יום
ז'בוטינסקי
במערכת
החינוך

"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

תוכן עניינים
הקדמה
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טעימה משירי זאב ז'בוטינסקי
על יצירתו הספרותית
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הקדמה
מדי שנה בתאריך י"ב בטבת מצוין במערכת
החינוך "יום ז'בוטינסקי" .יום זה מצוין מכוח "חוק
ז'בוטינסקי" המנחה על קיום פעילות חינוכית-
ערכית לקידום מטרותיו של חוק זה ,לרבות
קיום טקסים ופעולות חינוכיות על מורשתו של
אחד מגדולי המנהיגים הציוניים בימים שסביב
תאריך זה .במסגרת זו מובאת ערכה סו הכוללת
חומר רקע וכן קטעי סרטים הקשורים לפעילותו
וקטעים בקולו ועל אודותיו.

מטרתה של ערכה זו היא לתת לכם ,המורים /המדריכים ,מגוון חומרים
בהם תוכל לעשות שימוש במסגרת שיעורי חינוך ,שיעורי מורשת ולימודי
היחידה על היסטוריה ציונית סביב "יום ז'בוטינסקי" .בכל שאלה ,או אם
ברצונכם לקבל מאתנו רעיונות כיצד ניתן להשתמש בחומרים אלו,
מוזמנים לפנות אלינו למכון ז'בוטינסקי:
טל'  03-7525905או למייל Museum1@jabotinsky.org
לעמוד
הפייסבוק
לחצו

לעמוד
האינסטרגם
לחצו

3

מסיבת יום הולדתו
ה 58-של זאב
ז'בוטינסקי ,ורשה.

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

נגד הזרם
ז'בוטינסקי לחם על דעותיו ועמדותיו ובמסגרת חילוקי
הדעות שלו עם הזרם המרכזי בהנהגת ההסתדרות
הציונית בנוגע לקו מול ממשלת בריטניה ,פרש מההנהגה
והקים את הצה"ר כסיעת אופוזיציה בתוך ההסתדרות
הציונית עד שלבסוף פרשה הסיעה ב 1935-וז'בוטינסקי
ייסד את "ההסתדרות הציונית החדשה".

*כל החומרים המצורפים ,לרבות חומרי המכון וחומרים מגופים חיצוניים
הינם למטרות חינוכיות בלבד ואינן לשימוש מסחרי .הזכויות שמורות
לגופים אשר הפיקו את התכנים.

4

זאב ז'בוטינסקי,
אשתו יוענה ובנו
ערי

אבני דרך באתר המכון

ציונים מרכזיים בחייו ופועלו של זאב ז'בוטינסקי.

לחצו

קישור לסרטון

לחצו

תערוכת ז'בוטינסקי הנודדת "שא אל על מבט עיניים"
תערוכה המציגה את חייו והישגיו של ז'בוטינסקי בשילוב תמונות ומידע
(ניתן להזמינה להצגה בבית הספר).

לחצו

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

הרצאה של כ 25-דקות של מנכ"ל המכון ,גדעון מיטשניק ,הסוקרת את תחנות חייו
העיקריות ואת פועלו של ז'בוטינסקי.

לחצו

"חדשות מן העבר"

פרק בסדרת "חדשות מן העבר" של הטלוויזיה החינוכית על ז'בוטינסקי ,תנועת
בית"ר וההעפלה.

*מאושר להקרנה במערכת החינוך על ידי "הטלוויזיה החינוכית"

לחצו

ז'בוטינסקי כ"מגן ירושלים"

סרטון של מרכז ההסברה על מקומו של זאב ז'בוטינסקי מאורעות תר"פ ומאבקו
להגנת יהודי ירושלים.

לחצו
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זאב ז'בוטינסקי יושב
בקרב חניכי בית"ר וילנה
22/03/1927

סרטוני "ז'בוטינסקי עכשיו" מאוירים וקצרים

סדרת סרטונים קצרים שהפיק מכון ז'בוטינסקי המספרים על נקודות מרכזיות בהגותו
באופן רלוונטי וממוקד

ההדר
הבית"רי

על השפה
העברית

על נשים
ושיוויון

על קיר
הברזל

נגד
הזרם

לחצו

לחצו

לחצו

לחצו

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 .הוא לא הסתפק בכך :בקטע השמע המצורף (משנת
 )1930ניתן 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
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זאב ז'בוטינסקי בחברת זינובי
טיומקין יושבים ב-בית קפה,
כנס הצירים הרוויזיוניסטים,
הקונגרס הציוני ה.16-

זאב ז'בוטינסקי במדי
סגן של גדוד קלעי
המלך ה38-

מודה אני לשחקן

בשנת  1923פגש ז'בוטינסקי בברלין קבוצת שחקנים צעירים שייסדו את "התיאטרון
הארצישראלי" (שלימים הפך לתיאטרון הלאומי" ,הבימה") הוא לימד אותם דיקציה
עברית וסייע בהנחת הבסיס לתיאטרון בעברית" .מודה אני לשחקן" ,הנו קטע המסייע
ללימוד הדיקציה ונכתב על ידו.

לחצו

שיר בית"ר
לזאב ז'בוטינסקי חלק גם בשירה העברית .השירים שכתב מאופיינים בעומק ובאיכות
וחלקם נתיב בתודעה הציבורית .ההמנונים שכתב נכתבו בשנות העשרים והשלושים
של המאה ה 20-והשפיעו על התפתחות הסוגה של ההמנון הציבורי.
שירים כמו "שיר בית"ר" ו"שמאל הירדן" נועדו לעורר את ההמונים ובעיקר את הנוער,
ולהכשירם לפעולה ולהתערבות אקטיבית במצב.
"שיר בית"ר" ,נכתב בשנת  1932כהמנון תנועת בית"ר והאצ"ל ,הוא דוגמא לשיר
פוליטי מובהק ,שנכתב כיצירת אומנות בו מתגלמת אמונתו של ז'בוטינסקי ,הצליל
נושא בתוכו משמעות .ערי ,בנו של זאב ז'בוטינסקי ,סיפר שהיה שותף יצירת שיר
בית"ר ועזר להשלים את החרוזים.

לחצו

בשיריו הפליא ז'בוטינסקי להשתמש בריבוי משמעויות ,הוא נהג לעבדם פעם אחר
פעם בטרם הוציא אותם לאור .זיקתו ליצירה ולפעילות ספרותית הייתה עמוקה
וטבועה באישיותו .השירה היא רק חוליה אחת בשרשרת הישגיו הספרותיים .בקישור
ניתן למצוא את מילות השיר באתר "זמרשת" יחד עם ביצועו על ידי מקהלת "רון
דור".
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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  ,1918יפו.

ז'בוטינסקי בכלא עכו

ב 1920-לאחר שהקים את כוח "ההגנה בירושלים" להגנת יהודי העיר מול התקפות
הערבים בפרעות תר"פ ,נעצר ז'בוטינסקי ונידון ל 15-שנות מאסר .בעקבות מאבק
ציבורי חוצה מחנות בארץ ובעולם ,שוחרר לאחר שלושה חודשים בלבד .בכלא כתב
שירים ואף תרגם מסות שונות.

לחצו

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

נאום ז'בוטינסקי ביידיש 1934

בצילום ווידאו זה נאם זאב ז'בוטינסקי ביידיש על זכותו של עם ישראל לארת ישראל
ועל ההתנכלויות להן זוכים היהודים מצד שלטונות המנדט .הנאום צולם בפריז בינואר
 1934ובקהל משפחתו וחבריו של ז'בוטינסקי .צילום זה נועד מראש ע"י ז'בוטינסקי
להיות מופץ בעולם ,אולי מתוך מודעות לחשיבות המדיום.

לחצו

*הזכויות שמורות למכון ז'בוטינסקי בישראל.

פרק "העורב" בסדרה "העברים"

מצורף פרק מתוך סדרת הטלוויזיה "העברים" בערוץ הראשון על ז'בוטינסקי ועל
פעילותו ,הכולל ראיונות עם מומחים והיסטוריונים וכן קטעי סרטים ואודיו מקוריים.

לחצו

*הזכויות שמורות לערוץ הראשון.
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זאב ז'בוטינסקי נואם
ב-קונבנט הצ"ח בעיר פראג.
לידו נשיאות הכינוס.

משפחת ז'בוטינסקי  -משמאל
ימין :אשתו יוענה ז'בוטינסקי,
זאב ,בנו ערי ,אמו חוה ,אחיינו
יונה קופ ,אחותו תמר.

"הילכו שניים יחדיו"

קטעים מההצגה "הילכו שניים יחדיו" מאת א.ב .יהושע על סדרת המפגשים של דוד
בן גוריון וזאב ז'בוטינסקי בלונדון ב 1934-וניסיונם המשותף להגיע להבנות ולהסכמים.
הם הצליחו ,אך ההסכמים לא אושרו על ידי חברי תנועותיהם בארץ ישראל.

לחצו

לחצו

מגוון תמונות

בארכיון מכון ז'בוטינסקי ברשת 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

זאב ז'בוטינסקי
 דיוקן מתקופתלימודיו בעיר
אודסה.

זאב ז'בוטינסקי
בתאו בכלא עכו
1920

9

מערכי שיעור
מערך שיעור
"ציד"ה לדרך" מטעם
המטה לתרבות ישראל

מערך שיעור של אגף
חברה ורוח הפיקוח
על לימודי ארץ ישראל
וארכיאולוגיה של
משרד החינוך

קישורים באתר
מינהל חברה ונוער

לחצו

לחצו

לחצו

מערכי שיעור של מינהלת טיולים של״ח וידיעת הארץ
עבור בית הספר היסודי
ארבעה בנים על פי
זאב ז'בוטינסקי

צדק חברתי על פי
זאב ז'בוטינסקי

לחצו

לחצו

עבור חטיבה עליונה
מבוא :זאב ז'בוטינסקי,
האיש ופועלו

היחיד והאומה בהגותו
של ז'בוטינסקי

משורר ,סופר,
מתרגם ועיתונאי

לחצו

לחצו

לחצו

הרפורמה החברתית
בהגותו

זאב ז'בוטינסקי
ותחיית השפה העברית

לחצו

לחצו

10

"טעימה" משירי זאב ז'בוטינסקי

כפי שכבר ציינו ,בנוסף לפעילותו הפוליטית היה זאב ז'בוטינסקי גם סופר ,משורר ומתרגם .הוא פעל
להנחלת וחידוש השפה העברית .לצד שירים רבים שכתב הוא גם תירגם סיפורים ושירים רבים לעברית
דוגמת "התופת" מאת דנטה ,מבחר מסיפורי שרלוק הולמס" ,העורב" ו"-אנאבל לי" מאת אדגר אלן
פו ועוד .עוד בצעירותו פרסם מחזה אנטי מלחמתי בשם "דם" והתפרסם מאוד עם תרגום לשירו של
ביאליק "בעיר ההריגה" לשפה הרוסית .בנוסף לאלו ,התפרסמו פיליטונים רבים פרי עטו בעיתונות .ניתן
לראות כאן את כריכותיהם של כמה מספריו ,ביניהם מקבץ הסיפורים "דיאנה וסיפורים אחרים" ושני
רומני המופת – "שמשון" ו"-חמישתם".

שיר בית"ר

שיר אסירי עכו

מילים :זאב ז'בוטינסקי
לחן :דב פרנקל
כתיבה :פריס תרצ"ב 1932

מילים :זאב ז'בוטינסקי
לחן :יוסף מילט

מני דן ועד באר-שבע
מגלעד לים,
אין אף שעל אדמתנו
לא כופר בדם.

ֵּב ָית"ר –
ִמּגֹב ִר ָּקבֹון ְו ָע ָפר
ַּב ָּדם ַּובּיֶ ַזע
יּוקם ָלנּו ֶּג ַזע
ַ
ְּג ֵאיֹון ְונָ ִדיב ְו ַא ְכ ָזר:
ֵּב ָיתר ַהּנִ ְל ָּכ ָדה,
יֹוד ֶפתַ ,מ ָּס ָדה
ֶ
ָּתר ְֹמנָ ה ְּבהֹוד ְו ָה ָדר.

דם עברי רוו לשובע
ניר והר וגיא
אך מדור ודור
לא נשפך טהור
מדם חורשי תל-חי!
בין איילת ומטולה
בקברו דומם,
דום שומר גבול ארצנו
גיבור גידם.
אנו שבי ,אך לבנו
אלי תל-חי בצפון.
לנו ,לנו
יהיה ,לנו
כתר החרמון.

להאזנה
לשיר
לחצו

ָה ָדר –
ןׂ-שר
ִע ְב ִרי ַּגם ְּבעֹנִ י ֶּב ַ
ִאם ֶע ֶבדִ ,אם ֵה ֶלְך –
ן-מ ֶלְך,
נֹוצ ְר ָּתֶּ ,ב ֶ
ַ
ְּב ֶכ ֶתר ָּד ִוד נֶ ְע ָּתר:
ָּבאֹור ַּוב ֵּס ֶתר
ְזכֹר ֶאת ַה ֶּכ ֶתר,
ֲע ֶט ֶרת ָּגאֹון ְו ַת ָגּר.

להאזנה
לשיר
לחצו

ַּת ָּגר –
ַעל ָּכל ַמ ֲעצֹור ֵּומ ַצר!
ִאם ַּת ַעל אֹו ֵּת ֵרד
ְּב ַל ַהב ַה ֶּמ ֶרד –
ָׂשא ֵאׁש ְל ַה ִּציתֵ ,אין ָּד ָבר
ִּכי ֶׁש ֶקט הּוא ֶר ֶפׁש –
ַה ְפ ֵקר ָּדם ָונֶ ֶפׁש
ְל ַמ ַען ַההֹוד ַהּנִ ְס ָּתר –
ָלמּות אֹו ִל ְכּבֹׁש ֶאת ָה ָהר –
יֹוד ֶפת – ַמ ָּס ָדה – ֵּב ָיתר.
ֶ
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עיר שלום

מילים :זאב ז'בוטינסקי וחנניה רייכמן לחן :גידי קורן

דום מעל למדורתנו
מכחילה כיפת שמיים
חרש נם בקצה האופק
צל חומות ירושלים
מדריכי שייח אבן עלי
צאצא רוזני ערב
מסתכל בצבא שמיים
ובודק בכוכביו.
אי שם בתוך הלב עיר שלום עיר שלום
אי שם בתוך הלב עיר שלום
שקט מוות מפחידני
לי נדמה כי שם בגיא
קול לא קול גונח חרש
ומגיע לאוזני
הס! אי שם בלב החושך
נשמעה המיית פי נבל
מיתרים מרי הנפש
משיחים תוגה ואבל.

אי שם בתוך הלב עיר שלום עיר שלום
אי שם בתוך הלב עיר שלום
שייח הבט הגד לי מה זה
הוא הקיץ ולא ענה לי
חיל יראה פתאום הכריע
את ברכיו של אבן עלי
ואכרע בהסח דעת
גם אני על יד השייח
עד הימוג עם הד הבכי
זיו הצלם הדועך.

להאזנה
לשיר
לחצו

אי שם בתוך הלב עיר שלום עיר שלום
אי שם בתוך הלב עיר שלום
עיר שלום קוראים מקדם
לדמות הלבנה
יש אומרים נשמע מפיה
שיר קינה מידי שנה

מדריגל

מילים :זאב ז'בוטינסקי

לי פעם שחת " :שיריך לזולת,
ובשבילי בת-שיר שלך אילמת ? "
אך שמא כל חיי מחזור-פואמות
וכל תכנו איננו אלא את.
בבוא היום  -ואל ישלח רכבו
למסעי מכאן אל חיק-הנצח,
ואנוכי אחוש פתאום במצח
ליטף-האל וקול באוזן " :בוא !" -
אז אצרף ,שעה לפני המות,
לשיר-חיי את יתר האוקטבות.
הרבה דפים יהיו בו .לא מעט
לך יראו קודרים כליל-אין-חפץ !
אין אף כוכב  -רק הברקות אין נפץ ...
אך כל נצנוץ מחושך זוהי את.
ועוד יהיה בו דף  -טבול בריח
פרחי-אביב ,זרוע בקרינת

אורות בטל  :אך כל ניצוץ זורח
וכל רסיס טל-בוקר זוהי את.
כל נדודי יגול אותו הכרך,
כל מולדותי ,כל עשר הלשון,
כל גלגולי והרפתקאות-הדרך,
מדי קצין ולבוש אסיר-הפרך,
קול תשואות ורעש ההמון :
שם כינויי וכל חיי " -נדנדת" ...
אולם זכרי  :תמיד ,ברום ורדת,
חוג נדנדה  -סביב לקו אחד ;
וציר-נדנוד נצחי שלי  -רק את.

להאזנה
לשיר
לחצו

כן ,די נימים החליף אצלי הנבל.
גם שיר המנון ,גם שיר חולין והבל
נגנתי בו ; גם בהיכלי-הדר,
גם בראשי-חוצות ,וסתם לתוהו ...
אך אל עדי ,כי כל נימי חסדו הוא
מתלתליך לי שזר
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על יצירתו הספרותית
קישור לקריאת הפרק הראשון
בספר "חמישתם"

לחצו
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מקווים שנחשפתם
לדמותו המעניינת והרב
גונית של זאב ז'בוטינסקי –
"סופר טאלנט" בלשון
הנוער של היום.

מוזמנים
לפנות אלינו
בכל דבר.

יום ז'בוטינסקי
במערכת החינוך

