאטרון, אב מאהלר במוזיקהגוסט

אדולף כרמייה , קארל מרכס בפילוסופיה ובסוציולוגיה, פיסרו והפסל מארק אנטוקולסקי באומנות

 . שר משפטים בצרפת וסרן אלפרד דרייפוס בצבא צרפת–בפוליטיקה 

דוגמה לכך היא . צלחת יחסית למשקלם של היהודים באוכלוסייההשתלבות היהודים בכלכלה הייתה מו •

למרות שמשקלם באוכלוסייה היה ,  מכלל המשפטנים במקום15%-העובדה שבפרוסיה היוו היהודים כ

  .מצומצם ביותר

  :להלן מספר ביטויים למגמת הדחייה כלפי היהודים

בכתב ידם של , לכאורה,  ובו מסופרהוא מסמך שהפיצו גורמים אנטישמים" הפרוטוקולים של זקני ציון" •

 .מנת לתכנן מזימות השתלטות על האנושות-היהודים כי מנהיגי היהודים מתכנסים מידי זמן מסוים על

ביטוי נוסף להאשמות כלפי היהודים על רקע כלכלי ופוליטי היה בעצם פרסום מצע של מפלגות  •

אשר זיהתה את , אשותו של שטקרבגרמניה פעלה המפלגה הנוצרית סוציאליסטית בר. אנטישמיות

 . היהודים כקפיטליסטים המנצלים את מעמד הפועלים

ובנוסף פורסמו קריקטורות , ביטויים לרדיפת היהודים על רקע גזעני היו בעצם פרסום תורת הגזע •

 . המתארות את מבנה גופו המכוער של היהודי ואת רצונו להשתלט על העולם

כי , בו הצהיר המחבר" ניצחון היהדות על הגרמניות" כמו למשל הספר ,פורסמו חיבורים וספרים, כמו כן •

ההגירה (קיימת סכנה גדולה לעם הגרמני ולכלל העמים האירופאים מפני פלישת היהודים מן המזרח 

 .והשתלטותם על המדינה) מרוסיה

 יהודים  מעין ארגון ששם לו מטרה לאסור כניסת–בגרמניה הוקם גוף שנקרא בשם הליגה האנטישמית  •

-גוף זה הגיש לראש ממשלת גרמניה עצומה עליה חתמו כ. למדינה והרחקתם ממשרות בכירות

 .ובו בקשו ביטול רשמי של האמנציפציה ליהודים,  תושבים500,000

פתר: אורן זילברברג, רכז היסטוריה ואזרחות של "קידום בגרויות ופסיכומטרי".



הוא נשפט והואשם .  עלילה שכוונה כלפי יהודי שהגיע לקצונה הבכירה בצבא הצרפתי–משפט דרייפוס  •

מוות ליהודים : "ודרגותיו הוסרו בפומבי מול המון זועק, רייפוס הודח מתפקידוד. בריגול לטובת גרמניה

 ".הבוגדים

ההחרפה באנטישמיות בקיסרות הרוסית באה לידי ביטוי . ברוסיה לא זכו היהודים לאמנציפציה •

רדיפות אלו כלפי היהודים היו בעידוד השלטון המקומי אשר הסית . באלימות ובפגיעות פיזיות ביהודים

הם דוגמאות ) 1903" (פוגרום קישינוב"ו) 1881" (פוגרום סופות בנגב. "ת האוכלוסייה נגד היהודיםא

 חלקם גורשו מכפריהם ורכושם נבזז, לרדיפות כלפי היהודים אשר במהלכם נפגעו מאות יהודים

  :כלל הזרמים והתומכים בתנועה הציונית הסכימו על העקרונות המשותפים הבאים  .2

, דת, אחדותו של העם היהודי מבוססת על זיכרונות עבר. לאום, עם, ר הם מהווים אומהכל היהודים באש �

  .תרבות ושאיפה לעתיד משותף על בסיס תוכנית מדינית לאומית, שפה

כלומר , על העם היהודי לעזוב את אירופה, לכן. האנטישמיות מהווה סכנה חמורה לקיומו של העם היהודי �

  .  מולדתו ההיסטורית של העם בה יוקם מרכז לעם היהודי–יון ולשוב לצ, שלילת החיים בגולה

על העם היהודי , במקביל. ידי פעילות עצמית של העם היהודי-הפעילות הלאומית צריכה להיעשות על �

לקיים קשרים עם גורמים בינלאומיים אשר יכירו בזכותם של היהודים להקים מדינה לאומית עצמאית 

  . ויסייעו במימוש המטרה

   :וקי הדעות בין הזרמיםחיל

  ולהיתיישבבתנועה הציונית פעלו מספר זרמים אשר היו חלוקים בדעותיהם לגבי השאלה האם לעלות לארץ

עמדת (עלייה לארץ  בטרם יך להשיג אישור של המעצמות או שקודם כל צר) הזרם המעשי והסינטטיעמדת (

רוחני לעם היהודי עם עלייה של מיעוט של מנגד היה זרם ששאף להפוך את הארץ למרכז ). הזרם המדיני

  : להלן פירוט על הזרמים השונים.)הזרם הרוחני(אנשי רוח יהודיים 

הזרם המדיני בראשותו של הרצל הדגיש את דרך הדיפלומטיה כאמצעי חיוני למימוש השאיפות  �

יה אינטרס זרם זה דגל בקיום משא ומתן עם המעצמות להן ה. ישראל-הלאומיות של העם היהודי בארץ

באזור על מנת לקבל מהן את תמיכתן הרשמית ברעיון לאומיות של העם היהודי ובקיומה של התיישבות 

  .ישראל-יהודית חוקית בארץ

ישראל כאמצעי חשוב ביותר -הזרם המעשי הדגיש את הפעילות העצמית של עלייה והתיישבות בארץ �

יניות של קביעת עובדות בשטח אשר עשויה זרם זה דגל במד. ישראל-למימוש הלאומיות היהודית בארץ

  .להביא בשלב מאוחר יותר בהכרה בינלאומית בזכותו של העם היהודי על הארץ

הזרם הרוחני טען כי יש להקים מרכז תרבותי בארך ישראל אשר יהווה מרכז משיכה לכלל היהודים  �

אומית משותפת לכלל בעולם לעלות לארץ ולנהל אורח חיים יהודי מסורתי אשר שם דגש על זהות ל

  .היהודים

מדיניות של עלייה והתיישבות , כלומר. הזרם הסינתטי דגל בשילוב רעיונות הזרם המעשי והזרם המדיני �

  .במקביל לניסיונות השגת הכרה בינלאומית ברעיון הלאומי היהודי ובקיומה של התיישבות יהודית חוקית

 ספרותי לפי הפירוט -המדיני והפובליציסטי, גוניהאר, הרצל פעל להגשמת תוכניתו בתחום האידיאולוגי .3

  : הבא



ואת הדרכים והאמצעים למימושה במסגרת תוכנית ,  פעל הרצל להגדיר את יעדי התנועהבתחום האידיאולוגי

בדרך זו הוא ביקש למסד את .  כינס הרצל בבאזל שבשוויץ את הקונגרס הציוני הראשון1897בשנת  .באזל

.  העם היהודי וליצור הנהגה ציונית שתאחד את העם תחת הרעיונות הלאומייםההתעוררות הלאומית בקרב

הרצל טען כי היהודים הם לא עדה דתית אלא לאום ולכן אין להם שום סיכוי להשתלב במדינות שלאומיותם 

בעיית היהודים לא יכולה להיפתר בגולה ורק פתרון לאומי של יציאת העם היהודי מהגולה . שונה משלהם

הפתרון לבעיית היהודים הוא . זו בשטח משלו בהסכמת ובתמיכת המעצמות יביא לפתרון בעיית יהודיםוריכו

–רטר 'אינטרס של העמים האחרים כי זו גם בעייתם לכן הם אמורים להיות מעוניינים לפתרה ולסייע במתן צ

ובדרך גלויה , דיפלומטית-רטר  יושג רק בדרך מדינית'צ. ישראל-רצוי בארץ, אישור חוקי להתיישבות יהודית

.וחוקית

כלומר הרצל ביקש באמצעות הקונגרס להפוך את השאלה היהודית לשאלה בינלאומית על מנת להיעזר בדעת 

  .הקהל ובממשלות העולם במימוש לאומיותו של העם היהודי

 הקונגרס  בכנס שנקרא בשם– מנציגי הקהילות היהודיות השונות 200- כינס בנימין זאב הרצל כ1897בשנת 

  . קונגרס באזל–הציוני הראשון 

  . תכנית באזל–תוכנית יסוד של התנועה הציונית , בקונגרס זה נקבעה תוכנית העבודה

  :להלן עיקרי תכנית באזל

כלומר מדינה  יהודית שתוכר , פי משפט הכלל-על, ישראל-החלטה להקים בית מולדת לעם היהודי בארץ

  . עולםידי אומות ה-באופן רשמי וחוקי על

  :לשם הגשת מטרה זו הוחלט לנקוט בארבעה אמצעים

העולים הללו . ותעשיינים, בעלי מלאכה, ידי ישובה ביהודים עובדי אדמה-ישראל על-פיתוחה של ארץ .1

 .יקימו את התשתית הראשונית להתיישבות יהודית המונית במולדת

חיזוק הזהות היהודית , בקרב העם היהודי) רגש ההשתייכות לעם(הגברת הרגש הלאומי היהודי  .2

 .המשותפת וחיזוק ההכרה בעולם בלאומיות היהודית

פעולות הכנה כדי להשיג את הסכמת הממשלות בעולם להגשמת התוכנית הציונית כלומר פנייה לראשי  .3

 .המדינות שיאפשרו התיישבות יהודית בהסכמתם

 .ם לחוקי המקוםידי הקמת מוסדות וארגונים בהתא-ארגון העם היהודי בארצות הגולה על .4

  : הוקמו מסגרות ומוסדות לתנועה הציוניתבתחום הארגוני

הקימה התנועה הציונית מספר מוסדות חשובים ומרכזיים שנועדו כולם למסד את , בעקבות קונגרס באזל

חלק מן הגופים היו פוליטיים . הפעילות הציונית ולהעניק דחיפה משמעותית למימוש ההחלטה בקונגרס באזל

  . לכלייםוחלקם כ

הוא נחשב כמוסד העליון . הכולל בתוכו את הנציגים הנבחרים, הקונגרס הציוני הוא המוסד המרכזי •

הקונגרס . והמוסד העליון לענייני תחיקה וקביעת תקציב, בקביעת מדיניות ההסתדרות הציונית

הקונגרס בחר את מוסדות . התכנס בקביעות בתחילה אחת לשנה ובהמשך אחת לשנתיים

  .דרות הציונית ופיקח עליהםההסת



 נציגים 25-20בתחילה מנו חבריו בין . ידי הקונגרס-הוועד הפועל הציוני הוא הגוף שחבריו נבחרים על •

  .הוא הגוף האחראי על ביצוע החלטות הקונגרס. ממונים

  .ישראל- כדי לספק אמצעי מימון לעלייה והתיישבות בארץ1920-קרן היסוד הוקמה ב •

  .כלכליות של ההסתדרות הציונית-הוא המכשיר הפיננסי לפעולות מדיניות" יהודיםאוצר התיישבות ה" •

  . ישראל-פלשתינה הוא המוסד הכספי לפעילות ההסתדרות הציונית בארץ-בנק אנגלו •

ההון לאומי . ישראל ולהכשירן להתיישבות-הקרן הקיימת לישראל הוקמה כדי לגאול את אדמות ארץ •

  .ישראל ויבטיח את שייכותן לעם היהודי-אדמות ארץל יאפשר את קניית "שבידי הקק

באופן זה תקבל ההתיישבות היהודית זריקת עידוד משמעותית ותעודד יהודים נוספים בגולה לעלות 

  . ישראל-ולהתיישב בארץ

  : ניהול משא ומתן עם מנהיגי המעצמות– בתחום המדיני

בעיה בינלאומית בה תיטול חלק הקהילה , נהואף את פתרו, כעניין לאומי' בעיית היהודים'הרצל ראה את 

תמך בהקמת ארגון מסודר אשר פעל לארגן את העם היהודי ואת התשתית הכספית תוך  הוא. הבינלאומית

ראה הרצל חשיבות , לפיכך. ישראל תחת חסותן-משא ומתן עם המעצמות לשם אישור התיישבות בארץ ניהול

פנימית  עצמאות ואוטונומיה, הגנה עצמית, לייה חופשיתשיבטיח ע) תעודת זיכיון(רטר 'בהשגת צ רבה

פנה אל מנהיגי המעצמות שלהן היו אינטרסים ברורים באזור על מנת הוא  .ישראל-למתיישבים היהודיים בארץ

במסגרת מאמציו הדיפלומטיים פנה הרצל בין ). רטר'צ(לשכנע אותן לאפשר התיישבות יהודית תחת חסותן 

ישראל כי העם היהודי יפדה -רטר בארץ'קיים והציע להם בתמורה להסכמתם לצהיתר אל השליטים הטור

. מאנית ואף יפתח את הארץ לתועלתה הכלכלית של האימפריה'חלק מן החובות של האימפריה העות) ישלם(

.אולם הסולטן שחשש מתסיסה פוליטית סרב והציע להרצל מקום התיישבות באזורים אחרים באימפריה

אימפריה  שהייתה בעלת השפעה רבה על, פנה הרצל לגרמניה, רטר המיוחל' את הצבמאמציו להשיג

יצא , קיסר גרמניה, וכאשר וילהלם השני, הוא ניהל מגעים עם אנשים בצמרת ההנהגה הגרמנית. מאנית'העות

ת כי התיישבות יהודי, הוא ניסה לשכנע את הקיסר. נפגש עמו הרצל בירושלים, ישראל-למסע בתורכיה ובארץ

ישראל תפיץ את האימפריאליזם הגרמני באמצעות הנחת יסודות של תרבות גרמנית בשטחי האימפריה -בארץ

בנוסף הדגיש הרצל כי גרמניה תיפטר מהיהודים שבה אשר נשאו אופי סוציאליסטי מהפכני . העותמאנית

  . לבקשתוהקיסר הגרמני סרב . מעבר לתדמיתם כגזע מושחת ומאיים על התרבות והכלכלה הגרמנית

-הציוני הרביעי  ב כינס הרצל את הקונגרס, לשם גיוס אהדתם של המדינאים ודעת הקהל בבריטניה לציונות

-בחצי, להתיישבות יהודית בקפריסין הוא בא בדברים עם ממשלת בריטניה בעניין השגת זיכיון.  בלונדון1900

- בחסותה של בריטניה וקרובים לארץשהיו נתונים  חבלי ארץ–עריש -האי סיני ובחבל הסמוך לוואדי אל

, ואולם. ישראל תניע את השלטון הטורקי לוויתורים-בשכנות לארץ הרצל קיווה כי התיישבות יהודים. ישראל

  .בריטניה להסכים ליישב יהודים במקומות אלו לא נשאו פרי מאמציו להניע את

הרצל הביא את ההצעה לקונגרס .  קנייה– הציעו הבריטים להרצל להתיישב באזור אוגנדה 1904בשנת 

, כלומר, החברים שתמכו בהצעת אוגנדה טענו כי מדובר במקלט לילה. שהתקיים בבאזל, הציוני השישי

עוד טענו התומכים . הגנה זמנית מפני הפרעות ברוסיה, אוגנדה תשמש כמקום בו יוכלו היהודים למצאו מחסה

  . ישראל- אותו יוכל ליישם בעתיד בארץ–ה כי באוגנדה יצבור העם היהודי ניסיון בניהול מדינ



ישראל לבד תהייה -בתוכנית באזל בה הוחלט שארץ, המתנגדים לתוכנית טענו שמדובר בבגידה ברעיון הציוני

. ישראל היא מולדתו ההיסטורית היחידה של העם-עוד טענו המתנגדים שארץ. ביתו ומולדתו של העם היהודי

ישראל שהרי אומות העולם יטענו -ה יביא לקץ החלום להקים מדינה בארץעוד טענו המתנגדים שמעבר לאוגנד

הרי אין כל סיבה לשוב ולבקש להתיישב , כלפי היהודים שמאחר ובעייתם נפתרה ונמצאה להם טריטוריה

  .רעיון ההתיישבות באוגנדה דעך ונמוג לאחר מותו של הרצל. ישראל-בארץ

  : ספרותי-בתחום הפובליציסטי

היהודים הם עם שלא , לטענתו. ובו הוא מנתח את בעיית היהודים" מדינת היהודים"ר שנקרא  ספפרסםהרצל 

יוכל להמשיך לחיות בגולה בשל האנטישמיות המתגברת ועל כן יש למצוא טריטוריה בה יוכל העם היהודי 

 .ישראל-רצוי בארץ, לאחר אישור רשמי מן המועצות להתיישבות באותה טריטוריה, כל זאת. לחיות

בספר זה מתאר הרצל את המדינה יהודית באופן ". אלטנוילנד"ספר נוסף אותו פרסם הרצל נקרא בשם 

  . אוטופי

 עיקרה של הצהרת בלפור היא נכונותה והסכמתה של ממשלת בריטניה לסייע להקמתו של -ההבטחה .4

 : שני התנאים לתמיכתם. ישראל-בית לאומי לעם היהודי בארץ

ע בזכויות האזרחיות או הדתיות של עדות לא יהודיות הקיימות שלא יעשה דבר העלול לפגו •

 .ישראל-בארץ

  . שלא יעשה דבר העלול לפגוע בזכויותיהם ובמעמדם המדיני של היהודים בכל ארץ אחרת •

התכנית . 1918בינואר  ב וילסון"מסמך ארבע עשרה הנקודות היה תכנית מדינית שחיבר נשיא ארה .5

בעיניו של . לחמת העולם הראשונה ולמנוע הישנות מלחמות מסוגהנועדה להביא לידי סיומה של מ

דיכוי ,  דיפלומטיה חשאית בין מדינות אירופה:היו נעוצים שורשי המלחמות בשלושה יסודות, וילסון

  ).שלטון יחיד(לאומיותם של עמים באירופה וקיומם של משטרים אוטוקרטיים 

  :להלן הסעיפים העיקריים בתכנית

המטרה בסעיף זה הייתה לצמצם גורם חשוב . חימוש העולמי תוך מתן ערבויות בינלאומיותצמצום מרוץ ה �

 .בהגברת החשדנות ואי האמון בין מדינות אירופה עד התפרצות לכדי מלחמה כוללת

 . ניהול דיפלומטיה גלויה בין המדינות אשר תהיה גלויה לדעת הקהל ולמוסדות הביקורת הבינלאומיים �

הנשיא וילסון העריך כי סחר והתפתחות כלכלית יביאו : מכסים בין מדינות אירופהחופש סחר וביטול  �

 . להגברת האמון בין מדינות אירופה ולהפחתת הסיכון למלחמה

לחופש דת , ידי המעצמות את זכויותיהם לחיים-אין לשלול מהעמים הנשלטים על: מניעת אימפריאליזם �

 . חברתית-ולהתפתחות כלכלית

ט בימים באזור שמחוץ למים הטריטוריאליים של כל מדינה גם בעת שלום וגם בעת הבטחת חופש שיי �

המטרה הייתה למנוע הישנות של סגירת נתיבים ימיים אשר הובילה בעבר למתיחות בינלאומית . מלחמה

 .ולמלחמה

 .לוריין לצרפת-נסיגה מלאה מכל שטח בלגיה והחזרת אלזס, נסיגה גרמנית משטחה של רוסיה �

שמשמעותו מתן אפשרות לכל עם לקבוע את צורת שלטונו ואת דרך " ההגדרה העצמית"קרון קביעת עי �

 .התפתחותו



במטרה לשמור על הביטחון והעצמאות הפוליטית " חבר הלאומים"הקמת ארגון בינלאומי שיקרא בשם  �

  .של כלל המדינות באירופה ובכללן מדינות הלאום החדשות שיוקמו עם סיומה של המלחמה

  פרק שני

  'אפשרות א

  שאלות נושא

להעמיד אפשר  גם חלוצי המסחר והתעשייה ראויים להיקרא חלוצים ואי -העמדה של מחבר הקטע. א .6

 . זו עמדת המחנה האזרחי–ץ על צורה משקית אחת בלבד ראת הא

מעמד זה יוביל את היישוב . החלוץ הוא מעמד הפועלים:  עמדת מחנה הפועלים-העמדה המנוגדת

עובד , הפועל היהודי הוא החלוץ העוסק בבניין הארץ. ישראל- הבית הלאומי היהודי בארץהיהודי בבניין

  .פי עקרונות צדק השיתוף והשוויון-האדמה או הפועל בחרושת אשר חי על

  :המחלוקת בסוגיית השימוש הראוי שיש לעשות בהון הלאומי. ב

הון זה צריך להיאסף . וההתיישבותהעלייה , מחנה הפועלים ראה את ההון הלאומי כבסיס לבניין הארץ

. ישראל-ידי המוסדות הלאומיים מהיישוב היהודי בארץ-ידי קרנות לאומיות וממיסים אשר ייגבו על-על

כלומר , "התיישבות העובדת"בעיקר ב, הון זה צריך להיות מושקע במשימות לאומיות של התיישבות

  .בהתיישבות הכפרית ולא העירונית

זרחי טען שלצורך בניין הארץ יש להשקיע את ההון הלאומי במשק הפרטי כי המחנה הא, לעומת זאת

  .ההתיישבות הכפרית בחלקה אינה מצליחה להתקיים באופן עצמאי

  : ט"להלן הסיבות העיקריות לפרוץ מהומות תרפ. א  .7

.  החל עימות בין היהודים והערבים לגבי זכויות היהודים בכותל המערבי1928בשנת : סכסוך הכותל �

נתקלו בהתנגדות של מנהיגי הדת המוסלמית במקום , שביקשו להציב מחיצות בכותל המערבי, היהודים

ואנשי מפלגתו ניצלו , אמין אל חוסייני' חאג, המופתי של ירושלים. שראו בכך הפרה של הסדר הקיים

ים על סוגיה זו על מנת להסית את ההמונים וטענו כי היהודים מנסים להשתלט על הר הבית ומאיימ

התערבותם של הבריטים בסילוק המחיצות עוררה זעם רב בקרב הקבוצות הקיצוניות . המסגדים במקום

קיימה קבוצה יהודית , בתגובה. ביישוב היהודי אשר טענו כנגד הפרת הריבונות היהודית בכותל המערבי

ותה בנאומי ההפגנה הערבית שלו. הפגנת ריבונות בכותל המערבי אשר הובילה להפגנת נגד ערבית

המון ערבי פרע ביהודי העיר העתיקה ומשם גלשו המהומות לרחבי . הסתה חריפים יצאה מכלל שליטה

 .הארץ

אמין אל חוסייני שעשה שימוש במחלוקת לגבי הכותל המערבי ' חאג, המופתי של ירושלים: הסתה דתית �

בשנים שלאחר . החל לבסס עצמו כמנהיג המוביל של המאבק הלאומי, כדי לשלהב את ההמונים

חוסייני . א לא הצליחו המנהיגים הערבים להתסיס את ההמונים בסיסמאות לאומיות"מאורעות תרפ

הצליח לשכנע רבים מבין ערביי הארץ כי המאבק בין היהודים לערבים אינו רק לאומי אלא גם דתי מאחר 

-גד היישוב היהודי בארץכנ) יהאד'ג(לכן הכריז המופתי מלחמת קודש . שהיהודים מסכנים את הר הבית

גבר , לאומי-בדרך זו של הקצנת היחס והאיבה כלפי היישוב היהודי והפיכת הסכסוך מלאומי לדתי. ישראל

המופתי על יריביו הפוליטיים והנהיג מעתה ואילך את הקו הבלתי מתפשר כלפי הישות הציונית בארץ 



. האיסלאם ומנהיגיהם וביקש את תמיכתםפנה המופתי אל כלל ערביי ארצות , בנאומיו. וכלפי בריטניה

ישראל מעידה כי המאבק הוא לא רק -טיעונו היה כי הסכנה לקודשי האיסלאם מצד היישוב היהודי בארץ

 . מוסלמית לבין היישוב היהודי והתנועה הציונית-מקומי אלא מלחמת קודש בין כלל האומה הערבית

העולים .  יהודים100,000-ישראל למעלה מ- לארץעלו, 20-במהלך שנות ה: 20-הישגי העליות בשנות ה �

היישוב היהודי המשיך . תרמו לביסוס בניין הבית הלאומי תוך תמיכה מדינית וכלכלית של ממשלת מנדט

, בנוסף. לרכוש אדמות מן הערבים ועיבה את ההתיישבות היהודית החקלאית והעירונית ברחבי הארץ

מגמות אלו . סדות פוליטיים ולאומיים אשר נהנו מאוטונומיהמו, באישורם של הבריטים, הקימו היהודים

, ידי ההנהגה הערבית כשיאו של הליך לסילוקה ונישולה של האוכלוסייה הערבית מפרנסתה-פורשו על

 . אדמתה ומולדתה

היעדרותם של מפקדי המשטרה ופקידים בכירים בריטים מהארץ לרגל חופשה ואי נוכחותם של מנהיגים  �

נסיבות אלו שימשו כתנאים נוחים יותר . ל"ץ לאור השתתפותם בכינוס קונגרס ציוני בחוציוניים מהאר

  . 1929להתפרצות המהומות בקיץ 

  :א" בין מאורעות אלו למאורעות תרפים ההבדל

  )אך יכולים להיות גם הבדלים נוספים כמובן( לאחד מההבדלים הבאים להתייחסבתשובה אפשר 

ב יותר והותקפו ישובים גם בישוב הישן כמו ירושלים צפת וחברון  המאורעות היה רחהיקףט "בתרפ •

 . יפובאזור בעיקר שהתחוללו א"וגם בישוב החדש כמו מוצא ובאר טוביה לעומת מאורעות תרפ

 42 לעומת נרצחו יהודים 133ט " גדולה בהרבה במאורעות תרפההייתהפגיעה בנפש ורכוש  •

 .א"בתרפ

מניע המרכזי למאורעות ה מאורעות הכותל לעומת –יקרו ט היה דתי בע"המניע למאורעות תרפ •

 .  אכזבה מכישלון התביעות הלאומיות של הפלסטינים–א שהיה יותר לאומי "תרפ

  :עיקרי הספר הלבן השני. ב

 . תוקם מועצה מחוקקת בה ייוצגו שני העמים בהתאם למשקלם היחסי באוכלוסייה •

תוך הדגשה כי מדובר בהתייחסות גם " ת של הארץליכולת הכלכלי"הודגש כי העלייה תוגבל בהתאם  •

 . למצב המשק הערבי

  .סעיף מרכזי נוסף הגביל מאד את מכירת הקרקעות ליהודים •

 בישר על מדיניות חדשה של איזון בין העמים שכלל 1930 הספר הלבן של שנת -שינוי המדיניות הבריטית

 בכתב בהצהרת בלפור וכתב  הבריטים שלהתחייבותזאת בניגוד ל. התחייבות בריטית גם כלפי הערבים

לפיתוח הארץ לטובת בית לאומי יהודי , בארץ ישראלה זכותם של היהודית לבית לאומי  הוכרהםהמנדט שב

 המדיניות שנקבע בספר לבן בעקבות היו להיפגע  כולם שעלולים, יהודיתוהתיישבותלעידוד עלייה יהודית , זה

  .זה

  :שאלות גישור

  : גלל הסיבות הבאותהמרד הערבי פרץ ב .8

העולים . ישראל מאות אלפי יהודים- עלו לארץ1938 ועד שנת 1933משנת : גלי העלייה החמישית •

באזורים שונים ) התיישבות צפופה(ויצרו רצף טריטוריאלי , התיישבו בכל רחבי הארץ, רכשו אדמות



שראל וצמחה פי י-התפתחה מאוד התעשייה היהודית בארץ, בעידודם של הבריטים. כמו עמק חפר

מגמה זו יצרה תחושות תסכול וחרדה בקרב הערבים מפני נישולם . ארבעה בהשוואה לעשור הקודם

 .ממולדתם

אמין אל חוסייני מנהיג ' ט חיזקו את מעמדו של חאג"מאורעות תרפ: הקצנה במחנה הפלסטיני •

 כי הציונות באמצעות הסתה דתית הצליח להשריש בקרב הציבור הערבי את התפיסה. הפלסטינים

חוסייני ייצג -אמין אל' המופתי חאג. מהווה סכנה לעניין האיסלאם ולעניין האינטרס הלאומי הפלסטיני

ישראל וסירבה לנהל כל הדברות -את הגישה הקיצונית ששללה את זכות היהודים להתיישב בארץ

וכלוסייה המופתי גייס פעילים רבים והפיץ חומרי תעמולה במטרה להסית את כלל הא. בנושא

מפלגת , "אסתקלאל-מפלגת אל "1930כמו כן הוקמה בשנת  .הערבית כנגד הבריטים והיישוב

. הייתה זו מפלגה מודרנית אשר ההצטרפות אליה הייתה על בסיס אישי ולא חמולתי. העצמאות

אי הכרה : עקרונות היסוד שלה היו. מפלגה זו ייצגה בעיקר את הצעירים העירוניים המשכילים

לפי . ישראל-תביעה לביטול המנדט ודרישה להקמת ממשלה לאומית ערבית בארץ, ת בלפורבהצהר

המנדט הוא עץ שאחד . אלא הבריטים, האויב הראשי של הפלסטינים לא היה הציונות, תפיסתם

. תחוסל הציונות, משורשיו היא הציונות ואם ייכרת העץ

טו הצרפתים והבריטים זכו העמים בארצות ערב בהן של: תמורות שהתחוללו בארצות הערביות •

הם זכו לכך לאחר שמרדו בשלטון . המקומיים באוטונומיה מוגבלת תוך הבטחה לעצמאות בעתיד

). 1930 וכן גם העם בעיראק בשנת 1922-העם המצרי זכה בעצמאות מוגבלת ב(הבריטי או הצרפתי 

הגיעו כי אלימות מביאה ישראל שאבו עידוד מהתסיסה בעולם הערבי ומהמסקנה אליה -ערביי ארץ

 . הם אימצו את דרך הפעולה של העמים סביבם כדי לדרוש עצמאות, לכן. בהכרח להישגים מדיניים

ישראל פרשו את מדיניות הפיוס -עמי ערב וערביי ארץ: מדיניות הפיוס של מעצמות המערב באירופה •

הם  סברו , יתרה מכך. לשהכחו, כלפי מדיניותן התוקפנית של גרמניה ואיטליה, של בריטניה וצרפת

המשטר הנאצי בגרמניה . כי אין בכוחן של הדמוקרטיות הגדולות לשלוט לאורך זמן במזרח התיכון

וזה הפשיסטי באיטליה הציגו עצמם כידידי האיסלאם ועודדו את עמי ערב לדרוש עצמאות באמצעים 

  . כוחניים

 הבריטים להקים פרלמנט בו ייוצגו הצעת:  דחיית ההצעה להקים מועצה מחוקקת–הסיבה המיידית  •

ידי הצד הערבי אשר -נדחתה על, כלל הצדדים על מנת לדון בעניינים המדיניים והכלכליים של הארץ

 . טען כי הנציגות הציונית גדולה מדי

 :היו שביתה וטרורהעיקריים דפוסי הפעולה  .9

חיי היהודים בארץ ואת , קיום שביתה כללית שנועדה לשבש את פעילות ממשלת המנדט :שביתה

 .ולהכריח את הבריטים להיענות לתביעות הפוליטיות של הערבים

,  יום ובמהלכה טיפלו הוועדות הלאומיות בכל ערי הארץ וכפריה בניהול השביתה175השביתה נמשכה 

בהגשת עזרה כלכלית לסובלים ממחסור בעקבות השביתה ובהקמת ועדות חרם שתפקידן היה לנתק את 

  . ערבים לבריטיםהקשרים בין ה



אי הגעה של פועלים לעבודה במשקים , סגירת חנויות ועסקים: השביתה כללה את הפעולות הבאות

ניסיונם של הערבים .  ששימש שער לעלייה ונמל ליצוא וליבוא של סחורות-היהודיים והשבתת נמל יפו

 . להשבית את נמל חיפה נכשל

, פגיעה בדרכים: ל היישוב היהודי בדרכים הבאות הכנופיות הערביות הטילו אימה ע:שימוש בטרור

על שכונות , ירי על אוטובוסים ורכבות, הצבת מחסומי אבנים בכבישים וגרימת שיבושים קשים בתחבורה

, בעיר יפו. הצתת שדות תבואה ועקירת עצי פרי, יהודיות בערים מעורבות ועל יישובים מבודדים

הכנופיות הערביות .  נוספים60- יהודים ופצע כ9 המון ערבי רצח, המעורבת באוכלוסייה יהודית וערבית

שירותי טלגרף ופגיעות חוזרות , תחנות משטרה, פעלו גם כנגד תשתיות בריטיות ובהן מסילות ברזל

 הצליחו הכנופיות הערביות להתנקש בחייו של המושל 1938בשנת . חיפה-ונשנות בקו צינור הנפט עיראק

 .הבריטי בגליל

  : להבתחום הכלכ .10

 פתחו הערבים בשביתה כללית על מנת למוטט את המשק היהודי ולהוכיח כי הכלכלה ביישוב 1936בשנת 

  . היהודי לא תוכל להתקיים ללא הפועלים והתוצרת החקלאית הערבית

  :על מנת להתמודד עם המצוקה הכלכלית בגין השביתה נקט היישוב היהודי בצעדים הבאים

שהגיעו מן הערים הגדולות החליפו את , נטים מורים ותלמידיםובכללם סטוד, עובדים יהודים •

הדבר צמצם את בעיות האבטלה במשק היהודי והביא . העובדים הערבים במשקים החקלאיים

 .לחידוש אספקת התוצרת החקלאית לרחבי היישוב

הוחלט ביישוב היהודי להרחיב את , בעקבות החרם הכלכלי של האיכרים והסוחרים הערבים •

, בדרך זו התבססו ענף הפלחה. תוצרת יחד עם הרחבת שטחי הגידול החקלאייםהיקף ה

 .המטעים והתפתחו ענפים חקלאיים חדשים כמו גידולי ירקות ושיווק ביצים

ביקשו ראשי היישוב העברי ) והסבלים הערביםבעקבות שביתת הפועלים (לאחר סגירת נמל יפו  •

עם הקמתו של הנמל התחדש סחר והובאו . מן הבריטים להקים נמל עברי חלופי בתל אביב

מספר העובדים העבריים בנמל יפו גדל בעיקר , בנוסף. סוורים מסלוניקי לפריקת הסחורה בנמל

 . היישוב מתלות בנמל יפוהודות להתנדבותם של חברי קיבוצים רבים מן הסביבה וכך השתחרר

  :בתחום התיישבות

 :בתחום ההתיישבות נערך היישוב היהודי בתקופת המרד בדרכים הבאות

". חומה ומגדל"שנקראו בשם יישובי , כמו ניר דוד וכפר נחום,  ישובים52הקים " הגנה"ארגון ה •

גדל שמירה בתוך כל יישוב נבנו צריף ומ: הם התאפיינו בהיותם יישובים חקלאיים מבוצרים

על יישובי הספר " הגנה"מטרת הקמת היישובים הייתה לחזק את ה. ומסביבו נמתחה גדר תיל

ליצור רצף , ידי הכנופיות הערביות-המבודדים אשר הותקפו תכופות על) בקרבת הגבול(

על מנת להגדיל את גבולות ההתיישבות ' עובדות בשטח'טריטוריאלי בין היישובים ולקבוע 

היישובים . יב את שטח המדינה אם וכאשר תחולק הארץ במסגרת הסכם מדיניהעברית ולהרח

הוקמו במהירות כשהמטרה הראשונה הייתה להתמקם על הקרקע ובכך להכריז על האזור כחלק 

 . מן המדינה היהודית שתקום בעתיד



היהודים רכשו קרקעות בעיקר באזורי מחלוקת כלומר באזורים בהם לא היה : רכישת קרקעות •

עמק , עמק בית שאן, נרכשו קרקעות באזור הגליל העליון. ור למי תהיה הריבונות באזורבר

). בשל המרד הערבי(תוך ניצול ירידת ערך הקרקע בתקופת המשבר הכלכלי , כל זאת. הירדן

המטרה הייתה ליצור רצף טריטוריאלי ולקבוע עובדות בשטח על מנת לעצב את גבולות המדינה 

  .דיני לגבי עתידה של הארץהיהודית בכל הסכם מ

מדינה יהודית ומדינה : ישראל לשתי מדינות-חלוקת ארץ ועדת פיל המליצה על -ההבדל העיקרי .11

ישראל -המדינה היהודית תוקם על פני כחמישית משטחה של ארץ.  ערבית שתסופח לעבר הירדן

שאן ושפלת החוף -מרבית שטחיו של עמק בית, את עמק יזרעאל, מערבית לירדן ותכלול את הגליל

טוביה בדרום והמדינה הערבית תכלול את מרבית שטחיה הנותרים של -מראש הנקרה בצפון ועד לבאר

בנוסף יהיה שטח בריטי אשר יתרכז בעיקר . המערבית וכן את עבר הירדן המזרחי  ישראל-ארץ

ת שהוצגה בספר מדיניוה לעומת זאת. ויתחבר בפרוזדור עם נמל יפו, בית לחם וסביבותיהן, בירושלים

.  שנים10ישראל המערבית תוך - בארץמדינה פלסטיניתהקמת להלבן השלישי כללה התחייבות 

 .  של שני שליש מן האוכלוסייהרוב ערביהמדינה תכלול 

  'אפשרות ב

  שאלות נושא 

 יש להקים כוח צבאי בחסות הבריטים אשר יפעל בעוצמה לסיכול תכניתם של -קיר הברזלרעיון . א .12

הפגנת עוצמה צבאית מעין זו . ישראל-יים בצד הערבי להביא לחורבן הישות הציונית בארץהקיצונ

האמין , רק אז. עשויה להביא להכרה של הערבים בדבר קבלת המדינה היהודית כעובדה מוגמרת

 .יסכימו המתונים שבצד הערבי להשתלב כמיעוט במדינה היהודית, בוטינסקי'ז

בוטינסקי מציין שכל עוד הערבים חושבים שיש סיכוי שהם יוכלו 'שזהקטע מדגיש את דברים אלו בכך 

  עיקרוןלא תוכל לקום בארץ ישראל מדינה בעלת רוב יהודי ורק בעזרת, להיפטר מהיהודים באץ ישראל

 .קיר הברזל יושג הסכם עם הערבים המגלם בתוכו שאיפה יהודית זאת

  :בוטינסקי'הגישות השונות מאלו של ז. ב

  :הפועלים והתנועה הציוניתעמדת מחנה 

אנשי מחנה זה טענו כי זכותו ההיסטורית של העם היהודי להקים מדינה יהודית במולדתו ההיסטורית אשר 

הדרך להשגת מטרה זו היא הסתייעות בבריטניה בכל הקשור . פי כתב המנדט והצהרת בלפור-הובטחה לו על

הערבים רשאים . שראל והפיכת הערבים למיעוטי-לעלייה והתיישבות תוך יצירת רוב יהודי מוצק בארץ

בן גוריון לא . ישראל-ישראל אך עליהם להכיר בזכותם הראשונית של היהודים בארץ-להמשיך להתגורר בארץ

פסל אפשרות של דו קיום וחיים משותפים בין יהודים ובין ערבים על בסיס הכרה הדדית ושוויון זכויות מלא 

הגיע להסדר כולל עם רבים ולפתור את בעיות היסוד בין הלאומים באמצעות הוא האמין כי ניתן ל. לערבים

הגישה הסוציאליסטית של בן גוריון ומחנה הפועלים הנחתה אותם . מדיניות של משא ומתן ישיר בין הצדדים

עוד הוא האמין . להביא לקירוב בין העמים על בסיס של אינטרסים משותפים של אחוות פועלים משני העמים

ניתן לשלב את המדינה היהודית בעולם הערבי והציע להשיג את הסכמתם של מנהיגים ערביים להקמת כי 

.     מדינה יהודית שתהיה קשורה לפדרציה ערבית



: עמדת תנועת ברית שלום

ישראל כלאום ולכן התנגדה לכל הסדר פוליטי המתעלם מזכויותיהם ושעלול -תנועה זו ראתה את ערביי ארץ

מנהיגי התנועה טענו כי לא ניתן לקבל את היעד של התנועה הציונית . להשתלטות לאום אחד על האחרלהביא 

, לאומית-דו, הם הציעו להקים מדינה אחת. ולהסכים למדינה יהודית בלבד תוך הפיכת הערבים למיעוט

המדינה יהודית שבה תישמר זכותו של כל אחד מהעמים לשלטון עצמי ולייצוג שווה במוסדות -ערבית

  .המשותפת

 שכוון כלפי 1939-1936 ההנהגה הערבית פתחה במרד גדול בין השנים -הדרישות של הערבים. א .13

  :השלטון הבריטי והיישוב היהודי על מנת להשיג את המטרות הבאות

במישור הדיפלומטי ניסו ערביי ארץ ישראל להפעיל לחץ על בריטניה לעצירת עליית היהודים לארץ  •

קניית קרקעות מצד היישוב היהודי ולהקים מועצה מחוקקת שבה יהיה ייצוג הולם לאסור , ישראל

ההנהגה הערבית נעזרה בסיועם של עמי ומנהיגי ארצות ערב באזור בכדי . לאוכלוסייה הערבית

  . שיפעילו את השפעתם המדינית לשינוי המדיניות הבריטית בארץ ישראל

 הכללית תגרום לשיתוק הכלכלה היהודית אשר הייתה הערבים קיוו שהשביתה: פגיעה ביישוב היהודי •

בנוסף העריכו הערבים שהטרור והשביתה כנגד היהודים יפגעו אנושות בבניין . תלויה במשק הערבי

 .הבית הלאומי וימוטטו את הישות הציונית בארץ ישראל

   -דרכי ניהול המאבק

  :להשגת מטרותיהםישראל במסגרת המרד הערבי -להלן האמצעים בהם נקטו ערביי ארץ

 1936אמין אל חוסייני הוקם בשנת ' גוף זה שבראשו עמד המופתי חאג": הוועד הערבי העליון"הקמת  �

הוועד הערבי החליט לנצל את אירועי הטרור והמהומות על מנת . וכלל נציגים ממפלגות וגורמים שונים

שהיו , ת לאומיות מובהקותהוא דרש מן הבריטים דרישו. ישראל-להביא לשינוי המצב הפוליטי בארץ

והודיע , הוא הכריז על מרי אזרחי. ט"שונות מן ההסתה בעלת הרקע הדתי אשר התקיימה בפרעות תרפ

 : כי המרי לא יפסק כל עוד לא תמולאנה שלוש תביעות

 יחסי רוב ומיעוט בין היהודים –כינון ממשלה ייצוגית בפלסטין שתשקף את היחסים הדמוגראפיים  

  . ישראל- בארץלבין הערבים

  . ישראל-הפסקת העלייה היהודית  לארץ 

 .חקיקת חוק האוסר העברת קרקעות מערבים ליהודים 

להרחיב את המהומות על פני אזורים שונים בארץ וליצור " הוועד הערבי העליון"מתחילת המאורעות חתר 

 .משטר דמים המטיל מרותו על כל המחנה הערבי

ולהכריח את , ת פעילות ממשלת המנדט ואת חיי היהודים בארץקיום שביתה כללית שנועדה לשבש א �

 יום ובמהלכה טיפלו הוועדות 175השביתה נמשכה . הבריטים להיענות לתביעות הפוליטיות של הערבים

בהגשת עזרה כלכלית לסובלים ממחסור בעקבות , הלאומיות בכל ערי הארץ וכפריה בניהול השביתה

השביתה כללה . ן היה לנתק את הקשרים בין הערבים לבריטיםהשביתה ובהקמת ועדות חרם שתפקיד

אי הגעה של פועלים לעבודה במשקים היהודיים והשבתת , סגירת חנויות ועסקים: את הפעולות הבאות



ניסיונם של הערבים להשבית את נמל .  ששימש שער לעלייה ונמל ליצוא וליבוא של סחורות–נמל יפו 

 .חיפה נכשל

הצבת , פגיעה בדרכים: פיות הערביות הטילו אימה על היישוב היהודי בדרכים הבאותהכנו: שימוש בטרור �

על שכונות , ירי על אוטובוסים ורכבות, מחסומי אבנים בכבישים וגרימת שיבושים קשים בתחבורה

, בעיר יפו. הצתת שדות תבואה ועקירת עצי פרי, יהודיות בערים מעורבות ועל יישובים מבודדים

הכנופיות הערביות .  נוספים60- יהודים ופצע כ9רצח המון ערבי , לוסייה יהודית וערביתהמעורבת באוכ

שירותי טלגרף ופגיעות חוזרות , תחנות משטרה, פעלו גם כנגד תשתיות בריטיות ובהן מסילות ברזל

  הצליחו הכנופיות הערביות להתנקש בחייו של המושל1938בשנת . חיפה-ונשנות בקו צינור הנפט עיראק

 .הבריטי בגליל

   -דרכים שנקטו הבריטים לדיכוי המרד הערבי. ב

עם תחילת המאורעות ניסו הבריטים להגיע להידברות עם ראשי ": תכנית פיל "–פתרונות מדיניים  �

ועם מנהיגי ערב על מנת להביא לסיומה של ") הוועד הערבי העליון("ישראל -ההנהגה הערבית בארץ

והצליחה להביא להסכם , אבן סעוד, יעה בתיווכו של מלך ערב הסעודיתבריטניה הסתי. השביתה הכללית

ישראל תמורת הקפאת -הקמת ועדת בדיקה שתשאף לפתרון מדיני בארץ: ישראל-עם הנהגת ערביי ארץ

  . השביתה

שתפקידה היה למצוא פתרון מדיני הולם כאמצעי להשבת הסדר והיציבות " ועדת פיל"לשם כך הוקמה 

  . ישראל-בארץ

  "):תכנית פיל ("1937ח מסקנות וועדת פיל משנת "לן דולה

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

, ישראל מערבית לירדן ותכלול את הגליל-המדינה היהודית תוקם על פני כחמישית משטחה של ארץ 

-ת החוף מראש הנקרה בצפון ועד לבארשאן ושפל-מרבית שטחיו של עמק בית, את עמק יזרעאל

 . טוביה בדרום

ישראל המערבית וכן את עבר הירדן -המדינה הערבית תכלול את מרבית שטחיה הנותרים של ארץ 

  .המזרחי

לשטח . ויתחבר בפרוזדור עם נמל יפו, בית לחם וסביבותיהן, השטח בריטי יתרכז בעיקר בירושלים 

 . עכו, חיפה, עקבה ומובלעות זמניות בטבריה,  בנצרתהמנדטורי ישתייכו גם מובלעות קבועות

  .לבריטים יישארו סמכויות פיקוח וביקורת בשתי המדינות 

את הבית " להקפיא"על ממשלת המנדט , בתקופת המעבר. ביצוע הדרגתי של תוכנית החלוקה 

ית ידי יהודים בתחומי האזור המיועד למדינה הערב-לאסור רכישת קרקעות על, כלומר, הלאומי

  . ולקבוע את העלייה לפי כושר הקליטה של המדינה היהודית בלבד

 של הערבים לקבל את עיקרי םסירובעליית המדרגה בעוצמת הטרור הערבי לאחר : פתרונות צבאיים �

בריטניה החלה לנקוט בצעדי תגובה . ישראל-תכנית פיל הביאה לשינוי מהותי במדיניות הבריטית בארץ

ישראל באמצעות יחידות -הבריטים תגברו את כוחות הביטחון בארץ: י המרדנמרצים ותקיפים לדיכו

. הם הכריזו על מצב חירום צבאי והפעילו תוכנית מגירה לשעת חירום. שהובאו מן הקולוניות הבריטיות



כלפי הכנופיות הפעילו הבריטים . והוציאו גוף זה אל מחוץ לחוק" הוועד הערבי העליון"הם עצרו את חברי 

 . ענישה חמורים כולל ענישה קולקטיבית בכפרים מהם יצאו כנופיות הטרורדפוסי

 :20-הגורמים לעליית היהודים לארץ ישראל בשנות ה .14

ישראל לידי הבריטים - בלפור ומסירת המנדט על ארץהצהרת: הצהרת בלפור וכתב המנדט •

 בלפור  הצהרת.עוררו תקווה בקרב היהודים באירופה בדבר התגשמותו של המפעל הציוני

חלק מיהודי אירופה ביקש . רטר לו ייחלו מנהיגי התנועה הציונית עוד בקונגרס באזל'הוגדרה כצ

 .היהודית במולדת-ליטול חלק במימוש לאומיותו ולהשתתף בהקמת המדינה 

אשר " ונסון'חוקי ג"ב את " חוקק הממשל בארה1924 בשנת: ב"הגבלות על ההגירה לארה •

ההגבלה נעשתה באמצעות הקצאת . מורשים להיכנס למדינההגבילו את כמות המהגרים ה

חלק מיהודי רוסיה ופולין שראו  .מכסות הגירה תוך קביעת קריטריונים נוקשים לקליטת מהגרים

 .ישראל כיעד חלופי להגירה-בחרו בארץ, ב כיעד מועדף"בארה

יה בין  החלה מלחמת אזרחים ברוס1917 בשנת :החרפת האנטישמיות ברוסיה הקומוניסטית •

מתנגדי השלטון ראו ביהודי המדינה כיוזמי . אנשי המשטר הקומוניסטי החדש לבין מתנגדיו

המהפכה וכמשתפי פעולה עם המהפכנים ולכן החל נגדם גל פוגרומים ברחבי המדינה אשר 

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

 .ישראל-לארץ

 הקמתן של מדינות לאום חדשות :שפעת ההתעוררות הלאומית במרכז ובמזרח אירופהה •

עוררו יהודים רבים להאמין כי גם העם היהודי ראוי למדינה לאומית , באירופה וסיום המלחמה

גל הלאומיות במדינות החדשות באירופה הביא להחרפת השנאה כלפי זרים , בנוסף. משלו

, ולה האנטי יהודית ששיאן בפגיעות פיזיות כמו במדינת פוליןההסתה והתעמ. ובראשם יהודים

 .ישראל-חלקם עלה לארץ. הביאו רבים מבין היהודים להגר ממדינות אלו

 הממשל הפולני יזם גזירות כלכליות כמו הטלת מסים חדשים אשר :פגיעה כלכלית ביהודי פולין •

 או בבעלי המפעלים הקטנים ובשכבת הסוחרים היהודים בפולין, פגעו במעמד הבינוני בכלל

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

 . ישראל-לארץ

 אשר הושפעו מרעיונות המהפכה ברוסיה ביקשו יהודייםצעירים : פעילות המוסדות הציוניים •

, אשר תתבסס על ערכי השוויוןישראל את החזון של חברת מופת סוציאליסטית -להגשים בארץ

תנועת . עבודה עברית ושמירה עברית, הצדק והשיתוף יחד עם ערכים לאומיים כמו שפה עברית

חוות הכשרה בהן התנסו החלוץ הכשירה נערים יהודים לקראת עלייה ארצה באמצעות הקמת 

 .העברית בחיי שיתוף תוך למידת השפה, המועמדים לעליה בעבודה חקלאית

 : הבאיםאחד מן  .15

 הוחלט על הקמת הסוכנות היהודית ברוח כתב המנדט 13-בקונגרס הציוני ה": הסוכנות היהודית" •

תפקיד הסוכנות היה לייעץ לשלטון הבריטי בארץ , פי כתב המנדט-על. 1922-הבריטי שאושר ב

ישראל בכל העניינים הכלכליים והחברתיים שנגעו בהקמת -ולשתף פעולה עם הנהגת היישוב בארץ



: ישראל-תפקידיה של הסוכנות היהודית היו ייצוג העם היהודי בכל הנוגע לארץ. הבית הלאומי היהודי

טיפול בארגון עלייה , כלומר ייעוץ לשלטונות המנדט בדרך בניית הארץ, טיפול בניין הבית הלאומי

ונה של חלוקה נכ, אחריות לגורל כלל העם היהודי, פיתוח ההתיישבות, רכישת קרקעות, ובקליטתה

 .ההון הלאומי וניהול המוסדות הכספיים של התנועה הציונית

גוף זה היה המוסד העליון של היישוב אשר שימש כפרלמנט בו יוצגו המפלגות ": אסיפת הנבחרים" •

המוסד העליון לשיפור ענייניו הציבוריים והלאומיים של העם "גוף זה היה . ישראל-השונות בארץ

סמכויותיה של האסיפה היו גביית מסים ". ו היחידה כלפי פנים וכלפי חוץישראל וכנציגת-העברי בארץ

תמיכה ברבנות הראשית ובמוסדות , טיפול בחולים, תרומות למען חינוך, למטרת פרנסת נזקקים

  ".הוועד הלאומי"מתוך אסיפת הנבחרים נבחר . הוועד הלאומי

אשר נבחר מתוך אסיפת )  המבצעתהרשות(מוסד זה שימש כגוף הביצועי ביישוב ": הוועד הלאומי •

, ידי הבריטים כגוף הרשמי המטפל בכל ענייני הפנים של היישוב כמו חינוך-הוא הוכר על. הנבחרים

בפני הממשל הבריטי וניהל " כנסת ישראל"את " הוועד הלאומי"ייצג , בנוסף. סעד ובריאות, תרבות

  . את תחומי רכישת האדמות וההתיישבות

וף זה היווה את המוסד הדתי והרוחני העליון של כנסת ישראל ושל היישוב ג": הרבנות הראשית •

הדן בהחלטות ופסקי דין של בתי , הרבנות אף שימשה כבית הדין לערעורים. ישראל-היהודי בארץ

תפקידיה של הרבנות הראשית היו אחריות על תחום הדת ובכללם נושאים . הדין הרבניים האזוריים

מוסד זה ביטא את .  בתי דין רבניים וסמכות עליונה בדיני נישואין וגירושיןכמו מינוי רבנים והקמת

  .האוטונומיה של היישוב בתחום הדתי

 :א"הגורמים למאורעות תרפ .16

עוררה את זעמו , ישראל-תמיכתה של בריטניה בהקמת בית לאומי ליהודים בארץ: פרסום הצהרת בלפור �

אומיות של ערביי ישראל אשר חששו מפני מימוש הצהרה זו עוררה את רגשי הל. של הציבור הערבי

ישראל טענה כי הצהרת -הנהגת ערביי ארץ. ההתחייבויות של בריטניה לעודד עלייה והתיישבות יהודית

  . בלפור היא שלב ראשון בנישולם הכלכלי ובסילוקם מאדמתם וממולדתם

פתי בהתאם לאישורו של  נקבע בסוריה שלטון מנדט צר1920בשנת : ישראל-ניתוקה של סוריה מארץ �

ישראל -סילוק השושלת המקומית בסוריה היווה פגיעה בשאיפות הלאומיות של ערביי ארץ. חבר הלאומים

-את אכזבתם ממהלך זה ומהצהרת בלפור ביטאו ערביי ארץ. אשר ראו עצמם כחלק מן האומה הסורית

ה בהקמת בית לאומי לעם ישראל בסדרת מעשי טרור שכוונו כנגד הצהרתה של בריטניה בדבר תמיכת

. ישראל-הניתוק מסוריה הביא לגיבוש זהות לאומית נפרדת בקרב ערביי ארץ. ישראל-היהודי בארץ

ההנהגה הערבית האמינה כי בכוח האלימות ניתן יהיה לסכל את הפגיעה במימוש לאומיותם של הערבים 

 . ישראל-בארץ

ישראל שר המושבות - ביקר בארץ1921ת בשנ: סירובו של שר המושבות להיענות לתביעות הערבים �

ההנהגה הערבית דרשה ממנו להקפיא את תכניתם של הבריטים להקמת בית לאומי . רציל'וינסטון צ

יל להקים ממשלה לאומית 'רצ'נדרש צ, בנוסף. ולבטל את מדיניות עידוד העלייה והתיישבות של היהודים



הם הכוללות של הערבים תוך הדגשת סירובו של שר המושבות לדרישותי. ישראל-ערבית בארץ

 .נתנו את האות למהומות, מחויבותה של בריטניה למימוש הצהרת בלפור

 החלו לעלות ארצה עשרות אלפי יהודים אשר התיישבו 1919החל משנת : הישגי העלייה השלישית �

, תהעולים הקימו צורות התיישבות חדשו. ברחבי הארץ ופעלו לממש את הצהרת בלפור וכתב המנדט

תהליך זה הביא להתחזקות התנועה הלאומית . רכשו קרקעות והחלו בהקמת ארגונים אוטונומיים

ההנהגה הערבית . ישראל אשר ראתה כיצד הבית הלאומי היהודי קורם עור וגידים-הערבית בארץ

עודדה את האוכלוסייה הערבית לנקוט באלימות על מנת לסכל את מה " הוועד הפועל הערבי"בראשות 

  . ציונית לסילוקם מן הארץ ולנישולם הכלכלי-אה בעיניהם כמזימה בריטיתשנר

ישראל בשלטון - הוחלף השלטון הצבאי בארץ1920בשנת : ציונית של הנציב העליון סמואל-מדיניותו הפרו �

ההסדרים שנעשו בימי השלטון הצבאי היו זמניים ואילו השלטון האזרחי החל להנהיג תקנות של . אזרחי

ישראל במינויו של סמואל -החשדנות שגילו ערביי ארץ. ידי חבר הלאומים-רם אושר המנדט עלקבע עוד ט

פתח את שערי , הנציב העליון הכיר בהסתדרות הציונית כגוף רשמי.  התממשו מבחינתם–כנציב עליון 

 ציונית של הממשל האזרחי עודדה את -המדיניות הפרו. ישראל לעלייה ועודד התיישבות יהודית-ארץ

  .ישראל-הערבים לחסל בכוח הזרוע כל ניסיון להקים יסודות של בית לאומי יהודי בארץ

 :20-הגורמים שעיכבו את בניין הבית הלאומי בשנות ה .17

ט פגעו הכנופיות הערביות "א ותרפ"במהלך מאורעות תרפ: ישראל כנגד הציונות-מאבק ערביי ארץ �

והתחזקות " הוועד הפועל הערבי"הקמת . עצוםרצחו מאות מבניו והסבו נזק כלכלי , ביישוב היהודי

ישראל תחת דגל הלאומיות והסיתו אותם לפעול -איחדו את ערביי ארץ, התנועה הלאומית הערבית

  . באלימות כנגד היישוב הציוני

-השלטון הבריטי בארץ. לטרור הערבי היו השפעות מרחיקות לכת גם בתחום המדיני: הספרים הלבנים �

הביטויים . ציונית ונקט במדיניות מאוזנת יותר-ל נסיגה הדרגתית ממדיניותו הפרוישראל החל בתהליך ש

ידי -ישראל וצמצום גבולותיו של הבית הלאומי על-למדיניות זו היו התניית העלייה במצב הכלכלה בארץ

ישראל וקביעה ברורה כי הבית הלאומי ייכלל בתוך הארץ ולא יכלול את כל -ניתוקה של עבר הירדן מארץ

  . גבולותיה

אחת הסיבות לכך .  החמירה מאוד האבטלה בקרב היישוב היהודי1926-28בין השנים : משברים כלכליים �

הייתה באי יכולתו של המשק היהודי לספק מקומות עבודה ותשתיות לכל היהודים שהגיעו במסגרת 

, בדרך זו. הפולניסיבה נוספת קשורה למשבר הכלכלי בפולין ולירידה בערך המטבע . העלייה הרביעית

עסקים רבים . כספם של העולים מפולין איבד מערכו והם התקשו לעמוד בהתחייבויותיהם הכלכליות

רמת האבטלה העצומה אפיינה בעיקר . הסחר והבניין נאלצו לפשוט רגל, המלאכה, בתחומי התעשייה

בשנת .  העלייההמשבר הכלכלי הביא למגמות של ירידה מן הארץ והאטת קצב: את הערים הגדולות

  . היה מספר היורדים מהארץ כפול ממספר העולים1927

  פרק שלישי



מחבר הקטע מתנגד להקמת מועצה ציונית בעירק בגלל שהוא חשב שעל היהודים להוכיח נאמנות . א .18

ציונית אשר עלול לפגוע המועצה הבלתי מעורערת לארצם ועליהם להימנע מכל מעשה כמו הקמת 

 על אחת כמה וכמה לאור השתלבותם של  זאת.הודים למוסלמים במדינהביחסים הטובים בין הי

הם בעובדה ש ובמסחר במדינה, תהעיראקי ההשכלה בתנועת -בכלכלה ובחברה העירקיתהיהודים 

 .  הבירהתימאוכלוסימהווים חלק ניכר 

  :הקשיים הנוספים. ב

תימן הייתה הפעילות הציונית בחלק מהארצות כמו עיראק ו: יחס השלטון המקומי אל הפעילות הציונית �

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

עיקר הפעילות . להוציא לאור עיתונים ולשמור על קשר עם התנועה הציונית העולמית, תנועה ציונית

  .  תרומותהציונית בארצות אלו התמקדה בלימוד השפה העברית ובאיסוף

-לאומי בארץ-עם חדירת רעיונות הגזע מאיטליה וגרמניה הנאצית יחד עם הסכסוך הדתי, 30-בשנות ה

  .החמירו השלטונות את יחסם כלפי היהודים ובכללם הפעילים הציוניים, ישראל

 לא הייתה התנגדות ממשית לפעילות 20-בשנות ה: יחס החברה המקומית כלפי הפעילות הציונית �

יהודי - גברה ההתנגדות לציונות בעיקר בגלל ההתפתחויות בסכסוך הערבי30-בשנות ה,  אולם.הציונית

שהתמנה לשומר המקומות הקדושים , חוסייני-אמין אל' חאג, המופתי של ירושלים: ישראל-בארץ

ישראל לסכסוך בינלאומי -הצליח באמצעות תעמולה והסתה להפוך את הסכסוך המקומי בארץ, לאיסלאם

בדרך זו גברה אי הסובלנות כלפי הפעילות ). ט"מאורעות תרפ(לם הערבי והישות הציונית בין העו

 . הציונית בארצות האיסלאם

בתוך הקהילה היהודית התגלעה : יחס של גורמים וקבוצות בקהילה היהודית כלפי הרעיונות הציוניים �

ות הציוניים מאחר שהציונות חברי התנועה הסוציאליסטיות התנגדו לרעיונ: התנגדות לפעילות הציונית

קומוניסטיים שוללים את -הרעיונות הסוציאליסטיים, לעומת זאת. ייצגה והדגישה את הלאום היהודי בלבד

קבוצה נוספת שהתנגדה לרעיונות . הדגשתו של עם זה או אחר ומטיפים לאחוות פועלים בני כל הלאומים

. הכלכלי והחברתי, ור על מעמדם המשפטייקשו לשמ שבהציוניים כללה את המתמערבים והמתבוללים

 .הם ראו עצמם כחלק מהלאום של המעצמה אשר שלטה בארצם וחלקם אף התכחש ללאומיותו היהודית

בתקופה שבין שתי מלחמות העולם לא : יחסה של התנועה הציונית באירופה אל יהודי ארצות האיסלאם �

מיעוט , מיעוט שליחים. ציונית העולמיתהייתה יהדות ארצות האיסלאם בראש מעייניה של התנועה ה

צמצמו את , אמצעים והעדר של חומרי הסברה בשפות המדוברות והמקובלות על יהודי ארצות האיסלאם

 . יכולת ההתפתחות של התנועה הציונית בארצות אלה

  -הגורמים לשינוי. א .19

 את היהודים חוסייני-אמין אל'  האשים המופתי חאג1929בשנת : ישראל-השפעת הסכסוך בארץ •

המופתי ניהל מערכת של . ישראל בניסיון להשתלט על המקומות הקדושים לאיסלאם-בארץ

הסתה ותעמולה אשר הופצה בקרב כלל המוסלמים במזרח התיכון וצפון אפריקה וזאת על מנת 

מערכת הסתה זו שניהל .  כלל אזורי–ישראל לסכסוך דתי -להפוך את הסכסוך המקומי בארץ

הגבירה את השנאה כלפי , "שומר המקומות הקדושים לאיסלאם"הוסמך כשאף , המופתי

 . היהודים



 הגבירה את 1933עליית המשטר הנאצי בגרמניה בשנת : השפעת הנאציזם והפשיזם באירופה •

ידי חוגים -האידיאולוגיה האנטישמית בה דגלו הנאצים אומצה על. השנאה כלפי יהודי האיסלאם

הפעילו תעמולה רבה בארצות ,  ובעלי בריתם האיטלקיםהנאצים. רבים בעולם המוסלמי

השלטון הבריטי והצרפתי נתפסו , לעומת זאת. האיסלאם והציגו עצמם כידידי העולם הערבי

 אנטישמיות לעולמן של -כך החלו לחדור תפיסות גזעניות. כמדכאים של הלאומיות הערבית

 . לציבור הרחב–האליטות המוסלמיות ודרכן 

 פעלו בארצות האיסלאם אגודות לאומיות 30-בשנות ה: מיות בארצות האיסלאםהתגברות הלאו •

אשר מטרתן הייתה לאחד את העולם הערבי סביב רעיון הלאומיות והאחדות תוך ההתנגדות 

ידי התנועות -תהליך ההתמערבות שעברו יהודי האיסלאם פורש על. לכיבוש הקולוניאליסטי

לה יהודי עם הכיבוש הקולוניאליסטי שמדכא כל סממן הלאומיות בארצות האיסלאם כשיתוף פעו

הוחרף היחס כלפי היהודים במקביל להתגברות רגשי הלאומיות , לכן. של לאומיות ערבית

 .באוכלוסייה המוסלמית

 הביא להתחזקות כוחות 30-המשבר הכלכלי בשנות ה: השפעת החרפת האנטישמיות באירופה •

פלגות הימין בצרפת ראו בזרים ובראשם היהודים מ. הימין בפרלמנטים המקומיים באירופה

בארצות שבהן הייתה . כגורמים האחראים להתגברות המשבר הכלכלי בעצם הגירתם למדינה

הורגשה אנטישמיות זו והיא , יריה'כמו בצפון אפריקה ובעיקר באלג, אוכלוסייה אירופית גדולה

חלה החרפה , ה שלטו האיטלקיםב, גם בלוב. השפיעה גם על האוכלוסייה המוסלמית המקומית

עת החליט מוסוליני לאמץ , 30-תהליך זה התפתח בעיקר משלהי שנות ה, ביחס כלפי היהודים

 ".מניפסט הגזע האיטלקי"את 

  :דוגמאות לשינוי זה. ב

 "UNIONE"איטלקים כמו העיתון -תחנות רדיו בתוניסיה ועיתונים פרו: שידורי תעמולה אנטי יהודים �

  . נה ובהם הוצגו היהודים כמשתפי פעולה עם השלטון הקולוניאליסטיהפיצו דברי שט

, עשרות יהודים נרצחו. יריה נערך טבח ביהודי המקום'בעיר זו שבאלג: יריה'פגיעות בקונסטנטין שבאלג �

  .  חנויות נבזזו במהלך פרעות אלו ביהודים200-כ. מאות אחרים נפצעו ומימדי הנזק לרכוש היו גדולים

מגמה זו באה לידי ביטוי : בין ההנהגה הערבית הפלסטינית לחברה הערבית המוסלמיתחיזוק הקשר  �

בארגון ימי צום או תפילות מיוחדות ובהשתתפות בכינוסים כלל , באיסוף כספים למען ערביי פלסטין

ישראל -ונגד היישוב היהודי בארץ, ערביים שנועדו לגבש עמדה ולנקוט צעדים נגד התנועה הציונית בכלל

 .רטבפ

 .1938החלת חוקי הגזע האיטלקיים בלוב בשנת  �

את , בלחצה של התנועה הלאומית התוניסאית, בתוניסיה מנעו הצרפתים: החמרה באיסור פעילות ציונית �

הארץ ", "הקרן הקיימת לישראל" ואת הקרנת סרט התעמולה של 1932בוטינסקי בשנת 'ביקורו של ז

 ".המובטחת




