משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף חברה ורוח
הפיקוח על לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

זאב ז'בוטינסקי
1880-1940
מערך לשיעור 90 :דקות
ערכו:
ד"ר יורם אלמכיאס ,מורה במגמת לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה ומדריך של"ח
מנחם (מנה) חלפון ,מנחה של"ח במנהל חברה ונוער ,מחוז ירושלים.
המלצות :יחידת ההוראה עשירה ועל כן אנו ממליצים לערוך פעילות של כ  45דקות בה יכלל אחד מבין
הסרטונים להלן ,לסקור את עברו של ז'בוטינסקי ולהתמקד בדמותו לפי בחירת המורים בחלק מבין
הנושאים המוצעים להלן .ניתן כמובן להרחיב את הדיון בנושא ולהעמיק בכל הנושאים המוצגים ביחידת
ההוראה :עם ,ארץ ישראל והמאבק ,חמשת הממי"ם.
בבתי הספר הממלכתיים מומלץ לשלב את הדברים במסגרת שיעורי היסטוריה בכיתה ט'.
בבתי הספר הממ"ד ניתן לשלב את הדברים במסגרת שיעורי היסטוריה בכיתה י"א.

פתיחה :מנחה הקבוצה יכתוב בגדול או יחלק לכל תלמיד את ההיגד הבא:

הארץ נועדה להיות מדינה יהודית והיהודים יקימו בה את מולדתם .אוהב אני את עמי ואת
ארץ ישראל :זה ה'אני מאמין שלי' ,זו מלאכת חיי ,ואין לי צורך עוד בשום דבר בעולם.
כתבי ז'בוטינסקי ,כרך י"ג" ,פליטונים",עמ' .40

שאלות לדיון פתיחה:
 .1מהם שני המוטיבים הבולטים ב'אני מאמין' של ז'בוטינסקי? (ארץ ועם)
 .2כיצד מגדירים 'אני מאמין'?
 .3מהי משימת החיים שהציב לעצמו זאב ז'בוטינסקי? (מלאכת חיי -למען עם ישראל וארץ
ישראל)
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א .מי אתה זאב ז'בוטינסקי?
צפו באחד מבין שני הסרטונים :הטלויזיה החינוכית :חדשות מהעבר :ז'בוטינסקי ,תנועת בית"ר
וההעפלה או  10עובדות על זאב ז'בוטינסקי -לב לדעת.
להראות לתלמידים את תמונתו של ז'בוטינסקי ולתת לאחד התלמידים להקריא ביוגרפיה קצרה
של האיש (הרחבה על דמותו של ז'בוטינסקי ניתן למצוא באתר מכון ז'בוטינסקי המופיע בקישור:
סיפור חיים ).
זאב ז'בוטינסקי ( 18באוקטובר  4 - 1880באוגוסט  ,)1940מנהיג ציוני ,סופר ומשורר ,הוגה דעות
ונואם מפורסם .ממחדשי הצבאיות העברית וממקימי הגדודים העבריים במלחמת העולם
הראשונה .מייסד הציונות הרוויזיוניסטית; ראש בית"ר ,מצביא האצ"ל ונשיא הצה"ר .מגדולי
ההוגים היהודים הליברליים בעת החדשה.

מכון ז'בוטינסקי/http://www.jabotinsky.org :
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התעכבו בקצרה על הסבר המושגים :גדודים עבריים ,התנועה הרוויזיוניסטית ,בית"ר ,אצ"ל,
צה"ר .מומלץ לעשות זאת דרך תמונות או סמלים שהתלמידים יציגו לקבוצה עם כיתוב הסבר
קצר מאחור.

ב .עם :אני אוהב את עמי:
זאב ז'בוטינסקי התבונן על צרת היהדות והיהודים מתוך תפיסה כי היהודים באירופה של סוף
המאה ה 19-וראשית המאה ה ,20-מתמודדים עם בעיה קיומית לאומית ותרבותית' .הפתרונות'
האפשריים מגוונים :התבוללות ,שמירה על היהדות האותנטית על אף האנטישמיות ,אירופאיות
וכמובן – הציונות .ז'בוטינסקי ציין כי הקמת מדינה יהודית היא הכרח לשם המשך קיומו של העם
היהודי ודגל בציונות ההרצליאנית.
"...לא נותרה לנו אלא דרך אחת ,שהיא מציאותית וראויה למאמץ :עליית המונים מרוכזת לארץ ...שוב

תהיה לנו הציונות למה שהיתה בימי הרצל – לא רק תחייה לאומית ,לא רק תנועה לפתרון בעיותיה
הרוחניות של האומה ,אלא גם רעיון הצלה אנושי להמוני אדם עצומים ,רעיון כמעט משיחי במובן הפשוט
ביותר של מילים אלה".
מתןך " פטיציה בגולה ,התנגדות בא"י ,דברים בוועידה העולמית החמישית של ברית הצה"ר" ,וינה .1932

לפיכך מן המועיל ובעתו הוא לשוב אל יסוד היסודות ולחזור על העיקרים שנשכחו .הראשון והשני הוא:
יצירה של רוב יהודי ,היה תמיד ,הנו ויהיה מטרתה היסודית של הציונות; של כל ציונות ,תהא זו מדינית
או רוחנית.
הציונות היא ניסיון של מתן תשובה מושלמת על שתי שאלות :אחת מהן היא השאיפה לעצמאות
רוחנית ,השניה ,היא סבלם המוחשי והממשי של ההמונים היהודים .כל ניסיון לפתור את השאלה
הראשונה או השניה בתנאים של מיעוט לאומי יהא רק פאלטיב מחוסר תועלת .

" ...דבר זה ודאי הוא ,כי בשני הדורות הבאים ניאלץ להוציא מן הגולה מיליונים רבים ,ואין אפשרות
ממשית לכך מחוץ לגבולות ארץ-ישראל... .עם במצוקה גדולה חייב לתכנן תוכנית גדולה ולהילחם
למימושה".
"ממעמקים" ,הירדן ,17.4.1936 ,מובא ב"עולמו של ז'בוטינסקי" מאת משה בלע ,עמ' .27
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מה מציע זאב ז'בטינסקי לגבי דמותה של החברה?
יצירת לאום יהודי חדש בארץ ישראל' ,בדם ויזע יקום לנו גזע' .ז'בוטינסקי פסל את הנוהג של
סלקציה של עולים שהייתה מכוונת להבטחת דמות מסוימת של החברה הארץ ישראלית .מטרתה
של המדינה הייתה ליצור תרבות לאומית שתאציל על כל העולם ותפיסתו הייתה כי יש לאחד את
כל העם סביב לאום משותף ולא סביב מעמד.

"אינני רוצה להאמין ,כי יש ב אנושות הבדלי דרגות .... .גם לי מוטב להיעלם ולעבור מן העולם מאשר
להסכים להשקפה ,שבני ובן זולתי אינם אנשים שווי ערך ,שבני וסנדלרי אינם שווים".
מתוך נאום בוועידה העולמית של הצה"ר.193 ,

(וראו גם" :בהלך-רוח של ט' באב" ,מתוך נאום בווארשה ,ט' באב תרצ"ח ,אוגוסט  ,1938עקרונות
מנחים לבעיות השעה ,עמ' .)160
לחלק לתלמידים את המנון בית"ר (ניתן גם להשמיע את השיר כפי שמופיע בזמר רשת):

בֵּ יתָ ר-
ִמגֹּ ב ִרקָ בֹון וְ ָעפָר
בַּ דָ ם ּובַּ ֶּיזַּע
יּוקַּ ם לָנּו ֶּגזַּע
גָאֹון וְ נ ִָדיב וְ אַּ כְ זָר,
בֵּ יתָ ר הַּ נִ לְ כָדָ ה,
יֹודֶּ פֶּת ,מַּ סָ דָ ה,
תָ רֹּ ְמנָה בְ עֹּ ז וְ הָ דָ ר.

הָ דָ ר-
עִ בְ ִרי גַּם בְ עֹּ נִ י בֶּ ן-שַּ ר,
ִאם ֶּעבֶּ דִ ,אם הֶּ לְֶּך-
נֹוצַּ ְרתָ  ,בֶּ ן-מֶּ לְֶּך
בְ כֶּתֶּ ר דָ וִ ד ֶּנעֱטָ ר.
בָ אֹור ּובַּ סֵּ תֶּ ר
זְכֹּ ר אֶּ ת הַּ כֶּתֶּ ר-
עֲטֶּ ֶּרת גָאֹון וְ תַּ גָר.

תַּ גָר-
עַּל כָל מַּ עֲצֹור ּומֵּ צָ ר!
ִאם תַּ עַּל אֹו תֵּ ֵּרד-
ְבלַּהַּ ב הַּ מֶּ ֶּרד
שָ א אֵּ ׁש לְ הַּ צִ ית ,אֵּ ין דָ בָ ר:
כִ י ׁשֶּ קֶּ ט הּוא ֶּרפֶּׁש,
הַּ פְ קֵּ ר דָ ם ָו ֶּנפֶּׁש
לְ מַּ עַּן הַּ הֹוד הַּ נִ ְסתָ ר!
לָמּות אֹו לִ כְ בֹּ ׁש אֶּ ת הָ הָ ר–
יֹודֶּ פֶּת ,מַּ סָ דָ ה ,בֵּ יתָ ר

 .1אלו מילים מרכזיות מופיעות בשיר? (מרד ,הדר ,יודפת ,מצדה ,ביתר ,דוד המלך ,עברי,
דם ויזע ועוד).
 .2מה ניתן ללמוד מהמושגים ומהביטויים המופיעים בשיר? (תנ"ך ,מורשת ,מאבק)
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 .3מדוע משתמש ז'בוטינסקי במוטיבים אלו? (לעורר זיקה להיסטוריה ,לעבר היהודי
הלאומי)
ניתן להעזר בקישור הבא :מכון ז'בוטינסקי  -בית"ר והדר

נושאו העיקרי של השיר הוא תקומת ישראל בעת החדשה והדרכים והאמצעים להגיע אליה.
ז'בוטינסקי סבר כי תקומת ישראל תלויה בנוער ,בדור הצעירים אשר יהיה מוכן לשאת על שכמו
את משא תקומת העם .התכונות ההכרחיות לדור הצעירים שיהיו כחיילים ב'צבא היהודי' ,הן:
הקרבה ,כשרונות ייחודיים ,עדינות נפש וקשיחותה ,גם יחד .תכונותיו של הדור החדש יהיו "גאון,
ונדיב ואכזר" ,שהן תכונות הכרחיות להקמת הריבונות היהודית החדשה בארץ ישראל .ההיסטוריה
יתר ַהנִּלְכָ ָדה,
היהודית והאתרים בארץ ישראל שבהם התחוללה :במרד הגדול ומרד בר כוכבא" :בֵּ ָ
יֹודֶ פֶתַ ,מסָ דָ ה" ,היא משאב האומץ והגבורה של הנוער ,שנטל על עצמו להחזיר את הריבונות
היהודית בארץ ישראל ,שהיא עיקרו של הרעיון הציוני.
מומלץ להתעכב בקצרה על המושג 'מיתוס' בהקשר הזה .כיצד הפכו אתרים היסטוריים אלו (ביתר,
יודפת ,מצדה) למיתוסים מכוננים בתרבות העברית המתחדשת?

ג .ארץ-ישראל והמאבק
ז'בוטינסקי היה בין הראשונים שהבין שהפתרון למצוקת העם היהודי חייב לבוא בצורת דור
תחיה הנאבק על קיומו בכח צבאי בארץ ישראל.
האהבה לארץ והמאבק על הארץ :להתמקד באחד או שניים מבין הנושאים הבאים :הקמת
הגדודים העבריים' ,קיר הברזל'' ,שתי גדות לירדן'.

אוהב אני ...את ארץ-ישראל:
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ארץ ישראל דרושה לנו כבית קיבול בשביל מיליוני מתיישבים יהודים; כל דרישותינו
המדיניות נובעות מהכרה זו  -שעלינו להכשיר לאט לאט את שתי גדות הירדן לקליטת העלייה
הזאת.
מתוך :נאום בקונגרס הציוני 1931

"...במשך יובלים ודורות הורגלו אומות העולם לשמוע ,כי פה היכו את היהודים ושם הגנו על היהודים -
או היכו או הגנו ,וקשה להגיד מה היה משפיל יותר – המלקות או ההגנה .בא הזמן להראות לעולם רובה
יהודי עם כידון יהודי .מתוך הקושי ,שבו השגנו את המטרה הזאת ,יכולים אתם להבין את ערכו ,או אולי,
יותר נכון ,עוד אין אנחנו יכולים להבין את כל ערכה של המהפכה הנפשית הזאת – את כל ערכה ואת
כל תוצאותיה הקרובות והרחוקות – ורק בני בנינו יבינו ,וכאשר יבינו ,יברכו את שמכם".
ה"שניידרים" – זאב ז'בוטינסקי ,הארץ ,ט"ו בכסלו תר"פ7.12.1919 ,

ְׂשמ ֹאל הַ יַרדֵּ ן
א
ָכעַּמּוד הַּ ִתיכֹון לָאַּ פֶּדֶּ ן,
דרה ֶּלאֱנֹוׁש,
אַּ ף כְ חּוט-הַּ ִש ָ
לְ אַּ רצִ י קַּ ו-הַּ צִ יר וְ הָ אֶּ דֶּ ן
הּוא יַּרדֵּ ן ,הַּ יַּרדֵּ ן הַּ קָ דֹוׁש.

ִאם אַּ רצִ י דָ לְ לָה וְ קָ טֹּ נָה,
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הִ יא ׁשֶּ לִ י מֵּ ר ֹּאׁשָ ּה עַּד קִ צָ ּה:
ִמשתָ ַּרעַּת ִמיָם יְ ִׁשימֹונָה,
וְ יַּרדֵּ ן – הַּ יַּרדֵּ ן בָ אֶּ מ צַּ ע!

ׁשתֵּ י גָדֹות ַּליַּרדֵּ ן:
זֹו ׁשֶּ לָנּו – זֹו גַּם-כֵּן!

על קיר הברזל (אנחנו והערבים) הוא מאמר עמדה שכתב זאב ז'בוטינסקי והופיע לראשונה ב4-
בנובמבר  1923בעיתון הציוני בשפה הרוסית "ראזסווייט".
"קיר הברזל" -דהיינו כוח צבאי ישראלי עצמאי .הכוח שבחסותו יתאפשר לתנועה הציונית
להגשים את זכויות העם היהודי בארץ ישראל ללא תלות בהלך הרוח של ערביי ארץ ישראל .בסופו
של תהליך יניע 'קיר הברזל' את האוכלוסייה המקומית -מתוך הבנת חוסר התוחלת שבמאבק,
לתהליך של פיוס וחיים בשיתוף תוך שוויון זכויות אזרחי מלא.
מומלץ לקרוא את המאמר המלא (אותו ניתן למצוא בקישור :על קיר הברזל המופיע במכון
ז'בוטינסקי או חלקים ממנו ולהסביר את עמדתו:

תמצית 'קיר הברזל' :בהקדמתו מבהיר ז'בוטינסקי כי אין הוא אויב הערבים ,אלא תומך בשוויון
מוחלט לכל העמים .על אף היותו שוחר שלום ,לא תמיד ניתן להגיע אליו בדרכי שלום ,בהתחשב
בחוסר נכונותם של הערבים לקבל את הציונות .מאחר ולא נראה בעתיד הקרוב מצב בו ישלימו
הערבים עם הפיכתה של ארץ ישראל ליהודית .בהמשך תוקף ז'בוטינסקי את "עושי השלום
שבקרבינו" ,וטוען כי חשיבתם בדבר יכולת השגת שלום עם הערבים על ידי רמייתם באמצעות
ניסוח מרוכך של המטרות היהודיות ,או באמצעות רווחים כלכליים ,בטעות יסודה ,שכן הערבים
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חכמים מספיק להבין את מטרות היהודים ,וכן בשל אהבתם הטבעית אל ארץ ישראל ככל קבוצה
האוהבת את נחלתה .לעת עתה לא ניתן להגיע להבנות עם תושבי ארץ ישראל הערבים ,ועל כן אין
ברירה אלא לפעול ולפתח את ההתיישבות היהודית ,תחת מטריית הגנה שלא תהיה תלויה בהם,
אלא ביישוב היהודי עצמו .הסכם שלום יתאפשר רק אם יבינו הערבים כי לא קיים כל סיכוי לפתרון
בעיית היהודים בארץ ישראל באמצעות אלימות .יש לחזק את 'קיר הברזל' או אז יאבדו הקבוצות
הקיצוניות את כוחן ,ויהיה אפשרי לדון עם הקבוצות המתונות יותר בדבר הסדר שלום.

התנגדות לתכנית החלוקה
ב 1936-מינו הבריטים ועדת חקירה בראשות הלורד פיל ,שתבדוק את הסיבות למהומות שפרצו
בארץ ישראל .ועדת פיל פרסמה בשנת  1937את הצעתה לחלוקת הארץ לשתי מדינות ,יהודית
וערבית .ז'בוטינסקי התנגד להצעת החלוקה וטען שהמדינה היהודית הקטנה המוצעת בתוכנית
החלוקה לא תוכל להתקיים מבחינה כלכלית ולא מבחינה אסטרטגית .גם את תפקידה המרכזי –
קליטת יהדות המצוקה – לא תוכל למלא בשל ממדה הקטנים .הוא תמך בעלייה המונית ובמהלך
שנות השלושים עם התבססותה של גרמניה הנאצית ,הורה להגביר את קצב העלייה הבלתי לגאלית
של יהודי אירופה.

שני קטעי קריאה לסיכום על הזיקה התנכ"ית השורשית לארץ ישראל:
בהקדמה למאַ נדאַ ט הבריטי על ארץ-ישראל מודגשת העובדה ,שקיים קשר היסטורי בין העם היהודי
לבין ארץ-ישראל .וההיסטוריון שירצה לדעת מה טיבו של הקשר הזה ,יקח ,כמובן ,את התנ"ך בידו
וידפדף בו .הוא ימצא שם את אברהם אבינו .איזהו המקום בארצנו הקשור עם אברהם אבינו? -
חברון.
זאב ז'בוטינסקי' ,למות או לכבוש את ההר' 12 ,ביולי 1938

אל תגידו ,מה בכך אם בעל פה ועל גבי נייר נוותר על חברון ושכם ועבר הירדן – הלא רק מילה
ריקה הוויתור הזה ,והכול יבינו את זאת .אל תזלזלו בכוח הוויתור! כיצד קרה לפני עשרים שנה
הפלא ,שאומות העולם הכירו בזכותנו על ארץ ישראל? הם אז לא ידעו כי בכלל יש לנו עניין ממשי
בארץ .רק דבר אחד ידעו כולם :שבמשך אלפיים שנה לא ויתרנו .וזה הכריע.
זאב ז'בוטינסקי-1937 ,מעגל החיים ,עמ' .7

8

משרד החינוך
המזכירות הפדגוגית
אגף חברה ורוח
הפיקוח על לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

יש לציין כי ז'בוטינסקי שהיה נערץ בתנועתו ,היה לדמות שנויה במחלוקת הן בחייו והן לאחר
מותו בשל חוסר התפשרותו על הגבולות המרביים של המדינה ,ובשל מאבקו בעמדות ההנהגה
הציונית ובתפישות הסוציאליסטיות של תנועת העבודה הציונית.

ד .חמשת הממי"ם
בהיבט החברתי הדגיש ז'בוטינסקי את חשיבות המעמד הבורגני ,המתיישב גם בערים ,עוסק
במסחר ומפתח תעשייה .מעמד זה חיוני לדעתו לקידום הבית הלאומי והמדינה היהודית בארץ
ישראל .ז'בוטינסקי ביקר נחרצות את המקום המרכזי מדי לדעתו ,שתפש הפועל היהודי בהקמת
הבית הלאומי .גישתו בנושאי כלכלה התבססה על זכותו של האדם לקניין פרטי ועל תחרות כלכלית
חופשית תוך צמצום התערבות המדינה למינימום הכרחי .עם זאת טען כי חובתה של המדינה לספק
את צרכיו הבסיסים של האזרח  -בשיחה בשם "הגאולה הסוציאלית" משנת  ,1934תיאר זאב
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ז'בוטינסקי את חמשת הצרכים שעל המדינה לספק לאדם כ"חמש המ"מים" :תזונה ,מגורים,
לבוש ,חינוך ורפואה ,או בלשונו חמשת 'הממים' – מזון ,מעון ,מלבוש ,מורה ומרפא'.
אני מצייר לעצמי ,שהדבר ,שאנו מכנים אותו בשם 'הצרכים האלמנטריים' של אדם רגיל  -אותו
הדבר ,שהיום הוא צריך להילחם עליו ולבקש פרנסה ולהרעיש עולמות ,כשאינו מוצא פרנסה זו
 כולל חמישה דברים :אוכל ,דירה ,בגדים ,האפשרות לחנך את הילדים והאפשרות להתרפאבמקרה של מחלה .בעברית אפשר לסמן דבר זה בקיצור :מזון -מעון -מלבוש -מורה -מרפא:

"חמש פעמים מם" .ביחס לכל אחד מן הצרכים הללו קיים בכל מדינה ובכל תקופה מושג ידוע
על מינימום מספיק .וחובתה של המדינה ,על פי 'תרופתי' ,צריכה להיות :כל אדם ,שמודיע,
שהוא דורש את 'חמש הממין' ,צריך לקבל אותן.
מתוך :הגאולה הסוציאלית ,כרך רשימות ,עמ' 298 – 297

שאלה לדיון :מה דעתכם על תפיסתו החברתית של ז'בוטינסקי?
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