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עיתונים יהודיים רבים יצאו לאור בסלוניקי )בתעתיק של רוב יהודיה: 
ָשֹלוניקי, וכך להלן(. הם התפרסמו בשפות שונות, רובם הגדול בספרדית־
יהודית,1 בעברית, בצרפתית וביוונית, ומיעוטם בתורכית ובבולגרית. 
רוב העיתונים היו חד לשוניים, אך היו כאלה שהופיעו בשתי שפות 
ואף ביותר. יהודי ספרד והמזרח היו פעילים בהוצאת כתבי עת יותר 
מאשר בכל תחום ביצירה רוחנית ובתרבות. פעילותם זו נעשתה בשני 
אפיקים: האחד, ככותבים בעיתונים מרכזיים באירופה ובארץ ישראל, 
עבריים בעיקר, והשני — כמו"לים וכעורכים.2 כתבי עת אלה העמידו 
ציבור של קוראים לספרות חולין, יצרו דעת קהל ועוררו הלכי מחשבה 
לאומיים והיפוכם, דתיים וחילוניים, שמרניים וסוציאליסטים. הם 
משמשים עדות ומקור חשובים לתהליכי התמורות ביהדות זו.3 יתר על 
כן, העיתונות היהודית בספרדית־יהודית, ובמידה רבה גם בצרפתית, 
הייתה, לדברי גילה הדר, חוקרת יהדות שלוניקי, "הסוגה הכתובה 
הנפוצה והמשפיעה ביותר בקרב יהודי יוון במחצית השנייה של המאה 
התשע עשרה ובמאה העשרים עד לשואה. לעיתונות, שנתפסה בעיני 
בני התקופה כמגלמת את הקדמה, היה תפקיד מרכזי בכל הוויכוחים 
שאפיינו את הקהילות היהודיות במדינה העות'מאנית, ולאחר מכן גם 
ביוון".4 החומר ההיסטורי והספרותי המשוקע בין דפיה של עיתונות 

זו הוא "ראי החיים היהודיים בשנים האחרונות".5 
רובם המכריע של העיתונים היהודיים בשלוניקי, בכל השפות, 
התייחסו לציונות כאל שאלה מרכזית המנסרת בחלל העולם ותובעת 
הזדהות. היו בהם עיתונים לא ציוניים או אף אנטי־ציוניים, ציוניים 
מובהקים, נוטים לציונות או שעורכיהם ציונים, וכאלה שפעלו בשירות 
הציונות במימונם של גורמים ציוניים. העיתונים וכתבי העת הציוניים 
בשלוניקי, ולא רק בה, הוקמו והתפתחו כתמונת ראי וכזרז של יחסם 
האוהד, המסתייג או המגנה של יהודי שלוניקי לציונות, וכחלק מתפיסתם 
את האות הכתובה בכלל ואת העיתונות בפרט כבעלות תפקיד פוליטי, 
ציבורי וחינוכי. ייחודה של שלוניקי כעיר שאפשרה ליהודיה מידה מרובה 
של תחושת עצמאות מוסיף קווים בולטים לתמונת רקע זו. באותם עיתונים 
וכתבי עת בא לידי ביטוי חלק גדול מן התסיסה הציונית מאמצע המאה 
התשע־עשרה ועד קרוב לאמצע המאה העשרים. העיתונים שיקפו תסיסה 
זו בזמן אמת, ובמידה רבה אף עיצבו אותה. דברי ימיה של הציונות 

בשלוניקי ניבטים במידה רבה מבין דפי העיתונים שהתפרסמו בה. 

אחד מן העיתונים הציוניים הייחודיים שהופיעו בשלוניקי היה 
השבועון בצרפתית Pro Israël )למען ישראל, להלן: פרו ישראל( 
שיצא לאור בין השנים 1927-1917. תחילתו ברבע האחרון של מלחמת 
העולם הראשונה, מתוך המלחמה וכתגובה עליה. מאפיין ייחודי לו 
היה מטרתו הראשונה, המוצהרת, אשר ממנה נגזר קהל היעד העיקרי 
שלו: לשכנע את צבאות מעצמות ההסכמה שישבו בשלוניקי בצורך 
להקים בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל.6 מטרה נוספת הייתה 
לרתום את קיבוצי היהודים במדינות השונות, שהיו רחוקים מן החזון 
הציוני, למאמצים להקמת מדינה יהודית.7 העיתון נפוץ בכאלפיים 

עותקים והגיע לידי קוראים במדינות שונות.
במאמר זה אני מבקש לעמוד על ייחודו של פרו ישראל ולסקור 
את מטרתו המשנית: עידוד הקמתו של בית יהודי בארץ ישראל כהכנה 

להגשמה ציונית ולעלייה לארץ ישראל. 

ההתחלה
יצחק ר' מלכו )להלן: מולכו(, חוקר וסופר יהודי שלוניקאי, סיפר כי ההבנה 
שיש להסביר את השאיפה הלאומית של העם היהודי לאומות העולם 
נולדה בו בעקבות סדרת פגישות בינו 
לבין אחד מ"משכילי צרפת המצוינים", 
רובר וִיבר, עורך ירחון צרפתי ובעל 
תפקיד כלכלי־ארגוני ב"צבא המזרח" 
)הגַיס הצרפתי שנשלח מצרפת מזרחה( 
שחנה במקדוניה.8 מולכו גייס את חברו, 
אברהם ש' רקנטי, צעיר בן 29, שכבר 
הספיק לעמוד בראש תנועת המכבי 
ובראש ארגון הנשים "התחייה" בעיר, 
לעורך, ואת יצחק כהן, פעיל ציוני 
מוערך, לעורך אחראי. שלושתם היו 
מסורים, חדורי תחושת שליחות ואמונה 
עזה בציונות ובעלי תודעה פוליטית 
מפותחת. חבר נוסף בקבוצה זו היה 
יצחק אמאריליו. מתחילה חתמו עורכיו 
וכותביו של העיתון בשמות ספרותיים, 

השבועון פרו ישראל ומאבקו להקמת 
בית יהודי בארץ ישראל 

יצחק ש' רקנטי

יצחק ר' מולכו בתחילת שנות 
השלושים. באדיבות בתו שרה
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כגון פיצוץ בנקים ומוסדות ממשלתיים, התנקשויות, מראות הזוועה של 
ההרוגים הבולגרים ו]ה[סרבים, עמוסים על עגלות העוברות ברחובות 
העיר ושהייתי להן עד ראייה, עשו עליי רושם בל ימחה ועוררו בי רגשי 
הערצה על נחישותם ועל אומץ לבם. הידיעות על הציונות הפוליטית 
ו]ה[עלונים,  ]ה[עיתונים  המקסימה,  הדמות  הרצל,  ד"ר  של  מיסודו 
התחילו, באותה תקופה, להגיע לידינו, דרך הדואר האוסטרי שלא היה 
כפוף לביקורת השלטונות הטורקים, ועוררו את התעניינותי ]ב[תנועת 
התחייה המעשית, הרשמית, שהלכה והתחזקה יותר ויותר ]...[. בנאומיי, 
הרצאותיי וכתביי במשך השנים הבאות העליתי על נס את מעשי הגבורה 
של המורדים הללו, הנקראים "קומיטאג'יס", ונתתי אותם לדוגמה לרוח 

ההקרבה של הנוער שלנו כלפי השלטון האנגלי הזר.13

גם אירועים קרובים יותר, ובהם מלחמת הבלקן הראשונה )אוקטובר 
1912–מאי 1913(, ובמידה רבה אף מלחמת הבלקן השנייה )1913(, פרצו 
על רקע רצונן של מדינות הבלקן בריבונות ובטריטוריה משלהן.14 תנועות 
ההגירה וחילופי האוכלוסין שהחלו באירופה חידדו בקבוצת פרו ישראל 
את ההכרה שתזוזה המונית של אוכלוסיות ממקום למקום אפשרית, 
לעתים אף רצויה, ושהאפשרות הנוחה יותר, הפסיבית והמסתגלת 

לקושי, אינה אלא פתרון של עצלנים או מוגי לב.
בעשור השני של המאה העשרים היגרו צעירים יהודים למצרים 
ולארצות הברית, לתורכיה, לצרפת, לאיטליה ולארצות דרום אמריקה. 
צעירים משכילים עזבו את יוון כדי למצוא עבודה בבתי מסחר גדולים, 
וצעירים עניים עזבו אותה בגלל חובת הגיוס שהונהגה בה ב־1908, 
לאחר מהפכת התורכים הצעירים, משלא יכלו לפדות חובה זו בחמישים 
לירות תורכיות זהב. לאחר שיוון כבשה את שלוניקי ב־1912 גבר 
זרם ההגירה, אך מחוז החפץ לא היה עדיין ארץ ישראל.15 לאנשי פרו 

ישראל הייתה תחושה שאפשר לשנות את כיוון הרוח.

הגיליון הראשון
פרו ישראל יצא לאור בי"א בתמוז תרע"ז  גיליונו הראשון של 

)1.7.1917(. במאמר המערכת שלו נכתב: 
אנו נמצאים כעת בנקודת מפנה בהיסטוריה. על חורבות העבר המתמוטט 
תקום מחר חברה טובה יותר, שתושתת על רוח של צדק וחוק. כל העמים 
ליהנות מחיים חדשים המבוססים על חופש.  ייקראו, בתום המלחמה, 
מעצורים  ללא  להתפתח  הזכות  תהא  כגדולים,  קטנים  הלאומים,  לכל 
בהתאם לכישרונותיהם ולגאוניות המיוחדת של גזעם. איֶלת השחר של 
חיים חדשים, מוכרים ומובטחים על ידי המעצמות, מתחילה לזרוח מעל 
העם המעונה. קרני האור הראשונות מתחילות לנצנץ. ליבותינו צוהלים 
יד, עד שתעלה, למען  אוחזת  יד  הפוגה,  ללא  לעבוד  נמשיך  משמחה. 
בניהם של אברהם אבינו ושל האומה העתיקה ביותר ובה־בעת הצעירה 
ביותר, שמש הֵחרות, נוצצת בכל זוהרה, במלוא הודה, על פני אדמתם 

המבורכת של הנביאים.16

היה זה רק כחודשיים לאחר הקמת האגודה הסודית "בני משה", שמספר 
חבריה היה קטן מאוד ורקנטי הכין את תכנית הפעולה שלה. ב־16 
באפריל 1917 נכתבה טיוטת החוקה שלה. בין מטרותיה: "לכבוש בכל 
מחיר את הקהילה ומוסדותיה ובפרט בתי־האולפנא שלה, כדי לחנך דור 
גאולים, להפיץ התרבות העברית והיהודית בקרב ההמונים, באמת־מידה 
רחבה וכוללת". החברים נקראו "להקריב את עצמם ולהגשים בגופם 
את המוטל עליהם למען האידיאל הלאומי והגשמתו, ולבצע בסודיות 
מוחלטת ובמשמעת גמורה את ההחלטות המתקבלות על ידי הוועד 

ולכן בשנתיים הראשונות לצאתו 
לאור לא ידעו היהודים בשלוניקי, 
אף הציונים שבהם, שיצא מתחת 
ידי צעירים ציונים.9 רק שמו של 
העורך האחראי היה גלוי מתחילת 

הדרך.10 
השבועון פרו ישראל חולק 
חינם לחיילי מדינות ההסכמה, 
לקהילות  ציוניות,  לאגודות 
דורש.  ולכל  בעולם  יהודיות 
יהודים  כותבים  בו  השתתפו 
קבועים ואף לא יהודים, חסידי 
אומות העולם. מייסדיו החליטו 
שהוא לא יושתת על בסיס כלכלי, 
אלא שאפו לכסות את הוצאותיו 
אוהדים  של  תרומות  בעזרת 
וידידים ונרתמו בעצמם לגיוס 

מימון לעיתון. 
פרו ישראל נכתב בצרפתית כי צרפת מילאה אז תפקיד נכבד 
במדיניות המזרח התיכון והייתה בעלת השפעה רבה על מדינות האזור. 
עדות לכך הוא מספר העיתונים בצרפתית שפורסמו באותם ימים 
בשלוניקי: חמישה נוסף על פרו ישראל. יתר על כן, צרפתית הייתה 
"האנגלית של הבלקנים", שפת ההשכלה. "כמו החמנית הפונה אל 
השמש, כך פנה צעיר יהודי באותה תקופה אל עבר בירת צרפת", 
אמר שלוניקאי אחד.11 פריס נתפסה כמקור המדע, הספרות והחופש. 

תמורות בבלקן ובשלוניקי 
ברקע הקמתו של העיתון עמדו שלושה תהליכים עיקריים שהביאו 
לידי תמורה עמוקה במרקמה האנושי של העיר: התפקיד שמילאה יוון 
במלחמת העולם הראשונה, ההתעוררות הלאומית באירופה ותנועות 

ההגירה המתגברות שידע האזור. 
)בריטניה,  בתחילת מלחמת העולם חיזרו מעצמות ההסכמה 
צרפת ורוסיה( ומעצמות המרכז )גרמניה, אוסטריה־הונגריה והמדינה 
העות'מאנית( אחרי יוון ורצו שתצטרף אליהן ללחימה. ביוון ניטשה 
מחלוקת קשה בשאלה לאיזה צד להצטרף. המלך קוסטנטינוס היה פרו־
גרמני ותמך בניטרליות, ואילו הממשלה בראשות ַאלפתריֹוס וָנִיזֵלׂוס 
תמכה בהצטרפות למעצמות ההסכמה. המדינה נקרעה בין שני המחנות, 
ופיצולה נמשך עד יוני 1917, עת כפו מעצמות ההסכמה )שכללו גם את 
סרביה ואיטליה( על מלך יוון להתפטר לטובת בנו השני, אלכסנדרוס. 
וניזלוס ארגן מהפכה ִמַּבית ושב לעמוד בראשות הממשלה שממנה הודח 
ביולי 1915. ביוני 1917 הצטרפה יוון למעצמות ההסכמה, וכוחותיה 
השתתפו בלחימה נגד הצבא הבולגרי בחזית מקדוניה. שלוניקי הפכה 
למרכז עורפי חשוב, וחיל משלוח גדול של מעצמות ההסכמה חנה בה. 

בחודשים הבאים תהיה העיר תחנתם של כמיליון חיילים.12 
לנגד עיני המייסדים של פרו ישראל עמד מודל ההתעוררות הלאומית 
באירופה. השאיפות שרחשו תושבי סרביה, יוגוסלביה, בולגריה ומקומות 
נוספים להשתחרר מעול השלטון העריץ עוררו במייסדי פרו ישראל 
ובאחרים תהליך מכונן והשפיעו עליהם ועל דעותיהם ומעשיהם. רקנטי 

העיד כי פעולותיהם של המורדים הבולגרים, 

אברהם ש' רקנטי )"כלב"( בתחילת שנות 
העשרים. ארכיון אברהם ודוד רקנטי, 

תל־אביב
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הנמוך של שלוניקי. רקנטי סיפר על הקשר שלה למלחמה: "בכל יום 
היה חלק עצום ממימי העיר מוזרם בצינורות גומי אל אניות המלחמה. 
]...[ כשפנו שלטונות העיר אל הגנרל סבאי, המפקד העליון הצרפתי, 
בבקשה לוותר למשך כמה שעות על העברת המים לצי ]כדי להפנותם 
לכיבוי[, הוא סרב. ]המלחמה[ מעל הכול! אחרי כן הוא הסכים, אבל 

היה מאוחר!".20 
השרפה התפשטה במהירות על פני 1,200 דונם, הותירה 55,000 
נפש ללא קורת גג, רובם המוחלט יהודים, כילתה את רוב בתי הכנסת, 
בתי המדרש ובתי הספר, הספריות הפרטיות והציבוריות, המועדונים 
ומרכזי התרבות. למחרת הוציאה ממשלת וֵנִיזֶלׂוס צו המנשל בעלי 
בתים מאחוזותיהם ואוסר על הניזוקים לשקם את ההריסות. העירייה 
הפקיעה את השטחים שנשרפו והחלה לבנות אותם שוב, אך הפעם 
כחלק מתכניתה להפוך את העיר להלנית, מערבית ומודרנית. יהודים 
רבים נאלצו למצוא מקום מגורים חלופי, בדרך כלל מרוחק, ונקלעו 
לקשיים. אחת מתוצאות השרפה הייתה קטיעת הרצף של הפעילות 

הציונית בעיר שלוניקי. 
שבועות אחדים לאחר מכן לא יצא העיתון לאור. הגיליון הבא 
התפרסם ב־15 באוקטובר 1917, ותבע במאמר המערכת שלו למתוח 
קו מקביל ורציף בין התפתחות המלחמה, שעליה אמנם דיווח בקביעות, 
לבין ַהסדָרת הבעיה היהודית: הממשלות המעורבות במלחמה תיאלצנה 
להתחשב בסיומה בכמיהת העם היהודי ש"שילם מס דמים כבד מאוד 
בהתלקחות הנוכחית" למדינה עצמאית משלו. "כלב" שאל: "האם 
יכולים אנו מעתה להריע 'ניצחון'? האם אנחנו כה קרובים למטרה? 
עדיין לא. הדרך שנשארה להעפיל היא עדיין ארוכה ומייגעת, אבל כל 
שלב מקרב אותנו למטרה הסופית. והיום שבו — ביישום ההחלטות של 
ועידת השלום — יתנועע על הר ציון, גא ומלא הוד, הדגל כחול־לבן, 
מעוטר במגן דוד ובגור־אריה יהודה, סמל עצמאותנו, אינו רחוק מאוד". 
רקנטי ראה בעיני רוחו את הדגל שצייר הרצל, וייתכן שראה 
במגן דוד ובגור )גור מלשון יְרא, ְּפחד( אריה סמלים של רוח וחומר, 
מסורתיות ולאומיות, ואף הגנה והתקפה, בהתאמה, אשר עליהם להופיע 

המנהל של האגודה". אותן נפשות פועלות מרכזיות ואותם רעיונות 
על שהיו ביסוד הקמתה של אגודת "בני משה" חברו למשימתם הבאה: 

ההוצאה לאור של השבועון פרו ישראל.17 
בגיליון הראשון, שיצא לאור ארבעה חודשים לפני הצהרת בלפור, 
פרסם פרו ישראל הצהרה יוונית רשמית של שר החוץ היווני ניקולא 
פוליטיס, על תמיכתו בהקמת בית ליהודים בארץ ישראל. ההצהרה 
התפרסמה לאחר שיחות רבות של מולכו עם אישי ממשל. כך החל 
העיתון, עוד לפני צאתו לאור, לשלב עשייה עיתונאית מקובלת עם 
יוזמה ופעולה בשטח המדיני. כל עשר שנותיו הוא ייצר בעצמו חלק 
מכותרותיו ועירב במודע בין אירועים שעליהם דיווח לכאלה שאותם יצר. 
רקנטי, בחתימתו הקבועה "ָּכלֵב", פרסם באותו גיליון רשימת 
עיתונים, כתבי עת ואגודות אוהדי הרעיון הציוני במדינות שונות, ובהן 
ארצות הברית, בריטניה ואיטליה. בצד הרשימה טען כי אף שאהדתם 
מחממת את הלב, הפתרון לא יבוא מן השדה העיוני האקדמי ואף לא 
מן התחום הרגשי. ההתפתחויות הצבאיות במסופוטמיה והתקדמות 
הבריטים בארץ ישראל, שאחריהן יעקוב העיתון בקביעות, כך הבטיח, 
"מכניסות את השאלה היהודית לשלב המכריע". כן הוא בישר לקוראיו 
"מידיעות שהגיעונו בימים אחרונים אלה", כי מעצמות ההסכמה, 
ובראשן בריטניה הגדולה, הבטיחו רשמית את מלוא תמיכתן ביצירת 
מרכז לאומי יהודי בארץ ישראל. נשיא הפדרציה הציונית בבריטניה, 
הד"ר חיים וייצמן, הוסמך להצהיר שבריטניה הבטיחה את עזרתה 
להגשמת השאיפות היהודיות בארץ, וצרפת ואיטליה הביעו לפני נחום 
סוקולוב, נציג הפדרציה הציונית, את אהדתן לעניין היהודי והבטיחו 

לו את סיוען.18 

המטרה: הקמת בית לאומי בארץ ישראל
בסוף יולי 1917 שאל "ּכָלֵב": "האם מוכנים אנו?". הערבויות שנתנו 
בריטניה הגדולה, צרפת והאפיפיור, ליצירת מרכז עצמאי יהודי בארץ 
ישראל, "אינן מאפשרות לנו ליהנות בוודאות מזכויות הלאום שלנו לכינון 
מחדש של בית לאומי יהודי על אדמת האבות". לכן על הלוחמים למען 
מטרה זו למקד את מאמציהם בהשגת ודאות שההבטחה אכן תתגשם. 
הוא נשען על דברים שאמר ג'וזאיה ודג'ווד, חבר הפרלמנט הבריטי, 
לעיתון היהודי הלונדוני ג'ואיש כרוניקל. הדברים פורסמו בגיליון מס' 
3 )י' באב תרע"ו, 30.7.1917( של פרו ישראל: יצירת מדינה יהודית 
בארץ ישראל תהיה "לתועלת חיונית עבור בריטניה הגדולה, למען 
השמירה והביטחון של קנייניה האפריקניים". "כלב" הציע לפעילים 
הציונים להיכנס למשא ומתן עם הממשל הבריטי כשבידיהם תכניות 
כלכליות, חברתיות ודתיות שתוכלנה לתרום להקמת בית יהודי בארץ, 
ולארגן תעמולה רחבה ושיטתית למימוש תביעותיהם בכל האמצעים: 
בעיתונות,19 בעצרות עם ענקיות, בהפגנות ובעצומות. כן הציע שברית 
יהודית מאוחדת, שתייצג את כלל היהדות, תפנה למדינאי המעצמות 

ולעולם היהודי והלא יהודי )שם(. 
גם בהמשך דרכו נאחז פרו ישראל בכל אמירה ובכל הצהרה, 
ישירה או עקיפה, של איש ממשל או של אחד מחסידי הציונות כדי 

לחזק את אמירותיו שלו.
השרפה )"התבערה הגדולה" קראו לה השלוניקאים( שפרצה 
בשלוניקי בשבת, ל' באב תרע"ז, 18 באוגוסט 1917, אחת מני רבות 
אך החמורה שבהן, פגעה באופן חמור בעיר שהייתה בנויה ברובה מעץ. 
היא החלה באזור שבו היו רוב השכונות היהודיות הצפופות, בחלקה 

רבה הראשי של שלוניקי, הרב יעקב מאיר, בכניסה לארמון המלך היווני, תחילת 
שנות העשרים. ארכיון אברהם ודוד רקנטי, תל־אביב
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יחדיו, כסמל אחד. אפשר לשער שבמשפטים אלה ודומיהם ראה לנגד 
עיניו את קוראיו היהודים, והרבה פחות את קוראיו מאומות העולם. 
בגיליון זה, החמישי, טען "כלב" שהלורד ארתור בלפור, שר 
החוץ הבריטי, רמז לנשיא הפדרציה של האגודות הציוניות בקנדה 
על ההצהרה המתקרבת, זו שנקראה לימים על שמו. בכך ראה העיתון 
את אחד מהיבטיה החיוביים של המלחמה הקשה, תוצאה שעם ישראל 

שואף אליה. 
ב־2 בנובמבר 1917 התפרסמה הצהרת בלפור. העיתון פרסם 
בגיליונו השביעי )בא' בכסלו, 16.11.1917( את מברקם של סוקולוב 
ּווייצמן לרב יעקב מאיר, רבה הראשי של שלוניקי, שממשלת בריטניה 
מחייבת הקמתו של בית לאומי יהודי בארץ ישראל. במאמר המערכת 
העריך העיתון את משמעותה של ההצהרה כאירוע מכונן והביע הערכה 

לבריטניה על החלטתה. 
בחנוכה תרע"ח נכנעה ירושלים לצבא הבריטי. בכ"ה בכסלו 
)10.12.1917( הוכרזה הכניעה, ולמחרת, בצהרי היום, נכנס מפקד 
הכוחות הבריטיים, הגנרל אדמונד אלנבי, אל העיר העתיקה. הוא ירד 
מסוסו לפני שנכנס אליה עם קציניו בהליכה דרך בשער יפו, מחווה 
לעיר הקדושה לשלוש הדתות. כעבור שלושה ימים כתב רקנטי דברים 

שנועדו לאוזניים יהודיות:
כיבוש ירושלים על ידי צבאו של הגנרל אלנבי, שבא במפתיע כמעט 
לעם  גאולה  של  רם  כשופר  הדהד  בלפור,  הלורד  הצהרת  לאחר  מיד 

ישראל.
]...[ את עומדת להיעשות שוב שלנו, להיעשות שוב המרכז  ירושלים 
הרפובליקה  כבירת  הכבוד  מקום  את  שוב  ליטול  העולם,  של  הרוחני 
להעניק  המוכשרת  עברו,  זמנים  של  המוסרית  הגדּולה  עם  ציון,  של 

לאנושות תקווה מחדש. ישעיהו, ירמיהו, עמוס!
]...[ מי ייתן והעתיד יזהיר בפנינו!

מעתה, חש רקנטי, על התקווה והאמונה להשתלב ביתר שאת בפעולות 
ההסברה והשכנוע שעושים הוא וחבריו לקידום העניין הציוני. 

גיוס תמיכה מדינית
כחלק מהגברת המאמצים הפוליטיים של קבוצת פרו ישראל — שכללו 
משלוח תזכירים, עריכת פגישות הסברה, והרחבה והעמקה של קשרים 
שהחלו להיטוות — נשלח מולכו להשיג הצהרת ידידות לציונות ממלך 
יוון, אלכסנדרוס. הוא הצליח להתקבל לראיון ב־8 בפברואר 1918. 
המלך מסר לו לפרסום הצהרה: "מאושר אני על כי ארץ ישראל 
שוחררה ותוכל להיהפך למולדת יהודית או לבית לאומי יהודי". העיתון 

מיהר לדווח על כך. 
בתחילת 1918 פרסם פרו ישראל הצהרת אהדה של קונסול צרפת 
בשלוניקי. הקונסול הדגיש כי צרפת אינה סבורה שהגיעה העת לפרסם 
הצהרה רשמית באשר לתקומת הלאומיות היהודית על אדמת הקודש, 
אולם "הציונות היא תנועה אידיאליסטית מהחוקיות ביותר, שיש לה 
את מלוא אהדתי" )גיליון 12, י"ב בשבט תרע"ח, 25.1.1917(. חיזוק 
לדברי הקונסול הוסיף שר החוץ של צרפת, שקיבל את סוקולוב ובישר 
לו על הסכמה שהושגה בין הממשלות הצרפתית והבריטית בכל הנוגע 
להתיישבות יהודית בפלשתינה. העיתון דיווח כי "צרפת, הראשונה 
שהעניקה שוויון זכויות אזרחיות ומדיניות לנתיניה היהודים, נטלה 
על עצמה את התפקיד של 'מדריכה', 'בוררת', 'יועצת ידידותית' ]...[ 
בארץ ישראל".21 איטליה המשיכה בקו של צרפת. דולפיני, קונסול 

איטליה בשלוניקי, הצהיר לפני אנשי פרו ישראל באביב 1918 שגם 
מדינתו תומכת בהצהרת בלפור. 

במארס 1918 אשרר שר החוץ היווני מעל במת הפרלמנט באתונה 
את הבטחתו לתמוך ברעיון הבית הלאומי. ד"ר משה קופינאס, ציוני 
שהיה הציר היהודי בפרלמנט של יוון, הודה בהתלהבות באותה ישיבה 
לשר החוץ, ומסר את ההצהרה לפרו ישראל. כעבור שלושה חודשים 
ציטט העיתון דברים שכתב גיומאט, המפקד העליון של צבאות בעלות 
הברית במזרח, לרב יעקב מאיר, בהעניקו לו את עיטור לגיון הכבוד: 
"הציבור היהודי של שאלוניק יראה בהענקת עיטור זה ערבות לעניין 

שצרפת, נאמנה למסורות עברה, נושאת לשאיפותיכם".22 

"הנס מתחיל להתגשם"
בינתיים הביע העיתון את קורת רוחו מההתפתחויות החיוביות בארץ 
ישראל ובממסד הציוני, בדברים שהיו מיועדים, רובם ככולם, לקוראים 
היהודים. בט"ו באב תרע"ח )24.7.1918( הונחה אבן הפינה לאוניברסיטה 
העברית על הר הצופים, ולאחר כחודש וחצי כתב "ּכָלֵב", תחת הכותרת 
"פרחים ראשונים של תרבות יהודית", כי בה בעת שנשמעים צלצולים 
מחרישי אוזניים של צבאות, קולות נפץ של תותחים ורסיסי רימונים, 
מעודד ומשמח לראות את בני יעקב מייסדים מוקד של מדע ושל אמת, 

גיליון פרו ישראל מ־31.10.1920, ארכיון אברהם ודוד רקנטי, תל־אביב
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שממנו תקרין מחדש הגאונות היהודית ותישמע ברמה אמירתם רבת 
העוצמה של הנביאים. ַּבשיתופיות, ָּבאחריות וַבאחווה שבמדע טמונה 

ברכה רבה לאנושות. 
בגיליון הבא )גיליון 23, י"ח בתמוז תרע"ח, 28.6.1918( הוא כתב 
כי הכנס השנתי הקרוב של ציוני אמריקה שתוכנן להתקיים בפיטסבורג 
הוא בעל חשיבות רבה, "בהיותו מחויב לנסיבות החדשות שנוצרו ואשר 
מתפתחות בארץ ישראל". החברה הציונית הכינה תכניות הנדסיות 
לבניית חשמליות אוויריות ולייסוד בית חרושת הידרואלקטרי, ובכנס 
תעלה הצעה לשלוח לארץ ישראל יחידה של גוף "גאוני" )של אנשים 
מבריקים( לצורך עבודות שיקום ופיתוח תעשייתי. בכנס עתידה הייתה 
להתקבל החלטה לערוך סקר של חומרי גלם ראשוניים המצויים בארץ 
ישראל ולייסד בה בית חרושת להפקת שמנים ממוצרים צמחיים. יוזמות 
אחרות היו לייסד בית זיקוק לסוכר, להקים מכון מודרני לעיבוד 
עורות, לבנות בית חרושת למלט ולסלול כבישים. סמוך לידיעה זו 
ובעקבותיה פרסם "ּכָלֵב" מאמר קצר בשם "הנס מתחיל להתגשם", 

שמוען לקוראיו היהודים: 
איזו מהלומה קשה לאלה שהיה בלבם ספק באשר להגשמת ההצעות 
נידחת, אשר אליה  זו, שהיה מקובל לתארה כפינת עולם  הללו! ארץ 
מפליאה  בתקיפות  תתעורר  האם   ]...[ למות  כדי  הקשישים  רק  הלכו 
לחיים מלאים? האם תשנה צורתה מיידית לארץ תעשייתית וחקלאית 

התופסת מעמד בין המדינות האחרות בתרבות מתקדמת?
]שבה  מציאות,  של  לאדמה  אט־אט  תשתנה  והתקווה  החלום  אדמת 
יתממשו[ נסים, והמראות המזהירים שיתגלו בה ימשכו אליה את המוני 
עמנו אשר יקימו בה וייצרו בה. היא ִתראה אידיאליסטים ואנשי עסקים 
באים אליה, ובהם תהיו נמנים אתם, הספקנים. ]אלה גם אלה[ ימצאו בה 
השקעה מצוינת לרכושם. זו תהיה התשובה היפה ביותר לשכמותכם, 

שלבם יבש מדי )שם(.

כך, בהדרגה, החל פרו ישראל להתייחס לא רק לאפשרות ולצורך 
שבהקמת בית יהודי בארץ ישראל, אלא גם להתיישב בארץ.

בי"ז באב תרע"ח )26.7.1918( התפרסם בעיתון מכתבו של פרופ' 
מוריס וְֶרנֶס, איש הסורבון ונשיא בית הספר הניסויי ללימודי דת 
גבוהים. ורנס הגדיר שני תנאים להצלחת החזון הציוני: "לדעת מה 
רוצים, ולאן פוסעים קדימה", והוסיף: על הציונות להיאזר במקביל 
ברוח המשמעת וברוח הסובלנות, משמעת בפעולה וסובלנות בדעות. 
העיתון קרא לציונים לפעול כפי שהציע ורנס, כדי "שהביצוע יבטיח 
את נצחון האידיאל שלנו: הכרה עמוקה מההתחלה — עד להשגה, ריכוז 
כל המאמצים על מנת להגיע. משמעת וסובלנות. המזל ייאלץ לחייך 

אלינו מוקדם משציפינו". 
דווקא קהל היעד הראשוני של העיתון, הקהל הלא יהודי, היה בעייתי 
מבחינת תפיסת העולם של עורכיו. צירופן של שלוש עובדות יחד יצר 
בעיה מדאיגה: )א( מיקומה המרכזי של העיר ואופייה; )ב( החיילים 
והקצינים שחנו בעיר או עברו דרכה היו חיילי עורף ומנהלה; )ג( רובם 
היו במצב של המתנה מתמשכת. החלו קשרים — מזדמנים, מתמשכים 
או אף קשרי נישואין — בין רבים מהם לבין צעירות יהודית בשלוניקי. 
קשרים אלה גרמו למקרים של בגידות או של נטישת המשפחה, ואף 
של המרות דת. מסגרות המשפחה המסורתיות התרופפו, והחשש היה 

שמא התופעה תלך ותתרחב. 
רבים מיהודי העיר שקידשו את מוסד התא המשפחתי ואת ערך 
טהרת המשפחה, זועזעו מהתרחשויות אלה. ארגונים דתיים וכתבי עת 

בעיר הגיבו עליהן, ולימים הצטרף למאבק ב"קשרי תערובת" אלה 
גם פרו ישראל. 

יוזמת הגיוס ללגיון היהודי
בקיץ 1918 )יוני ויולי(, בעקבות מאמרים אקטיביסטיים שפורסמו 
בפרו ישראל, פנו צעירים יהודים רבים בעלי נתינות רוסית, רומנית, 
אמריקנית ויוונית, לרקנטי ולחבריו, והביעו את נכונותם ואת רצונם 
להתגייס כמתנדבים ללגיון היהודי מיסודו של זאב ז'בוטינסקי, כדי 
להשתתף בכיבוש הארץ מידי התורכים לצד מעצמות ההסכמה בגדודים 
יהודיים שייקראו 'גדודי יהודה'.23 לדברי יצחק מולכו, היוזמה החלה 
בפנייתם של שני יהודים מרומניה. בהתייעצות שכינס מולכו בדחיפות, 
בהשתתפות אברהם רקנטי, האחים יצחק ושמואל אמריליו, יצחק כהן 
ואחרים, הוחלט להקים לגיון יהודי בשלוניקי ולשתף בדבר את הרב 

הראשי יעקב מאיר.24 
באותו זמן פעלו בצבא הבריטי ארבעה גדודים יהודיים, ויהודי 
שלוניקי החליטו להירתם להקמת הגדוד החמישי. מערכת העיתון שלחה 
את יצחק מולכו לאתונה, לשר החוץ ניקולא פוליטיס, שאתו שמר על 
יחסים טובים, כדי לקבל את הסכמתו למהלך, וב־4 בספטמבר 1918 
הבריק לחבריו בשלוניקי כי ההצעה לבא כוח יוון במצרים להקים את 
"קורפוס המתנדבים" אושרה עקרונית בידי הממשלה. פוליטיס שיגר 
מברק למושל הכללי של שלוניקי, א' אדוסידס, וביקש שידון עם הקהילה 
היהודית בשאלה מהם האמצעים המתאימים ביותר להגשמת היוזמה.25
בגיליון 28, שהתפרסם בערב ראש השנה תרע"ט )6.9.1918(, 
בישר העיתון במברק מ"ּכָלֵב", שליחו המיוחד לאתונה, על הסכמתה 
של ממשלת יוון. המתנדבים יחולקו לשניים: הלוחמים בחזית והמיועדים 
לתת שירותים משניים. מערכת העיתון פנתה לצבא הבריטי כדי לקדם 
את המהלך, ואנשיה שוחחו עם רבה הראשי של שלוניקי, הרב יעקב 
מאיר. הרב יעץ להם "לפעול בהרבה נימוס וזהירות". רקנטי העיד: 
"זאת לא מנענו עצמנו מעשותו", וסיכם שהמברק מאתונה "מפזר כל 
אי הבנה וגורם לראות נכוחה פעם נוספת את רוח הליברליות הנדיבה 
ביותר שממריצה את הממשלה היוונית ביחס לאוכלוסייה היהודית". 
מיד לאחר מכן פתח הרב מאיר במשא ומתן עם הממשלה כדי להבטיח 
שהמתגייסים יאורגנו במסגרת נפרדת, ואם היהודים שהתגייסו לצבא יוון 
יוכלו להשתתף בחיל החזית הארץ־ישראלית.26 פרו ישראל שאף לקדם 
את המהלך ושיגר מברק לשלטונות הבריטיים ב־2 באוקטובר 1918: 

מאלכסנדריה  היווני  הנציב  ע"י  מודיע  היווני,  החוץ  שר  פוליטיס, 
ישראל  ארץ  עבור  שלוניקי  מיהודי  מתנדבים  גדוד  שייסוד  סקטוריס 
צעירים  של  גדול  מספר  רב  זמן  מזה  היוונית.  הממשלה  ע"י  אושר 
לשירותי  להתגייס  רצונם  את  ומביעים  שלנו  למערכת  באים  יהודים 
באוגוסט  בראשון  פנינו  ישראל.  לארץ  היהודי  הלגיון  של  המילואים 
למפקדה הצבאית העליונה האנגלית לקבל אינפורמציה. המפקדה ענתה 
לנו שאינה יודעת דבר בנידון, ויעצה לנו לפנות לשלטונות העליונים 
האנגלים כדי לקבל את הסכמתם לצירוף יהודים נתינים יוונים ללגיון 
היהודי. תנועת ההתנדבות אצלנו מתפשטת. הודיעו לנו באופן דחוף על 

תוצאות הצעדים.27 

התשובה הרשמית של השלטונות הבריטיים השתהתה, אולם הרשמת 
צעירי העיר לגדודים לא פסקה. ד"ר חיים וייצמן, שקיבל פרטים על 
גיוס זה )כנראה מההנהלה הציונית בלונדון(, פנה לזאב ז'בוטינסקי 
וביקש שייסע לשלוניקי ולארצות הברית כדי לפעול להעברת המגויסים 
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לארץ. "מה בדיוק מצפים שאעשה באמריקה", כתב ז'בוטינסקי לאשתו 
בשלהי אוקטובר 1918, "אינני יודע גם עתה; בסאלוניקי יהיה תפקידי 
לפעול להעברת החיילים היהודיים אל הגדוד שלנו". בסופו של דבר 
החליט ז'בוטינסקי לדחות את ההצעה לנסוע לשני המקומות. לשלוניקי 
משום שמטרת השליחות לא הוגדרה בבירור, ולארצות הברית — מפני 

ש"זה אפשר לסדר גם בלעדי".28 
המלחמה הסתיימה ב־11 בנובמבר 1918, אולם הפעולות הצבאיות 
בארץ ישראל ובמזרח התיכון עדיין נמשכו, והייתה כוונה לתגבר שם 
את הכוח הצבאי. כחודש ימים לאחר מכן, ב־15 בדצמבר קיבלו אנשי 

פרו ישראל את התשובה הטלגרפית הבאה:
קיבלתי הוראה ממזכיר המדינה מר בלפור להודיע לכם שהמחלקה הזאת קיבלה . 1

הודעה טלגראפית מהרב הראשי בשלוניקי שעיקרה היא כדלקמן:

שלוש מאות מתנדבים משלוניקי מוכנים להתגייס לצבא הפלשתינאי לשירות . 2

לשנה אחת לכל תפקיד שהוא. רישיון השלטונות נתקבל לצעד זה. נא לנקוט 

מיד בצעדים הנחוצים לגייס אותם על ידי השלטונות הצבאיים בארץ ישראל.

בהעבירי את ההודעה הזאת אני מוסיף שמר בלפור מבין מהשלטונות הצבאיים . 3

שאי אפשר לקבל את הטירונים האלה מיד לתקופה כל כך קצרה של שנה אחת.
הריני, אדוני, 

עבדך היותר נאמן,
)-( נ' גרהם29

נראה שהבריטים חשבו להפעיל את הגדודים העבריים כחלק מחיל המצב 
שלהם בארץ ישראל, ולכן לא רצו לקבל את המתנדבים השלוניקאים 
לתקופה קצרה של שנה בלבד. רקנטי סבר שתקוותו של ז'בוטינסקי, 
שהצבא האנגלי יעזוב את הארץ בהדרגה ושאת מקומו יתפסו הגדודים 
העבריים כצבא הבית הלאומי היהודי, לא הייתה רק בגדר הרהורי 
לב. הוא העיד כי אנשי העיתון קיבלו מן הבריטים הבטחה לכונן את 
הגדודים במסגרת של בריגדה,30 נעשו מינויים חדשים בקצונה הבריטית, 
והיו סימנים רבים לכיוון חיובי זה. אולם לאחר מכן שינו הבריטים את 
מדיניותם באשר לבית הלאומי היהודי, החלו להתכחש להבטחותיהם 
ובמקביל פירקו את הגדודים העבריים. עקב סיום המלחמה והחלטת 

שלטונות הצבא לא יצאה תכנית זו לפועל.31

"כל ארץ ישראל כמעט כבושה"
ב־4 באוקטובר 1918 הציג העיתון את שאלתם העיקרית של הספקנים 
על הקמת בית יהודי בארץ ישראל: כיצד יכולה בריטניה, שכבשה עד 
אז בקושי שליש מהארץ, להבטיח לעם היהודי ארץ שאינה שייכת לה? 
התשובה, טען פרו ישראל, טמונה בניצחונות המזהירים שהבריטים 
זכו בהם מסוף ספטמבר על אדמת הקודש, ובהם כיבוש "חיפה, נמל 
של עתיד גדול, שם צריך היה לקום הטכניון היהודי, שעבודותיו עוכבו 
בגלל המלחמה; כנסיית יוחנן הקדוש של עכו, טבריה ודמשק נכבשו 
במאבק כה עז על ידי צבאותיו של הגנרל אלנבי. וההתקדמות נמשכת. 
כל ארץ ישראל כמעט כבושה". ביום השנה הראשון להצהרת בלפור, 
2 בנובמבר 1918, פרסם פרו ישראל גיליון חגיגי, ובו ברכות של 
נציגי מעצמות ופוליטיקאים שתמכו בהקמת "מולדת לעם היהודי". 
הגיליון עורר התעניינות רבה בציבור היהודי. בין היתר כתב בו הרב 
הראשי של שלוניקי, יעקב מאיר: "היום הזה נהיה ישראל לעם בין 
הגויים. אשרי הדור שככה עלתה לו בימיו". בשלהי 1918, עם סיום 
מלחמת העולם הראשונה, הייתה ארץ ישראל כולה בידי הבריטים. 

הסתיימו 400 שנות שלטון עות'מאני בארץ ישראל. 

בעקבות המלחמה
השילוב בין עיתונאות לפעילות ויוזמה בשטח המדיני אפיין את הדו־

השבועון פרו ישראל גם לאחר מלחמת העולם הראשונה. אנשיו המשיכו 
לפעול לקידום מטרותיהם להכשרת הקרקע להתיישבות יהודית בארץ, 
הפעם סביב הקמת חבר הלאומים, השיחות בין המדינות והחתירה 

ליצור עובדות קבועות ומתמשכות בארץ ישראל.
סימני השאלה והביקורת על בריטניה הפכו בסוף 1918 למלחמת 
חורמה על שהוליכה שולל את עם ישראל, צמצמה בקביעות את זכויות 
היהודים בארץ ועודדה את הערבים לפעול נגדם. התקווה לריבונות 
מדינית הפכה לשורת דרישות מעשיות פנים יהודיות ובין־לאומיות: 
לעשייה פוליטית ציונית רדיקלית, להכרה בין־לאומית בזכות העם 
היהודי לבית לאומי בארץ ישראל ולדרישה מממשלת המנדט שתפרש 

בבהירות את הגדרת הבית הזה. 
לאחר שהקדיש בתר"פ )1920( גיליון שלם ל"תחייה הלאומית 
השלמה של עם ישראל" והכותרת "כל ארץ ישראל ליהודים" הופיעה 
בו על פני כל רוחב העיתון, דרש פרו ישראל )גיליון 61, כ"ה בשבט 
תר"פ, 14.2.1920(: "אנו רוצים מדינה יהודית, לא מושבה אנגלית".

מדינה  יצירת  היא  בארץ־הקודש  התיישבותנו  של  הסופית  המטרה 
יהודית, שכל הפעילויות והמפעלים שלנו יטו לקראת המחשת אידיאל 
בשום  נסכים,  שלא  להצהיר  חייבים  אנו  ביותר.  הקצר  זמן  בפרק  זה 
פנים ואופן, שארץ ישראל תחשב כמושבה אנגלית, כאחד ה"תכשיטים" 
 ]...[ הבריטיות  מהמושבות  המורכב  היהלומים  בכתר  ביותר  הזוהרים 
כנגד כל מכשול שיעמוד  כוחותינו  נחושים בדעתנו להיאבק בכל  אנו 
זאת:  לומר  חיוני   ]...[ המלא  לשחרורנו  אותנו  שתוביל  הדרך  לאורך 
תהא אשר תהא הגישה של בריטניה הגדולה כלפינו, אנו החלטנו לכבוש 
מולדתנו העתיקה.  על אדמת  מקומנו תחת השמש  בכל האמצעים את 
וההיסטוריה היא עדות שישראל מסוגלת לכל הקורבנות, לכל הגבורות, 
בכדי להשיג את האידיאל הנעלה לקראת מה שהיא שואפת אליו מזה 

עשרים מאות.

העיתון המשיך בהטפתו הבלתי פוסקת לתחייה יהודית כוללת ולהקמת 
מדינה ריבונית לאלתר בכל שטחי ארץ ישראל.

י"א באדר תר"פ )1.3.1920( היה יום טרגי. יוסף טרומפלדור וחבריו 
נפלו בו בהגינם על תל־חי והצרפתים במטולה לא נקפו אצבע להצלתם. 
הידיעה בוששה כנראה להגיע לשלוניקי, ופרו ישראל המשיך לעסוק 
בסוגיות אחרות, פוליטיות. בגיליון 63 )כ"ב באדר תר"פ, 13.3.1920( 
ציטט רקנטי את דברי עיתון הארץ מ־1 בפברואר 1920, כי ערביי 
"פלשתינה" טרם הבינו שהצהרת בלפור כמוה כהבטחותיהן של צרפת 
ואיטליה, שהן הבטחות קבועות ועומדות, והם סבורים שהיא עשויה 
להתבטל. אמונה זו, טען רקנטי, אינה מקרית; היא תוצאתו של משגה 
טקטי גדול. היה על בריטניה להביא את הערבים להכיר מן ההתחלה את 
המצב לאמתו: הצהרת בלפור מיועדת להיות לחוק, אם ירצו ואם לא 
ירצו, ואין זה משנה מי תהיה מעצמת העל אשר בידיה יופקד המנדט. 
בריטניה לא עשתה זאת, והדמיון המזרחי קיבל את השתיקה כהודאה, 

"מפני שלערבים אינטרסים אחרים מאשר אלה שלנו".
רק בגיליון 65 )כ' בניסן תר"פ, 8.4.1920( כתב "ּכָלֵב" בעקבות 
"המאורעות הטרגיים שהתחוללו לאחרונה במטולה ובתל־חי" שהגבורה 
היהודית נודעה שוב לתהילה. הוא קבע: "דרוש לנו צבא הגנה יהודי 
בארץ ישראל", זאת כתשובה לשאלה מדוע לא מילאו הצרפתים 
את תפקידם בהקלם את הלחץ על אחינו בגליל הצפוני? האם הייתה 
קנוניה עם הבדואים?" )ההדגשה שלי(. הנחה זו אינה דמיונית, שהרי 
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במכתב ששלח הגנרל לואי ג'ין בולס — ראש המטה של הגנרל אדמונד 
אלנבי במלחמת העולם הראשונה בחזיתות אירופה וארץ ישראל, ומי 
שכיהן מטעם בריטניה כאיש הממשל הצבאי עד כינון המנדט הבריטי 
— לאוסישקין לאחר ההתקפה על תל־חי, נאמר: "גנרל גורוד עודכן על 
ידי נציגיה הציוניים של טבריה באשר למצב המסוכן השורר מה־11 
לפברואר". "ּכָלֵב" תמה אם אירועי מטולה ותל־חי יגעו ללבם של מנהיגי 
הציונות ויעמידו אותם על טעותם בכך "שלא אהדו את ההתפתחות 
המתקדמת של הלגיונות היהודיים ולא אפשרו להם למלא את התפקיד 
הראשון שהיה עליהם למלא". בדבריו הוא קיבל את ההנחה הרווחת 
שאפשר להקים חיל מצב של 15,000-10,000 חיילים יהודים בארץ 
ישראל. לפיכך חשוב להקים חיל מצב כזה עתה, ולהתחיל במלאכה 
ללא דיחוי. השעה דוחקת. "מגובהי ההרים של יהודה והגליל חייבים 
השומרים היהודים לעמוד על משמר בטחון הקיום של האוכלוסייה 
היהודית ועל שלמות המורשת שלנו". כותרת מאמרו זה של אברהם 
רקנטי ראויה לציון. המילים "צבא הגנה יהודי" דומות לשם שניתן 
זמן רב אחר כך לצבא בישראל, צבא הגנה לישראל )צה"ל(, והיו 

ייחודיות באותם ימים.
בגיליון 66 )ה' באייר תר"פ, 23.4.1920( שאל "ָּכלֵב": "האם 
אנגליה היא למעננו או נגדנו?". גרמו לשאלה זו ידיעות ששיגרה 
המשלחת הציונית ב־10 באפריל על פרעות בירושלים שאירעו בימים 
6-4 באפריל. ערבים מבני המקום, בסיוע אנשי משטרה, תקפו יהודים, 
בזזו אותם ונהגו כלפיהם באלימות. חמישה יהודים נהרגו, כמאתיים 
נפצעו ושתי נשים נאנסו. למרות השתדלויות המשלחת הציונית הממשל 
הבריטי לא סייע להקים גוף להגנה עצמית יהודית, וכמה יהודים נעצרו. 
הייתכן, שאל, שהאנגלים תמכו בפוגרום נוסח פולין או אוקראינה בארץ 
עתידנו? כן, כך הדבר לצערנו. פרו ישראל, טען, הוא כנראה העיתון 
היחיד בעיתונות הציונית העולמית שאזר אומץ לזעוק נגד הסכנה 
הטמונה בכוונותיה האמתיות של בריטניה ושדרש מנציגיו הפוליטיים 
של העם היהודי לנקוט אמצעי זהירות מתאימים. הפסקאות הבאות 
חושפות את תודעת השליחות שפיעמה ברקנטי ואת התפקיד שנטל 

על עצמו: לעמוד בשער, להזהיר ולהוכיח.
את  ירמיהו שהזהיר  של  בדרכו  הולכים  אנו  הזעם:  נביאי  אותנו  כינו 
העם היהודי מפני הסכנה המאיימת. הנביא הגדול הואשם אף הוא בכך 
אותנו.  ירמיהו העובדות מצדיקות  כמו אצל  היהודי;  שייאש את העם 
אנו בעלי מצפון מתוקף אחריותנו החמורה. לא יכולנו. אסור היה לנו 

להחריש.
]...[ שנתיים חלפו מאז הכרזת בלפור הכוללת את הנוסחה המעורפלת 
של איזה "בית לאומי יהודי", ]...[ מאז המכתב ללורד רוטשילד דאגו 
האנגלים ליצור דממת מוות סביב הבטחתם המפורשת, בהקפידם שלא 
להודיע לערביי ארץ ישראל על כוונתם להקפיא את תמיכתם בהקמת 
בית לאומי יהודי, עובדה אשר יכולה הייתה להעמיד את הערבים בפני 

מעשה מוגמר ובלתי הפיך.
ישראל  בארץ  הדמים  במאורעות  האנגלים  הפלילית של  ]...[ האשמה 
לונדון.  של  המרכזית  הלשכה  זאת  שאומרת  כפי  בספק,  מוטלת  אינה 
מאידך, מתוך תמצית  יתרחש.  כדי שהדבר  עזבו  הסמכויות האנגליות 
של מכתבו של תלמיד שלוניקאי בבית־הספר "בצלאל" שאנו מפרסמים 
ניתן להסיק שהיהודים, בהמתינם מרגע אחד למשנהו, התכוננו  להלן 
צבאית להגנה תחת פיקודו של סגן ז'בוטינסקי. מדוע האנגלים לא נקטו 

באמצעים אמיצים כפי שהמצב הכתיב על מנת למנוע שפיכות דמים?

עוד טען "ּכָלֵב" שהיהודים סובלים את התוצאות האנּושות של השגיאות 
החמורות שעשו מנהיגיהם. אלה ניהלו מדיניות ותרנית, חלשה, מוגת לב 
וגלותית, ואפשרו למצב להידרדר עד גרימת נזק לִיהודים. הם הרדימו, 
בהצהרותיהם המרגיעות, את הדואגים, נטרלו את הרוצים לזעוק, למרוד, 
לנקוט מדיניות אקטיביסטית שיש בכוחה לגרום לתוצאות מעודדות. 
"עלינו לדעת אם אנגליה תכבד את הבטחתה או שאין זו אלא 'סחבת 

של נייר'. האם היא לנו או לצרינו", חתם. 
בשנת 1920 התחילו תושבי ארץ ישראל לחוש בהשפעה השלילית 
של המדיניות הבריטית. בריטניה, שהייתה נתונה ללחץ מנוגד של 
ערבים מחד גיסא ושל יהודים מאידך גיסא, נקטה מדיניות שנראתה 
הססנית, בנטותה לסירוגין לצד זה או לצד אחר. מדיניות זו גרמה לכך 
שהיהודים איבדו את מעט האמון שהיה להם בהבטחותיה. לימים סבר 
רקנטי כי הסכמת ההנהגה הציונית לתוכנו של הספר הלבן שפרסם 
וינסטון צ'רצ'יל בשנת 1922, בדבר ניתוק עבר הירדן המזרחי משטח 
הבית הלאומי, הגדישה את הסאה. יהודים רבים "איבדו סופית את 
אמונם בממשלת לונדון וגם בהסתדרות הציונית העולמית, אשר פעלה 
בתאום עם ממשלה זו. כך נולדה התנועה הרוויזיוניסטית. קבוצת 'פרו 

ישראל' הייתה בין ראשוני התומכים בתנועה זו".32
בגיליון 68 )ד' בסיוון תר"פ, 12.5.1920( סיפר "ּכָלֵב" לקוראיו כי 
כבר למחרת נעילת ועידת סן רמו, ב־28 באפריל, הזמין הגנרל בולס 
למפקדתו את נציגי כל קהילות ירושלים. לאחר שהסביר את דבר שיבוץ 
הצהרת בלפור בחוזה השלום התורכי, קרא הצהרה רשמית ממנה עלה 
כי היהודים ייהנו מזכויות אזרחיות ומדיניות ככל תושבי ארץ ישראל; 
בריטניה הגדולה תנהל את ארץ ישראל; יובטח חופש המצפון לתושבי 
הארץ; ההגירה אליה תתאפשר במידה שהתנאים יאפשרו זאת ותיעשה 
תחת ביקורתה של בריטניה; לא תורשה הפרת חוקת המשפט המשותפת. 
בולס לא הזכיר כוונה להעניק ליהודים זכויות בארץ ישראל, גם לא 
הבטחה לקדם בה הקמת בית לאומי לעם היהודי. הצהרותיו של בולס, 
טען רקנטי, יכולות היו להישמע כלשונן על ידי כל גנרל אחר ובכל 
מדינה אחרת ביחס ליהודיה. האם זו המשמעות של הצהרת בלפור? 
האם זהו ניצחון הציונות שעליו הצהירו מנהיגינו בעולם? ואולי זוהי 
שלילת זכויותינו הבלתי מעורערות על אדמת ארץ ישראל? מנהיגינו 
מתפארים מוקדם מדי, הוסיף וטען, בהצלחה המוטלת בספק עוד לפני 
ועידת סן רמו. על וייצמן וסוקולוב להבין שאין זו השעה לחגיגות, 
להפגנות ולקריאות ניצחון, כי אם לעיון מחושב, לריכוז כל הכוחות, 
למאבק עקשני של כל העם למען כיבוש עצמאותו על אדמת עתידו. 

כחלק מפעילותה המדינית שלחה מערכת פרו ישראל מברק ב־13 
ביוני 1922 לפרוטופפדקיס, ראש ממשלת יוון, לבלדז'יס שר החוץ, 
ולדימיטריוס גונאריס, חבר משלחת יוון לחבר הלאומים, בבקשה 
שיתמכו בהקמת בית יהודי לאומי בארץ ישראל תחת מנדט בריטי כאשר 
יעלה הדבר לדיון במועצה הבאה של חבר הלאומים. בתשובה קיבל 
העיתון את המכתב הבא ממנהל הקבינט המדיני של ראש הממשלה, 

ופרסם אותו ב־14 ביולי 1922:
מס' פרטי־כל 1859

אתונה, 17 ביוני 1922
לכבוד מנהל העיתון 'פרו־ישראל', שאלוניק.

יש לנו הכבוד להודיעך שראש הממשלה התוודע למברק שלך מה־13 
דנא.
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עוקבת  היוונית  שהממשלה  להאמין  שתואיל  לבקשך  לנו  הורה  הוא 
בעניין רב ובשמחה נאמנה אחר כל המהלכים של היהדות, בשאיפתה 
להקים לעצמה בית לאומי, ושהוא לא יחמיץ בעתיד, כמו בעבר, ]את 
האפשרות[ להושיט לרעיון זה את מלוא תמיכתו בכל הזדמנות שתהא.

באותו חודש דיווח העיתון לוועד הפועל של ההסתדרות הציונית על 
פעילותו המדינית, בצירוף העתקי מברקים אלה, וקיבל ממנו שני 
מכתבים. בראשון, שנכתב ב־24 ביולי 1922, הביע מזכיר הוועד הפועל, 
ליאונרד שטיין, "קורת רוח מרובה" מפעילות זו, ובשני, מ־26 ביולי, 
הוסיף המזכיר: "הוועד הפועל הציוני מודה לכם בלבביות על הפעולה 
הנמרצת שניהלתם בעניין זה ועל התוצאות המוצלחות שאליהן הגעתם".

ארץ ישראל והיחסים בתנועה הציונית
כפי שפנה לאומות שונות באמצעות נציגיהן בשלוניקי, ביקש פרו 
ישראל להישמע גם בתוך התנועה הציונית. לאחר המלחמה הגביר 
את ביקורתו על ד"ר חיים וייצמן, וטען שהוא פרגמטי מדי ושתפיסתו 
אינה ערכית ואינה הרצליאנית. הוא וסוקולוב "אינם מתרוממים מעל 
המצב, ]...[ חסרים הם את עוצם המחשבה, ההשגה והעשייה אשר ציינו 
]מנהיגים[ כמו הרצל וכמו וולפסון, ומסתפקים בזיכיונות קטנים". העיתון 
יצא גם נגד נשיא הקונגרס היהודי של יוון, יעקב קאזיס, שאינו חש 
באחריות הכבדה הרובצת על כתפיו, אינו פועל במרץ ובאומץ, ברוח 
עצמאית, ואינו תובע שהמולדת העתיקה תוחזר בשלמותה לישראל 
כעם נורמלי. ביוני 1919 דרש שממשלת יוון תַשמר את זכויות המיעוט 
של יהודי שלוניקי, הוקיע בחריפות את ההרג שזרעו הכנופיות של 
ֶּפֱטלִיֹוָרה ודַנִיִקין ואחרים ברוסיה, באוקראינה, בפולין ובגליציה, תבע 
להגן על היהודים בכל מקום וקרא לכל בן תרבות להתגייס להצלתם. 
במקביל הגיב על תופעות אנטישמיות אחרות באלג'יריה ובתוניסיה, 

ושוב ברוסיה )כ"ה בטבת תרע"ט, 21.12.1918(. 
בגיליון 34 )כ"ה בכסלו תרע"ט, 29.11.1918( צוטטו דברים 
שנשא וייצמן, "אחד הדוברים המוסמכים ביותר של היהודים המקורב 
למשרד החוץ", באספה שהתקיימה לרגל יום השנה להצהרת בלפור. 
הייתה בהם חזרה למצב ששרר לפני המלחמה, "מבלי לצרף לכך את 
התפישה הערכית ולהגשים בארץ את הצורה המדינית, העיקרית לפי 
משנתו של הד"ר זאב הרצל". "האם בזאת", שאל, "הצטמצמו החזונות 
הנשגבים אשר הקסימו אותנו בעת ההיא של ההצהרה ההיסטורית 
מ־2 בנובמבר 1917? כל ישותנו מתקוממת למחשבה של התמעטות 
האידיאל שלנו". רקנטי קרא להקמת מועצה לאומית יהודית עליונה 
שתביא לביסוסן ולהטמעתן של ההשקפות המרחיבות, ההרצליאניות: 
"קונגרס השלום, כל ישראל בקול אחד בלבד, חייב לצעוק בקול רם 
ואיתן את תביעותיו הלאומיות בנות אלפיים שנה על האדמה הקדושה, 
המוצדקות על ידי ההיסטוריה, המקוימות דרך עשרים מאות של סבל 
ושאיפות לתחייה, כדי שכינוסים חגיגיים יקימו מצב יציב וקבוע 
עבור אומתנו באפשרם ]לנו[ את רמתנו המתקדמת ומעמד של מדינה 
נורמלית". הוא הבטיח שקהילת שלוניקי תשתלב בהקמת בית לאומי 
בארץ ישראל. הוא קרא לכינוסו של הקונגרס היהודי של קהילות יוון, 
שעשה "עבודה נהדרת" לפני השרפה של 1917, כדי שהעיר תמצא 

את הדרך הראויה להשתלבותה. 
כעבור למעלה משנה )גיליון 55, י"ג בכסלו תר"פ, 5.12.1919( 
כתב "ּכָלֵב" כי עבר זמן רב מאז דיוני הקונגרס הציוני העולמי. הוא 
אבחן בקרב הציונים מורת רוח מן המנהיגים, השלובה בעצבנות 

ובספקנות, בפסימיות ובטענות, וגילה: "עד עתה היינו בבערות גמורה 
לגבי המושג 'בית לאומי יהודי', שבו השתמשו בהצהרת בלפור". אלא 
שנחום סוקולוב הסיר באספה של אנשי עסקים בריטיים את המעטה 
מעל ההצהרה, "ומה שהופיע לנגד עינינו גרם לנו להתמלא עצבות". 
סוקולוב אמר שבארץ תונהג אוטונומיה, ושעל העם היהודי לחשוש 
מעצמאות מדינית יתרה, שהרי אינו הרפתקן מדיני, והציונות אינה 
רוצה ליצור אלבניה חדשה או מונטנגרו. בריטניה תייצג את יושבי 
הארץ, וזו תהיה "אחת מאבני החן הנוצצות ביותר של הכתר הבריטי".

כעבור שבועיים )גיליון 57, כ"ז בכסלו תר"פ, 19.12.1919( דווח 
תחת הכותרת "יסודות העבודה המעשית בארץ ישראל הונחו", כי 
בריאיון שהעניק וייצמן לפרו ישראל ושפורסם בעיתון ב־7 בנובמבר 
)י"ד במרחשוון(, גילה שאף שטרם נפתרה שאלת הגבולות הסופיים 
של הבית היהודי תחת שלטון המנדט, בדקה ההנהגה הציונית באמצעות 
ועדות מומחים מיזמים לפיתוח ענפי עבודה שונים בארץ, וסיכם 
כי ההנהגה הציונית תביא לפני העם היהודי תכניות לביצוע בסך 
עשרה מיליון לירות שטרלינג. הוחלט גם להגדיל את הקרן של בנק 
אנגלו־פלשתינה לסכום של מיליון שטרלינג, כדי לאפשר לו להעניק 
אשראי לסוחרים ולתעשיינים. כן הוצע לייסד בנק חקלאי שיסייע 
ביצירת מעמד כפרי של חקלאות ובנייה. אולם כדי שיהיה פיקוח של 
הארגון הציוני על הפיתוח בארץ ישראל ברוח העקרונות הציוניים 
הבסיסיים, ולא בידיים פרטיות, יפעל הבנק בדומה לדרך הפעולה של 
אוצר התיישבות היהודים, והארגון וההנהלה הציונית תחזיק במספר 

המניות הרב ביותר שלו.
היוזמות עוררו תקווה, וההנהלה הציונית שיגרה לארץ משלחת 
מומחים נוספת לעריכת מחקר מעמיק לקראת ביצוע עבודות ציבוריות, 
כגון בניית כבישים, נמלים, מאגרים גדולים, השקיה, ייעור, מסילות 
ברזל וכו'. ועדה אחרת עיבדה תכנית לייסוד בנקים שיעניקו אשראי 
לפועלים ולבעלי מלאכה. זאת ועוד, מברק שהתקבל מדוד פלורנטין, 
מנהל מחלקת המזרח בלשכה הציונית של לונדון, אישר שציונים אנגלים 
ייסדו חברות תעשייה ומסחר חדשות בהשקעה של 600,000 לירות 
שטרלינג. "ָּכלֵב" קרא לכל הציונים בפדרציות בעולם לפעול בכל 
כוחם כדי לספק את המשאבים החיוניים לבניית הבית היהודי, באשר 
"העבודה הענקית שאליה נרתמו מנהיגינו זקוקה למימון כספי אדיר" 
)גיליון 56, כ"ז בכסלו תר"פ, 19.12.1919(.בתחילת שנות העשרים, 
כשטרם התגבשה האנטישמיות באירופה שהפכה את ההגירה לעניין 
של חיים ומוות, פרסם פרו ישראל מאמרים אחדים שהגבילו את 
אפשרויות העלייה לארץ לקטגוריות של יהודים שכישוריהם ורקעם 
המקצועי יכלו להתאים לצרכים הכלכליים בארץ. הוא ציין שוב ושוב 
את עובדי הטבק בשלוניקי שיכלו לעסוק בארץ בגידול טבק ובשיווקו, 
כמו גם בייצור סיגריות. לימים יהיו אנשי תנועת המזרחי בשלוניקי 
מעשיים דיים כדי לבקש את תמיכתם הכספית של יהודי העיר בני 
המעמד הגבוה באמצעות מימון העסקת ילידים במפעלי סבון ושמן, 
סריגה ופלנל, כותנה ועיבוד משי ובמסחר בדגנים.33 עם זאת, כדי 
למצוא אפיקי פרנסה ליהודי שלוניקי בארץ ישראל תמך פרו ישראל 
בעבודת החברה "שלוניקי־ארץ ישראל" שנוסדה במארס 1922 בידי יזם 
פרטי. מטרתה הייתה "ליצור יחסים כלכליים בין יוון וארץ ישראל".34 
במארס־אפריל 1922 )אדר־ניסן תרפ"ב( הציע "ָּכֵלב" לערוך 
קונגרס יהודי עולמי בהשתתפות נציגי ארגונים, קהילות וקיבוצים 
יהודיים בעולם שברצונם לתרום חלקם לפתרון חלקי או מלא, זמני 
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או קבוע של השאלה היהודית. "תהא השקפתם באשר ליעדי היהדות 
אשר תהא, למען יצירת מקלט בטוח לעם ישראל בארץ ישראל. לנוכח 
העבודה העצומה שיש לבצע, מאמץ האיחוד האיתן של כל ישראל אינו 
גדול מדי" )שנה חמישית, סדרה 2, גיליון 1, מארס־אפריל 1922(. שר 
נפטר מקס נורדאו הספיד אותו רקנטי בהרחבה מעל דפי העיתון )ט' 
בשבט תרפ"ג, 26.1.1923(, כ"אחד הפילוסופים הגדולים בני זמננו, 

והראש הדגול, הנערץ והמכובד על הציונות". 
בשנת 1923, כמעט שנתיים לפני הופעת התנועה הרוויזיוניסטית, 
המליץ פרו ישראל — במה שנראה כמפנה בדרך המאבק שלו — להפוך 
את התנועה הציונית לתנועה מהפכנית לוחמת, הן באידאולוגיה שלה הן 
בשיטותיה, במטרה להקים בארץ ישראל מדינה יהודית )בניגוד למושג 
הלא ברור "בית לאומי יהודי"(, וכדי להגן על האינטרסים הלאומיים 
של עם ישראל בכל אתר ואתר. לאחר הקמת התנועה הרוויזיוניסטית 

חיזק העיתון במאמריו את הנטייה לאקטיביזם בכל השטחים.35
בשנת 1925 באו אברהם רקנטי ונשיא הקהילה, ליאון גטניו, 
לטקס הנחת אבן הפינה של האוניברסיטה העברית בירושלים כנציגי 
קהילת שלוניקי. בשובם סיפר רקנטי על סיור שערך בארץ ישראל 
ובו עמד מקרוב על "החיים החדשים המתהווים שם והפורצים חוצה 
בגלים אדירים", ויכול היה "להעריך את הערכים הנוָצרים שם בכל 
התחומים, והמעידים על הרצון שאין להכניעו של עם ישראל להבטיח 
לעצמו בכל מחיר קיום נורמלי של עם". כן תיאר את פגישותיו עם 
"בעלי מלאכה צנועים ואומנים דגולים" ואת התוודעותו לשאיפותיהם 
ל"עבודה עצומה". הוא סיכם: "לא יכולתי להמחיש ולגבש את כל 
ההתרשמויות שאספתי, כי אם במילים הקולעות הללו: הנס הגדול 
מתחיל להתרחש. ]...[ ישראל עומדת להיוולד מחדש בכל עוצמתה, 

בכל כוחה".36 
בלא קשר לשאלה מה דעתו של כל אחד, קבע, קשה שלא לראות 
כעין תחיית מתים ביחידה זו של העולם, שלא לכרוע ברך בהערצה 
לנוכח מאמץ עליון כזה לשחרור, שכפי שהצהיר הלורד בלפור "אין 
דומה לה בעולם כולו". "ּכָלֵב" סיכם בהתלהבות: "אומה אשר בניה 
מסוגלים למעשי גבורה שכאלה תמצא ללא כל ספק את נתיב גאולתה".37
בגיליון הבא של פרו ישראל הצר "ָּכֵלב" על שהותו הקצרה 
בארץ וסיפר לקוראיו כי ניצל אותה לריאיון עם נחום תשבי, מזכיר 
המחלקה למסחר ולתעשייה של הארגון הציוני. שאלותיו התמקדו 
בהתפתחות המסחר והתעשייה השונים בארץ, במיוחד אלה שעניינו 
את יהודי שלוניקי. תשבי, ציין "ּכָלֵב", "מבצע עבודה של ארבעה, 
בהשתמשו בזמן הפנאי שלו ביום ובלילה כדי לפתור את הבעיות 

שלא יָספרו מרוב".38 

אל מול ממשלת יוון 
קהל הקוראים של פרו ישראל היה בין־לאומי, והשבועון עסק גם 
במצב היהודים בעולם. הוא התמקד באנטישמיות, בבעיות פנים ציוניות 
ופנים קהילתיות, ביהדות ובחינוך. עם זאת, אם כאמירות הצהרתיות 
אם כניסיון לנצל בימה נוספת להשפעה על הממשל היווני, פנה העיתון 
לא פעם לממשלה, כשהוא מתמקד במלחמה על זכויות היהודים על 
פי תפיסתו. העיתון מחה )בז' באדר תרפ"ג, 23.2.1923( נגד החלטת 
הממשלה לא להרשות תליית שלטים בשפה שאינה יוונית. ההחלטה, 
קבע, מזיקה לזכויות היהודים כמיעוט אתני. זכותם של היהודים להשתמש 
בשפתם בקשרי עסקים ובתחומים אחרים, ובהתאם לכך גם לתלות 

שלטים בשפתם מבלי להתחייב בתשלום )היהודים נדרשו לשלם עבור 
תליית שלטים בעברית, מה שלא נדרש מתליית השלטים ביוונית(.

בשנת 1924 התקבל ביוון חוק האוסר על פתיחת בתי עסק וחנויות 
בימי ראשון בשבוע, והדבר קומם את החוגים הדתיים היהודיים, ובמידה 
מסוימת גם את החוגים הלאומיים בעיר. מי שסגר את חנותו או את 
עסקו בשבתות לא יכול היה להשאירם סגורים גם בימי ראשון. היהודים 
הדתיים ראו בכך מהלומה קשה ליהדות שלוניקי הגאה שהטביעה 
את חותמה בעיר, יהדות ששמרה אמונים למסורת אבות משך דורות 
ושהשביתה את הנמל והמסחר בשבתות ובמועדים מכיוון שכל עובדי 

הנמל היו יהודים שומרי מסורת. 
רקנטי, בתמיכתה של הסתדרות המזרחי, נרתם למלחמה בחוק 
המוצע. הוא ארגן אספות עם המוניות, תבע את כבוד זכויות המיעוטים 
שהיו מובטחים בחוזים בין־לאומיים, וכתב בפרו ישראל ובבימות 
נוספות שוב ושוב מאמרים חריפים נגד החוק. באחד הגיליונות של 
פרו ישראל )שנה שביעית, סדרה שלישית, מס' 89, ה' בסיון תרפ"ה, 
28.5.1925( התנוססה הכותרת: "האם שיקר מר קאנאבוס?".39 באותו 
גיליון נקבע ש"יוון מפרה את התחייבויותיה": "חדורי הכרה שתביעותינו 
צודקות וחוקיות, עלינו לדרוש את זכויותינו בראש מורם, ללא מורא, 
בלי התרפסות, בלי 'זחלנות', בזקיפות קומה, בגאווה ובכבוד. תודות 
לגישה זו נוכל לכפות כבוד והערכה על יריבינו ו]על[ ממשלותינו 
ולנחול את ניצחוננו הסופי!". כאשר תציג יהדות יוון את עניינה לפני 
חבר הלאומים יהיה עליה להדגיש את הפרת ההתחייבות של ממשלת 
יוון שמסר וניזלוס לקהילה היהודית אישית, ושנוסחה בהסכם השלום 
של 1913, לכבד את מסורותיה ולהניח לחבריה לסחור בחופשיות 

ביום ראשון.
אברהם רקנטי סיכם את פעילותו של פרו ישראל כארבעים שנה 
לאחר שהפסיק העיתון לצאת, בשנת 1957, בהוסיפו פרטים לא ידועים 

על מאבקיו מעל דפי העיתון בממשלת יוון: 
הסכמים  בהפרת  היונים  השלטונות  ]את[  שהאשימו  האמיצים  כתַבי 
ועד  בראשי  פחד  הטילו  והמשטינים  האנטישמים  כלפי  ובחולשה 
הקהילה וחלקים שונים של התושבים היהודים, ובקשו ממני להפסיק. 
כמה מקרוַבי, מידידַי, הציעו לי אפילו להעלם מהאופק. כל מאמר שלי 
יציאה  או  "מלחמה  המאמרים  למשל  פצצה,  כמו  רושם  עשה  בנדון 
מהארץ", "בראש מורם וקומה זקופה", "נפנה לאו"ם להגנת זכויותינו" 
מעונש,  להתחמק  כדי  איסקופיה,  לעיר הקרובה,  לברוח  לי  יעצו   ]...[
ממאסר. כמובן שלא נרתעתי והמשכתי ביתר עוז. עניתי לאוהביי: "זה 

לא נורא. תבואו לבקרני בכלא".40 

פנייתו של פרו ישראל אל קהל קוראים לא יהודי הייתה כנראה 
זמנית. כארבע שנים לאחר שנוסד נעשה ניסיון למזג בינו לבין העיתון 
לה ריניסאנסייה ג'ודיאה )התחייה היהודית( בעיתון שנשא את שני 
השמות, תחת תת־הכותרת "בטאון ציוני שבועי". היו בו שני עמודים 
בלדינו בכתב רש"י ושני עמודים בצרפתית. גיליון מס' 2 )שנה א'( 
של עיתון זה יצא ביום שישי, ג' באדר תרפ"א )11.2.1921(, והיה 

כנראה הגיליון האחרון של העיתון המאוחד.41

רוח אחרת, עיתון "אחר"
פרו ישראל יצא לאור בלי הפסקה עד תרפ"ז )תחילת 1927( אף שסבל 
בקביעות מקשיי מימון,42 ובגלל הדעות המהפכניות והלאומיות שהביע 
— גם מקשיים שהערימו השלטונות. פעמים רבות הופיע כאשר טורים, 
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ולפעמים אף עמודים שלמים, מחוקים על ידי הצנזורה. ימיו הראשונים 
היו, כאמור, ימי מלחמה ומשטר צבאי חמור בעיר. צבאות מעצמות 
ההסכמה שהובאו לבלקן שאפו להדוף את מעצמות המרכז )גרמניה, 
אוסטרו־הונגריה והמדינה העות'מאנית(, שחנו בסרביה ובבולגריה 
ונמצאו בשערי מקדוניה היוונית. נסיבות אלה גרמו להחמרת הצנזורה 
והיא מחקה ידיעות או חלקים מהן, ואף איימה על העורך והכותבים, 

ועל העורך האחראי, יצחק כהן, במאסר. 
השילוב בין עשייה עיתונאית לבין פעילות ויוזמה בשטח המדיני 
והציוני המשיך לאפיין את פרו ישראל כקבוצה פוליטית, כבית הוצאה 
לאור של ספרים וכעיתון.43 צוות העיתון ועורכו המשיכו ביצירת קשרים 
עם נציגי המעצמות ועם הפקידּות היוונית כדי לקדם את מטרותיהם, 

וטיפחו אותם.
כך צמח בשלוניקי החל ממלחמת העולם הראשונה "אקטיביזם 
פוליטי־מדינתי", כפי שקרא לו אברהם רקנטי. מפרו ישראל ומאגודת 
בני משה נולדה התנועה הרוויזיוניסטית בעיר. בהמשך היה פרו ישראל, 
העיתון הרוויזיוניסטי היחיד שיצא לאור בצרפתית משך שנים, לאחד 
מכתבי העת הראשונים והמעטים שתמכו במטרות הלאומיות שהציב 
זאב ז'בוטינסקי, ולאחר הקמת הצה"ר )הציונים הרוויזיונסטים( ב־1924 

היה לַזרז ולַסמן הימני של אקטיביזם בתוך התנועה. 
בכישרון עיתונאי בולט ובמבע שנון וחד טבעו עורכי פרו ישראל 
מטבעות לשון וכותרות שהדהדו באוזני קוראיו. באחד ממאמריו קרא 
"ּכָלֵב" להמונים היהודים להתקומם נגד ממשלת המנדט. כל יהודי, כתב, 
יהיה גפרור המוכן להצית את הדלקה הגדולה נגד בריטניה. במקביל 
למשימתו הפוליטית ראה העיתון ברכה בפנייתו לקוראים יהודים, 
עודד תחייה יהודית — רוחנית, חברתית ודתית — ודרש לטפח תודעה 

פוליטית בקרב היהודים. 
בשנות הופעתו )1927-1917(44 היה העיתון לשופר פעיל ולוחמני, 
ועם זאת אמין,45 של התנועה הציונית. הוא יזם מהלכים, שאף להרחיב 
את קהל קוראיו, ונתפס כבעל השפעה רבה.46 כלפי חוץ הוא תרם 
להסברת העניין הציוני בקרב אומות העולם, וכלפי פנים — להתפתחות 
התנועה הציונית בעיר, למעמדה של הקהילה ול"חינוך קוראיו היהודים 
כיהודים נאמנים וגאים לקראת הימים הבאים".47 רקנטי עצמו סיכם 
את פעילותו של פרו ישראל כארבעים שנה לאחר שהעיתון נסגר, 
במילים: "הדו־שבועון 'פרו־ישראל' ]...[ גרם למהפכה טוטלית בקהילה 

ובחוגי הציונים".48 

אחרית דבר
אסיים בשלוש הערות. האחת על הקשר שבין עשייה עיתונאית לעשייה 
פוליטית, השנייה על כוחו של העיתון היהודי ועל אמירתו, הייחודית 
לזמנה, והשלישית על שם העט של עורך פרו ישראל. שלושתן קשורות 

זו בזו. 
לא במקרה עבר מסלול ההתפתחות הציבורית של עורך פרו ישראל, 
אברהם ש' רקנטי, בשנות פעילותו הראשונות בכתיבה עיתונאית. הייתה 
זו דרכם הטבעית של רבים ממנהיגי הציונות בסוף המאה התשע־עשרה 
ובתחילת המאה העשרים, כפי שציינו, בין היתר, ההיסטוריון יגאל 
עילם49 וחוקרת התקשורת דינה גורן.50 מולכו ורקנטי האמינו בכוחו 
של עיתון להשפיע על דעת הקהל ולתרום לעיצוב המציאות המדינית 
לטובת העם היהודי. רקנטי, כמנהיג ציבור שעמד לימים בראש תנועת 
המזרחי והתנועה הרוויזיוניסטית בשלוניקי בה בעת, ראה בעיתון 

כלי עבודה מרכזי לאיש ציבור לא רק מפני שהיו בידו כלי עבודה 
מעטים, אלא מפני שהאמין, כמולכו, בכוחן של מילים דבורות וכתובות 
וביכולתה של העיתונות לעצב מציאות. לכן שימש, בין היתר, כסופר 
די ועלט )ברלין( וג'ואיש כרוניקל )לונדון( בשלוניקי. בכל תחום 
שעסק, גם בהמשך דרכו, עד לפטירתו בשנת 1980, שילב עשייה עם 

כתיבה עיתונאית. 
אף שקהל היעד הראשוני של העיתון היהודי פרו ישראל לא 
היה יהודי, אלא דווקא מקבלי ההחלטות, החיילים והמפקדים הלא 
יהודים, מעניין להיווכח עד כמה היה העיתון למוסד, לכתובת ולמצפן 
יהודיים. דבריו של העיתונאי והעורך יהודה גוטהלף, הנראים במבט 
ראשון כה מתאימים לעיתון היהודי הקלאסי, מתאימים במידה רבה 
גם ליצור הכלאיים הזה, של עיתון יהודי לאומי מסורתי לוחם, שפנה 

בעיקרו ללא־יהודים: 
ארגון  באין  במינו.  יחיד  תפקיד  מילאה  בתפוצות  היהודית  העיתונות 
שימשה  היהודיות,  לקהילות  משותפת  פרלמנטרית  במה  או  כולל, 
המוני  של  ולמאוויים  לאינטרסים  נאמן  ביטאון  היהודית  העיתונות 
היה  היהודי  העיתון  היהודית.  הקהל  דעת  של  ולעיצובה  היהודים 
לקוראיו לא רק מקור אינפורמציה, פרשנות ובידור. הקוראים חיפשו 
בעיתון לא רק ידיעות וסנסציות, אלא גם הגנה, תנחומים, התוויית דרך 
לעתיד. ואמנם שיקף העיתון את חיי הקיבוץ היהודי, הביע את רחשי 
לבו, כאב את מכאוביו ונתן ביטוי לשאיפותיו. העיתון זקף את קומתם 
מוסד  מעין  שימש  הוא  ומפסיביות.  מאדישות  הוציאם  היהודים,  של 
ומורה־דרך, אשר אליו פנו יהודים לשפוך את מרי שיחם. ]העיתונות 
היהודית בתפוצות[ היא שיצרה את התנועות הציבוריות, את המפלגות 

וההסתדרויות, והיא שעיצבה את דמותן הרוחנית.51 

ומשהו על שם העט "כלב" של אברהם רקנטי בצעירותו. על ָּכלֵב 
נאמר בתורה )במדבר יד, 24(: "וְַעְבּדִי כָלֵב ֵעֶקב ָהיְָתה רּוַח ַאֶחֶרת ִעּמֹו 
וַיְַמּלֵא ַאֲחָרי וֲַהִביאִֹתיו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ָּבא ָׁשָּמה וְזְַרעֹו יֹוִרֶׁשּנָה". זו 
תמצית המלחמות של פרו ישראל: הוא הביא עמו, כבר בימי מלחמת 
העולם הראשונה, רוח אחרת: שאיפה להקמת מדינת היהודים העצמאית 

השלמה לאלתר.52
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