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ת לתיחום ביטחון ומדיניות חוץ: הנמקו. 1

נית בדיונים על גבולות א"י במשנת התנועה הציו

בראשית תקופת השלטון הבריטי בארץ   /  

 גדעון ביגר
 

 מטרת המאמר
 

המאמר בוחן את הנימוקים השונים ששימשו את התנועה הציונית בדיונים על הגבולות העתידיים 

 של א"י. 

)יפורט עליה יותר  י ועידת השלום בפריזכלומר, להציג את הנימוקים שהציגה התנועה הציונית בפנ

 של מדינת ישראל.  הראויים כבסיס לתביעתם בעניין הגבולות העתידיים בהמשך(

 

 איך נקבעים קווי גבול? 
 

 דרכים לקביעת גבולות של מדינות:  3המאמר מציג 

 כיבושי שטחים .1

( או ע"י בעבר הגבולות נקבעות על ידי כיבושי שטחים )על חשבון מדינה אחרת לרוב

מאזן הכוחות של התיישבות בשטחים חסרי בעלות רשמית. כלומר, הגבול נקבע ע"י 

 ונוצר קו גבול חדש.  . הגבול נשאר עד שמאזן הכוחות משתנההמדינות בשני צדדיו

 

 התפרקות אימפריות  .2

אימפריות ששלטו על שטחים חילקו את האימפריות למערכות מנהליות מופרדות )כדי 

שטחי המנהל האלו קיבלו יותר לנהל אותן(. ברגע שהאימפריות התפרקו,  שיהיה להן קל

מנהל שנקבעו ע"י האימפריות הופכים להיות קווי גבול בינלאומיים והקווי ה עצמאות,

 שמפרידים בין המדינות החדשות שנוצרו. 

 

 החלטה בינלאומית .3

יות תהליך שהתרחש לאחר מלחמת העולם הראשונה. הסיבה לכך הייתה שהאימפר

והאימפריה הונגרית, האימפריה העות'מנית -שהתפרקו )כמו האימפריה האוסטרו

לכן, התיחום המנהלי שלהן לא תאם את התיחום על מספר רב של לאומים. שלטו הרוסית( 

 הלאומי של העמים שחיו בהן. 
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ארגון בינלאומי שמטרתו לשמור על ] חבר הלאומיםלאחר מלחמת העולם הראשונה קם 

אחראי להחליט על הגבולות של המדינות החדשות חבר הלאומים היה [. לםהשלום בעו

. האיזורים השונים להביע את דעתםלתושבי כדי לקבל החלטה, ניתנה הזדמנות  שנוצרו

 חבר הלאומים לא תמיד קיבל את הטיעונים, אבל לרוב הייתה התחשבות ברצון התושבים. 

 ה וכו' וגם נקבע גבולה של ארץ ישראל. בצורה זו קמו מדינות כמו פולין, צ'כוסלובקי

 

 מנדט בריטי על א"י
 

 

החליט שתושבי המזרח התיכון לא יכולים להתנהל בעצמם עדיין, ולכן צריך להחיל חבר הלאומים 

. בריטניה קיבלה את המנדט לנהל את שטחי המזה"ת במטרה להוביל מנדט –כאן שלטון זמני 

 אותם לעצמאות. 

 

 מנדט?איך נקבעו גבולות ה

גם תושבי האיזור . בעלת המנדט על א"י היא זו שקיבלה את ההחלטה. אבל, בריטניה קבעה אותם

 היו מעורבים והציגו את הדרישות שלהם לתיחום. 

  



 

 

4 

 

 סוגי נימוקים לקביעת גבולות
 

 המאמר מציג שלושה סוגי נימוקים לקביעת גבולות: 
 

 הנוגעים לעתידקים נימו נימוקים מתחום ההווה נימוקים היסטוריים 

לשחזר גבולות של עבר מפואר של העם שדורש  מהו הנימוק

 אותו ורוצה לחזור לגבולות אלו. 

לקבוע את הקבולות על פי האוכלוסייה הנמצאת 

 בשטח בתקופה שבה הדיונים מתנהלים

קביעת גבולות שיתאימו לבעיות ולצרכים 

 העתידיים של העם. 

מה שהיה הוא סימן לבנים".  –ת "נחלת אבו  לפי מה נקבע הגבול

 שיהיה.

: לקבוע גבול לפי עקרון ההגדרה העצמית

 היישובים הקיימים. 

שטחים שהעם יצטרך  כדי נימוק דמוגרפי: 

להקים התיישבות עתידית )בגלל גידול 

 דמוגרפי(.

גבולות שיבטיחו את נימוק בטחוני: 

הבטחון של העם אם תהיה מלחמה עם 

 המדינות השכנות לו. 

: פיתוח כלכלי של העם, דרכי ק כלכלימוינ

 תחבורה פוטנציאליות. 

מרחב מחייה מספק לעם לפי הנימוקים  כל השטח שיושבים בו בני העלם יהיה בשליטתו.  השטח המקסימלי שהיה בעבר בשליטת בני העם  מה השטח הנדרש / 

 שלעיל. 

רוצה לחזור לשטחי האימפריה  –איטליה  דוגמה מאירופה

 . הרומית

 אין פולין, צ'כוסלובקיה. 
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 הנוגעים לעתידקים נימו נימוקים מתחום ההווה נימוקים היסטוריים 

חזרה לגבולות השבטים, חזרה לגבול ממלכת  איך קשור לא"י

 דוד. 

  הגורם להקמת נקודות יישוב חדשות. 

האם בא לידי ביטוי 

 בתקופת המנדט?

לא. אלו לא היו נימוקים שהועלו ע"י התנועה 

 הציונית. 

יתה פרוסה בצורה דלילה לא, האוכלוסייה הי

 ברחבי א"י. 

כן. אלו היו הנימוקים שהועלו בפני חבר 

 הלאומים. 

למה התנועה הציונית 

לא התבססה על 

 נימוקים אלו? 

. כל דרישה המבוססת על גבולות היסטוריים 1

 תתנגש עם דרישה של תובע אחר. 

 

. דרישה לחזור לתקופה אחת הייתה מוציאה 2

 מתחומי א"י העתידית שטחים חיוניים. 

 

נרחב  י היה פרוש על שטחאמנם היישוב היהוד

בא"י )אחרי העלייה הראשונה והשנייה(, אבל זה 

ציונית דרשה. היה רק חלק קטן ממה שהתנועה ה

וגם, לא היו מספיק יישובים כדי לטעון שזה שטח 

 יהודי. 

 

 

 

 העמדות הציונות הראשונות בעניין א"י
 

יתרה מכך, לא היה שום הגשרה של הגבולות הגיאוגרפיים של המדינה העתידית. עצמה, לא הייתה )קונגרס באזל( ובתוכנית באזל  1897כשקמה התנועה הציונית ב 

 גם דיון עקרוני בשאלה. 

 . הועדה הבריטית למען א"יע"י  בלונדון. הדיונים היו בעיקר במהלך מלחמת העולם הראשונה לאחר הצהרת בלפורהדיון התחיל רק 

 

 . הרשימה נקבעה על בסיס מספר נימוקים: "א"י אה "גבולותרשימה שנקר 1917הועדה פרסמה בתחילת 
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 המשרד הארצישראלי "הגבולות הטבעיים" נימוקים כלכליים נימוקים בטחוניים 

 ארתור רופין דוד בן גוריון ויצחק בן צבי.  (אהרון אהרונסון )אגרונום טולקובסקי  מי מציע?

 מכיוון צפון.למנוע פלישה לא"י  המניעים

 

)עם מעט שינויים(  ת אלוגבולו

הפכו להיות הגבולות הרשמיים 

של התנועה הציונית, ונחשבים 

להיות הגבולות האידיאליים 

 של מדית ישראל.

 . נימוקים מתחום התחבורה

להפוך את א"י לגשר מעבר בין שלוש יבשות: אסיה, 

אפריקה ואירופה, וגשר בין הים התיכון לאוקיינוס 

 . ההודי

 ים חקלאיים:קנימו

א"י צריכה לכלול את כל המשאבים הכלכליים 

)חקלאיים ותעשייתים( שצריך כדי לקלוט את 

 העולים לא"י. 

יש צורך לדאוג לכמות גדולה של מים כדי שהיישוב 

 . היהודי יוכל לקיים את עצמו

להסתכל על מה שקורה בהווה תוך 

צריך שימת דגש על העתיד. כלומר, 

לשים לב למה קורה בארץ בשטח 

של ינה תרבותית, אתנית וכלכלית מבח

האוכלוסייה החיה כאן היום. הם 

התסכלות עתידית על מדברים על 

 .גבולות הארץ

הקמת מחוז יהודית של גרמניה 

 בא"י. 

 

רצון להשיג שטחים למטרת 

 כלי. פיתוח כל

 

הגבולות 

 המוצעים

 החרמון ובקעת הלבנון. בצפון:

עקבה , הגבול הנוכחי בדרום: 

 . עם מצרים

מסילת הברזל  במזרח:

החיג'אזית )שעברה מדמשק 

 לתימן(.  

לכלול את השטח שממזרח לירדן כולל  במזרח:

 מסילת הברזל החיג'אזית. 

 שליטה על נמלי חיפה ויפו.  במערב:

 יציאה לים סוף ושליטה בעקבה. בדרום: 

כל מקורות הירדן, את נהר הליטני )היום בצפון: 

ך, את החורן בלבנון(, הר החרמון ואת הירמו

מקורות והגלעד )נמצאים בסוריה היום( בהם יש 

 . תבואה

 : עד צור וצידון )היום בלבנון(. בצפון

: כולל חלק מסוריה )לא הגדירו במזרח

במדוייק כי יש יישובים קיימים שצריך 

 להתחשב בהם(. 

 : עקבה. בדרום

 .: ראש הנקרהבצפון

 . מעיינות הבניאסבמזרח: 

 : עקבה. בדרום

 



 

 

7 

 

 הציונית בסוף מלחמת העולם הראשונההעמדה 
 

ת, הכוללת את הגבולות לקראת סוף המלחמה היה נראה שהם מתחילם לגבש עמדה ציונית מאוחד

מערב שיכלול את סיני ואל  –הרחיבו את השטח הנדרש בדרום של הנימוקים הבטחוניים, אבל 

 )אילת(.  עריש

 

 יתשמהרדיוני ועידת השלום והצגת העמדה הציונית 

 

 ועידת השלום בפריז

, לאחר סיום מלחמת העולם הראשונה, התכנסה ועידת השלום בפריז כדי להביא 1919בתחילת 

 שלום כולל לעולם. 

 . לכן, הוחלט על: שעבוד עמים לעמים אחריםאחד הנושאים המרכזיים שנדונו בועידה היה 

 

 עקרון ההגדרה העצמית

ים במולדתם ואין לספח שטחים בכוח באמצעות מים היושבעצמאות לעצריכה להיות  לפי עקרון זה

 מלחמות ונצחונות צבאיים. 

 

 ועדת העשרה

כדי לקיים את עקרון ההגדרה העצמית, הוקמה ועדת העשרה בה ישבו נציגי המעצמות המנצחות 

 )צרפת, בריטניה, ארה"ב(, והופיעו בפניה כל העמים שרצו לקבל עצמאות. 

יג את התביעות של העם היהודי, למרות שהיהודים לא הצונית להצגם לתנועה ועדה איפשרה ה

 ישבו בא"י בזמן דיוני הועדה. 

 

 הוצגו הדרישות של התנועה הציונית. לאחר שנשקלו כל ההצעות שהצגנו בטבלה למעלה, 

פחות רלוונטי לדעת בדיוק מה היו הגבולות המוצעים, יותר חשוב לדעת מה היה הבסיס לדרישה 

 נימוקים כלכליים וגיאוגרפיים. ל אילו נימוקים הם נשענו: הציונית, ע

 

 גיאוגרפיים –נימוקים כלכליים  –הדרישה הציונית 
 

שיבטיחו בסיס כלכלי שיאפשר קיום של מדינה התנועה הציונית דורשת מועדת העשרה קווי גבול 

מקורות פר שטח ושמור לס מרחב מחייה לעתידכלומר, התנועה הציונית מדברת על מודרנית בא"י. 

 קיום מספרים לאוכלוסייה יהודית גדולה )לאחר עלייה של יהודים רבים לא"י(. 

 

: אמור לספק למדינה העתידית את המים, לכן יש צורך לכלול את מקורות המים כדי הצפוניהגבול 

 שנוכל להגן עליהם. 
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סות הייתה התייח . לכן, בהצעהבשטחים שאמורים להיות בלבנוןהבעיה הייתה שזה שטח שנמצא 

 זור. לנושא והתחייבות של התנועה הציונית לפתח גם את השטח ולקבל הסדרים בינלאומיים באי

 

: המישורים הפוריים שנמצאים ממזרח לנהר הירדן תמיד היו מאוחדים כלכלית הגבול המזרחי

  ומדינית עם האיזורים שממערב לירדן, ולכן הדרישה הייתה לאפשר ליהודים לשלוט בהם.

 התנועה הציונית הציעה שגם המדינה היהודית וגם הערבית ישתמשו בה.  המסילה החיג'אזיתלגבי 

 

 : בעקבה חייבים להיות נמלים חופשיים, כי משם יתקיים רוב המסחר של האיזור. הדרומי הגבול

 לגבי מצרים: לא נאמר בדיוק היכן יעבור הגבול, אלא שהוא יקבע בתיאום עם מצרים. 

 

 אלו, כל שטח שלא הושג, נחשב כאילו "נקרע" מא"י. דרישות בעקבות 

 

 )איזור הפרת והחידקל( המנדט על א"י ומסופוטמיהבסופו של דבר נקבע שבריטניה תקבל את 

 והיא תקבע היכן יעבור הגבול בין שתיהן. 

 

 

 שאלות לדוגמה

 

ישראל בראשית -: "הנמקות לתיחום במשנת התנועה הציונית בדיונים על גבולות ארץ1שאלה 

 גדעון ביגר –תקופת השלטון הבריטי בארץ" 

הנימוקים של נציגי התנועה הציונית בהצגת עמדתם בנוגע לתיחום על פי גדעון ביגר, הסבר את א. 

 גבולות הארץ בתום מלחמת העולם הראשונה.

 על פי גדעון ביגר, הסבר מדוע הם לא הסתמכו על נימוקים היסטוריים והלכתיים.  ב.

 

 : 2לה אש

לות העתידיים גדעון ביגר מציג את טענותיהם של דוד בן גוריון ויצחק בן צבי בנוגע לקביעת הגבו

 של א"י:

"אם מבקשים אנו לקבוע את גבולות א"י של היום, בעיקר אם אנו רואים אותה לא רק כנחלת העבר 

אין אנו יכולים  –היהודי אלא כארץ העתיד היהודי, ההתיישבות יהודית והבית הלאומי היהודי 

וכן לא נוכל לדבוק  להביא בחשבון מלא את הגבותלות האידיאליים המובטחים לנו על פי המסורת,

 רק בגבולות היסטוריים שנשתנו פעמים רבות ונתהוו על פי המקרה".

 

 ? השלום בפריז ועידתהציונים ב ומה היו הטיעונים שהציגא. 

 לקביעת גבולות מדינה. ן הדרכיםמהב. 


