
יום 
ז'בוטינסקי 

במערכת 
החינוך



2

תוכן עניינים

"להנחיל לדורות את חזונו, 
מורשתו ופועלו של זאב 
ז'בוטינסקי, מטרות לציין 
את זכרו ולהביא לחינוך 
הדורות הבאים ולעיצוב 

מדינת ישראל, מוסדותיה, 
יעדיה ודמותה בהתאם 

לחזונו הציוני."
מתוך חוק ז'בוטינסקי
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מדי שנה, בתאריך י״ב בטבת )השנה – 9.1.2020(  
יום  ז'בוטינסקי".  "יום   - החינוך  במערכת  מצוין 
זה מצוין מכח 'חוק ז'בוטינסקי' המנחה על קיום 
של  מטרותיו  לקידום  חינוכית-ערכית  פעילות 
חינוכיות  ופעולות  קיום טקסים  לרבות  זה,  חוק 
על מורשתו של אחד מגדולי המנהיגים הציוניים 

בתי הספר ביום י"ב בטבת של כל שנה. 

במסגרת זו מובאת ערכה זו הכוללת חומר רקע וכן 
קטעי סרטים וקטעים בקולו של זאב ז'בוטינסקי.

הקדמה

המטרה של ערכה זו היא לתת לך מגוון חומרים 
בהם תוכל לעשות שימוש במסגרת שיעורי חינוך, 
היסטוריה  על  היחידה  ולימוד  מורשת  שיעורי 

ציונית סביב "יום ז'בוטינסקי". 

בכל שאלה או אם ברצונך לקבל מאתנו רעיונות 
כיצד ניתן להשתמש באופן אופטימאלי בחומרים 
אלו, אתה מוזמן לפנות אלינו למכון ז'בוטינסקי: 

טל׳: 03-5287320
barakl@jabotinsky.org :או למייל
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*כל החומרים המצורפים, לרבות חומרי המכון וחומרים מגופים חיצוניים 
שמורות  הזכויות  מסחרי.  לשימוש  ואינן  בלבד  חינוכיות  למטרות  הינם 

לגופים אשר הפיקו את התכנים.

על האיש ופועלו
המדינית  הציונות  ממנהיגי  היה  ז'בוטינסקי  זאב 
ופורץ  חלוץ  מעשה,  ואיש  חזון  איש  האקטיביסטית, 
דרך ששילב בין העשייה הציבורית לצד פעילות נרחבת 
בתחומי הרוח והתרבות: הוא היה עיתונאי, סופר, משורר, 
הקמת  את  שחולל  ז'בוטינסקי,  ומסאי.  מחזאי  מתרגם 
"הגדודים העבריים" במלחה"ע ה-1 עמד בראש בית"ר 

ושימש גם כמצביא העליון של האצ"ל.

הוא לחם על דעותיו ועמדותיו ובמסגרת חילוקי הדעות 
לקו  בנוגע  הציונית  בהנהגה  המרכזי  הזרם  עם  שלו 
התנועה  את  הקים  בריטניה  ממשלת  מול  לנקוט  שיש 
הרוויזיוניסטית ואף פרש ב-1935 מההסתדרות הציונית 

והקים את "ההסתדרות הציונית החדשה".

מסיבת יום הולדתו 
ה-58 של זאב 

ז'בוטינסקי, ורשה.



סיפור חייו בנקודות עיקריות באתר המכון
לחצו

תערוכת ז'בוטינסקי הנודדת "שא אל על מבט עיניים"
לחצותערוכה המציגה את חייו והישגיו של ז'בוטינסקי בשילוב תמונות ומידע.

הרצאת בסיס קצרה של מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי 
שמיועדת לנוער

הרצאה של כעשרים וחמש דקות של מנכ"ל המכון הסוקרת את תחנות חייו 
העיקריות ופועלו של ז'בוטינסקי.

לחצו

חדשות מן העבר 
ז'בוטינסקי,  בנושא  החינוכית  הטלוויזיה  של  העבר"  מן  "חדשות  הטלוויזיה,  תכנית 

תנועת בית"ר וההעפלה.

*מאושר להקרנה במערכת החינוך ע"י ״הטלוויזיה החינוכית"

לחצו
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זאב ז'בוטינסקי, 
אשתו יוענה ובנו 

ערי

http://www.jabotinsky.org/%D7%96%D7%90%D7%91-%D7%96%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/#lifestory_1102
http://www.jabotinsky.org/%D7%96%D7%90%D7%91-%D7%96%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D/#lifestory_1102
http://bit.ly/taruchat-jabo
https://www.youtube.com/watch?v=4CqkrwSMNmg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3gxIBP5_7LI


סרטוני "ז'בוטינסקי עכשיו" מאוירים וקצרים
סרטונים המספרים על נקודות מרכזיות בהגותו בצורה ברורה, רלוונטית וקצרה:
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ההדר 
הבית"רי

לחצו

על השפה 
העברית

לחצו

על נשים 
ושיוויון

לחצו

על קיר 
הברזל

לחצו

מאבקו על השפה העברית
שיעור בהגיה עברית - הקלטה בקולו 

תרי"ג מילים – במסגרת מאבקו למען השפה העברית, כתב וערך ז'בוטינסקי ספר 
ללימוד עברית באותיות לטיניות.  אך הוא לא הסתפק בכך: בקטע השמע המצורף 
)משנת 1930( ניתן לשמוע את ז'בוטינסקי מקריא בקולו מילים בעברית על פי שיטתו 
זו: "שלום אדוני... שבת שלום, גבירתי... להתראות... תודה... על לא דבר... סליחה... 

בבקשה... נא לדבר לאט"..."

לחצו

זאב ז'בוטינסקי יושב 
בקרב חניכי בית"ר וילנה 

22/03/1927

https://youtu.be/_Bq0jLbuD0Y
https://youtu.be/uTSsO5c6tF4
https://youtu.be/EfVvSXU12ZU
https://youtu.be/PAsVfkrUqPY
http://www.jabotinsky.org/%D7%96%D7%90%D7%91-%D7%96%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99/%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/%D7%AA%D7%A8%D7%99%D7%92-%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D/


"מודה אני לשחקן"
את  שייסדו  הצעירים  השחקנים  לקבוצת  בברלין  ז'בוטינסקי  הצטרף   1923 בשנת 
דיקציה עברית  לימד אותם  ושם  "התיאטרון הארצישראלי" שלימים הפך להבימה 
הינו קטע המסייע  אני לשחקן",  "מודה  כיום.  למה שהוא  בהפיכת התאטרון  וסייע 

ללימוד הדיקציה ונכתב על ידו.

לחצו

שיר בית"ר 
לזאב ז'בוטינסקי חלק גם בשירה העברית. השירים שכתב מאופיינים בעומק ובאיכות 
ונצרבו בתודעה הציבורית. ההמנונים שכתב נכתבו בשנות העשרים והשלושים של 

המאה העשרים והשפיעו על התפתחות הסוגה של ההמנון הציבורי. 

את  ובעיקר  ההמונים  את  לעורר  נועדו  הירדן''  ו''שמאל  בית''ר''  ''שיר  כמו  שירים 
הנוער, להכשירם לפעולה ולהתערבות אקטיבית במצב. 

''שיר בית''ר'' שנכתב בשנת 1932 כהמנון תנועת בית''ר והאצ''ל, הוא דוגמה לשיר 
פוליטי מובהק שנכתב כיצירת אומנות בו מתגלמת אמונתו של ז'בוטינסקי, כי הצליל 
נושא בתוכו משמעות. ערי, בנו של זאב ז'בוטינסקי סיפר שהיה שותף ליצירת שיר 

בית"ר ועזר להשלים את החרוזים. 

בשיריו הפליא ז'בוטינסקי להשתמש בריבוי משמעויות, והוא נהג לעבדם פעם אחר 
פעם בטרם הוציאם לאור. זיקתו ליצירה ולפעילות ספרותית הייתה עמוקה וטבועה 
ניתן  באישיותו. השירה היא רק חוליה אחת בשרשרת הישגיו הספרותיים. בקישור 

למצוא את מילות השיר באתר "זמרשת" יחד עם ביצועו על ידי מקהלת "רון דור".

לחצו
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זאב ז'בוטינסקי במדי 
סגן של גדוד קלעי 

המלך ה-38

זאב ז'בוטינסקי בחברת זינובי 
טיומקין יושבים ב-בית קפה, 

כנס הצירים הרוויזיוניסטים, 
הקונגרס הציוני ה-16.

https://www.youtube.com/watch?v=yGNs2cL7BBQ
https://www.zemereshet.co.il/song.asp?id=2328


ז'בוטינסקי בכלא עכו
ב-1920 לאחר שהקים את כח "ההגנה" בירושלים להגנת יהודי העיר מול ההתקפות 
הערבים בפרעות תר"פ נעצר ז'בוטינסקי ונידון ל-15 שנות מאסר. בפועל, ובעקבות 

מאבק ציבורי שוחרר לאחר שלושה חדשים. 

• מצורף סרטון קצר על ז'בוטינסקי בכלא עכו לאחר מאסרו.
• את הצילומים ביצע יעקב בן דב ב-1920 בסרטו "שיבת ציון".

לחצו

נאום ז'בוטינסקי ביידיש 1934
בצילום וידאו זה, נואם זאב ז'בוטינסקי ביידיש על זכותו של עם ישראל לארץ ישראל 
ועל ההתנכלויות להם זוכים היהודים מצד שלטונות המנדט. הנאום צולם בפאריס 
מופץ  להיות  נועד  זה  צילום  ז'בוטינסקי.  וחבריו של  ובקהל משפחתו   1934 בינואר 

באופן נרחב בעולם.

*הזכויות שמורות למכון ז'בוטינסקי בישראל

לחצו

סרט על ז'בוטינסקי – פרק "העורב" בסדרה "העברים"
מצורף פרק מתוך הסדרה "העברים" על ז'בוטינסקי ועל פעילותו הכולל ראיונות עם 

מומחים והיסטוריונים ומכיל קטעי סרטים ואודיו מקוריים.

*הזכויות שמורות לערוץ הראשון

לחצו
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זאב ז'בוטינסקי עם קבוצת 
חיילים מ-הגדוד העברי. 
גם תמונה גדולה. על גב 

התמונה הגדולה הקדשה 
ברוסית של זאב ז'בוטינסקי 

ל-יצחק ארשבסקי
סתיו 1918, יפו.

https://www.youtube.com/watch?v=rMJc1xeqZow
https://www.youtube.com/watch?v=spOqRS1HzTY
https://www.youtube.com/watch?v=eqY90iEtYmM


"הילכו שניים יחדיו?" 
קטעים מההצגה "הילכו שניים יחדיו?" מאת א.ב יהושע שממחיזה את מפגשם של 

דוד בן גוריון וזאב ז'בוטינסקי בלונדון וניסיונם המשותף להגיע להסכם.

לחצו

לחצו

מגוון תמונות
בארכיון מכון ז'בוטינסקי באינטרנט מופיעים עשרות אלפי מסמכים ותמונות הקשורים 
לז'בוטינסקי ותנועתו. ניתן למצוא בחיפוש פשוט מידע, מסמכים, דגלים ותמונות על 
מגוון נושאים הקשורים לתנועה הלאומית. ניתן להגיע לחיפוש בארכיון בקישור הבא: 

לחצו
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משפחת ז'בוטינסקי - משמאל 
ימין: אשתו יוענה ז'בוטינסקי, 
זאב, בנו ערי, אמו חוה, אחיינו 

יונה קופ, אחותו תמר.

זאב ז'בוטינסקי 
בתאו בכלא עכו 

1920

זאב ז'בוטינסקי 
- דיוקן מתקופת 

לימודיו בעיר 
אודסה.

זאב ז'בוטינסקי נואם 
ב-קונבנט הצ"ח בעיר פראג. 

לידו נשיאות הכינוס.

https://www.youtube.com/watch?v=6VidmttdRO4
https://www.youtube.com/watch?v=bbcGKNUecZo
http://www.jabotinsky.org/%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%9F/%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9-%D7%A4%D7%A9%D7%95%D7%98/


מערכי שיעור
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לחצו

מערך שיעור "ציד"ה 
לדרך" מטעם המטה 

לתרבות ישראל

לחצו

מערך שיעור של אגף 
חברה ורוח הפיקוח 

על לימודי ארץ ישראל 
וארכיאולוגיה של 

משרד החינוך

לחצו

ארבעה בנים על פי 
זאב ז'בוטינסקי

לחצו

צדק חברתי על פי 
זאב ז'בוטינסקי

לחצו

מבוא: זאב ז'בוטינסקי, 
האיש ופועלו

לחצו

היחיד והאומה בהגותו 
של ז'בוטינסקי

לחצו

משורר, סופר, 
מתרגם ועיתונאי

לחצו

הרפורמה החברתית 
בהגותו

לחצו

זאב ז'בוטינסקי 
ותחיית השפה העברית

לחצו

קישורים באתר 
מינהל חברה ונוער

עבור חטיבה עליונה

עבור בית הספר היסודי
מערכי שיעור של מינהלת טיולים של״ח וידיעת הארץ

http://www.jabotinsky.org/media/121169/tzeida_zabutinski.pdf
http://www.jabotinsky.org/media/121173/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9A-%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%A8-%D7%A2%D7%9C-%D7%96%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99-%D7%90%D7%A8%D7%A5-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94.pdf
http://www.jabotinsky.org/media/121175/%D7%90%D7%A8%D7%91%D7%A2%D7%94-%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%96%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99-%D7%A9%D7%9C%D7%97.pdf
http://www.jabotinsky.org/media/121176/%D7%A6%D7%93%D7%A7-%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-%D7%95%D7%96%D7%90%D7%91-%D7%96%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99-%D7%A9%D7%9C%D7%97.pdf
http://www.jabotinsky.org/media/121179/%D7%96%D7%90%D7%91-%D7%96%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99-%D7%94%D7%90%D7%99%D7%A9-%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%95-%D7%A9%D7%9C%D7%97.pdf
http://www.jabotinsky.org/media/121171/%D7%94%D7%99%D7%97%D7%99%D7%93-%D7%95%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94-%D7%91%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%96%D7%90%D7%91-%D7%96%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99-%D7%A9%D7%9C%D7%97.pdf
http://www.jabotinsky.org/media/121178/%D7%96%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99-%D7%9E%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%A8-%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8-%D7%9E%D7%AA%D7%A8%D7%92%D7%9D-%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7%A9%D7%9C%D7%97.pdf
http://www.jabotinsky.org/media/121180/%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%91%D7%94%D7%92%D7%95%D7%AA%D7%95-%D7%A9%D7%9C-%D7%96%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99-%D7%A9%D7%9C%D7%97.pdf
http://www.jabotinsky.org/media/121174/%D7%96%D7%90%D7%91-%D7%96%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99-%D7%95%D7%AA%D7%97%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A9%D7%A4%D7%94-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%A9%D7%9C%D7%97.pdf
https://edu.gov.il/noar/minhal/info/Pages/holidays/events/zabotinski-day.aspx
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