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שלממלכתילכוחהציונותהפכהעתהכיהאמינוהם'.'נורמליתלאומיתלהתפתחותמוגבלות-בלתי
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חיצוניכוחהיהותמאני'העשהשלטוןגרסברנר.'היישוביתהחברה'שלעיקרייםמאפייניםלעצב

:'פנימיותמלא'כוחהואהבריטיהשלטוןואילו.בלבד

החדשהכובשהכח.במקצתהםאחריםהדברים-.עבשישלהכחכניסתעם.עכשיו...

.אחריםלגביוגםלעצמוכשהואגםתוכיות.פנימיותמלאהוא:'JTslnרקלאהואהזההגדול

הגייסבוש.הנאחריtTJTUIN1'נ'מדקמשלשלהיערנותש.ב'נעלי
עצמיתוהנהגההתאינ1וה',הי-ניל'י,ראה.

התוארקבלתלטסבוי.ח,'(11171-22,1המנדטלאישורעדטי.הכרהשלטוןת.סראששראל.נאיץהישובשל
החברהשלאפיהעלשיכות.,ט.שנ'י,,2-4נ'עמ,נ,תשלס.של.ר',העבייתטה'ביס.האונ,ה'סופ.לפילדוקטור

.[1בדפוס'המ1וכת.כיאשישראל-בארץהלאומית

פרקים-לעסממעמדבספרון(כת.שטימעקעמפער)1915נובמבר,יורק-ניו,'דרכיםפרשח'.גוריון-כן'ד.6
תל,הפועליםתנועתשלוייעודהדרכהלבירור

-

.13'עמ,19742אביב-ביבא

,ח"תרעפורים,השביעיתהחקלאיתכוועידהרברים.'הנאיסהימיםלקראת',כצנלסוןנדל:13'עמ,שם,גורידן-מן7
63-68'עמ,כ"תשי-תשנא.ישראל-ארץפועלימפלגתהוצאת,א.כצנלמון'בכתבי:בספר

_



,משועבדיולכלגמורהרוחניתמנוחהלתת,אמנם.דרכו-האציליתכצורתו-הזההכח

דוקאאכל.מבקשאינוהנפשאתהוא,'דעותיוובשםאלהיובשםעםוכלאישכללך"לקרא

-לשאיפתמעטהלאנה.סכשנשקפתאפשר-החילוניההשפעתובהתגלותביחוד-ממנו

'.אומתנובנימיטבנפשותשלהשאיפות

הכלכלהפוקישאת,וקאפיטאליסטיתאימפריאליסטיתתברה,לדעתו,מייצגהבריטיהשלטון

שלוהסיטיסטר'מנצתרבות'אפואתשלוטישראל-בארץ.ישראל-בארץגםישליטשלהוהדברה

חברתייםכוהותאותםשללאינסטינקטיםעצוםפיתויתהיהזוותרבות,'ובעצמהבכבודהלונדון

מפיתויייפגעולאישראלים-הארץהחלוציםכיאמנםהאמיןברנר.'קליםרווחיםאחריהרודפים'

,הכלכליתההתפתחותשל'הברזלויחולי'בדסהמחלחלתהעירוניות'ועל'מסורת'העלויתגברוזה

'.אלהלכוחותלהיכנעלאביישובאתריםחברתייםיסודותשלביכולתםספקהטילכידומהאבל

-סוציאליסטיתכחברהלהתרקםעתידההיישוביתהחברה'כזמןבאותוהאמיןארלוזורובגם

דומהאבל,.'ההיסטוריהזרםידי-עללילה-בןנקלעשכאילו',חדשלאומי-'חברתמרקם,עממית

-הלא'לכוחותשישהעמוקהההשפעהאתלנתחשידעוהראשוניםביןגםהיהארלוזורובכי

השאיפותשתיכילוהיהברור.'חברה'כהיהודיהיישובשלועיצובוהתפתחותועל'נשלטים.

יהודיתחברהשלויצירתהישראל-כארץדימוגראפייהודירובשליצירתו-ית'העיקרהציוניות

שללביצועהוהכליםהאמצעיםהיהודיהיישובבידייהיואםרקיתממשו-בהמוגדראופיבעלת

בקביעתיתערבריכוזיממלכתיכשלטוןהבריטישהמנדטהיתההראשונההציפייה.כזאתמשימה

שלמורכבתהליךהיאהתיישבותשכלכיוון.סיוע-ושיטותיתרונות.הקלותשייצרוודפוסיםחוקים

עלהשליטה,החיים-רמת,והרכבהההגירהקצב,ההוןהצטברות,ההוןיבואכיןגומלין-יחסי

קבועותתכניותפי-עלחברהלעצבניסיוןכלהרי,והסוציאליתהפיסקאליתהחקיקה.טבע-אוצרות

נכלכזושליטה.הזאתההתיישבותיתהמשוואהשלאיבריהכלעלשליטהומחייבתובעמראש

אינוכזהמצב".מאורגןציבורימשקשלבמסגרתורקאפשריתוהגמישיםהמתחלפיםהגורמים

-אוטונומיבאורחשלו'חברה'האתלפתחהיהודיהיישובעלהכופהוהואישראל-בארץקיים

.ומוגבל
כאותהאכל,'העתידחברת'שלדמותהעלרכותתכניותלרקוםאפואיכלההציוניתהאידיאולוגיה

.כמשקובדפוסיהכחברהבדמותהעמוקחרישידה-על'נשלטים-הלא'הכוחותחרשועצמהעת

שלקבוצהלפנינו,כןאם,מעמידישראל-בארץהיהודיהיישובשלהחברתיתההיסטוריהתיאור

'הפוליטיתהחברה'שללשליטתהמחוץשהיו'מעצביםכוחות'אותםשלאופייםהיהמה,שאלוח

'שובית'היהחברה'שלוההסתגלותההתאמהתהליכיהיומה?השפעתםמידתהיתהומה

החברה'על'הפוליטיתהחברה'שלההשפעהמידתהיתהמה?אלהכוחותשללפעולותיהם

האיץ,בספר,ח,תרע.כבסלי'ד,תקוה-בפתח1נתנ,(הנגיסהלמל)מפנקס.(גרנהח-').והא'-נו
.1!'עמ,ח,תרעיפו,א,והישובהעבורה.1.ולע1לספרות,קונ-והענודה

.שפ1
.72'עמ.נ.4ןהעיה.לעיל,פ.בתב,1ן,11)'היהודיסשלהעממיהסוציאליזם',ארלוזורוב10

אריו11
~

.200'עמ.א.שם,בתביס,11נ19ןהחטרהועדתשלותשבצן-ן.הד,ורוב



ממערכתכתוצאהכהברההיישובשלבהתפתחותווהחסרונותהיתרונותמאזןמהו?'דיישונית

'י?'נשלטים-הלא'1'נשלטים'ההכוחות,'הפוליטיתהחברה'ו'היישוביתההברה'ביןהיחסים

בהכונןהוא.אחתוכלכליתמנהלית.פוליטיתליחידהישראל-ארץאתהפךהבריטיהמנדט

מעצמהשלשלטוןצג"זהמנהל.החיים-תחומיככלמעורבותגילהאשריעילמנהללראשונה

דצעדיםשלרובםרוב.מוגדר'כלכל-חברתימבנהובעלתוכלכלייםפוליטייםאינטרסיםבעלת

הוכתבווהם,החברתית-הכלכליתמשיטתהיוצא-פועלהיוישראל-בארץביצעהבריטישהמנהל

הבריטיתהממשלה.ישראל-בארץבריטניהשללמעמדהמדינייםמשיקוליםוכראשונהבראש

"וסעיףהישירההכלכליההתערבותהאתצמצמה
ליבואישראל-ארץאתחשףהמנדטתקנותשל1

אתלרכושנאלץהיהודיוהיישוב.מומשלאהמנדטהתחייבויותשל6מעיך.מכסיםללאסחורות

השלטוןשלוהתקציבהמסוימדיניותי'.מוגבליםובשטחיםמלאבכסךשלוההתיישבותשטחי

וחייבה,בכללןהממשלהדוצאותשלהאריבחלקבעקיפיןלנושאהיהודיהיישובאתהפכההבריטי

".שלוהמפותחתוהחינוךהבריאותמערכתקיוםשלהעולבעיקרלשאת,בזמןבו.אותו
פרטיודוןלאומיהון-יהודיהוןביבואתלויהיישוביתהכלכלהשלפיתוחההיהאלהבתנאים

הרכושחלקיהיומקורותיואולם-ריביתבתשלוםכרוכותהשקעותיוהיולאהמזלשלמרבה)

מצומצםהוןזהדירלפיכך.חופשיתכתרומהשבאויהודיםשלהפרטיתוההכנסההפרטי

העולמיתהכלכליתבמערכתשחלובתנודותתמידותלוי-ולתכניותלדרישותניחס-בהיקפו

דתיישבותיים-כלכלייםאינטרסיםבעלת'פוליטיתחברה'כהיהודיליישוב.היהודיםשלובפגיעותם

-הארץבמשקהשקעתווצורותעתויו,ההוןיבואממדיעלהכוונהאובקרהאמצעישוסדיולא

של'הסוציאלהרכבהעלבלנדחלקיתשליטהגםהיתה'הפוליטיתחברה'ל.ציבורי-הלאישראלי

תהליכיעלחלקיתשליטהרקלההיתהממילאכךומתוך,ישראל-לארץהיהודיתההגירה

-נדהךהושקעלאזריםמשקעיםשלפרטיהון.בוהסוציאליותהמגמותועלהמשקשלהתגבשותו

הועסקדיהודיהעבודה-כוחשלרובורוב.זרהבבעלותמפעליםבוקמוולאישראל-בארץכלל

לניגודיםהפכושנוצרווהחברתייםהכלכלייםהאינטרסיםוניגודייהודיםמעסיקיםידי-עלממילא

חברתיתבמסגרתזאתכל,'דפוליטיתהחברה'שלעיצובהעלשהשפיעו,'דיישוביתהתברד'בחוך

כלשהםאמצעיםהיולא'הפוליטיתחברה'לואילו,בהיקפהמצומצמתסוציאליתחקיקההיתהשבה

.'היישוביתהחברה'עלמחייכותדתנהגותנורמותאוחקיקהלכפות

הציוניותהמפלגותנאבקובהדוירהאתקבע-בלנדחלקיבאורחכאןשתואר-זהענייניםמצב

דומינאנטיותלעצמןלרכושהצליחומהןאחדות.והגמונידכוחועלהשפעהעלהיהודיביישוב

במישורחולשהגילוואחרות'היישוביתהחברה'פניאתלעצבכדיופוליטיתאידיאולוגית

.[נדפוס]'האיסונומיתההניה.שוהחסיונותהיתרונותמאן'במאדיידון.ת11ה.סונ12

שליס.י',114,-191,ישיאל-נאיץהיהודיתנית.היישהמפהיצרת-נ"מו-,אי.ממאחן.איינכן'ש,יאה3ן

.)1-1ו'עמ.ס-תשל

.2,)-219'עמ,1146מרבניה.הארץומשקדאס~הס.'ננרצק.ק,אצלתותם]יאה14



'פוליטיתחברה,ל'יישוביתיחברהבד

לרכושכרישונותלמפלגותומכריעחשובתנאיהיתהפוליטיתדומינאנטיות.המפלגתי-הפוליטי

.'היישוביתהחברה'התהוותאופןעללהשפיעכדיהכרחי'ותנא'הפוליטיתחברה'בעמדה

,'היישוביתהחברה'עיצובאופןעללהשפעהבהכרחמקרהבכלתורגמהלאפוליטיתהשפעהאולם

אתשעיצבוהיסוד-כמגמותשליטההיהלאפירושה'הפוליטיתחברה'בשליטה.מזהוההיפך

למערכתמחוץ,'נשלט-לא'וחלקם'שובי"'חלקם-אחריםכוחות.היישובשלהחכרתיפרצופו

כוחללאגם-להםוהיתהזובמציאותפעלו,'היישוגיתהחכרה'שלהאוטונומית

ראשיתמאז'כילקבועיהיהנכוןלפיכך.'היישוביחהחברה'עלדומינאנטיתהשפעה-פוליטי

י','פוליטיכוחבתורלהתגבשהאזרחייםהחוגיםהצליחולאהמדינהלהקמתועדהציוניהמפעל
.כחכרה'היישוביתהחברה'עלחותמםלהטביעמהםמנעהלאכשלעצמהזועובדהאולם

ה

שלהחברתיהמבנהידי-עלרבהבמידהעוצבישראל-בארץהיהודיהיישובשלהחכרתיהמכנה

ממדיעלופיקוחויסותשלמכניזםליצירתפעלההציוניתההסתדרותאמנם.היהודיתהעלייה
אין".מוגבלתהיתהעליהשליטתהאולם,הבריטייםהשלטונותעםבתיאוםהרכבהועלהעלייה

אלא,'וץדיול'הממדיועלהסרטיפיקאטיםכמותעלהבריטיהשלטוןעםלמאבקהרקהכוונה

,(]קריטריוןלפיעוליםשלעלייתםעלרקבקרהלההיתהלמעשה.העלייהשלהסוציאלילהרכב

,י4קריטריוןלפיהעלייה-רשיונותשעללכךהסיבהגםהיתהזו.'עובדים'שלעלייתםעלדהיינו
הציונייםלמוסדותאולם.הציוניתהתנועהבתוךהאליםואףהנוקבהפנימיהפוליטיהמאבקהתנהל

שלחשובחלקהיואלהועולים.האחריםהקריטריוניםלפיעוליםשלעלייתםעלבקרההיתהלא

מאישביןבתקופה,ומתוכםעולים3[000,3ארצהעלו19-1947[9השניםבין.'היישוביתהחברה'

.הממשלה'ר'-עלהוגנלהלאשעלייתם,,4[מקטיגוריהעולים1942.000.47ודצמבר1925
-נעליעםשנמנואומובטחתהיתהבארץשהכנסתםעולים000,9-כגםנכנסולערךדומהובתקופה

שישחופשייםמקצועות'בעל-,ן4[מסוגיםישראליות-ארץלירות[,000-מפחותשברשותםהון

סוגים,'וכדAvi,לירות500-מפחותשכרשותםמלאכה-בעלי,ין4[,לירות500-מפחותלאלהם

.משפחות-בעליעוליםברובםהיואלה

היוממנהחמישיות-שתירקאולם,העוליםלמחציתקרובהקיפה,(]קטיגוריה,'העוכדתהעלייה'

באשררקלאמוגבלכוחהיה'פוליטיתחברה'כליישוב-ועודואח.'החלוץ'בהסתדרויותחברים

י'.בתוכה'החלוציתהעלייה'שללהכוונתהבאשרגםאלאככללה'העובדתהעלייה'שללהכוונתה

.ספ'.,99.עם,(תשבהחשוון,ה.אנתם,'הימיןשלטי.פולנוש'וגלאומיהון.פרטיתומה",'נלער'ד1,
הרקע'.י הסוצשללהגמוניה

.(א-תשלןסיווןהדרך.'בארץם~'אל' העקיונותצירת..תכליבעל16
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and.הרבבהואתהעלתהאתווסת.היכולתחוסרשלההשפעהעל
'עמ.טן-תשלסתיו)ו.ניוחים.'דונמאותשתי.ומציאותמיתוס-הראשינותהעליות.,קלנה",נסראה'החברת

29-49.

-,7'עמ.ה-תשירושלים.י-באהאוכלוסיהשלת.הטבעוהתרועהשונ.ה.העליה.ואחריםגורביץ'דן7
"

עור.שעל.7
בפוליןהגוערותועות,ההלו.שרידא.ל:ראההעובדתה.לעליחס.ובס.העוללבללניחסהחלוציתהעלייה

.29,421).עמ.ס-תשלב.אב-תל.19)י-1917



,ההברתיבתחוםמאודמוגבליםויסותאמצעיבעלתהיתה'הפוליטיתהחברה'כיאפואברור

עורר'הרכיעיתהעלייה'משבר.החברתיתהנחינהמןהטרוגניבאורחהתפתחה'היישוניתהתברה'ו

'פנאתהמעצב'בינוני-הזעירמעמד'השלעלייתואתגםלווסתצורךאיןהאםהשאלהאתאמנם
למנועכדילהתערביכלהבריטניהרקאולם?וכלכליתחברתיתמבחינהרצויה-לאבצורה'חברה'ה

לאזאתהתערבותי'.מספק-ולאמצומצםרכושבעלותמשפחותידי-עלישראל-ארץשל'הצפה'

.נתבעה
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