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'שבי ציון' או 'אמיגרנטים בהולים'?
התחדשות ההגירה היהודית לארץ־ישראל בתקופת
הממשל הצבאי1920–1918 ,
מבוא
בשער המאמר :נמל
יפו1925‑1910 ,
(אלבום בית עמנואל ,יפו,
ארכיון התמונות ע"ש
שושנה ואשר הלוי ,יד
יצחק בן־צבי ,ירושלים)

לאחר כיבוש ארץ־ישראל על ידי חיל המשלוח המצרי בפיקודו של הגנרל אדמונד אלנבי ועם תחילת
השלטון האזרחי הבריטי ב־ 1ביולי  ,1920נפתחו שערי הארץ להגירה ,ועשרות אלפי עולים ,מהגרים
ופליטים יהודים באו אליה במהלך שנות העשרים .תקופה זו מכונה בהיסטוריוגרפיה הציונית תקופת
העליות השלישית והרביעית .מספר היהודים שהגיעו לארץ־ישראל בתקופה זו היה גבוה מסך כל
המהגרים היהודים שבאו לארץ־ישראל בשלושים ושתיים שנות העלייה הראשונה והעלייה השנייה.
המהגרים שזה מקרוב באו הקימו יישובים חדשים ,התיישבו בעריה ובמושבותיה של ארץ־ישראל ,הכו
בה שורשים ופתחו בחיים חדשים בארץ החדשה.
התחדשות ההגירה היהודית הייתה המשכה של תקופת ההגירה בשנים שלפני מלחמת העולם
הראשונה :מזרח אירופה הייתה ונשארה מקום המוצא העיקרי שממנו יצאו היהודים ,המצוקה
הכלכלית שם החריפה וכך גם הרדיפות הפוליטיות והפוגרומים .ועם זאת למרות הדמיון במניעי
ההגירה לפני מלחמת העולם ואחריה ,היה הבדל אחד שהשפיע באופן דרמטי על ההגירה לארץ־
ישראל בתקופת המנדט ,ושנבע מחידוש שלא היה קיים קודם לכן .בתקופה זו עיצב השלטון הבריטי
מדיניות הגירה ,נקבעו תקנות שהשפיעו הן על מספר המהגרים שבאו לארץ־ישראל הן על הרכבם
הדמוגרפי ,וקמה מועצת הגירה (לימים לשכת העלייה) מול ממשלת המנדט ,והיא קיבלה עליה לארגן
ולסדר את ההגירה לארץ.
תיקוף העליות לארץ־ישראל בהיסטוריוגרפיה הציונית נקבע על פי אפיון אוכלוסיית המהגרים
שבאו אליה :העלייה שלישית ( )1923–1919אופיינה כחלוצית ,והעלייה הרביעית (— )1928–1924
כבורגנית וזעיר בורגנית 1.בכוונתי לטעון במאמר זה שתיקוף העליות לארץ־ישראל צריך להיקבע
לפי תקנות ההגירה שנחקקו במהלך תקופת המנדט ולא לפי האפיון הסוציולוגי של המהגרים שבאו
לארץ .במילים אחרות :מה שקבע יותר מכול את מספר המהגרים ,את מאפייני הנכנסים ואת אופיו
המיוחד של כל גל הגירה היה מצד אחד מדיניות ההגירה שפתחה וסגרה את שערי הארץ ומהצד
האחר העדפותיה של התנועה הציונית לטיפוס מסוים מאוד של מהגר שיבוא לארץ־ישראל ויתיישב
בה.
1

על תיקוף העליות ראו :ב' בן־אברם וה' ניר ,עיונים בעלייה השלישית :דימוי ומציאות ,ירושלים תשנ"ה .ראו גם:
ח' שהם' ,מהעלייה השלישית לעלייה השנייה ובחזרה :היווצרות החלוקה לתקופות לפי העליות הממוספרות' ,ציון ,עז
(תשע"ב) ,עמ' .222–189
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את מדיניות ההגירה בעשור הראשון למנדט ניתן לחלק לשלוש תקופות .התקופה הראשונה הייתה
תקופת הגירה בלתי מוגבלת — היחידה בכל שנות המנדט — שהחלה בסוף שנת  1918והסתיימה
בספטמבר  .1920התקופה השנייה התחילה עם פרסום תקנות ההגירה הראשונות ,בראשית ספטמבר
 ,1920והסתיימה ב־ 3ביולי  ,1921כאשר נחקקו תקנות הגירה חדשות .בתקופה זו הייתה ההגירה
לארץ־ישראל בהשגחה של התנועה הציונית .המהגרים נחלקו לשני סוגים :סוג א ( )Aהיו אנשים
שההנהלה הציונית ערבה לקיומם בארץ־ישראל ודאגה להם שלא ייפלו למעמסה על הציבור ,וסוג
ב ( )Bהיו מהגרים שהייתה להם כניסה חופשית ולא מוגבלת לארץ ,ושרכושם הספיק למחייתם.
התקופה השלישית החלה בראשית יולי  1921ונמשכה (בשינויים קלים) במהלך שנות העשרים ועד
הספר הלבן של שנת .1939
מאמר זה מתמקד בתקופה הראשונה בלבד :מתחילת כיבוש ארץ־ישראל ועד פקודת ההגירה
הראשונה ,שיצאה לפועל בספטמבר  .1920גדעון ביגר ציין שבעת הכיבוש הבריטי היו בארץ
כ־ 56,000יהודים ,ושביולי  ,1920עם העברת השלטון לידי הנציב הראשון הרברט סמואל ,נאמד
שאראה להלן ,במהלך כל שנת  1919ובששת החודשים
מספר היהודים בארץ ב־ 2.61,000ואכן כפי ַ
הראשונים של  ,1920עד הגעתו של הנציב סמואל ,באו יהודים לארץ .במאמר זה אאמוד את מספר
המהגרים לארץ בתקופה הנדונה ,יהודים וערבים כאחד; אסקור את מאמצי הוועד הזמני ליהודי ארץ־
ישראל להקים מועצת הגירה שתניח את התשתית לארגון ולסידור של ההגירה; אתחקה אחר ראשית
עיצוב מדיניות התנועה הציונית בעניין ההגירה לארץ־ישראל בתחילת שנות העשרים; ואברר מה היו
מאפייני המהגרים שהיו רצויים לה.

ממדי ההגירה היהודית והלא־יהודית בתקופת השלטון הצבאי
עם כינון הממשל הצבאי (או ִ'מנהל שטח האויב הכבוש — דרום') התחדשה ההגירה היהודית והערבית
לארץ־ישראל .אין בידינו נתונים מלאים על כניסתה של אוכלוסייה לא־יהודית לארץ ,אבל ממעט
העדויות שבידינו עולה שערבים שעזבו את הארץ בגלל המלחמה חזרו אליה ברגע שהתאפשר להם
לעשות זאת .מבחינה זו לא היו הגולים הערבים שונים מהגולים היהודים שגורשו מהארץ בשנות
המלחמה ושבו אליה בשעת הכושר הראשונה.
חזרתם של הערבים לארץ־ישראל הדאיגה את ההנהלה הציונית בלונדון ,והיא ביקשה מוועד
הצירים לספק לה נתונים מדויקים ככל שרק ניתן' :בזמן האחרון (מסוף אוגוסט שנה זו [)]1919
התחלתם לשלוח לנו ,עפ"י בקשתנו ,גם רשימת המהגרים הנוכריים ,ומכירים אנחנו לכם תודה
יתרה בעד זה ,כי בהרשימות האלה ישנה לנו עכשיו נחיצות מיוחדת' 3.כותב המכתב לא הסביר מה
2

3

על כיבוש ארץ־ישראל ראו :ג' ביגר ,מושבת כתר או בית לאומי :השפעת השלטון הבריטי על ארץ ישראל ,1930–1917
ירושלים תשמ"ג ,עמ'  .176–172ראו גם :נ' אפרתי ,ממשבר לתקווה :היישוב היהודי בארץ ישראל במלחמת העולם
הראשונה ,ירושלים תשנ"א .על שנת  1919ראו :י' ברטל :1919' ,ארץ בטרם' ,מאוסף פרמן למוזיאון תל אביב –1920
 ,1932תל אביב תשס"ב ,עמ'  .33–26מאמר זה הוא אחד הבודדים שעסקו בשנת הממשל הצבאי כתקופה העומדת
בזכות עצמה ,והראויה לבחינה ולעיון.
המשרד המרכזי בלונדון אל ועד הצירים לארץ־ישראל 13 ,בנובמבר  ,1919עמ'  ,2–1אצ"מ.L2/231 ,
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פירוש 'נחיצות מיוחדת' ,אבל מתקבל הרושם מהמכתב שההנהלה הציונית חששה שחזרה של גולים
ערבים לארץ־ישראל עלולה להקשות על ישום את הצהרת בלפור וביקשה להיערך בהתאם' :עדותן
של הרשימות שהגיעו לידכם ,כי  90–80אחוזים של כל המהגרים הנכרים הם גולים ששבו עכשיו
למולדתם ,מעוררת ספק ידוע אצלנו .בהוכחות הנוגעות לפרט זה ,יש כר נרחב לראות מצד מבקשי
רשיונות הכניסה ,והיינו חפצים לדעת את דעתכם בנידון הזה' 4.על מנת לספק להנהלה הציונית את
המידע הנחוץ ,ישב פקיד של ועד הצירים בנמל יפו וערך רישום של הנכנסים לארץ־ישראל.
על פי ההערכות כ־ 5,400יהודים וערבים נכנסו לארץ־ישראל מראשית תקופת הממשל הצבאי
ועד בואו של הנציב סמואל .יש להניח שמספר הנכנסים היה גבוה בהרבה ,כיוון שברשותנו נתונים
על נמל יפו בלבד ,אך אפשר היה להיכנס לארץ גם מנמל חיפה וגם דרך היבשה ,ושם לא היו נציגים
של ועד הצירים שרשמו את מספר הנכנסים.

טבלה  :1כניסת יהודים ולא־יהודים לארץ־ישראל דרך נמל יפו

4

חודש1920–1919 ,

לא־יהודים

יהודים

פברואר 1919

לא ידוע

284

מרס

90

122

אפריל

50

152

מאי

80

44

יוני

100

1,039

יולי

100

91

אוגוסט

385

174

ספטמבר

158

195

אוקטובר

204

94

נובמבר

115

51

דצמבר

32

708

ינואר 1920

136

91

שם ,עמ' .2
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חודש1920–1919 ,

לא־יהודים

יהודים

פברואר

12

206

מרס

84

213

אפריל

79

204

מאי

28

147

סך הכול

1,653

3,815

מקור :ידיעות המחלקה לסטטיסטיקה ולאינפורמציה 30( 1 ,ביולי  ;)1920אצ"מL2/231 ,

רוב הלא־יהודים שנכנסו לארץ־ישראל היו ערבים שגלו מהארץ ,ושחזרו אליה כאשר הסתיימה
המלחמה .מהנתונים המעטים שבידינו עולה שמרבית השבים היו סוחרים ששהו בתקופת מלחמת
העולם הראשונה בארצות־הברית ,בדרום אמריקה ובאירופה .כך למשל עולה מהדיווחים ש־10
אחוזים בלבד מ־ 420הערבים שהגיעו לנמל יפו בחודשים מרס–יולי  1919היו מהגרים ,והיתר היו
גולים; 5מחציתם היו צעירים ,וכ־ 8אחוזים ילדים .ב־ 19–17באוגוסט  1919הגיעו באניות מבירות
ומאלכסנדריה  64מהגרים;  50אחוז מהם היו סוחרים שבאו מדרום אמריקה :ארגנטינה ,ברזיל
וצ'ילה .כולם על פי הרישומים היו תושבי הארץ שגרו לפני המלחמה בכפרים בקרבת יפו וירושלים6.
ב־ 29–28באוגוסט הגיעו לנמל יפו  151גולים ערבים;  90אחוז מהם שהו בזמן המלחמה באמריקה
ועבדו שם במסחר ובמלאכה .ובחודשים ספטמבר ואוקטובר  1919היו כ־ 80אחוז מהערבים שנכנסו
לארץ־ישראל בנמל יפו סוחרים קטנים מבית לחם ששבו לארץ מאמריקה; כל היתר היו נשים וילדים
שבאו מבירות וממצרים לזמן קצר7.
נתונים אלה עולים בקנה אחד עם סיפורו האישי של החלוץ שלמה זכרין .בזיכרונותיו ב'ספר
העליה השלישית' הוא סיפר שכאשר הגיע לגיל צבא בשנת  1913התלבט אם לעלות לארץ־ישראל
או לבקר את אחיו שהתאכר באחת ממושבות הברון הירש בארגנטינה .זכרין בא לארגנטינה חודשים
ספורים לפני שפרצה מלחמת העולם הראשונה ונאלץ לשהות בה עד סיומה .כדי לקבל רישיון עלייה
לארץ התחזה ליליד הארץ ,שילם דמי חבר לאגודה מוסלמית בארגנטינה ,וקיבל תעודה המעידה עליו
שהוא גולה השב לארצו .בפברואר  1919הוא עזב את חופי לה פלאטה בדרכו לצרפת אך בגלל מחסור
באניות במרסיי התקשה למצוא אנייה והסתובב בחוסר מעש בעיר הנמל' .אחרי שהסתובבנו ברחובות
מארסיי כשבועיים ימים ,צף רעיון בראש אחד הבחורים שלנו ,דוברי ערבית ,לנצל את אחינו הערבים
אשר נקלעו למארסיי בזמן המלחמה ולפניה ונשארו תקועים בה בלי תקווה לחזור לסוריה .מספרם
5
6
7

שם.
שם.
שם.
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היה כ־ 80איש ורובם מחוסרי עבודה ואמצעים' 8.זכרין וחבריו ארגנו הפגנה עם ערבים שדרשו
להחזירם למולדתם ,ויחד הפעילו לחץ על העירייה לפתור את מצוקתם' .תפקידם היה לצעוק ולרעוש
ככל שיוכלו במשרדי עיריית מארסיי ,מלאכה שעשו אותה בשלמות ,עד שאחרי כמה הפגנות כאלו,
שמנעו מפקידי העיריה אפשרות לעבוד ,החליטה עיריית מארסיי להיפטר מהם ויהי מה' 9.העירייה
השיגה להם רישיון יציאה לבירות ,וכך עלה זכרין לארץ־ישראל יחד עם הגולים הערבים; חלקם ירדו
בבירות ,ואחרים בנמל יפו.
במחקרים שעסקו בממדי ההגירה לארץ־ישראל בשנות העשרים בכלל ובשנת  1919בפרט לא
צוינו נתונים מדויקים באשר לשנת  .1919ב'ספר סטטיסטי לארץ־ישראל' ציין דוד גורביץ כי בשנת
 1919באו  806איש 670 ,מתוכם היו עולי 'רוסלאן' 10.משה סיקרון לעומתו ציין שמספר העולים
באותה שנה היה  11.1,806ברוך בן־אברם והנרי ניר טענו כי המספר שציין סיקרון הוא טעות דפוס,
שכן הסטטיסטיקה של גורביץ ,המסתכמת ב־ 1,000עולים פחות ,מבוססת על שיעורי העלייה
החודשיים 12.גורביץ ,הסטטיסטיקאי של ההנהלה הציונית ,הבהיר במאמרו ' 15שנות עלייה' כי
החומר הסטטיסטי על העלייה מספטמבר  1919ועד סוף  1934מבוסס על רישומי לשכות העלייה
בחיפה ,בתל אביב ובירושלים ,שכל יהודי שנכנס לארץ נרשם בהן בכרטיס מיוחד ,שהכיל ידיעות
אישיות עליו :המין ,הגיל ,המצב המשפחתי ,הנתינות ,ארץ המגורים האחרונה ומשלח יד בחו"ל13.
מאחר שהייתה הגירה לארץ־ישראל גם לפני ספטמבר  ,1919בטרם נפתחו לשכות העלייה ,הנתונים
של גורביץ הם חלקיים וממילא אינם מדויקים.
כפי שניתן לראות בטבלה  ,1מספר היהודים שבאו לארץ־ישראל במהלך שנת  1919ובששת
החודשים הראשונים של  1920היה יותר מכפול ממספר הלא־יהודים שבאו לארץ ,ונאמד בכ־3,800
איש .ואולם בקרב האוכלוסייה הלא־היהודית רוב הנכנסים היו גולים ערבים ששבו לכפריהם ,ואילו
בקרב היהודים כ־ 1,200היו גולים וכל היתר מהגרים' .המספרים הבאים מסמנים בעיקר את עלית
היהודים דרך חוף יפו ,כמו כן חלק מיורדי חיפה כ־ 60נפש' ,נכתב ב'ידיעות המחלקה לסטטיסטיקה
ולאינפורמציה' של ועד הצירים' ,ו־ 1,220משבי הגולה אשר באו ממצרים ברכבת ( 740ליפו ו־480
לירושלים) .אבל אין בידינו מספרים על אלה שהגיעו לארץ דרך חוף בירות ודרך מצרים ברכבת'14.
8
9
10
11
12

13

14

ש' זכרין' ,דרך ארגנטינה לארץ־ישראל' ,י' ארז (עורך) ,ספר העליה השלישית ,תל אביב תשכ"ד ,עמ' .201
שם.
ד' גורביץ ,ספר סטטיסטי לארץ־ישראל ,תרפ"ט ,ירושלים תרפ"ט ,עמ'  ,54טבלה .6
מ' סיקרון ,העלייה לישראל  1948עד  ,1953ירושלים תשי"ז ,תוספת סטטיסטית ,טבלה .A1
בן־אברם וניר (לעיל ,הערה  ,)1עמ'  .189מוסק ציין שאין נתונים חודשיים מפורטים של העולים בראשית תקופת
הממשל הצבאי ,ולכן יש להשוות לפעמים נתונים ממקורות שונים .בעשרת החודשים פברואר–דצמבר  1919עלו
לדברי מוסק  1,300איש .מספר זה כולל תושבים חוזרים ואנשים שנכנסו ארצה בלא המלצת ההסתדרות הציונית .ראו:
מ' מוסק' ,בריטניה ומדיניות העליה לארץ־ישראל ,'1928–1918 ,עבודת מוסמך ,האוניברסיטה העברית בירושלים,
תשל"א ,עמ' .10
ד' גורביץ 15' ,שנות עלייה' ,עלייה :קובץ לענייני עלייה ,ב ,ירושלים תרצ"ה ,עמ'  .44ראו גם חיבור פנימי שנכתב עבור
הסוכנות היהודית :מ' יקיר ,תולדות המחלקה לעלייה של ההסתדרות הציונית :השנים הראשונות  ,1927–1919ירושלים
 ,1999עמ' .52
ידיעות המחלקה לסטטיסטיקה ולאינפורמציה 30( 1 ,ביולי  ,)1920עמ'  ,13אצ"מ.L2/231 ,
ק ת ד ר ה  ,1 6 4ת מ ו ז ת ש ע " ז  ,ע מ ' 7 4 - 5 1
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תעודת עלייה
שהונפקה עבור
פליט מארץ־ישראל
ששב ארצה1920 ,
(אצ"מ)

מספר המהגרים והגולים היהודים שבאו לארץ־ישראל היה גבוה לא רק ממספר הערבים שנכנסו
לארץ ,אלא גם ממספר היהודים שנכנסו לארצות־הברית .בשנת  1919היגרו לארצות־הברית כ־3,000
יהודים בלבד; בשנת  1920היגרו אליה  14,000יהודים; ורק בשנת  1921חזרה ההגירה היהודית
לארצות־הברית לממדיה ערב מלחמת העולם הראשונה כאשר היגרו אליה  119,000יהודים15.

סידור ההגירה :צעדים ראשונים
השלטון הבריטי בארץ־ישראל נחלק לשתי תקופות :תקופת השלטון הצבאי ,מראשית הכיבושים
בתחילת שנת  1917ועד סוף יוני  ,1920ותקופת השלטון האזרחי המנדטורי ,מיולי  1920ואילך.
השלטון הצבאי בשטח הכיבוש היה זמני ומוגבל בסמכויותיו ,והיה מופקד עליו הגנרל אלנבי .ניהולה
התקין של הארץ נמסר לידי האדמיניסטרטור הראשי ,שהיה אחראי לניהול שוטף של השטח הכבוש16.
על הכובשים הבריטים חלו צווים ותקנות בין־לאומיות :לספק לאוכלוסייה את השירותים שסופקו
לה לפני הכיבוש ,להכיר בתקפותם של החוקים האזרחיים והפליליים שהיו לפני הכיבוש ,ולגבות
 15ראוH. Liebman, ‘International Migration of the Jews’, W. Willcox (ed.), International Migrations, II, New :
York 1931, p. 474
 16ראו :ר' מקובר ,שלטון ומנהל בארץ ישראל  ,1925–1917ירושלים תשמ"ח ,עמ' .76
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המשרד הארץ־
ישראלי בוורשה,
1923‑1919
(אצ"מ)

מסים 17.לצד מאמצי הצבא הבריטי לנהל את האוכלוסייה בשטחים הכבושים התכנסו נציגי היישוב
והחליטו על הקמת גוף שיהיה סמכות ייצוגית מול שלטון המנדט הבריטי .ב־ 2בינואר  1918התכנסה
האספה המכוננת הראשונה ובחרה את נציגיה לוועד הזמני של יהודי ארץ־ישראל ,ואלה קיבלו עליהם
בין היתר לסדר את ההגירה המתחדשת לארץ־ישראל.
הגולים והמהגרים שבאו לארץ בשנת  1919מצאו יישוב שליקק את פצעי המלחמה ,שמערכותיו
הארגוניות קרסו ,ואשר התקשה בקליטתם 3,800 .היהודים שנכנסו לארץ יצרו מציאות שלא ניתן
היה להתעלם ממנה ,ודרושה הייתה יד מכוונת גם בקליטתם וגם בוויסות ההגירה ובסידורה .היה
ברור לראשי התנועה הציונית שאין להשאיר את הטיפול בהגירה ליָ זמות מקומיות ,וכי על התנועה
הציונית להיערך להתחדשות ההגירה לארץ־ישראל .ואכן סידור ההגירה לארץ־ישראל ופיקוח עליה
באו לידי ביטוי כבר בוועידה הציונית הראשונה שלאחר מלחמת העולם הראשונה ,שנתכנסה בלונדון
בפברואר–מרס  .1919בוועידה זו השתתפו נציגי ההסתדרות הציונית בארצות שונות שיכלו להגיע
באותה העת ללונדון ,והוחלט בה על הקמת מחלקת עלייה ורשת של משרדים ארץ־ישראליים
שיטפלו בבקשות העלייה ברחבי העולם היהודי ובעיקר במזרח אירופה אבל גם בארץ־ישראל18.
ביוני  1919יצאה הודעה רשמית לכלל הארגונים הציוניים שקמה מחלקת עלייה הכפופה למשרד
הציוני המרכזי בלונדון .בהודעה נאמר שבכוונת המחלקה לפתוח לשכות עלייה בארצות המוצא של
ההגירה היהודית; להקים לשכות מודיעין ולצייד את היהודים המבקשים לבוא לארץ במידע עדכני על
 17שם ,עמ' .33
 18י' פרוינדליך וג' יוגב (עורכים) ,הפרוטוקולים של הוועד־הפועל הציוני ,א :פברואר  — 1919ינואר  ,1920תל אביב
תשל"ה ,עמ' .106–105
ק ת ד ר ה  ,1 6 4ת מ ו ז ת ש ע " ז  ,ע מ ' 7 4 - 5 1

'שבי ציון' או 'אמיגרנטים בהולים'? התחדשות ההגירה היהודית לארץ־ישראל בתקופת הממשל הצבאי1920–1918 ,

המסע ועל תנאי החיים בארץ; ולשאת ולתת עם חברות ספנות ועם חברות הובלה על תנאי ההפלגה
לארץ 19.נראה כי התנועה הציונית ניצלה את תקופת הממשל הצבאי כדי לטפל בהגירה המתחדשת
ומצרות.
לארץ־ישראל עוד בטרם ניסחו הבריטים פקודות הגירה מגבילות ֵ
ביישוב היהודי קיבל עליו הוועד הזמני של יהודי ארץ־ישראל בשיתוף פעולה עם ועד הצירים
לארגן את ההגירה בארץ־ישראל .בתקופה העות'מאנית לא נערך רישום מסודר ,ומהגרים באו לארץ־
ישראל ללא הכוונה ובלי שהמוסדות הציונים בארץ היו יכולים לקלוט אותם ולהקל את מצוקתם.
לעומת זאת בתקופת הממשל הצבאי החלה להתעצב בפעם הראשונה מדיניות מסודרת של קבלת
מהגרים כנהוג במדינות מתקדמות קולטות הגירה :רישום מסודר של הנכנסים ושל העוזבים ,יצירת
קשרים עם חברות הספנות ,בדיקות רפואיות בארצות המוצא ובארץ־ישראל ,דאגה למטען המהגרים,
קליטתם בבתי עולים ופיזורם בארץ.
הדגם של הוועד הזמני להליך קליטה מסודר היה תחנת ההגירה אליס איילנד שבארצות־הברית,
אם כי היה הבדל מהותי :בארצות־הברית טיפלה במהגרים מערכת ממשלתית ,ואילו בארץ־ישראל
— עד החלת הממשל האזרחי — היה הטיפול במהגרים (היהודים בלבד) יזמה של ארגון לא־
ממשלתי .ועם זאת דפוסי העבודה שגובשו היו דומים לאלה של רשויות ההגירה בארצות־הברית.
האי אליס איילנד ,הסמוך למנהטן ,נפתח כתחנה לקליטת מהגרים ב־ 1בינואר  ,1892ועד סגירתו
בשנת  1954טופלו בו כ־ 12מיליון מהגרים ,שעברו הליך מיון וקליטה בטרם כניסתם לארצות־
הברית .המהגרים עברו בדיקה רפואית ,ונדרשו להשיב על שאלות שהציגו להם רשויות ההגירה:
שם פרטי ושם משפחה ,משלח יד ,גיל ,קרובים בארצות־הברית והחל בשנת  1899שאלות גם
על המוצא האתני .מהגרים שלא סיימו את הליך הכניסה נשארו ללון במקום ,ומהגרים אחרים
שנמצאו חולים אושפזו וזכו לטיפול רפואי 2 .אחוזים בלבד לא הורשו להיכנס לארצות־הברית
וחזרו לארצות מוצאם 20.גם בארץ־ישראל היה נחוץ מערך מסודר לקליטה ולסיוע למהגרים ,אבל
לשם כך היה צורך להקימו תחילה.
בי"ח בטבת תרע"ט ( 21בדצמבר  )1918התכנס בלשכת המשרד הארץ־ישראלי ביפו הוועד הזמני
ליהודי ארץ־ישראל ,שמטרתו הייתה לכנס בתוך שלושה חודשים את האספה המייסדת (ששמה שונה
עד מהרה לאספת הנבחרים) ולהכין את היישוב לקראת בחירות כלליות .לאספה המכוננת באו באי
הכוח של מושבות יהודה ,ועד הקהילה ביפו ,נציגי יק"א' ,הפועל הצעיר'' ,פועלי ציון'' ,השומר',
מרכז המורים' ,באי כוח חניכי הרצליה ,באי כוח הקלובים הלאומיים הדמוקרטיים בפתח תקווה,
ראשון לציון ונס ציונה וחברי הועדה המסדרת'21.
בישיבות הוועד עסקו בנושאים שונים ומגוונים שנגעו לשיקום היישוב ,שנפגע קשות במלחמה.
בין היתר דנו בסידור ההגירה ובהיערכות היישוב אליה .ב־ 24באפריל  ,1919חודש לאחר כינוס
הוועידה הציונית בלונדון ,החליט הוועד הזמני על הקמת מועצת הגירה ,וחבריה היו ישראל שוחט
 19ראו :יקיר (לעיל ,הערה  ,)13עמ' .6
B. Morneo, Encyclopedia of Ellis Island, London 2004, pp. xi–xix 20
 21כנסת ישראל בארץ ישראל (הועד הלאומי) ,ספר התעודות ,תרע"ח–תש"ח ,ירושלים תש"ט ,עמ' .3
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('אחדות העבודה') ,מנשה מאירוביץ (מושבות יהודה) ,מיכאל ארליך (מרכז בעלי מלאכה) ,רחל
גרזובסקי ('אגודת הנשים') ונחום טברסקי ('הפועל הצעיר')22.
כחודש לאחר ייסוד מועצת ההגירה התכנסו חברי הוועד לישיבה נוספת ,שמטרתה הייתה לדון
בקשיים הרובצים לפתחה של המועצה ובדרכים לפתירתם .ההחלטות שהתקבלו היו חשובות מאוד
והן הניחו את התשתית לקליטת המהגרים במהלך כל שנות העשרים והשלושים .באותה ישיבה נקבע
זמן הטיפול במהגר עם הגעתו לארץ (רווק לא יותר משבעה ימים ,בעלי משפחה לא יותר מעשרה
ימים); הוחלט להקים לשכות עלייה ביפו ,בחיפה ובירושלים; הוסדרו פרטי הירידה לחוף (חתימה
על חוזה עם בעלי הסירות הערבים והעמדת תנאי להעסיק  50אחוז סבלים יהודים וקביעת תשלום
לירידה מהאנייה); וכן הוחלט להקים בית מחסה למהגרים לימים הראשונים ,לפתוח עבורם מטבח
ולסייע להם בחיפוש עבודה23.
בישיבה שהתקיימה ימים אחדים לאחר ההחלטה להקים את התשתית לסידורה ולארגונה של
צוות בית העולים
(כונה גם בית החלוץ) ,ההגירה נקבע תחום עבודתה .הוחלט שמועצת ההגירה היא זו שתהיה אחראית מעתה והלאה לכל
יפו1921‑1918 ,
ארכיון העניינים הנוגעים להגירה היהודית לארץ־ישראל ,ושהיא תתכנס באופן סדיר אחת לשבוע ,בכל יום
(אוסף גרשון גרא,
התמונות ע"ש שושנה ואשר שלישי בשעות אחר הצהריים 24.נוסף על כך הוחלט כי תוגש עזרה כספית למהגרים ,ושהיא תינתן
הלוי ,יד יצחק בן־צבי,
ירושלים)
כהלוואה (אם יש תקווה לסילוקה) או כתמיכה (כשאין תקווה כזאת) .ההלוואות תינתנה מקופת מלווה
בהשתתפות שני באי כוח של מועצת ההגירה,
ואלה אמורים היו לקבוע את מצבו הכלכלי
של המהגר ואת סיכוייו להחזיר את ההלוואה.
את הדיון בטיפוס המהגר הרצוי בארץ־ישראל
החליטו חברי הוועד לדחות לישיבה מיוחדת
אשר אליה יוזמנו ראשי המחלקות המקצועיות
של המחלקה לחקלאות ותעשייה25.
עד כינוס הישיבה על סוג המהגר הרצוי דווח
באחת הישיבות של מועצת ההגירה כי נמצא
ביפו סמוך לים בית בן עשרים ושלושה חדרים
שניתן לשכן בו את המהגרים .המועצה ציינה
'כי השגת דירה למהגרים הוא אחד הצרכים הכי הכרחיים .כאשר באו גולי יפו ממצרים לא היה
בית להכניסם והדירות האחדות שהשיגו עלו יותר ביוקר' 26.בית המהגרים ביפו היה הצעד הראשון
לקראת הקמת בתי עולים מסודרים ומרווחים בשנות העשרים ביפו ,בחיפה ובירושלים .בתים אלה
נוהלו בכל תקופת המנדט באופן קפדני ומסודר מאוד :נעשה בהם רישום מסודר של המהגרים ,ניתנו
22
23
24
25
26

פרוטוקול של אספת הוועד הזמני ,כ"ד–כ"ו בניסן תרע"ט ,אצ"מ.L3/314 ,
פרוטוקול של אספת הוועד הזמני ,כ"ז באייר תרע"ט ,אצ"מ.L3/314 ,
פרוטוקול של אספת הוועד הזמני ,כ"ט באייר תרע"ט ,אצ"מ.L3/314 ,
שם.
מועצת ההגירה אל ועד הצירים ,י"ג בסיוון תרע"ט ,אצ"מ.L3/314 ,
ק ת ד ר ה  ,1 6 4ת מ ו ז ת ש ע " ז  ,ע מ ' 7 4 - 5 1

'שבי ציון' או 'אמיגרנטים בהולים'? התחדשות ההגירה היהודית לארץ־ישראל בתקופת הממשל הצבאי1920–1918 ,

הלוואות ,ונעשו מאמצים לקלוט את המהגרים ולמצוא להם עבודה בעריה ובמושבותיה של הארץ.
בכל בית עולים היו כמה מאות מיטות ,והמהגר קיבל ארוחה חמה ,הלוואה (אם היה צריך) ומידע על
אפשרויות התעסוקה בארץ.
הישיבה בעניין טיפוס המהגר הרצוי בארץ־ישראל נקבעה לאמצע יוני  .1919בתקופה זו כבר
הגיעו לארץ מהגרים לא מעטים ,ומועצת ההגירה התבקשה לתת דעתה על מאפייני אוכלוסיית
המהגרים הנחוצים ליישוב .בישיבה לא התקבלו החלטות דרמטיות ,אבל מהדיון שהתקיים מתברר כי
הייתה זו סוגיה רגישה מדי ,וכי למועצה לא היו די כלים להכריע ולנקוט בה עמדה:
דנו בשאלה ע"ד [על דבר] טפוס המהגר הרצוי לארץ .לשאלה הזאת יש ערך אקטואלי בזה שצריך לתת תשובות
מסוימות על השאלות הבאות בנידון זה מחו"ל .למטרה זו נחוץ היה לקבוע ,מה הם ענפי הפרנסה אשר יוכלו
לעסוק בהם המהגר החדש .אבל מצד שני אי אפשר לתת תשובה ברורה .כל עוד שהתנאים הנוכחיים אינם
קבועים ,לא מהצד הפוליטי ולא מהצד הכלכלי ואי אפשר לקבוע עוד את הצרכים האמיתיים הדרושים לארץ
ולהוציא מסקנות על יסוד שכר־עבודה וצרכי חיים השוררים עתה בארץ .החלטות מסוימות לא נתקבלו27.

היה זה אחד הדיונים הראשונים שהתקיימו לאחר מלחמת העולם הראשונה בנושא הרגיש
שליווה את התנועה הציונית מראשיתה ועד תקופת העלייה ההמונית בשנות החמישים:
טיפוס העולה הרצוי לבניין הארץ 28 .החלטות אמנם לא התקבלו בישיבה אבל היה ברור
לחברים שאין לפתוח את שערי הארץ להגירה המונית ,וכי יש לתת עדיפות למהגרים לפי
יכולת הקליטה של הארץ וצורכי היישוב .יש לציין שלמועצת ההגירה לא הייתה סמכות
להכריע בסוגיה כה רגישה ,אבל היה לה ברור שצריך לעצב מדיניות הגירה רשמית שתכריע
בסוגיה ,ושתעודד אלמנט יצרני לבוא לארץ ולהתיישב בה.
כאמור ההתלבטות באשר לסוג המהגרים הנחוץ לבניית הארץ לא הייתה חידוש בתנועה הציונית.
בשנים  1914–1882באו לארץ־ישראל כ־ 60,000איש ורק מיעוט קטן מתוכם היו ציונים שבאו לארץ־
ישראל בעיקר בגלל כוח משיכתה ופחות בגלל כוחות הדחיפה בארצות מוצאם .לנוכח המגבלות
האובייקטיוויות בקליטת המוני מהגרים בארץ ,התלבטו ראשי התנועה הציונית ומעצבי מדיניות ההגירה
באשר לסוג היהודים הרצוי לבניינה של הארץ 29.דילמה זו הביאה להתגבשות מדיניות עלייה סלקטיווית
שהעדיפה בעלי הון או עולים צעירים בעלי כושר עבודה על פני מהגרים מבוגרים ,עניים וחסרי כול.
 27פרוטוקול של אספת הוועד הזמני ,י"ט בסיוון תרע"ט ,אצ"מ.L3/314 ,
 28על עמדת התנועה הציונית בסוגיה זו בתקופת העלייה הראשונה ראו :מ"ל ליליינבלום' ,דרך לעבור גולים' ,כתבים
אוטוביוגרפיים ,ג ,מהדורת ש' בריימן ,ירושלים תש"ל ,עמ'  ;14–13בתקופת העלייה השנייה :מ' שילה' ,טובת העם או
טובת הארץ :יחסה של התנועה הציונית לעלייה בתקופת העלייה השנייה' ,קתדרה( 46 ,טבת תשמ"ח) ,עמ' ;122–109
וראו גם :הנ"ל' ,עליית המונים ,או עליית נבחרים? היחס לעלייה בימי עלייה ראשונה ושנייה' ,ד' הכהן (עורכת),
קיבוץ גלויות :עלייה לארץ ישראל :מיתוס ומציאות ,ירושלים תשנ"ח ,עמ'  ;130–107בשנות העשרים ראו :ג' אלרואי,
'"מפעל לאומי זה אי אפשר להעמיד על החמלה והרחמים" :תגובת היישוב והתנועה הציונית לפוגרומים באוקראינה
בשנים ,'1920–1918 ,עיונים בתקומת ישראל( 23 ,תשע"ד) ,עמ'  ;450–411בשנות השלושים :א' חלמיש ,במירוץ כפול
נגד הזמן :מדיניות העלייה הציונית בשנות השלושים ,ירושלים תשס"ו; ובשנות החמישים :א' פיקאר ,עולים במשורה:
מדיניות ישראל כלפי עלייתם של יהודי צפון אפריקה ,1956–1951 ,קריית שדה בוקר תשע"ג.
 29ראו :שילה ,טובת העם (שם) .ראו גם :ג' אלרואי ,אימיגרנטים :ההגירה היהודית לארץ ישראל בראשית המאה העשרים,
ירושלים תשס"ד.
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משה ליב ליליינבלום כתב בראשית ימי העלייה הראשונה כי 'אם מעוררים אנו ליישוב הארץ —
אין מחשבתנו אלא על העשירים ,היכולים לקנות להם אחוזות בכסף מלא ולהכין את כל המכשירים
על חשבון עצמם; אבל לעניים אין מקום בארץ ישראל' 30.בשנת  1906נפתחה לשכת המודיעין
של הוועד האודסאי ביפו בראשות מנחם שינקין ,ובשנת  1908נפתח בעיר המשרד הארץ־ישראלי
בראשות ארתור רופין .שני האישים קיבלו מאות רבות של פניות מיהודים ששקלו הגירה לארץ־
ישראל ,והם המליצו להם אם לעלות לארץ ולהתיישב בה או להישאר בארץ מושבם .רופין ושינקין
הכירו את היטב את יכולת הקליטה המוגבלת של ארץ־ישראל ולכן נמנעו מלהמליץ לעניים לבוא
אליה .תשובותיהם מעידות כי הייתה התאמה בין ההון של
כותב המכתב לבין התשובה שקיבל .חסרי הון קיבלו בדרך
כלל תשובה שלילית או מסויגת שעיקרה שלא לבוא ,בעוד
שלבעלי אמצעים הומלץ לבוא ולהשתקע בארץ .יש לציין
ששינקין ורופין לא יכלו לאכוף את מדיניותם הסלקטיווית
שהעדיפה בעלי הון ,ומהגרים עניים פקדו את ארץ־ישראל
במהלך כל תקופת העלייה השנייה31.
עמדתם העקרונית של שינקין ורופין בעניין סוג
המהגרים הנחוצים ליישוב היהודי עלתה שוב לדיון —
וביתר שאת — בראשית שנות העשרים .בתחילת פברואר
 1920התמנה שינקין באופן רשמי לראש לשכת העלייה
ביפו .מעורבותו בענייני ההגירה לארץ־ישראל ופעילותו
בלשכת המודיעין בראשית המאה העשרים היו מן הסיבות המרכזיות למינויו לראש לשכת העלייה
של ועד הצירים 32.בתקופת מלחמת העולם הראשונה גורש שינקין מארץ־ישראל ,עבר לארצות־
הברית ,ועם סיום המלחמה חזר לארץ .נראה כי לא היה מועמד טוב ממנו לתפקיד בעת ההיא .הוא
לא רק הבין את החשיבות בסידור ובארגון של ההגירה ,אלא גם הכיר בצורך לקבוע מהו טיפוס
המהגר הנחוץ ליישוב ארץ־ישראל .במכתב אל ההסתדרות הציונית כתב שהוא מתכבד להודיע 'כי
מטעם ועד הצירים לא"י הסתדרה פה ביפו הלשכה המרכזית לעניני העולים שאני נתכבדתי לעמוד
בראשה וסניפים לנו בירושלים ,חיפה ,טבריה ,צפת ובירוט' 33.הוא ציין שישלח בקרוב את התכנית
המפורטת של הלשכה אבל בינתיים ביקש מההסתדרות הציונית שתשתדל לספק מידע מעודכן
ומדויק על מספר היוצאים לארץ ובעיקר על מצבם הכלכלי ,אם הם עניים או אמידים .מלבד רישום
מדויק של היוצאים והנכנסים לארץ ביקש שינקין לעשות סדר בהליך כניסת המהגרים לארץ:
30
31
32
33

ליליינבלום (לעיל ,הערה  )28עמ' .14
ראו :שילה ,טובת העם (לעיל ,הערה .)28
על לשכת המודיעין של שינקין ראו :מ' שילה' ,לשכת המודיעין של שיינקין ביפו' ,הציונות ,יז (תשנ"ג) ,עמ' ;70–39
ראו גם :אלרואי (לעיל ,הערה  ,)29עמ' .77–35
שינקין אל הסתדרות הציונית 3 ,בפברואר  ,1920אצ"מ.S4/368 ,
ק ת ד ר ה  ,1 6 4ת מ ו ז ת ש ע " ז  ,ע מ ' 7 4 - 5 1

'שבי ציון' או 'אמיגרנטים בהולים'? התחדשות ההגירה היהודית לארץ־ישראל בתקופת הממשל הצבאי1920–1918 ,

בעוד זמן קצר נשלח לכם בשביל הנוסעים לא"י )1( :פתקאות להדביק על החפצים ,להבדיל בין החבילות
של היד שנחוץ לקחתם עם הנוסע [ ]...ברדתו מן האניה ולהביא אותו למלון .את החבילות האלו עפ"י רוב
לא יבקרו בבית המכס ,אם לא ישתמשו בזה איזה נוסעים לרעה ולב[ו]שתנו ובין החבילות הגדולות של מטען
(באגאז') שנקח אותם מן האניה בסירות מיוחדות אל המחסנים שיש לנו על החֹף ושהנוסעים יוכלו לקבלם
בנוחם מעט מהדרך; ( )2רשימות עולים בשביל כל נוסע שיכתוב את המספר והמין של החבילות השונות
שישנן אתו בספינה את הנמצא בחבילות ,בגדים ,לבנים ,כלי בית ,סחורה וכדומה [ ]...זה יועיל הרבה להקל
ולמהר את עלית הנוסעים והחפצים בסדר ובכבוד הראוי לשבי ציון ולא כאמיגרנטים בהולים [ההדגשה
שלי]34 .

לראשונה בתולדות ההגירה לארץ־ישראל נעשה ניסיון להסדיר את הליך הירידה מהאנייה לנמל,
לקבוע כללים של מותר ואסור ,ולהסביר למהגר איזו כבודה הוא יכול לקחת ִאתו ואיזו עליו להשאיר
באנייה ולהפקיד בידי הסבלים .במקביל החל שינקין להקים לשכות עלייה בערי נמל שלאורך נתיבי
ההפלגה של האניות :בירות ,אלכסנדריה ,פורט סעיד וצידון .ללשכות אלה הייתה חשיבות רבה,
כיוון שמהגרים רבים שביקשו להיכנס לארץ נאלצו לעבור בערים אלו ולהסדיר שם את ניירותיהם
אצל הקונסול האנגלי' .פה לא נותנים להכנס לאלו שאין להם ויזה מהקונסול האנגלי' ,כתב שינקין
להסתדרות הציונית' ,הם יורדים בבירות ולאחר הרבה השתדלויות הם משיגים רשיונות לבוא בדרך
היבשה לחיפה או לגליל העליון .בבירות סדרנו עתה ועד העליה עם פקיד בשכר שם .הפקיד הוא מר
טריפון ,צעיר חרוץ ומקובל אצל הרשות הצרפתית והאנגלית שם'35.
הסיבות להקמת ועד עלייה בבירות היו דומות לאלה שהביאו את הוועד הזמני לייסד את מועצת
ההגירה ביפו .המהגרים היהודים שהגיעו לערי הנמל במצרים ובלבנון הפכו למעמסה על הקהילה
היהודית ,שהתקשתה להעניק להם סיוע ולטפל בבעיותיהם' .במשך הזמן הזה הספקתי לראות
ולהתבונן לאי סדר של ועדי העליה בצידון ובירות' ,כתב טריפון לשינקין' ,לצידון באים אנשים
מתגלגלים על רצפות בית הכנסת שבועות שלמים ,סובלים קֹר ורעב .העגלונים לוקחים אצליהם כמה
שהם רוצים בעד העבר[ת]ם לחיפו או להביאם מבירות .אין שום איש שידאג לזה ויתערב בזה .בבירות
אותו הדבר .באים אנשים ובעלי הסירות שוללים וגונבים מהם חפציהם ומובילים לאן שהם רוצים'36.
טריפון דיווח עוד לשינקין שבעת שהייתו בצידון ובבירות הוא שלח מהגרים יהודים לארץ־ישראל
'בדרכים שונות :ברכיבה דרך הרים ,דרך צור וגם הרבה דרך האניות' 37.דיווחים אלה מחזקים את
הטענה שמספר המהגרים שבאו לארץ־ישראל בתקופת הממשל הצבאי גבוה בהרבה מנתוני לשכת
המודיעין של ועד הצירים ,ושרבים נכנסו דרך היבשה ולא נספרו ונרשמו כנהוג וכמקובל.
לנוכח מצוקת המהגרים והצורך לטפל בבעיותיהם הקים ועד העדה העברית בבירות ועדה לענייני
עלייה' :הננו מתכבדים להודיע לכ'[בודו (שינקין)] כי ועד העיר בירות דן באספתו האחרונה על תכנית
העליה שהוצעה במכתבו הנ"ל והחליט למנות ועדה מיוחדת לשם סידור עניני העולים בעירנו []...
34
35
36
37

שם.
שינקין אל לשכת המודיעין של ההסתדרות הציונית בקושטא 23 ,באפריל  ,1920אצ"מ.S4/368 ,
טריפון אל שינקין 30 ,במרס  ,1920אצ"מ.S4/368 ,
שם.

63

קתדרה

קתדרה

מנחם אוסישקין,
צילום 1934‑1924
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המרכבת מאנשים מסורים לרעיון ,תבוא בקשר דברים עם כ' באֹפן ישיר בכל הנוגע לעניני
הועדה זאתֻ ,
העליה' 38.על מנות לעזור למהגרים המגיעים לבירות ולצידון הציע טריפון לשינקין לנקוט שלוש
פעולות הכרחיות לסידור ההגירה :למצוא בית למהגרים' ,נחוץ מאוד מרוהט לכל הפחות בשביל 25
איש'; למנות נציג מטעם ועד הצירים שיעלה על האניות לקבל את הנוסעים' ,לסדרם בסירות עם
חפציהם ,להובילם לבית ולהשתדל תכף לשלחם הלאה באיזה דרך שהיא'; ולשכור משרד במקום קבוע
בעיר ,על מנת 'שהעובר ידע לאן לפנות ולא יעמֹד ימים שלמים תחת דלתות חברי ועד העיר'39.
במקביל להקמת לשכת המודיעין בבירות שקדה ההסתדרות הציונית על ייסוד לשכת מודיעין
באלכסנדריה ,שהייתה עיר נמל חשובה ותחנת ביניים למהגרים יהודים שהפליגו לארץ־ישראל מנמל
טריאסט .בראשית יוני  1920הודיע ועד הצירים למשרד
המרכזי של ההסתדרות הציונית על הקמת לשכת מודיעין
שתשמש גם בתור משרד עלייה .התקציב החודשי שהעמידה
ההסתדרות הציונית לרשות לשכות המודיעין במצרים היה
קטן מאוד ,ולמעשה לא ִאפשר ללשכה באלכסנדריה לטפל
באופן יעיל ומהיר במהגרים .על כן הציע מנחם אוסישקין
שהקהילה היהודית העשירה באלכסנדריה תתגייס לעזרה:
'למכתבכם זה שבו הנכם מצי[ע]ים לפנינו להקציב ללשכה
זו תמיכה ָחדשית של  15לי"מ [לירות מצריות] ,צרופה
הערה של האדון אוסישקין כי לדעתו עדת אלכסנדריה די
עשירה בכדי להספיק את צרכי הלשכה וכי עלינו להסתפק
לעת עתה בהחזקת הלשכה הקאירית בהוצאותינו'40.
משגבר העומס על לשכת המודיעין באלכסנדריה לא היה מנוס מלמצוא בית מחסה למהגרים
היהודים השוהים בעיר .מזכיר לשכת המודיעין ביקש את הסכמתו של ועד הצירים לייסד 'בית
חלוצים' ,שבו יתרכזו המהגרים עד הפלגתם לארץ:
הננו מאשרים את קבלת מכתבם מיום  19.6.1921בנוגע לבית החלוצים בעירנו .החלוצים הנמצאים פה עולים
לנו להוצאות מרובות .אנחנו משלמים בכל יום בשביל מלון ותה  6פונט בשביל כל איש ,חוץ מהאֹכל שהוא
עדיין בלתי מסודר מחֹסר בית חלוצים ולכן יעצנו לכם במכתבנו האחרון להתעניין בשאלה זו .אנחנו מצאנו
ב־[ Miharem Beyבית] בעל שתי קומות; יש לו שמונה חדרים גדולים וגם מקום חופשי מסביב לבית .הבית
הזה יכול להכיל בקרבו מ־ 150עד  200חלוצים ויעלה לנו שכר דירה של  180פונט לשנה .הננו מייעצים לכם
לסדר בית חלוצי בעירנו ,כי כפי שאנו יודעים לא יוכלו כעת לשלֹח לא"י קבוצות גדולות של חלוצים []...
שעל פי רוב יצטרכו לחכות פה ימים אחדים עד שישיגו אניה להמשיך את דרכם לא"י ובכדי לקמץ בהוצאות
מרובות הננו מייעצים לכם להתעניין בשאלה זו ולסדר בהקדם האפשר[י] בית חלוצים בעירנו41 .
38
39
40
41

ועד העדה העברית ,בירות ,אל שינקין 30 ,במרס  ,1920אצ"מ.S4/368 ,
טריפון אל שינקין 30 ,במרס  ,1920אצ"מ .S4/368 ,על מצב המהגרים בבירות ראו גם :עובר־אורח' ,בירות' ,הפועל
הצעיר ,י"ד בניסן תרע"ט ( 14באפריל  ,)1919עמ' .24
ההנהלה הציונית בלונדון אל ועד הצירים 11 ,ביוני  ,1920אצ"מ.S6/327 ,
מזכיר לשכת המודיעין באלכסנדריה אל ועד הצירים 23 ,ביוני  ,1921אצ"מ.S6/327 ,
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'שבי ציון' או 'אמיגרנטים בהולים'? התחדשות ההגירה היהודית לארץ־ישראל בתקופת הממשל הצבאי1920–1918 ,

לא ידוע מה הייתה תגובתו של אוסישקין על היזמה ,אבל הרעיון להקים באלכסנדריה 'בית חלוצים'
מצטרף לרעיונות סיוע אחרים שהתגבשו — ושאף יצאו אל הפועל — בתקופת הממשל הצבאי .ערב
הגעתו של הנציב הרברט סמואל לארץ־ישראל בקיץ  1920היה בארץ ובערי חוף סמוכות לה מערך
מאורגן ומסודר של לשכות עלייה ,שקיבלו את העולים ועזרו בקליטתם .בתוך פרק זמן קצר יחסית,
מסוף המלחמה ועד כינון הממשל האזרחי ,הצליחה מועצת ההגירה של הוועד הזמני ליצור — חרף
הקשיים הרבים — תשתית ראויה ומודרנית לקליטת ההגירה ,וזו התפתחה והשתכללה בשנות העשרים
והשלושים .על רקע הקמת התשתית לקליטת המהגרים יש לבדוק מי נהנו מהשירותים שהציעו
לשכות העלייה למהגרים .במילים אחרות ,מה היו מאפייני אוכלוסיית המהגרים שבא לארץ־ישראל
בתקופת השלטון הצבאי ובראשית המנדט?

'שבי ציון' או 'אמיגרנטים בהולים'?
ההנחה המקובלת במחקר היא שמרבית עולי העלייה השלישית המוגדרים חלוצים — כלומר עולים
בסוף שנות העשרה לחייהם ,רווקים ובעלי השקפת עולם סוציאליסטית — באו לארץ עד סוף שנת
 ,1921ושמשנה זו ואילך ירד חלקם בכלל העולים .בן־אברם וניר הסיקו מכך כי לא כל העלייה
השלישית הייתה חלוצית ,אלא לכל היותר העולים שבאו בשנים  .1921–1919ניתוח הרכב אוכלוסיית
המהגרים בשנת  1919על פי דו"חות ועד הצירים סותר את טענות ניר ובן־אברם ומלמד כי גם בשנים
הראשונות לא התאפיינה העלייה לארץ כעלייה חלוצית.
בשנים  1932–1919הגיעו לארץ־ישראל כ־ 126,300איש .המחלקה לסטטיסטיקה של ההנהלה
הציונית לא ערכה בשנות העשרים רישום מסודר של הנכנסים ,ועל כן אין בידינו נתונים מלאים על
הרכב אוכלוסיית המהגרים .ההיסטוריון והכלכלן יעקב מצר עשה ניסיון חלוצי לפענח את ההרכב
הדמוגרפי של המהגרים לארץ־ישראל בשנות העשרים .מסקנותיו מבוססות על מאגר נתונים ייחודי
המורכב מכרטסות אישיות של מועמדים לעלייה ,שחלקם הגיעו לארץ וחלקם לא הגיעו .המאגר כולל
 53,191שמות ,שהם כ־ 42אחוז מסך הנכנסים לארץ־ישראל בשנות העשרים42.
כאמור נתונים מלאים על ההגירה בעשור הראשון למנדט אין בידינו ,ומצר במחקרו החלוצי ניסה
למלא את החסר ,אבל יש בידינו סטטיסטיקה מדויקת ומהימנה על ההגירה בתקופת הממשל הצבאי,
שפורסמה ב'ידיעות המחלקה לסטטיסטיקה' של ועד הצירים ביולי  43.1920השוואה בין נתוניו של
מצר על ההגירה בעשור הראשון למנדט לבין מאפייני אוכלוסיית המהגרים שנכנסה לארץ־ישראל
בתקופת הממשל הצבאי ועד פקודת ההגירה הראשונה ,מלמדת על הבדלים משמעותיים ועל כך
שמאפייני המהגרים משנת  1919ועד ספטמבר  — 1920שנות ההגירה החופשית לארץ־ישראל — היו
שונים מהממוצע הרב שנתי בשנים .1932–1919

J. Metzer, Jewish Immigration to Palestine in the Long 1920s: An Exploratory Examination, Jerusalem 2007 42
 43ידיעות המחלקה לסטטיסטיקה (לעיל ,הערה .)14
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גרף  :1התפלגות אוכלוסיית המהגרים בשנים  1932–1919 ,1920–1919לפי מין
120
100

41

41

59

59

1919‑1932

1919‑1920

80
60
40
20

גברים

מקור :מצר (לעיל ,הערה  ;)42ידיעות
המחלקה לסטטיסטיקה (לעיל ,הערה )14

0

נשים

גרף  1מלמד על דמיון בין שתי
התקופות בקטגוריה של מין59 :
אחוז מהמהגרים היו גברים ו־41
אחוז נשים בשנים ,1920–1919
.1932–1919

גרף  :2התפלגות אוכלוסיית המהגרים בשנים  1932–1919 ,1920–1919לפי גיל
120
100

17

18

68

51

80

מקור :מצר (לעיל ,הערה  ;)42ידיעות
המחלקה לסטטיסטיקה (לעיל ,הערה )14

60

 15אחוז מהנכנסים לארץ־ישראל
40
במהלך שנות העשרים היו ילדים
עד גיל ארבע עשרה;  68אחוז
20
31
היו בגילים חמש עשרה — עשרים
15
0
ותשע; ו־ 17אחוז היו מגיל
1919‑1920
1919‑1932
ארבעים ומעלה .ואולם הנתונים
+40
15‑40
0‑14
על הרכב אוכלוסיית המהגרים
לארץ־ישראל בשנים  1920–1919שונים 31 :אחוז מהנכנסים היו ילדים עד גיל ארבע עשרה;  51אחוז
היו בגילים חמש עשרה — עשרים ותשע; ו־ 18אחוז היו מעל גיל ארבעים .כלומר שיעור הילדים מבין
המהגרים שבאו לארץ־ישראל בתקופת הממשל הצבאי היה יותר מפי שניים משיעורם בכלל ההגירה
בתקופת העליות השלישית והרביעית.
ק ת ד ר ה  ,1 6 4ת מ ו ז ת ש ע " ז  ,ע מ ' 7 4 - 5 1
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גרף  :3התפלגות אוכלוסיית המהגרים בשנים  1932–1919 ,1920–1919לפי מצב משפחתי
120
100

מקור :מצר (לעיל ,הערה  ;)42ידיעות המחלקה לסטטיסטיקה
(לעיל ,הערה )14

30
58

80
60

שיעור גבוה של ילדים מלמד על המצב המשפחתי
של המהגרים לארץ־ישראל 70 .אחוז מהנכנסים
לארץ־ישראל בשנים  1920–1919היו נשואים ובעלי
משפחה ,ו־ 30אחוז היו רווקים ורווקות .לעומת זאת
במהלך שנות העשרים כמעט התהפך היחס בין נשואים
לרווקים .שיעור הלא־נשואים עלה פי שניים ,מ־30
אחוז ל־ 58אחוז ,ושיעור הנשואים ירד ל־ 42אחוז.

70
42

20

1919‑1932
נשואים

40

1919‑1920
רווקים

לאור ממצאים אלה מעניין לבחון מדוע היה ההרכב הדמוגרפי של ההגירה לארץ־ישראל לפני
פקודת ההגירה הראשונה שונה מההרכב הדמוגרפי של ההגירה בכל תקופת העליות השלישית
והרביעית ואפילו מתקופת העלייה השלישית בלבד .מדוע הגיעו לארץ בשנים אלו יותר ילדים ויותר
משפחות? שלוש סיבות מרכזיות לשוני במאפייני אוכלוסיית המהגרים:
א .חזרתם של מגורשי ארץ־ישראל — במהלך שנת  1919חזרו מגורשי מלחמת העולם הראשונה
לארץ־ישראל ,ובאוכלוסייה זו היה שיעור גבוה של משפחות וילדים .עם זאת אין די בכך כדי להסביר
את השוני ,כיוון שהמגורשים החוזרים היו רק  32אחוז מכלל הנכנסים לארץ־ישראל ,וגם מקרב
 68אחוזי הנכנסים לארץ שלא היו גולים אלא מהגרים ,רבע היו ילדים;  58אחוז היו בגילים חמש
עשרה — עשרים ותשע; ו־ 18אחוז היו מעל גיל ארבעים44.
ב .הפוגרומים באוקראינה — בשנים  1920–1918התחוללה באוקראינה מלחמת אזרחים עקובה
מדם ובמהלכה נרצחו ונפצעו כ־ 100,000יהודים .עיירות נשרפו ,קהילות הושמדו ,רכוש יהודי נבזז,
יהודים הוצאו להורג במיתות שונות ומוזרות ,נשים נאנסו ,הוכו והושפלו ,ועשרות אלפי יתומים
נאספו וטופלו בידי ארגוני סיוע יהודיים .היה זה אסון לאומי בהיקף שלא נודע כמותו .משלחות
שיצאו לחקור את הסיבות לפוגרומים ,לתעד אותם ולסייע חומרית ונפשית לניצולים ,לא הותירו מקום
לספק שהטבח שהתחולל ביהדות אוקראינה היה אחד האירועים האלימים והאכזריים בהיסטוריה של
העם היהודי מאז ימיו של בוגדן חמלניצקי בשנים ת"ח ות"ט ( .)1648ההיסטוריוגרפיה הציונית שדנה
 44ראו :ג' אלרואי"' ,רוסלאן" :האומנם הסנונית הראשונה המבשרת את בוא ה"עלייה השלישית"?' ,קתדרה( 107 ,ניסן
תשס"ג) ,עמ' .80–63
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בית ספר
באלכסנדריה
שהקימה חנה
יהודית לנדאו,
ממגורשי
ארץ־ישראל,
1918‑1914

(ארכיון התמונות
ע"ש שושנה ואשר הלוי,
יד יצחק בן־צבי ,ירושלים)

בהגירה לארץ־ישראל בתקופת העליות השלישית והרביעית התעלמה מגורמי הדחיפה באוקראינה
ובחנה את ההגירה לארץ במנותק מהאירועים האלימים של מלחמת האזרחים 45.הפוגרומים ומעשי
הרצח המזוויעים היו בקושי הערת שוליים בנרטיב הציוני ונותקו מההקשר הארץ־ישראלי ,אף כי
רבים מן הנכנסים לארץ־ישראל בשנים  1920–1919היו פליטים שנסו על נפשם .כיוון שההגירה
 45ראו למשל :בן־אברם וניר (לעיל ,הערה  .)1המחברים אמנם דנו באופן ביקורתי בתקופת העלייה השלישית והצביעו על
פער בין הדימוי למציאות ,אבל רצח יהדות אוקראינה כגורם לעלייה לארץ־ישראל רק נזכר שם בשולי הדיון .באותו
עניין ראו גם :ד"ה שפירא' ,ראשיתה של העפלה :שנות הממשל הצבאי  ,'1920–1918א' שפירא (עורכת) ,העפלה:
מאסף לתולדות ההצלה ,הבריחה ,ההעפלה ושארית הפליטה ,תל אביב תש"ן ,עמ'  .43–15וראו עוד :מ' ליסק' ,עלייה
קליטה ובניין חברה יהודית בארץ־ישראל בשנות העשרים ( ,')1930–1918הנ"ל ,א' שפירא וג' כהן (עורכים) ,תולדות
היישוב היהודי בארץ־ישראל מאז העלייה הראשונה :תקופת המנדט הבריטי ,חלק שני ,ירושלים תשנ"ה ,עמ' .302–173
במאמר זה אין שום התייחסות לפוגרומים כגורם בעל חשיבות לעלייה לארץ־ישראל .חלמיש כתבה במבוא לספרה על
מדיניות העלייה הציונית בשנות השלושים ,בתת־הפרק 'מדיניות העלייה והקליטה של ההסתדרות הציונית עד ,'1931
שמספר המועמדים לעלייה בראשית שנות העשרים היה גדול ,מכיוון 'שיהודי מזרח אירופה סבלו מרדיפות ומפרעות,
וקשה במיוחד היה מצבם של יהודי אוקראינה שנקלעו בחורף  1919/1918לשדה הקרב בין הלבנים לאדומים .משלהי
 1917עד שנת  1920נהרגו שם כ־ 75,000יהודים ,רבבות נפצעו ,נשים נאנסו ורכוש רב של יהודים הושחת' (חלמיש
[לעיל ,הערה  ,]28עמ'  .)15חלמיש אמנם הסבה את תשומת לב הקוראים לרצח ואף ציינה את מספר הנרצחים ,אבל
זאת בניסיון להסביר את מספרם הגדול של המועמדים לעלייה ולא כאירוע מכונן שבצלו צריך לבחון את מדיניות
העלייה הציונית בשנות העשרים ,כפי שבחנה מדיניות זו בשנות השלושים על רקע עליית הנאצים לשלטון .ראו גם:
א' חלמיש' ,יחסו של ויצמן לעלייה בין מלחמות העולם' ,א' כהן ומ' חזן (עורכים) ,ויצמן :מנהיג הציונות ,ירושלים תשע"ו,
עמ'  .298–261פעילותו של ויצמן בשנות העשרים נבחנה במאמר לעיל במנותק מהאירועים האלימים במזרח אירופה
למעט ההערה הלקונית ש'במזרח אירופה יהודים סבלו ממצוקה חריפה בשל פגעי המלחמה והפוגרומים שנעשו בהם
בפולין ,באוקראינה ובמקומות אחרים'.
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לארצות־הברית עדיין הייתה מוגבלת ושעריה טרם נפתחו ,הייתה ארץ־ישראל יעד ההגירה האפשרי
היחיד לניצולים.
ג .היעדר מדיניות הגירה — סיבה זו היא המשכה של הקודמת .מינואר  1919עד ספטמבר 1920
ההרגה באוקראינה שהיגרו
לא הייתה מדיניות הגירה לארץ־ישראל ושעריה היו פתוחים .פליטי גיא ֵ
לארץ־ישראל ניצלו תקופת ביניים זו ובאו לארץ בטרם נקבעה מדיניות הגירה סלקטיווית שהעדיפה
את הצעירים על פני התשושים ,החלשים והמבוגרים .אוכלוסייה נזקקת זו העסיקה את מועצת
ההגירה ואת ראשי היישוב .בהדרגה החלה להתעצב מדיניות הגירה סלקטיווית שהעדיפה מהגרים
מסוג מסוים .כיוון שלא ניתן היה להחזיר לארצות המוצא את מי שכבר הגיעו והם נפלו למעמסה
על המוסדות הארץ־ישראליים ,הופעלו לחצים על לשכות העלייה באירופה לשלוח רק את הכשירים
ואת הבריאים בגופם ובנפשם .ההנחיות שקיבלו מנהלי לשכות העלייה באירופה מוועד הצירים
היו ברורות ולא הותירו כל מקום לפרשנות :אין לעלות גורמים בלתי רצויים — בעיקר את פליטי
הפוגרומים — שבשל מצבם אינם יכולים לקחת חלק בבניית ארץ־ישראל:
עליכם להעיר ,אפוא את תשומת לבן של כל הלשכות הציוניות הבאות אתכם בקשרים ,בנוגע לענייני העליה,
כי צריכה להיות בדיקה מעולה על כל מהגר ומהגר; צריך לשים לב למצב הבריאות ,בגוף וברוח של המהגרים.
מקוים אנו כי יעלה בידכם להשפיע על הלשכות האלו לעבֹד ברוח של מתינות וסבלנות ושלא לקלקל ע"י
פזיזות ודחיקת הקץ46 .

דברים ברוח דומה כתב אוסישקין אל זאב טיומקין ,מנהל לשכת העלייה בקושטא ,וביקש ממנו
לשלוח לארץ־ישראל רק את הבריאים בגופם ובנפשם' :בשלחכם מהגרים ֵהנה תבדקו בשבע בדיקות
שהאלמנט הבא אל הארץ יהיה די בריא ברוחו ובגופו .כי בין הבאים בימים האחרונים ישנם כאלה
שלקויים הם עד מאוד ואינם מסוגלים כלל להתיישב בארץ וגם אחוז לא טוב אחד דיו לקלקל הרבה
והרבה מאוד' 47.גם אל ראשי לשכת המודיעין באלכסנדריה נשלחו הנחיות ברוח דומה:
בנוגע למספר האנשים שהוקצב לכם ,תקבלו מספרים מדויקים ממשרדנו המרכזי בלונדון .בינתיים הננו
להודיעכם כי רק מספר ֻמגבל של אנשים המוכשרים לעבודה גופנית קשה כגון :סלול דרכים וכדומה יכולים
להכנס לארץ כעת ,אפילו אנשים בעלי מקצוע צריכים להיות מוכנים להתפרנס במשך הזמן הראשון לבואם
בעבודה פשוטה .אמנם בנוגע לסוג האחרון הזה ,הדבר הכי טוב היה לו המצאתם לנו מדי שבוע בשבוע את
רשימת האנשים והיינו מודיעים לכם בדיוק אם יכולים הם להסתדר ,היות וקשרי הפוסטה הוטבו הרבה ואיננו
חושבים כי זה יסוב לכם קֹשי גדול48 .

שינקין היה נוקב הרבה יותר מאוסישקין ,ועם כניסת פקודת ההגירה לתוקף הוא הפציר בלשכות
העלייה בווינה ,טריאסט ,קושטא ,קישינוב ,ורשה וקרים להקפיד בבחירת המהגרים לארץ־ישראל:
יחד עם קבוצות החלוצים — המצטיינים במסירותם לרעיוננו בכלל וארצנו ולעבודה עליה בפרט — ויחד עם
משפחות פשוטות וישרות באים אל הארץ בעזרתכם מספר אנשים שאינם מהוגנים ,בריונים ,גסים ועצלים.
 46המזכיר הכללי של ועד הצירים אל ועד העלייה בקושטא 12 ,באוגוסט  ,1920אצ"מ.S6/338/1 ,
 47אוסישקין אל טיומקין 8 ,באוקטובר  ,1920אצ"מ.S6/338/1 ,
 48המזכיר הכללי של ועד הצירים אל לשכת המודיעין באלכסנדריה 12 ,באוקטובר  ,1920אצ"מ.S6/327 ,
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'טיפוס העולה
הרצוי' :קבוצת
חלוצים טרם עלייתם
ארצה ,סובאלק,
פולין1919 ,

(אוסף רנה זסלבסקי
[בן־יעקב] ,ארכיון התמונות
ע"ש שושנה ואשר הלוי,
יד יצחק בן־צבי ,ירושלים)

אנשים כאלו גונבים חפצים מחבריהם עוד בדרך ואח"כ בבתי העולים פה .יש מהם ששותים פה יין לשכרה,
מבקשים כל מיני אמתלאות לבלי ללכת אל העבודה ,כי אם לבקש שמיכות מקופות הקהל בעזות ובאיומים.
אנו מבקשים ודורשים שלא תעזרו בשום דרך לאפשרות והקלת הנסיעה בעד אנשים שלא הביאו לכם תעודת
נאמנות וישרות מהועד הציוני שבמקום מגורו או מועד ההסתדרות שהוא שיך אליה .ואסור לנו להקל בדבר
הזה כי בנפשנו49 .

תיאורים של אוכלוסיית הנכנסים לארץ־ישראל בזמן הפוגרומים באוקראינה שפורסמו בעיתונות
הזמן עולים בקנה אחד עם המסמכים הארכיוניים .שתי אניות — אחת שיצאה בדרכה לארץ־ישראל
אך לא הגיעה ליעדה ואחת שהשלימה את המסע לארץ — 'חוכלינץ' ו'רוסלאן' ,מלמדות על אופייה
של ההגירה היהודית ועל הרכב הנכנסים לארץ בתקופת השלטון הצבאי.
באמצע דצמבר  1919עזבה 'חוכלינץ' את נמל סבסטופול שבחצי האי קרים כאשר על סיפונה כ־200
פליטים יהודים ,רובם בגילים עשרים–שלושים .בתמורה לוויתור על נתינותם הרוסית קיבלו הנוסעים
רישיון מטעם הרשויות בסבסטופול לעזוב את אוקראינה' .האניה הפליגה ,אך להיכן? — את זה אין
יודעים גם המלחים וגם רב החובל' .בקושטא לא קיבלו הפליטים אישור לרדת אל החוף והם נאלצו
להישאר באנייה עד שיסודר עניינם .בא כוח של 'הפועל הצעיר' בעיר סיפר שבקבלו את 'הידיעה בדבר
אנית הפליטים טענתי סירה עם לחם ויצאתי לחפשנה .מצאתיה עוגנת הרחק מהחוף [ ]...כשהתקרבתי
הספון ורועדים מקור ,רבים ביניהם
אל האניה ראיתי פני יהודים נפחדים ויראים ֻּכלם נמצאים על ִ
חולים והרוב רעבים ללחם זה כמה ימים' .הוא שאל ליעדם ,והם ענו שבכוונתם לעלות לארץ־ישראל
 49שינקין אל לשכות העלייה 23 ,בספטמבר  ,1920אצ"מ.S4/368 ,
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וביקשו ממנו שישתדל להעלותם על
'רוסלאן' .בקשתם לא נענתה' .מחזה מזעזע
לבכות התגלה כשקרבו שתי האניות —
"חוכלינץ" ו"רוסלן" — אחת אל רעותה.
הפליטים שבאניה הקטנה נשאו את עיניהם
בקנאה לאחיהם המאושרים ויזעקו אליהם:
העלונו! — האם אין אנו יהודים?'50.
'רוסלאן' המשיכה בדרכה ,והפליטים שעל
'חוכלינץ' המתינו ימים ארוכים עד שקיבלו
אישור ירידה אל החוף .הם היו חסרי נתינות,
ושום מדינה או קונסוליה לא רצו לקבלם.
רק לאחר מאמצי שכנוע של הנציג הציוני
בקושטא ניתן להם אישור כניסה זמני לעיר,
לא לפני שהצהירו כי אם יוחלט להשיבם
לרוסיה הם 'ישליכו מקֹדם את ילדיהם הימה
ואח"כ את עצמם'51.
מאפייני הנוסעים ב'רוסלאן' לא היו שונים מאלה של נוסעי 'חוכלינץ' .בעיתון 'הפועל הצעיר'
נכתב על מהגרי 'רוסלאן':
באניה קודרת ומטלטלת על גלי ים עכורים ,הגיעו המה ,אחרי נדודים רבים וטלטולי־דרך ארוכים ,למחוז
חפצם .מהם — קודרים ואבלים ,צללי בני אדם ,שבפניהם משתקפות עוד הבבואות המחרידות של חיי הבלהה
ברוסיה ובאוקרינא; אלמנות ויתומים ,חצאי משפחות ובפיהם הבשורה האיומה הבלתי אמצעית ,מחרון האף
הגדול אשר נִ תך על המוני בני עמנו האומללים52 .

ובעיתון 'דואר היום' כתב איתמר בן אב"י' :אינני יודע מה טיבם של רבים מהמהגרים שבאו בספינה
בשבוע הקודם [ ]...יש לי יסוד לחשוד כי מקצתם — ולא מקצת קטנה — לא ישתקעו פה בארץ ,אפילו
אם ימצאו להם כאן עבודה לפרנסתם' 53.אסתר סלונים תיארה את נוסעי 'רוסלאן' באופן דומה באותו
עיתון ,וראתה בהם לא מהגרים וגם לא שבי ציון אלא פליטים:
אגב שטף הלשון יש קוראים להם 'מהגרים' .אחרים מדקדקים ומיפים את לשונם וקוראים להם דרך ִחבה
ולטוף' :עולים'' ,שבי ציון' .האמת היא ,שהם פליטים ,פליטי גיא ההריגה .שש מאות וחמישים הם הבאים,
ִ
ִטפה מן הים הגדול ,גרגיר קטן ,שאינו יכול גם לבֹא חשבון של הצלה לגבי יהודי רוסיה .אבל בעולמנו הקטן
והצר היה זה מאורע .בקבוצת פליטי רוסיה מוצאים אנו בבואה שלמה מכל המצב הנורא שם [ ]...אתם רואים

50
51
52
53

'אנית הנודדים הנצחים' ,הפועל הצעיר ,י"א בטבת תר"ף ( 2בינואר  ,)1920עמ' .15
שם.
'לענייני השעה' ,הפועל הצעיר ,ד' בטבת תר"ף ( 26בדצמבר  ,)1919עמ' .2
בן אב"י' ,ההתחלה' ,דאר היום ,ד' בטבת תר"ף ( 26בדצמבר  ,)1919עמ' .1
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לאטו כאחד הנמושות? בסה"כ הריהו יהודי בן שלשים וחמש,
שם את היהודי הרזה והשחוף ,המתנהל שם ִ
אבל הוא כבר הספיק למות ארבע פעמים .בלי ליצנות! זהו מת שקם לתחיה זו הפעם הרביעית .מעיָ רה קטנה
בעיָ רתו הכוהו ופצעוהו ונחשב בין המתים .ורק כשבא הדבר
בסביבת פולטבה הוא .כשהתחיל 'המעשה' ֲ
לקבורה פקח את עיניו .ברֹב עמל ודרך הרבה גלגולים טלטל עצמו לאודיסה54 .

סיכום
מתוך התכתובות הפנימיות בין ועד הצירים ,ועד ההגירה ,לשכת העלייה ביפו וההנהלה הציונית
עולה שבמהלך שנת  1919ועד כינון הממשל האזרחי נעשו ניסיונות לארגון ולסידור של ההגירה
היהודית לארץ־ישראל .במהלך השנים השתפרה והשתכללה הביורוקרטיה של הכניסה לארץ והפכה
למאורגנת ומסודרת הן בהשוואה לתקופות מוקדמות יותר והן בהשוואה למקובל בארצות קולטות
הגירה מתקדמות יותר .בחינה של ההגירה היהודית לארץ־ישראל מתום מלחמת העולם הראשונה ועד
פקודת ההגירה הראשונה ,בספטמבר  ,1920מעלה מספר תובנות על ההגירה לארץ בתקופת המנדט
בכלל ובשנות העשרים בפרט:
א .סידור ההגירה וארגונה — ראשית תקופת המנדט התאפיינה בניסיון להקים מערך קליטה
מסודר למהגרים הצפויים לבוא לארץ־ישראל .בתקופת העליות הראשונה והשנייה הגיעו המהגרים
לנמל יפו והמשיכו למחוז חפצם בלי שעברו רישום והליך קליטה מסודר .המוסדות הציוניים בארץ־
ישראל ניסו לעזור אבל לא הייתה מדיניות מסודרת ,והמהגר נכנס לארץ או לחלופין יצא ממנה
בלא ליווי ממוסד .מיד לאחר שהסתיימה המלחמה נערך היישוב לחידוש ההגירה ,ובשלב מוקדם
יחסית ייסד הוועד הזמני מועצת הגירה ,וזו קיבלה עליה להקים את התשתית לקליטת המהגרים.
שינקין ,שעמד בראש לשכת המודיעין של 'חיבת ציון' ביפו בתקופת העלייה השנייה ,מונה למנהל
הראשון של לשכת העלייה ביפו ,והקים מערך לשכות ובתים למהגרים בערי החוף שבהם עברו
המהגרים היהודים :בירות ,צידון ,אלכסנדריה ופורט סעיד .צעדים ארגוניים אלה לא רק הקלו מאוד
על המהגרים בכניסה לארץ־ישראל ,אלא גם אפשרו להסתדרות הציונית לקבל נתונים סטטיסטיים
על ההגירה בזמן אמת ולהיערך בהתאם.
ב .תיקוף ההגירה לארץ־ישראל — ההיסטוריוגרפיה הציונית חילקה את ההגירה לארץ־ישראל
לשלושה גלי עלייה על פי אופיים של העולים לארץ־ישראל .העלייה השלישית ()1923–1919
אופיינה כחלוצית בעוד העליות הרביעית ( )1928–1924והחמישית ( )1939–1932אופיינו כבורגניות.
במאמר זה ביקשתי להציע תיקוף אחר להגירה היהודית לארץ־ישראל ולבחון אותה לאור תקנות
ההגירה שנחקקו בתקופת המנדט .תקנות אלו השפיעו במידה רבה הן על ממדי ההגירה והן על
מאפייני אוכלוסיית המהגרים.
ג .שבי ציון או אמיגרנטים מבוהלים? על מנת להבין את הרכב אוכלוסיית המהגרים שנכנסו
לארץ־ישראל יש חשיבות למינוח ,המסייע להבחין בין סיבות שונות להחלטה לבוא לארץ־ישראל.
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'שבי ציון' או 'אמיגרנטים בהולים'? התחדשות ההגירה היהודית לארץ־ישראל בתקופת הממשל הצבאי1920–1918 ,

מראשית ימיה של התנועה הציונית באו לארץ־ישראל יהודים שעזבו את ארצות מוצאם ,ושביקשו
לפתוח בה חיים חדשים .חלקם באו מסיבות אידאולוגית (דתיות או לאומיות ולעתים משני הסוגים
בררת מחדל — הם באו עקב רדיפות פוליטיות ,מצוקה כלכלית,
יחד) ולאחרים לא הייתה הארץ אלא ֵ
פוגרומים וסגירת שערי הארצות קולטות ההגירה שבעברו האחר של האוקיינוס האטלנטי.
אחד הקשיים המתודולוגיים של חוקר ההגירה לארץ־ישראל הוא הניסיון להתחקות אחר מגוון
הסיבות לבוא לארץ ולהבין את המניע לבוא אליה .כיוון שההחלטה לעקור לארץ חדשה היא החלטה
מורכבת וקשה ,מובן מאליו שאין ביסודה שיקול אחד אלא שיקולים רבים ,ושאלה משתלבים זה בזה,
ועל כן לא תמיד ניתן לבודד מרכיב אחד ולבטל את האחרים .דווקא משום כך יש למינוח משנה כוח
ומשמעות אם ברצוננו להבין את מגוון הסיבות של המהגרים/עולים/פליטים שבאו לארץ־ישראל.
מילים אלה מגלמות שורה ארוכה של סיבות ומניעים לבוא לארץ ,והבחירה לכנות קבוצה במונח
מקלה על הבנת המניע שלה לבוא לארץ־ישראל ואת משקלם הראלי של גורמי הדחיפה
מסוים ִ
בארצות המוצא וגורמי המשיכה בארצות היעד של ההגירה היהודית.
אף שהמילה עלייה הייתה ידועה למנהיגי התנועה הציונית הם מיעטו להשתמש בה בשנים שלפני
מלחמת בעולם הראשונה ובשנים הראשונות של המנדט ,וראו ב'עולים' אמיגרנטים ,נכנסים או
באים ,וב'יורדים' — יוצאים או עוזבים .במאמר זה ביקשתי לנסות להפריד באמצעות המינוח בין מי
שנכנסו לארץ ,ושראו בהם עולים ,לבין מי שנתפסו כמהגרים ופליטים .מהסטטיסטיקה של לשכת
המודיעין של ועד הצירים עולה שמאפייני הנכנסים לארץ־ישראל בתקופת הממשל הצבאי כללו
גולים ,מהגרים ,עולים ופליטים .היו יהודים שנסו מפני מלחמת האזרחים באוקראינה ,ושבאו לארץ־
ישראל כבררת מחדל; והיו גם חלוצים שבאו לארץ־ישראל בשם הרעיון הציוני ,על מנת לבנות את
הארץ ולהיבנות ממנה.
מתוך התכתובת של ועד ההגירה ושל שינקין ,ראש לשכת העלייה ,עולה שהיו פערים גדולים
בין טיפוס העולים שהיה רצוי לתנועה הציונית לבין המצוי שבסופו של דבר הגיע אליה .התנועה
הציונית העדיפה את טיפוס החלוץ על פני הפליט או המהגר .בתקופה זו עדיין לא עוצבה מדיניות
הגירה רשמית ,אבל לנוכח גלי הפליטים והמהגרים שפקדו את ארץ־ישראל ומההתכתבות עם לשכות
העלייה באירופה עולה שהייתה העדפה ברורה ל'שבי ציון' ,ושהיה חשש מפני 'אמיגרנטים בהולים'.
שינקין ואוסישקין המשיכו בראשית תקופת המנדט את המדיניות הסלקטיווית שאפיינה את התנועה
הציונית בשלהי התקופה העות'מאנית .זאת ועוד ,ניתן ללמוד רבות מהשפה שנקטו עסקני ההגירה
בארץ־ישראל בעיתונות הזמן ובתכתובות בין המשרדים השונים בעניין ההגירה לארץ־ישראל .הוועד
שייסדה המועצה הזמנית באפריל  1919נקרא ועד ההגירה ולא ועד העלייה; הנכנסים לארץ־ישראל
תוארו כמהגרים או אמיגרנטים ולא כעולים; וגם הבית בן עשרים ושלושה החדרים ביפו ששכר ועד
ההגירה עבור היהודים שבאו לארץ־ישראל כונה בית מהגרים ולא בית עולים.
*
ראשית שנות העשרים היו נקודת מפנה במערכת המונחים הקשורה להגירה לארץ־ישראל .ניתן
לראות כיצד השפה השתנתה בהדרגה והפכה לערכית ואידאולוגית יותר .המונחים הגירה ,מהגרים
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ואמיגרנטים התחלפו בעלייה ובעולים .השימוש ההולך וגובר במילים ערכיות יותר מעיד על הרצון
של עסקני ההגירה אבל גם של היישוב בכללותו לעצב שיח לאומי חדש שבו היהודים שבאים לארץ־
הסיפר הציוני וקירב את היהודים
ֵּ
ישראלים הם עולים ולא מהגרים .מינוח חדש זה שירת היטב את
שזה עתה באו לארץ אל האידאולוגיה הציונית .מסיבה זו כאשר נאם שינקין בפני מהגרי 'רוסלאן'
זמן קצר לאחר הגעתם לארץ הוא ביקש מהם שלא ירגישו 'את עצמם במצב של מהגרים ,כדרכם של
אנשים נודדים סתם ממקום למקום כ"א [כי אם] כעולים לארץ אבות' .אמנם ,טען שינקין' ,בעליות
האחרונות פועלות גם ִסבות שליליות גלותיות ,אך צריך להניח' — מן הסתם גם אם הבאים לארץ
וחבת א"י
הלאמי ִ
אינם מודעים לכך — 'כי רוב העולים לא"י גם מזמן הזה מרוסיה ,הם מאלה שהנִ צוץ ֻ
שקועים עמוק בלבותם' .בשיחה זו נטל שינקין מנוסעי 'רוסלאן' את השם מהגרים ונתן להם את השם
עולים — כדי שיעריכו 'את גודל המעשה אשר עשו בבואם לכאן' 55.יוסף קלוזנר ,שהפליג עם אותם
פליטים לארץ ,הוסיף על דברי שינקין ואמר' :אין אתם מהגרים ואין אתם עולים כי אם בנים ששבו
לחיק הורתם — גולים מעל שולחן אביכם הייתם עד עתה ,ושבתם על בית הוריכם'56.
דווקא לאור ניסיונות בני הזמן לשנות באופן מודע את מערכת המונחים הקשורה להגירה לארץ־
ישראל ולהמיר אותה במערכת מונחים חדשה וערכית יותר ,אסור להיסטוריון לאמץ את מונחיהם
כלשונם וללא כל ערעור .בשפה העברית יש יותר ממילה אחת שמתארת כניסה של יהודים לארץ־
ישראל .המילים עלייה ,הגירה ופליטוּ ת הן בעיקר כלי עזר שהשפה מעמידה לרשותנו כדי להתחקות
אחר מניעי הגעתם של יהודים לארץ־ישראל ולנסות ולהבינם .אין לראות בהן בשום אופן מונחים
המעידים על השקפת עולמו של החוקר.

' 55יפו יום יום' ,דואר היום ,י' בטבת תר"ף ( 1בינואר  ,)1920עמ' .2
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