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 הרצל והתנועה הציונית 
 

 

 . התנועה הציונית עד הרצל   1

שאתם יודעים, בעקבות צמיחתן של תנועות לאומיות באירופה ומהסיבות שדוברו בשיעורים  כפי 

האחרונים, החלו גם חלק מיהודי אירופה להבין כי הם לאום בפני עצמם וכי מוטב כי יפעלו למען הקמת  

יהודית עצמאית. לא מעט אנשים לפני הרצל פעלו כדי לגבש את יהודי אירופה לתנועה אחת מדינה 

 מגובשת שתפעל למען יהודי העולם, אך אף אחד לפניו לא הצליח לעשות זאת, כפי שהצליח הרצל. 

 

)השם שניתן לתנועה הלאומית את התנועה הציונית    ופומבי  רשמינהוג לראות בהרצל כמי שייסד באופן  

יחד עם זאת, אגודות 'ציון'(.    -היהודית ששאפה להקים מדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל הלא היא  

לאומיות יהודיות ואנשים בודדים פעלו למען גיבוש הלאום היהודי ולמען עלייה והתיישבות בארץ ישראל 

 , בפרט במזרח אירופה.  לפני הרצל שנה 20כמעט 

 

, זכו היהודים לשוויון זכויות )אמנסיפציה( וקיוו להשתלב בחברות ובלאומים שבאירופה המערביתבזמן  

, וסבלו , היו נתונים ליחס מפלה מצד השלטונות והחברות בהן חיומזרח אירופהבהם חיו, רבים מיהודי  

ר המגורים  מסורתית, על רקע דתי(. ככלל, היו היהודים מוגבלים מבחינת אזו  מאנטישמיות קשה )אנט'

מבחינת יכולתם ללמוד במוסדות  ,בו הותר להם לגור, מבחינת תחומי העיסוק בהם הותר להם לעסוק

. כתוצאה, חיו יהודים רבים בעוני יחסי והתקשו לשפר את מצבם ועוד  להשכלה גבוהה ולהשתלב בהם

ת באופייה של האנטישמיו והלאה(, חלה החמרה 1881) 19של המאה ה 80הכלכלי. בשנות ה

על בתי  מקומייםהופנתה כלפי היהודים ועתה נכללו בה יותר ויותר פוגרומים )פשיטות אלימות של ש

יהודים(. פוגרומים אלו כללו פגיעה פיזית ממשית ביהודים )עד כדי פגיעה בנפש )פציעה, הרג, אונס 

נשים((, השחתת בתים, רכוש, ספרי תורה וכדומה. אירועים אלו, אשר בחלק מהמקומות היו מגובים   

ו  . כתוצאה, החלע"י השלטונות, הובילו לכך שיהודים רבים נאבקו על הישרדותם הפיזית והכלכלית

רבים מהם להגר ממזרח אירופה למקומות אחרים בעולם, בהם קיוו לחיות חיי חופש )לדוגמא: ארה"ב, 

למען  באגודות לאומיות התאגדמיהודי המזרח ל קטן ביותרבמקביל, החל חלק  בריטניה, ארגנטינה(.

במדינה משלהם בארץ יהודים אלו האמינו כי מקומם של היהודים הוא עלייה/הגירה לארץ ישראל. 

ניתן לציין את חובבי ציון, ביל"ו, שארית ישראל ואוהבי ציון.   שקמובין האגודות הלאומיות ישראל. 

אגודות אלו הצליחו לסחוף אחריהן עשרות אלפים של יהודים )בלבד( ואלו עלו לארץ ישראל וניסו 

  המשך. נלמד ב ןעליה ותהראשונ ותלהתיישב בה אלו הם אנשי העלי

 

 תחנות מרכזיות בחייו מי היה,  - . הרצל 2

למשפחה יהודית   1860בשנת  הונגרית-שבקיסרות האוסטרו בנימין זאב הרצל נולד בבודפשט

הרצל  מתבוללת. הוריו היו משכילים, נמנו על בני המעמד הבורגני וראו עצמם חלק מהלאום ההונגרי. 

הונגרית חיו שני לאומים )אוסטרים והונגרים(  -גדל בסביבה בה ניכר מתח לאומי שכן בקיסרות האוסטרו

בבית ספר ציבורי לא יהודי והיה חשוף  שנלחמו זה בזה על השליטה בקיסרות. בצעירותו למד הרצל 

  לווינה, אז בירת האימפריה  ה המשפחהעבר 18בגיל לאנטישמיות מצד חבריו לספסל הלימודים. 

הונגרית והרצל החל ללמוד משפטים באוניברסיטת וינה. גם באוניברסיטה היה עד לקיומו  -האוסטרו

פתרון לבעיית היהודים הוא  הרצל כי השל יחס מפלה כלפי היהודים. אף על פי כן, בשלב זה האמין 

ימודיו עם התואר דוקטור  הרצל המשיך ללימודים גבוהים וסיים את ל. )המרת דת לנצרות( התבוללות
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 –חל לעסוק בדבר שאהב מכל הזמן קצר לא עניינה אותו מספיק ולאחר עריכת דין במשפטים, אולם 

  ' פרייה פרסה יהנו'ה ,ולטים של התקופההוא התקבל לעבודה כעיתונאי באחד העיתונאים הבכתיבה. 

שהכתבות עיתון ליברלי בתפוצה יומית )עיתון ליברלי = עיתון שהיה )עיתונות חופשית חדשה(, 

. במקביל, עסק  והחל לכתוב כתבות ומאמרים רעיונות הליברליזם(ב תמיכה מביעותוהמאמרים שבו 

היה להיות מחזאי( ובכתיבת חיבורים )מאמרים    תה מחזות לתיאטרון )החלום האמיתי שלו הרצל גם בכי

 בהם הרצל הביע את דעתו בעניין מסוים(.  

 

  -השינוי בעמדתו של הרצל 

יותר ויותר   ותוכעיתונאי, נשלח הרצל למקומות שונים באירופה. נסיעות אלו ברחבי אירופה חשפו א

מדינות  םבהערב אירופה, . ברבים מהמקומות בהם ביקר במקשיי החיים והקיום של יהודי אירופהל

ראה כי גם היהודים שהתרחקו מהדת והתבוללו אינם מצליחים באמת  ליברליות ומתקדמות,וערים 

הרצל להשתלב בחברה. רבים מהם היו נתונים ליחס אנטישמי ומפלה והתקדמותם בחברה נחסמה. 

 החל להבין כי התבוללות אינה הפתרון לבעיית היהודים.  

, יותר  19של המאה ה  80בשנות ה    –תהליכים נוספים להם היה עד הרצל באירופה תרמו לשינוי דעתו  

נגד השתלבותם של היהודים רעיונות ויותר מפלגות החלו לשלב במצע שלהן רעיונות אנטישמיים )

 יםאישים משכילגם  וקראו לסילוקם של היהודים מהחברה. בנוסף,    (וביטויים של שנאת יהודים  בחברה

מכות בשוויון זכויות  התו  , , שההנחה הייתה כי יחזיקו בעמדות ליברליות)כמו אויגן דירינג(  ובעלי השפעה

מגמה  לבטא בקול רם דעות אנטישמיות ועודדו את אפליית היהודים. אל החלו ובאהבת אדם, 

יותר  לכך שאירופה הופכת הרצל  נחשףבסיבוביו באירופה  -אנטישמית זו, הצטרפה גם הלאומנות 

לדוגמא, השנאה שהייתה בין  ,תחרות ושנאה בין הלאומים השוניםכלומר, שמתחילה  .לאומניתויותר 

)לאומנות היא תפיסה הרואה בלאום מסוים כ"נעלה" האוסטרים להונגרים, שחיו באותה המדינה 

הרצל הבין כי האנטישמיות המופנית כלפי היהודים מבוססת גם על ו"שווה" יותר מלאומים אחרים(. 

כך שהם אינם נתפסים חלק אמיתי מבני הלאום בו הם חיים וכי היהודים צפויים להיות מנודים  

ליברליים   באמתחלק גדול מהאנשים באירופה אינם לאט לאט הבין הרצל כי מהלאומים האירופאים. 

. הוא הבין כי אירופה אינה רוצה את היהודים בתוכה וכי  וגזעניים ם יותר ויותר לאומניםהופכיוכי הם 

 מקומם של היהודים מחוצה לה. 

 

  "מדינת היהודים".3

 םתושכנע א"העיר את היהודים" ולהיהודים וכי עליו לפעול כדי להרצל הבין כי בכוחו להשפיע על גורל  

פרסם הרצל את החיבור "מדינת היהודים"   1896ב  .  ולזכויות מלאות  לבית משלהם  םואת העולם בזכות

ואת   בעיית היהודים האופן בו הוא מזהה את הרצל את  מסבירבחיבור זה . (ספר קטןמסמך/ = חיבור)

 .  הפתרון לה ומרחיב על הדרכים למימוש פתרון זה

 

 , חוסר יכולתם להשתלב בחברה והיותם חשופים לאנטישמיותב  ' המתבטאתבעיית היהודים',  צלפי הרל

. בין  מהעמים בקרב העמים הם חיים זרים ונפרדיםם תמיד יהודיהנובעת מכך שה ה לאומיתיעבהיא 

משום שלהבדיל משאר הלאומים באירופה, שהייתה להם מדינה או שנאבקו על הקמתה, היתר 

היהודים מביאים איתם את האנטישמיות לכל מקום אליו ילכו  . לפי הרצל,  ללא מדינה  לאום  היהודים היו

 במקום משלהם, יוכלו לחיות בשקט.  כאשר יחיווכי רק 

 

לעם   בית לאומיהקמת : פתרון לאומי הוא  , לפי הרצל,לה הפתרון , בעיה לאומיתהיות והבעיה היא 

, כלומר  גלוי ומוסכםלאומי, פתרון ניסח זאת כהרצל . העולםמדינות בהסכמת  היהודי בשטח כלשהו

 ,הסכמה רשמית של מדינות העולםשה ביעפתרון ה צ'רטר = רישיון להתיישב בשטח מסוים. .צ'רטר

הרצל הבין כי פתרון לאומי הכרוך במתן שטח ליהודים, יוכל להתבצע רק אירופה. מדינות בעיקר 

 . שהיו נתונות בעצמן במאבק על השליטה בעולם )אימפריאליזם( מדינות אירופה שלבשיתוף פעולה 
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אה גם  והרצל לא התייחס לארץ ישראל כשטח בלעדי אפשרי לבית לאומי ור"מדינת היהודים", ב

 שינה את עמדתו(. שימו לב כי בקונגרס בזל פשרות טובה )טינה ובשטחים אחרים אבארגנ

 .  למימושו השלבים, את למימוש רעיון זה הדרכים בחיבור "מדינת היהודים" מתאר הרצל את

 

   הדרכים:

מטעם   מאמצים המדינייםהנהל את ( אשר תמוסד / אגודה )ארגון  -הקמת "אגודת היהודים"  .1

 . (בשטח כלשהו  למען קבלת צ'רטרמשא ומתן עם מדינות העולם  )מאמצים מדיניים =  היהודים  

ענייני הכספים ועל ההתיישבות תהיה אחראית על אגודה אשר  -הקמת "חברת היהודים"  .2

בשטח שיימצא. לדוגמא, שתעזור ליהודים לארגן את ההגירה ולרכוש קרקעות להתיישב 

   עליהן. 

 

אשר יפתחו  היהודי הגירת עניי העם  -, לאחר מכן להתיישבות בשטח מסוים צ'רטר השגת: שלביםה

הגירת המוני יהודים לשטח    -ורק בסיום    את השטח ויניחו את התשתית הנחוצה להתיישבות העם כולו

 שפיתחו עניי העם.  

 

 

  1897 , בזל,הקונגרס הציוני הראשון  .4

ועשירים  רבנים  באירופה, אל מנהיגי קהילות יהודיותהרצל פנה אל בניסיון לקדם את רעיונותיו, פנה 

הרצל   . דחו את פניותיו אלואך  והברון הירש שהיו מקושרים לשלטונות באירופה, הברון רוטשילדכמו 

:  אירוע המוני גדול ומתוקשר אם הוא רוצה להפיץ את רעיונותיו ולקדם אותם, הוא צריך לארגןהבין כי 

 הראשון.  הקונגרס הציוני

 

 כינוס הקונגרס

דינות שונות.  ממ יהודים  נציגי 200-בזל, שוויץ. בקונגרס נכחו כעיר , ב29.8.1897-קונגרס התכנס בה

רוב הנציגים הגיעו ממזרח אירופה והשאר ממערב ומרכז אירופה. הרצל ארגן את הקונגרס עד הפרט  

הרצל יצר רושם,  והיה מרשים  האחרון. הוא דאג לסיקור עיתונאי ותקשורתי רחב. טקס הפתיחה

  דבר. לכל תנועה לאומיתשמדובר בכינוס של 

 

 כינוס קונגרס בזל להמטרות 

יהודים,  -יהודים ולא, , לתודעת העולם כולו'הבעיה היהודית'הרצל רצה להביא את  -תודעה  •

וכי יש  העם היהודי הוא עם נרדף רצה שכולם יבינו כי  א. הוולהסביר מהי הציונות ומה מטרותיה

 לתת לו מדינה משלו. 

להקים גוף שישמש הנהגה .  הרצל רצה ליצור תשתית ארגונית לתנועה הציונית  -תשתית ארגונית   •

 ותוביל אותו להגשמת שאיפותיו הלאומיות.   מדינות העולם פוליטית שתייצג את העם היהודי בפני 

שלפיו תוכל התנועה  ,  פעולההרצל רצה לגבש את הנציגים הציוניים ולקבוע תוכנית    -תכנית פעולה   •

   הציונית לפעול

הרצל רצה לפעול כאדם שמאחוריו יש תנועה לאומית. הוא החל בפעילות מדינית,   -מנהיג נבחר  •

לאחר שנבחר כראש התנועה עוד לפני כינוס הקונגרס והיו שראו בו "משוגע", שפועל על דעת עצמו.  

 של תנועה לאומית. נבחרהכבר פעל כמנהיג  הציונית, 
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 : החלטות הקונגרס הציוני הראשון בבזל

 'ת בזלתוכני'נקבעה  •

 ההסתדרות הציונית העולמית - על לכל יהודי העולם, הלא היא-ארגון הוחלט על הקמת •

 יהודים.  ו חייםב ארץ בההוחלט על הקמת ארגונים ציֹוניים, בכל  •

 

  -כנית בזל ת

תכנית  של התנועה הציונית שנקבעה בקונגרס הציוני הראשון בבזל. הפעולהתוכנית כנית בזל היא ת

להקים לעם היהודי    היא  התנועה הציוניתמטרת  לפי תכנית זו,  סחת מטרה ודרכים למימושה.  יפעולה נה

 בארץ ישראל באישור מדינות העולם.   לאומיבית 

 

 הדרכים/האמצעים להשגת המטרה

 תעשיה. -מלאכה, אנשי-אדמה, בעלי-ביהודים עובדי הארץ, ויישוב (רץ ישראלהארץ )אפיתוח  .א

 .אותו זמן ע"י העולים הראשונים שעלו ארצה והקימו ישובים ב)כפי שכבר נעשה 

הקמת ארגונים יהודיים בכל הקהילות היהודיות באירופה שיסייעו למימוש המטרה   –  היהדותארגון   .ב

בהתאם לחוקי המדינות, כדי לא לעורר את ההתנגדות שלהן הוחלט שהארגונים יפעלו  .הציונית

 לפעילות הציונית. 

  . פעילות לחיזוק ולהפצת היסודות המלכדים של יהודי אירופה והעולם - טיפוח תודעה לאומית .ג

 שכנוע הצעירים ברעיון הציוני.  לדוגמא: באמצעות לימוד השפה העברית ו

משא ומתן עם מעצמות העולם, כדי להשיג צ'רטר    - דיפלומטיתילות מאמצים מדיניים/ פע

   ישראל.-להתיישבות בארץ

 

: תוכנית בזל, הפכה למסמך היסוד של התנועה הציונית, חשיבותה/משמעותה של התוכנית ]חשוב[

הפשרה גישות שונות ואף מנוגדות שהיו בקרב יהודי אירופה ביחס לעתידם.  מסמך שיש בו פשרה בין  

היהודים הבינו שיש להם מטרה משותפת וכי הם חייבים להתגבר על  סייעה לגיבוש התנועה הציונית.

 מחלוקות.  

 

 = מדינה לאומיבית 

הציֹונים השתמשו במונח "בית מולדת" ולא במונח "מדינה" )למרות שהתכוונו למדינה(, כדי לא לעורר  

 םכעסישראל, כדי לא לעורר את  -בארץ  ה באותה תקופההאימפריה העות'מאנית, ששלט  כעסה שלאת  

א לסבך וכדי לפעולה נגד המסורת  כי הציונות היא    נווטעלגאולה משמים    חיכוהחֵרדים, שהיהודים    של

 .הן ללאומים בהם חיו והן ללאום היהודי   מתבוללים, שחששו שיואשמו ב"נאמנות כפולה" יהודים האת ה

 

 

  חשיבותו של הקונגרס הציוני הראשון

הקונגרס הפך את  .הועלו על סדר יומה של אירופה המדיניהבעיה היהודית והפתרון  -מודעות  •

שהעלתה את הבעיה היהודית על סדר היום העולמי,  התנועה הציונית לתנועה לאומית מוכרת 

  והכריזה בגלוי על מטרותיה.

לראשונה נפגשו נציגים מרחבי העולם   על של כל יהודי העולם.-ארגון הוקם - ההסתדרות הציונית •

היהודי )ממזרח ומערב אירופה(, כדי לדון בעתיד העם היהודי ובאחדותו והקימו מסגרת שתטפל 

 .  היהודיבצורכי העם 

ה ההנהגה הפוליטית של העם היהודי. הקונגרס הפך להיות הפרלמנט של  בחרבקונגרס נ  -נהגה  ה •

הקונגרס התכנס מאז מדי , הגוף שמייצג את העם ומקבל עבורו החלטות. העם היהודי

 שנה/שנתיים.  
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. באמצעותם גובשו מטרות התנועה הציונית  הוציאו לפעול אתהארגונים שהוקמו    -  תשתית ארגונית •

 היהודים, גויסו כספים, נרכשו קרקעות ועוד.  

, מייצגת את  קבע כי התנועה הציונית מתנהלת בדרכים דמוקרטיותהקונגרס    -  תשתית דמוקרטית •

 .  רובבאמצעות ת והכרע כל העם ומקבלת

. ההסכמה על תכנית בזל הייתה הזרמים השונים בציונות התאחדו סביב מטרה משותפת  -  פשרה •

 פשרה בין זרמים שונים והבטיחה כי לכל יהודי העולם יש מקום בה.  

 

  -הארגונים שהוקמו כחלק מההסתדרות הציונית 

 המנהליים -המוסדות הארגוניים

המוסד העליון, שקובע את מדיניות ההסתדרות הציונית. זהו הפרלמנט היהודי.   -הקונגרס הציוני  •

הוא קובע בענייני חקיקה ותקציב, מחליט על הקמת מוסדות, בוחר את מנהליהם ומאשר את 

 פעולותיהם.  

 ההסתדרות הציונית.  מטעםֵמֵעין ממשלה  -הוועד הפועל הציוני המורחב  •

יֶנט = ממשלה מצומצמת. הוא היה אחראי על המגעים  -וני המצומצם הוועד הפועל הצי • ֵמֵעין ָקבִּ

 הדיפלומטיים ועל הפעולות השוטפות של ההסתדרות הציונית.  

 

 )עוסקים בכסף( המוסדות הכלכליים

קבע כיצד תתנהל התנועה הציונית מבחינה  מוסד ש - (1899בנק אוצר התיישבות היהודים ) •

 .האוצר(כלכלית )כמו משרד 

בת", של בנק אוצר התיישבות היהודים. הוא הוקם  -"חברת  -  ( 1902פלשתינה )אפ"ק( )-בנק אנגלו •

 ישראל.-ביפו, ומימן את הפעילות הכלכלית של ההסתדרות הציונית בארץ

 ישראל וההתיישבות בה.-ה לארץימוסד שמימן את העלי - (1920קרן היסוד ) •

 

 שעסקו בהתיישבות בארץ ישראל המוסדות 

. הקק"ל אספה ארגון שעסק בהתיישבות ובכספים להתיישבות –  (1901הקרן הקיימת לישראל ) •

 לאום )= אדמות העם היהודי(.  -ישראל והפכה אותן לאדמות-תרומות לשם רכישת אדמות בארץ

 עד מלחה"ע הראשונה, עסקה הקק"ל גם בפעולות התיישבות בארץ.

ישראל, סייע בארגון -ייצג את ההסתדרות הציונית בארץ - (1908אלי ביפו )המשרד הארצישר •

 . ובביצוע של תוכניות ההתיישבות בארץ

 ישראל.-רכישת קרקעות בארץשעסקה ב – (1908חברת הכשרת היישוב ) •

 

   נים שהוקמוחשיבות הארגו

גם אחרי מותו   , כך .ויצרו תשתית לפעולה מטרתהאת פעולות התנועה הציונית ו את דמויק הארגונים

   .הלא התמוטטם וחריהתנועה הציונית לפעול בהנהגתם של א המשיכה של הרצל

 

  מאמצים מדיניים להשגת צ'רטר. 5

בשנותיו כמנהיג  נאי בסיסי להקמת מדינה.כאמור, הרצל האמין כי קבלת צ'רטר להתיישבות היא ת

בהשגת תמיכת מדינות אירופה להתיישבות בארץ לכל מי שיכול היה לסייע התנועה הציונית פנה 

בפרט, ניסה להשיג את תמיכתן של האימפריה הבריטית, הקיסרות הגרמנית והקיסרות  ישראל.

 א גם למעצמותהרצל האמין כי התיישבות יהודים בא"י יכולה לתרום לא רק ליהודים ולארץ אל  הרוסית.

 הנה שתי דוגמאות למאמצים אלו.  . אלו
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 גרמניהקיסר פנייתו של הרצל אל 

(. גרמניה  1871)זה אותו הקיסר שתית כהונתו אוחדה גרמניה ב    אל קיסר גרמניההרצל  פנה    1898ב  

קיווה  . הרצל  ששלטה בארץ  מעצמה אירופאית חשובה ובעלת ברית של האימפריה העות'מאניתהייתה  

וכך יפעל הקיסר כדי לעזור להרצל   הםתסייע גם לשהתיישבות יהודית בא"י    םשיוכל לשכנע את הגרמני

 במשא ומתן מול העות'מאניים.  

 

 מהעניין?מה תרוויח גרמניה 

 רם האינטרסים שלה באזוודי קב גרמניהיעזרו לו נאמנות מצד היהודים שיעלו ארצה .1

)הגרמנית  ישראל-הגרמנית בארץוהשפה התרבות  את היהודים שיתיישבו בא"י יעזרו להפיץ .2

 הייתה שפה חשובה מאוד באותם ימים(

 ויקלו על החברה הגרמנית בכך. עבודה -מקומותונו בתים  פילא"י, יהודים יעזבו את גרמניה  .3

 

יועציו של הקיסר המליצו לו  .הרצל נפגש מספר פעמים עם קיסר גרמניה, אך הפגישות לא העלו דבר

עות'מאניים שהתנגדו לרעיון  כה בתוכנית של הרצל כדי לא לפגוע בקשרים בין גרמניה ללהימנע מתמי

 .  הציוני

 

 פנייתו של הרצל אל בריטניה

ות ותנאי החיים  ללונדון על רקע האנטישמי )רוסיה( ח אירופה ריהודים רבים ממזבאותן שנים היגרו 

  1902-בהיו עניים מאוד והגירתם הכבידה על הממשלה הבריטית.  חלק גדול מהם. הקשים במזרח

 יגרו ללונדון והפכו פליטים.  שהאלו הודיים יבהוזמן הרצל, כמנהיג התנועה הציונית לדיון חירום שעסק 

כאימפריה   להעניק צ'רטר להתיישבות יהודים בשטחים עליהם שלטה  הרצל לבריטניהבדיונים אלו הציע  

  , בחצי האי סיני(. סמוך לא"י )לדוגמא

 

 מהעניין?  בריטניהמה תרוויח 

 . תיעצר הגירת היהודים מרוסיה לבריטניה, נושא שהטריד מאד את הבריטים. 1

 . היהודים יהיו נאמנים לבריטניה ויקדמו את האינטרסים שלה במזרח התיכון.2

 .ויתרמו בכך לאימפריה ששלטה באזור . היהודים יפתחו את האזור מבחינה כלכלית3

 

קפריסין אך בהמשך נסוגו מרעיונות  באל עריש )סיני( ומתן צ'רטר בהבריטים בחנו מספר הצעות כמו 

 .הציעו את תכנית אוגנדה 1903 אלו. ב

 

 

 אוגנדה תכנית .4

הציעה ליישב יהודים באוגנדה שבמזרח אפריקה ולתת להם  יתבריטהאימפריה ה: עיקרי ההצעה

שהייתה תחת שליטתם    מזרח אפריקהריטים רצו לפתח את  בה.  תחת חסותה)שלטון עצמי(    אוטונומיה

אנשים שיהיו נאמנים לבריטניה, יפתחו את  כסף ו והאמינו כי אם יהגרו אליה יהודים הם יביאו איתם

 . האינטרסים שלה שם את קדמוויהאשור 

ישראל או בשטח הסמוך -כשהוצעה ההצעה לראשונה, הרצל דחה אותה, כי רצה רק בהתיישבות בארץ

פוגרום קישיניב היה אירוע  .  הרצל את דעתו  , בעקבות פוגרום קישינייב ברוסיה, שינה1903-, אך בהל

רם לטלטלה  יהודים ע"י נוצרים בפוגרום שנמשך מספר ימים וג  50אנטישמי קשה מאוד בו נרצחו קרוב ל  

היהודים במדינה   הם שלקר ברוסיה בעקבות הפוגרום והבין כי חייבי גדולה בקהילה היהודית. הרצל

 . כתוצאה, החליט להעלות את הצעת הבריטים לדיון בקונגרס הציוני.  בסכנה מוחשית ואמיתית ניםנתו

ויכוח   .ה למתנגדיהויכוח סוער בין תומכי ההצעשהתכנס בבזל באותה שנה פרץ  6-קונגרס הציוני הב

 בשאלה, האם הציונות שואפת אל "ארץ משלנו" או אל "ארץ קודשנו".
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 אירופה(. מערבנורדאו נציגים ציוניים רבים ממקס )הרצל,  נימוקי התומכים בהצעה

יש לתמוך בהצעה הבריטית, מאחר שמדובר בהישג עצום: לראשונה, מעצמה חשובה כמו  .1

 התנועה הציונית.בריטניה, מוכנה לשתף פעולה עם 

חייבים למצוא פתרון מידי ליהודים הנרדפים ברוסיה. מתרחשים שם פוגרומים והיהודים נמצאים   .2

ישראל )פעולה -בסכנת חיים. אוגנדה תשמש רק "מקלט לילה" = מקום הצלה זמני, בדרך לארץ 

אוגנדה לשעת חירום(. התנועה הציונית, תמשיך לפעול להשגת צ'רטר להתיישבות בארץ ישראל. ב

 ישראל.-נוכל להכשיר את העם היהודי, לחיים מדיניים עצמאים, במדינה שתקום בעתיד בארץ

ישראל נכשל, וחייבים להקים  -המשא ומתן על ארץ  -"ציונות בלי ציון, עדיפה על פני ציון בלי ציונות"   .3

ים במזרח  את מדינת היהודים )= ציונות( בכל מקום )= ללא ציון(, כדי להקל על סבלם של היהוד

 אירופה. 

ריכוז היהודים בטריטוריה אחת, גם אם היא לא ארץ קודשנו )ציון(, יציל את ַעֵמנּו, יעצור את   .4

 (.", הציונות הדתיתהמזרחי" ההתבוללות ויבטיח את אחדות העם היהודי ונאמנותו לדת )עמדת 

 

 אירופה )רוסיה(:   מזרח ציון" = רבים מהנציגים הציוניים מ-)"ציוני נימוקי המתנגדים להצעת אוגנדה

"אין ציונות ללא ציון", התחייה הלאומית של העם היהודי, יכולה להתקיים רק בציון, העם היהודי   .1

 קשור לארץ ישראל, ורק לשם הוא יילך בהמוניו, כדי לבנות את מולדתו.

שהכריזה שמטרת הציונות,   תוכנית בזל,: ציונותתכנית היסוד של ההצעת אוגנדה, היא בגידה ב .2

תכנית בזל הושגה כפשרה בין הזרמים השונים  .בארץ ישראללעם היהודי  לאומיהיא להקים בית 

 בציונות והוכרזה כמצע של התנועה הציונית. ככזו, אסור לשנותה. שינוי בה יצור קרע בעם היהודי.     

הציונית את מעט המשאבים הכספיים והאנושיים  הפתרון הזמני )אוגנדה(, יגזול מהתנועה  .3

שעומדים לרשותה ויגזול זמן יקר שדרוש לארגון ההתיישבות. צריך להשקיע את המשאבים 

 ישראל.-והמאמצים, רק בארץ

  ייתכן ובעתיד ההפתרון הזמני עלול להפוך פתרון קבע. לאחר שהיהודים יתיישבו ויתמקמו באוגנד  .4

 ישראל.-העולם, כבר לא ירצו לסייע ליהודים להתיישב בארץ הם לא ירצו לעזוב או שמדינות

 

שלוח משלחת חקר לאור הסערה שחוללה הצעת אוגנדה וסכנת הפילוג בתנועה הציונית, הוחלט ל 

"אם אשכחך הרצל נעל את הקונגרס באומרו: לאוגנדה שתבדוק את התאמת השטח לרעיון הציוני. 

הנוכחים ולמנוע פילוג בתנועה, אך למרות זאת ננעל  , כך ביקש לעודד אתירושלים, תשכח ימיני"

הקונגרס באווירה מתוחה. )המשלחת שיצאה לחקור את השטח, חזרה עם דו"ח שלילי וגם הבריטים  

 נסוגו מהתוכנית וההצעה נפלה(.

 

(, שהתכנס לאחר מותו הוחלט לדחות את הצעת  1905מת הרצל ובקונגרס הציוני השביעי ) 1904-ב

חשוב    מדינה יהודיתל  הנחת הבסיסתרומתו הגדולה של הרצל לגיבוש התנועה הציונית ו  לצד  .  אוגנדה

 .  עליו חלם השיג את הצ'רטרנפטר בטרם   הואלזכור כי 

 .  תבריטיאימפריה הע"י ה 1917 'הצהרת בלפור'עם פרסום שנה אחרי מותו  13הצ'רטר הושג רק 

 


