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דבר המנכ"ל
"שא אל על מבט עיניים ומצבע השמיים דרכך תלמד" .מוטיב זה של זאב ז'בוטינסקי ממשיך
לעמוד כמצפן בפנינו גם ב 2019-ולא נסו עדיין ליחו ועצמתו.

מכון ז'בוטינסקי ,כמו שאר גופי המורשת ,נבחן לא רק ביכולת המקצועית של אנשיו וב"אוצרות"
הטמונים במרתפיו אלא גם באופן שבו יצליח להתאים עצמו לאתגרי ההווה והעתיד המשתנים
כל הזמן .או במילים אחרות :כיצד להיות רלוונטי ,ליזום ולהביט כל הזמן קדימה.

האתגר המרכזי במהלך השנה האחרונה שילווה אותנו גם בשנתיים הבאות לפחות הינו פרוייקט
הקמת מרכז המורשת החדש ושידרוג הארכיון במימון הממשלה ובשיתוף משפחת וורטהיים.
נמשיך לפעול להאיץ קידומו גם בשנה הקרובה.

לצד זאת ,נמשך מפעל כתבי ז'בוטינסקי שבמסגרתו הגענו לכרך השביעי "ארץ ישראל ב'"
ובתהליך מתקדם נמצאים מהדורה חדשה של "חמשתם" ומחקר חדש שצפוי לתת מענה לשאלה:
מדוע החליטו הבריטים ב 1947-לעזוב את ארץ ישראל.
אתר המכון ממשיך למשוך אליו קהל רב ובדף הפייסבוק אנו מעלים עידכונים שוטפים לצד
"פנינים" מהארכיון ונקודות ציון היסטוריות.

השנה יזמנו והשקנו מספר פרוייקטים חדשים במהלך השנה האחרונה וביניהם :יום עיון משותף
עם המועצה להנצחת ז'בוטינסקי ומוזיאון בית הגדודים באביחיל ,פרוייקט משותף עם בית בן
גוריון ומשמר הגבול "ילכו שניים יחדיו" ,פרוייקט סרטונים מאויירים ,פרוייקט תרגום ועיבוד
מכתבי יוענה לציון  70לפטירתה ועוד.

ולצד הרלוונטיות קיים גם מבחן הענווה :ככל שז'בוטינסקי היה ועודו מגדולי המנהיגים הציוניים
חשוב תמיד לזכור ולהעיד:ככל שהיה יחיד ומיוחד במגוון יכולותיו הוא חלק מתוך קבוצת האבות
המייסדים של האומה ,שחשוב ללמוד ולהכיר את כולם ומכולם ו"אין לנו לעוג עוגה" סביב האחד.

מדד מרכזי חושב נוסף בעיני הוא מבחן השותפות :האם אתה פועל ב"אזור הנוחות" שלך או
פתוח וקשוב לשיתופי פעולה ולמימוש יתרון ה"ביחד" .במסגרת זו צירפנו למעגל השותפים שלנו
גופים משמעותיים כמו :המכון לחקר המחתרות ,העמותה להיסטוריה צבאית] ,המרכז למורשת
המודיעין וגופים רבים נוספים.

יחד עם שותפינו הרבים ויחד איתכם בכוונתנו להמשיך בדרך זו גם לקראת  ,2020שבה נציין 120
שנה ללידתו של ראש בית"ר ו 80-לפטירתו .כי רק מי שיודע להמציא עצמו מחדש יוכל לנסוק
לגבהים חדשים.

זוהי הזדמנות נפלאה לאמר תודה לכל אנשי צוות המכון ומתנדביו על עשייתם המשמעותית
וליו"ר המכון ולחברי ההנהלה ולחברי וועדת הביקורת על התנדבותם ועל הירתמותם לקידום
המכון.

ותודה נוספת למשרד התרבות והספורט ולכל תומכינו על הסיוע והתמיכה .

ואחרונים חביבים ,לכם חברי העמותה -תודה ענקית על השותפות לאורך כל הדרך.

גדעון מיטשניק
מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי
בשם חברי הנהלת המכון

כללי
מכון ז'בוטינסקי בישראל נוסד בשנת  1931במקור כארכיון תנועת בית"ר מכח הנחייתו של
ז'בוטינסקי לתעד את עשייתה של התנועה .בהמשך ופרט לאחר מותו של ז'בוטינסקי ב1940-
הפך לארכיון ז'בוטינסקי הכולל גם את :ארכיון האצ"ל ,ארכיון ההסתדרות הציונית החדשה,
הסתדרות עובדים לאומית ,תנועת הליכוד ועוד.
המטרה :לאסוף ,לשמור ולהציג תעודות ,פרסומים ותצלומים הקשורים בזאב ז'בוטינסקי
ובתנועה הרוויזיוניסטית.
במסגרת המכון פועלים ארכיון ,ספריה ,מוזיאון ,ועדה אקדמית והוצאה לאור .המכון מקיים
מגוון פרויקטים ואירועים ובשנים האחרונות מרחיב שיתופי פעולה מגוונים עם גופים רבים
בקיום ארועים ופרוייקטים משותפים.
הארכיון הוכר בשנת  1958על ידי ממשלת ישראל כארכיון ציבורי בהתאם לחוק הארכיונים
תשט"ו – .1955
עיקר תקציב המכון מכח תמיכת משרד התרבות והספורט לפי תקנת הארכיונים .בין הגופים
הנוספים המסייעים לנו המועצה להנצחת זאב ז'בוטינסקי וכן תמיכות ותרומות גופים שונים
ואנשים פרטיים.

דוח פעילות הארכיון ינואר – מאי 2019
מעמד הארכיון  -כללי
מכון ז'בוטינסקי בישראל נוסד בשנת  1931במטרה לאסוף ,לשמור ולהציג תעודות ,פרסומים ותצלומים הקשורים
בזאב ז'בוטינסקי ובתנועה הרוויזיוניסטית .במסגרת המכון פועלים ארכיון ,ספריה ,מוזיאון ,ועדה אקדמית והוצאה
לאור.
הארכיון הוכר בשנת  1958על ידי ממשלת ישראל כארכיון ציבורי בהתאם לחוק הארכיונים תשט"ו – .1955

כוח אדם
הצוות הקבוע מונה ארבע ארכיונאיות אקדמאיות( ,כולל מנהלת הארכיון) :אמירה שטרן ,אירה ברדן ,אולגה גכמן,
מירי יהלום .הגמלאי דימון שחר מועסק במשרה חלקית בהכנת חומר לסריקה ובבקרת איכות של החומר שנסרק.
המתנדב יורם שמיר עוסק בקטלוג אוסף הדגלים.

תפקידי הארכיון
עבודות הארכיון המקצועיות הן :קליטת חומר ,מיון ,קיטלוג ,מיחשוב ומתן שירות למעיינים בחדר העיון ובאמצעות
הדואר האלקטרוני .בנוסף לתפקידים אלה עוסק הצוות גם בטיפול שוטף בבעיות חומרה ותוכנה של מחשבי המכון,
בניהול אתר האינטרנט של המכון ,בכתיבת ובהעלאת תכנים לרשתות החברתיות ובהכנת תערוכות וירטואליות
ותערוכות נודדות
.

פרויקטים מיוחדים
מאוסף בית''ר פולין

אוסף הדגלים של מכון ז'בוטינסקי
בארכיון המכון נמצא אוסף דגלים של תנועת ז'בוטינסקי :בית"ר ,התנועה הרוויזיוניסטית ,האצ"ל וגופים אחרים הקשורים
לתנועה בארץ ובחו"ל לאחר קום המדינה ולפניה – בין מלחמות עולם (שנות ה 20-וה 30-של המאה הקודמת) ,לאחר
מלחמת העולם השנייה – בשארית הפליטה :בגרמניה ,אוסטריה ואיטליה .מדובר בכ 300-דגלים שחלקם נעשה
בעבודת יד.
הארכיון סיים את רישום ,קיטלוג ,צילום הדגלים והעלאתם לאתר האינטרנט של המכון .נמשך התרגום לאנגלית
יוענה ז'בוטינסקי
פרסום חוברת על יוענה ז'בוטינסקי במלאת  70שנה לפטירתה :סידור ,סריקה ,תרגום מרוסית לעברית של מכתבי
יוענה לזאב וערי ז'בוטינסקי.
סיוע לד''ר אסיה לב בהכנת החוברת ובכתיבתה.
ממשק חיפוש באנגלית
אנו ממשיכים בתרגום לאנגלית של חומרים חדשים שקוטלגו במהלך שנת 2019

מצגות ,תערוכות וירטואליות ורשתות חברתיות
התערוכות נועדו לחשוף בפני הקהל הרחב ,מגוון של סוגי חומר ארכיוני :כרזות ,דגלים ,סמלים ,תצלומים ומסמכים
היסטוריים ייחודיים ,ולעורר התעניינות להעמיק בחומר הארכיוני העשיר בנושאים אלה ובנושאים אחרים .העבודה על
התערוכות כוללת איסוף החומרים ,סריקה ,עיצוב והעלאה ל"גלריה" הוירטואלית .בהכנה :תערוכה מאוסף
הדגלים
פרסום אוספי הארכיון ברשתות החברתיות ובעיתונות הכתובה .הארכיון כותב תוכן ,מכין סרטונים על פריטי הארכיון
הנדירים ומביאם לפרסום ברשתות החברתיות :באתר האינטרנט ,הפייסבוק והיוטיוב של המכון .בנוסף הארכיון מכין
חומר ארכיוני לפרסום בעיתונות הכתובה.

סיוע בתחקיר ומתן חומרי גלם לתוכניות טלוויזיה ורדיו.
סדרות וכתבות טלוויזיה :מנחם בגין ,פלאטו שרון ,בחירות  ,1981תנועת החרות והליכוד חיים ארלוזורוב ,דוד לוי
ועוד

אתר האינטרנט
אתר האינטרנט המחודש של מכון ז'בוטינסקי שעלה לאוויר באפריל  2015מתעדכן באופן קבוע ונוספים לו מדורים
חדשים .האתר חדיש ,משודרג ומשוכלל ,נגיש וידידותי יותר לקהל הרחב ,במיוחד במימשק החיפוש בארכיון ,האתר
מותאם לטלפונים חכמים ולטבלטים.
בין החומרים שנסרקו ונמצאים באתר :מיליוני מסמכי הכוללים את ארכיונו האישי של זאב ז'בוטינסקי ,מאמריו,
איגרותיו ,ארכיונים של אישי התנועה ושל מוסדותיה ,עשרות אלפי תצלומים ,אלפי כרזות וכן קטלוגים של ספרים,
וכתבי עת ,עבודות מחקר ,תיקי חללים ,עדויות ,חומר אורקולי ועוד .בהכנה" :סיפור מקומי" פלטפורמה שיתופית על
תולדות הבית''ר.

דיגיטציה וסריקת חומר ארכיוני
נסרקו והועלו לממשק הארכיון באתר האינטרנט  16,936מסמכים של הארכיונים הבאים :יוסף טרומפלדור ,ג'ון הנרי
פטרסון ,מכתבי יוענה ז'בוטינסקי ,הצ''ח ארה''ב ,בית''ר אוסטריה ,בית''ר טוניסיה.

כל-בו לתלמיד :ספר של כיס לשנת תרפ''ז תרפ"ז פרלמן ש ,.ז'בוטינסקי
זאב ,עורכים

הדרכות והרצאות
קורס ארכיונאים  -ניהול וסידור ארכיון אישי
הרצאות בשפה הרוסית לקבוצות של "נתיב"
הרצאות על ארכיון המכון ,בית"ר בין מלחמות עולם ובשואה למדריכי משלחות לפולין של יד ושם.
הרצאות על בית"ר בגטאות ורשה ווילנה למדריכי משלחות לפולין של "מנהלת פולין" במשרד החינוך.

קבלת חומר לארכיון
שם המפקיד

תאור החומר

סוג החומר

כמות

אחימאיר יוסי

מסמך

שטיינר יוסף ,חומר הכנה לספר ,קטעי עיתונות ורשימות

200

אנטמן צבי

מסמך

ספר והעתקי מסמכים של רחל וצבי אנטמן

15

אנטמן צבי

ספר

ספר והעתקי מסמכים של רחל וצבי אנטמן

15

אנטמן צבי

תצלום

ספר והעתקי מסמכים של רחל וצבי אנטמן

15

דוד קרקוב

מסמך

מסמכים ,תצלומים וקטעי עיותונות (העתקים מצולמים)

680

דוד קרקוב

תצלום

מסמכים ,תצלומים וקטעי עיותונות (העתקים מצולמים)

680

חיימוביץ יצחק
ארוין

תיק

בית"ר ארצות הברית ,חוזרים ,פרסומים ,קטעי עיתונים

21

לין מיה

מסמך

ביוגרפיה ,קטעי עיתונות ,תצלומים ותעודות של אהרון נוימרק
ומשפחתו

10

לין מיה

תצלום

ביוגרפיה ,קטעי עיתונות ,תצלומים ותעודות של אהרון נוימרק
ומשפחתו

10

שטיינברג יהודית

אוסף

פסל ראש של זאב ז'בוטינסקי .הפסל :משה נימובסקי

1

ביקורים ומבקרים
ביקורים

121

מבקרים

117

סה"כ פניות וביקורים

238

מאוסף התצלומים

התפלגות פניות לפי מטרת העיון

דוקטורט

5

סמינר ב.א.
סמינר מ.א.
עבודת גמר מ.א.

18
11

עבודת תלמיד

5

מחקר

27

מאמר מדעי

3

ספר

7

סרט

4

תכנית רדיו/טלוויזיה

2

תערוכה
חיפוש שורשים

2
33

ידע כללי

16

אחר /רפרט ב.א

31

אירוע

3

מאוסף יוסף טרומפלדור

הגשת חומר לעיון

תיקים ,תיקי חללים ,עדויות
ספרים ,כתבי עת
תצלומים
חומר אודיו -ויזואלי
מיכלים

סה"כ פריטים

220
23
75
5
3
301

מאוסף הדגלים

סידור רישום ומחשוב חומר ארכיוני ,אוספים ,ספרים

ארכיונים

5

תיקים/תיקי חללים

37

ספרים ,כתבי עת/עיתונים

10

חומר אורקולי

1

מעיינים וביקורים

134

קבלת ספר/כתבי עת עיתונים

11

קבלת חומר ארכיוני

7

אוסף – דגלים/כרזות

25

סה"כ פריטים

230

נתונים על כניסות לאתר האינטרנט2019 ,
כניסות לאתר108.428 :
כניסות לארכיון  -עברית72.054 :
כניסות לארכיון  -אנגלית11,175 :

ועדה אקדמית
התקיימה ישיבת ועדת משנה של הוועדה האקדמית בהשתתפות :ד"ר שרה אוסצקי לזר ,ד"ר גבריאלה ברזין ,ד"ר
אופירה גראוויס קובלסקי ,פרופ' דן מכמן פרופ' אריה נאור ,יוסי אחימאיר ,גדעון מיטשניק ,אמירה שטרן.
נושאי הדיון:
הצעה למחקרים על בית"ר בשואה -בהמשך לסיכום דיון קודם והמלצות
ספרו של גרשון סתיו על המשורר והמלחין הבית"רי דב פרנקל.
הצעה לעיבוד מחקר על אסתר רזיאל נאור לספר.
מחקרים וספרים בהכנה ולקראת פרסום:
אגרות ז'בוטינסקי1940 ,
יומן קורנגולד ,בית"רי מגטו ורשה
סוף המנדט הבריטי בארץ ישראל
זרמים בתנועה הרוויזיוניסטית,
יוענה ז'בוטינסקי

מוזיאון
היקף מבקרים
מתחילת שנת  2019ביקרו במוזיאון ונטלו חלק בארועי המכון  9,076מבקרים.
רוב הקבוצות המגיעות אלינו מורכבות מתלמידים ומחיילי צה"ל אך בשנתיים האחרונות
התרחב היקף קבוצות הגמלאים.
בעקבות פרויקט מיוחד בשיתוף משמר הגבול ("וילכו שניים יחדיו") שיצא לדרך לאחרונה ,אנו
עדים להרחבת פעילות ונוכחות מםקדי וחיילי מג"ב לצד שוטרים.
אנו פועלים כל העת להמשיך ולהרחיב גם ביקורי קבוצות שונות ולהוסיף על מבקרינו קהלים
חדשים אליהם טרם הגענו.
בנוסף ,אנו מקיימים לאורך כל השנה אירועים במכון ומחוצה לו ,פרי שיתופי הפעולה שאנו
מעודדים.

שנה

מספר מבקרים

2016

10,250

2017

10,446

2018

16,574

 2019עד כה

9,076

ערבי עיון ואירועים
כחלק מתפיסת שיתופי הפעולה של המכון ,אנו לוקחים חלק ומובילים אירועים רבים הן
במכון והן במקומות נוספים ברחבי הארץ ובמגוון מוסדות שונים .מתחילת שנת 2019
התקיימו  14כנסים ,ערבי עיון והרצאות אותם יזם המכון או לקח בהם חלק פעיל.
גולת הכותרת :יום עיון על הגדודים העבריים במוזיאון בית הגדודים באביחיל בשיתוף
עם המועצה להנצחת ז'בוטינסקי.

03.01.2019

08.01.2019

טקס הענקת מלגות
ז'בוטינסקי משרד המדע

אירוע לזכרם של חללי האצ"ל
יעקב רז ויוסף דוקלר

100

80

27.01.2019

זאב ז'בוטינסקי וחיזוי השואה

130

פתיחת תערוכת ז'בוטינסקי
14.02.2019

הנודדת בספריית כפר יונה
 +הרצאה של גלילה רון פדר

60

יום עיון בשיתוף העמותה
18.02.2019

להיסטוריה צבאית על קיר
הברזל על מנהיגות וביטחון

80

20.02.2019

ערב זיכרון לפרופ' משה ארנס

110

שישי פוליטי – הפרלמנט של
15.03.2019

ז'בוטינסקי בהשתתפות צבי
האוזר וראש השב"כ לשעבר

40

אבי דיכטר

07.04.2019

מודיעין של הלח"י

150

זיכרון בסלון לרגל יום השואה
– הקרנת הסרט "ונזכור את
02.05.2019

כולם?" ושיח עם הבמאים ועם
בניה של לוחמת האצ"ל ז'וטה
הרטמן.

110

05.05.2019

מנהיגות על ים סוער – 80
שנה לקאטינה

06.05.2019

400

יום עיון בשיתוף המכון לחקר
המחתרות על סרטי
המחתרות בקולנוע הישראלי

200

30.05.2019

טקס הענקת פרס ז'בוטינסקי
לספרות ולמחקר

13.06.2019

200

ציון  78שנים לאירועי
הפרהוד בעיראק – בשיתוף

80

מרכז מורשת יהודי בבל.

13.06.2019

מהגדודים העבריים לצה"ל –
יום עיון חוויתי לבני נוער
בנושא הגדודים העבריים
וגיוס משמעותי לצה"ל.
בהשתתפות יאיר ז'בוטינסקי,
ירמי אולמרט ,גלילה רון פדר,
איתן ישראלי ובשיתוף יחידת
המוזיאונים של משהב"ט.

200

חגים
בנוסף לערבי העיון של המכון ,ממשיך המוזיאון לקיים פעילויות מיוחדות בחגים
ובמועדים שונים במהלך השנה .בין השאר אירח המכון כ 600-איש במהלך חג
הפסח ,כמו כן נערך "מרתון סיורים" במהלכו יצאו  2סיורי "בנתיבי מחתרות",
סיור "מלכות על ים ערפלי" וסיור אחד במשותף עם "עיר עולם" .בנוסף ,במהלך
חג העצמאות אירח המוזיאון כ 1000-איש ,כל זאת תוך כדי מתן פעילות ייחודית
לילדים ,שילוב שחקנים ושמירה על אטרקטיביות מירבית.

סיורים
נמשכת פעילות הסיורים ועל הפרק מסלולים חדשים
\'בנתיבי מחתרות'
סיור עירוני שהחל בשנה שעברה בסימן שנת ה 70-למדינה .הסיור יוצא מהמכון בעקבות
גיבורי ופרשיות המחתרות ההגנה האצ"ל ולח"י .אחת ממטרות הפרויקט היא להנגיש לציבור
את משמעות פעילות המחתרות במאבק על הקמת המדינה דרך הכרת מרכזי האימונים ,ייצור
הנשק ,התעמולה וכו'.
הפרויקט נולד במטרה לעודד גיוס לצה"ל ,להמחיש את הקשיים שמהם סבלו הארגונים ,ויחד
עם זאת להצביע על ההישגים והתרומה החשובה .בהמשך החלטנו ש"אין לנו לעוג עוגה"
ולצמצם זאת רק לתלמידים – אלא החלטנו להמשיך ולהציע את הסיור כדרך קבע לקבוצות.

"מלכות על ים ערפלי"
בשנה שעברה התחלנו בסדרת סיורים חדשה" :מלכות על ים ערפלי" העוקבים אחר דמותו
של ז'בוטינסקי והאתגרים בחייו המקצועיים והאישיים ברחובות תל אביב .הסיור ,בהדרכת
עופר רגב ,מורה הדרך הוותיק והסופר ,הפך מאז לסיור פופולרי מאוד והוא מתוכנן להמשיך
במהלך כל השנה.

"וילכו שניים יחדיו" מז'בוטינסקי לבן גוריון
סיור חדש שהוכן עבור שיתוף הפעולה של המכון עם יחידת מג"ב ובית בן גוריון .הסיור כולל
שיח על שני האישים ז'בוטינסקי ובן גוריון ועל חלקם בהקמת המדינה ,תוך מעבר בנקודות
חשובות בעיר המציינות אירועים חשובים בהקמת המדינה והעיר תל אביב.
על הפרק ובבחינה:
"ז'בוטינסקי – מגן ירושלים" :סיור בעקבות ז'בוטינסקי בירושלים.
"אל תל-חי בצפון" :סיור בין כלא עכו לחצר תל חי.
"אריה ,קום התגייס לגדוד" :סיור בעקבות ז'בוטינסקי והגדודים העבריים בבקעת הירדן.

ביקורים
בשל ההיסטוריה הרבה הכרוכה במכון ובשל אופיו האידיאולוגי ,הוא מוסיף להוות אבן
שואבת ובית לאנשים רבים ביניהם פוליטיקאים ,בני המשפחה הלוחמת ובני משפחת
ז'בוטינסקי עצמם .צוות המכון שואף לכך ומעודד זאת תוך ניסיון מתמיד ליצור שיתופי פעולה
ולהמשיך לחשוף את הציבור למורשת ז'בוטינסקי .בתמונות :השרה גילה גמליאל ,השר יואב
גלנט ,זאב ז'בוטינסקי הנכד ,טל ז'בוטינסקי – נינתו של ראש בית"ר ,לוחמי האצ"ל אברהם
מילשטט ויעקב מירון .בנוסף ,ניתן לראות את חבר הנהלת המכון ,אריאל בולשטיין בכנס
"לימוד" במוסקווה בו נאם והציג את פועלו של ז'בוטינסקי.

הדרכה
צוות ההדרכה של המכון מורכב מרכזת ההדרכה ,מתנדבת ו 2-בנות שירות אשר מעבירות
את ההדרכות במוזיאון בעברית ובאנגלית – השפות הרווחות בקרב מבקר המוזיאון.
הדרכות בשפה הרוסית מועברות על ידי הארכיונאיות וחבר ההנהלה אריאל בולשטיין.
הדרכות בצרפתית והונגרית מועברות על ידי יוסי קיסטר ומגדה רמטה בהתאמה.

שידרוגים בתצוגות מוזיאון
לאור היותו של המוזיאון "בא בימים" אנו נושאים פנינו אל הקמת מרכז המורשת ועד אז אנו
פועלים לשפר את התצוגות ופועלים כל העת לשיפורים טכנולוגיים .כך ,בשנים האחרונות נעשו
עדכונים למערכות ושדרוגן למולטימדיה.
בנוסף ,הנגשנו את מיצג 'מעגל החיים' של זאב ז'בוטינסקי לכבדי שמיעה וכעת קיימות
כתוביות לסרט זה בעברית ובאנגלית.

תצוגות
תצוגת הקבע של "גולי אפריקה" עברה ריענון ,וכעת חלק ממיצגיה הועברו לארכיון בעוד ניתן
דגש רב יותר למיצגים הקיימים .בנוסף ,הוכנו לוחות מידע לתצוגה זו.
תצוגה חדשה :בית"ר בין מלחמות עולם – צוות המוזיאון והארכיון עמלו יחד על הכנת תצוגה
חדשה שמציגה את הווי החיים הבית"ריים עד מלחמת העולם הראשונה בדגש על החיים
הבית"ריים באירופה.

פעילות אינטרנטית
דף הפייסבוק של המכון עומד כעת על כ 5700-עוקבים ונעשית בו פעילות ענפה .בין הפוסטים
ההיסטוריים הייחודיים מטעם הארכיון ,עולים באופן קבע" ,ציוניוני הזמן"  -פוסטים היסטוריים
המכילים מידע רלוונטי לז'בוטינסקי ולתנועה הרווזיוניסטית בהתאם לתאריך.

הבלוג של מירי
בנוסף לפוסטים הרגילים כותבת ארכיונאית המכון ,מירי יהלום ,פוסטים
היסטוריים נרחבים המכילים אנקדוטות ומידע שרק מי שכמוה מצוי בפרטי
הארכיון וההיסטוריה ,יכול להביא לידיעת הציבור והיא עושה זאת בדרך ציורית
ומרתקת.

סרטוני ז'בוטינסקי
בחצי השנה האחרונה השקנו  3סרטונים להפצה ברשתות החברתיות ,הסרטונים בני כדקה
עוסקים בנקודות מרכזיות במשנתו של ז'בוטינסקי והם חלק מסדרה רחבה יותר של
סרטונים .הנושאים שהופקו עד כה הם :העברית ,היחס לנשים וקיר הברזל.

המכון בתקשורת
המכון נהנה בחצי השנה האחרונה מנוכחות רבה בתקשורת בריאיונות משודרים ,ברדיו,
בכתבות ,בעלוני השבת ואפילו בערוץ הטיולים .הדבר רק מוכיח את שידוע לכולנו ,דברי
ז'בוטינסקי רלוונטיים מאי פעם .מצורפות דוגמאות בולטות.

הוועדה האקדמית וחלוקת פרסי מחקר
במכון פועלת וועדה אקדמית בראשות פרופ' אריה נאור ובהשתתפות אנשי אקדמיה
מאוניברסיטאות בכל רחבי הארץ.
מידי שנה מחלק המכון פרסי מחקר לעבודות לסטודנטים לתואר ראשון עד שלישי על התנועה
הרווזיוניסטית.

