יוצא לאור ע"י מכון ז'בוטינסקי בישראל
מייסד ומנהל ראשון :ד"ר יוסף פעמוני ז"ל
גליון מס'  56אלול תשע"ה ,אוגוסט 2015

המכון יוצא ל"עצמאות"  -מתחילות עבודות ההרחבה
סוף סוף אנו יכולים לבשר ,כי פרוייקט ההרחבה של מכון
ז'בוטינסקי בבית ז'בוטינסקי ("מצודת זאב") בתל-אביב  -יוצא
לדרך.

אלף כותרים של ספרים וכתבי־עת ,מהם נדירים ביותר .הספרייה
תאופסן במקום זמני ולא ניתן יהיה להשתמש בה בכל תקופת
השיפוץ.

בתום מו"מ ממושך סוכם ,כי המכון יקבל לשימושו מקרן תל־חי
את קומת העצמאות ,ל־ 15שנים לפחות ,וישפץ אותה בתרומה
שמעניק למכון ידידנו מר מוזי ורטהים ,נשיא החברה הישראלית
למשקאות קלים (קוקה־קולה).

קרן תל־חי מצידה ממריצה את פעולת שידרוג הבטיחות בבית
ז'בוטינסקי על  14קומותיו.
תכנית השיפוץ של קומת עצמאות נחלקת לשניים :רוב השטח
יועמד לרשות הארכיון ,הזקוק כאוויר לנשימה לשטחי איחסון
נוספים .חלקו האחר ישמש להקמת אולם קטן אך מודרני לקיום
ערבי עיון ,כנסים ואירועים ,וחדר דיונים.

המכון יחזיר לקרן תל־חי ,בעלי זכויות החכירה של בית ז'בוטינסקי,
את קומת המרתף שבו מאוחסנת ספריית המכון ,המכילה כ־18

ספרים חדשים ,רחובות,
ערכים בוויקיפדיה

המכון יזם קריאת רחובות
בתל־אביב על שמם של
ראש הממשלה השביעי
יצחק שמיר ז"ל ,שהיה
יו"ר כבוד של מכון
ז'בוטינסקי ,ועל שמו
של יחיאל קדישאי ז"ל,
שהיה ראש לשכתו של
מנחם בגין וידידי המכון.
מכתבים בנדון נשלחו אל
ראש העיר מר רון חולדאי,
אך התשובה היתה שטרם
כונסה ועדת השמות.

מכון ז'בוטינסקי עוסק בין השאר גם ביוזמות חיצוניות ,במטרה
להרחיב את יֶ דע מורשת תנועת ז'בוטינסקי ואישיה ,ולהנצחתם,
בתחומי ההוצאה לאור ,הקולנוע והאינטרנט.
המכון סייע לחוקרים שספריהם ראו אור בעת האחרונה ,מחקרים
שנעשו בחלקם הגדול בארכיון המכון :ראשון שבהם הינו הספר "בין
ענני זוהר" ,מאת ד"ר סבטלנה נטקוביץ' ,על משנתו החברתית של
זאב ז'בוטינסקי ,בהוצאת "מאגנס".
הספר השני הוא מחקרה של ד"ר אופירה גראוויס־קובלסקי" ,הצודקים
והנרדפים" בהוצאת אוניברסיטת בן־גוריון ,ספר הבוחן את אוצר
המיתוסים ,הסמלים והנראטיבים של תנועת החרות ,אשר אחד מהם
הוא האב המייסד שלה  -זאב ז'בוטינסקי .רוב התמונות בספר לקוחות
מהארכיון של המכון.

יוזמת המכון להנצחת
שמו של ד"ר אב"א
אחימאיר ז"ל בהרצליה
נשאה פרי ,וביום שלישי,
 28ביולי נערך טקס
קריאת ככר וחורשה על
שמו ,במעמד ראש העיר
משה פדלון ומוקירי זכרו
של אחימאיר.
המכון יוזם כתיבת ערכים באנציקלופדיה המקוונת  -ויקיפדיה .מדובר
בערכים שעוסקים באישים ונושאים מן המורשת הרביזיוניסטית־
ז'בוטינסקאית ,מחתרות האצ"ל ולח"י ,בית"ר וכיו"ב.

הספר השלישי הוא ספרו של ד"ר אמיר גולדשטיין "דרך רבת פנים"
שיצא עתה ממכבש הדפוס ,בהוצאת מכון ז'בוטינסקי ואוניברסיטת
בן גוריון בנגב .הספר עוסק בציונות ואנטישמיות בהגותו ובפועלו
של ז'בוטינסקי.
הסרט "העורב" בהפקת יאיר קידר ,על זאב ז'בוטינסקי ,מתרגם שירו
הנפלא בשם זה של אדגר אלן פו ,יוצא לאקרנים בסינמטקים בימים
אלה .המפיקים נעזרו רבות בארכיון של מכון ז'בוטינסקי.

שני חוקרי המכון :זה שכתב וזה שכותב
בערב שהוקדש לציון  90שנה לייסוד הצה"ר ,נשאו הרצאות שני חוקרים
צעירים אשר בין שאר עיסוקיהם האקדמיים מבצעים מחקרים בעבור מכון
ז'בוטינסקי.
משמאל  -ד"ר אמיר גולדשטיין ,דיקן הסטודנטים של מכללת תל־חי ,שבימים
אלה הופיע ספרו על ז'בוטינסקי והאנטישמיות" :דרך רבת־פנים".
מימין  -ד"ר קובי דביר ,מרצה במחלקה לפוליטיקה ומימשל באוניברסיטת בן־
גוריון ,שהתחיל בימים אלה במחקר על הזרמים בתנועה הרביזיוניסטית.
(ראו עמ' )3

מכון ז'בוטינסקי מאחל לידידיו ולבית ישראל – שנת רווחה וביטחון


נתניהו :כולנו נושאי מורשת ז'בוטינסקי
שני טקסים נערכו בהר הרצל לציון  75שנה לפטירת ראש בית"ר
את זר מכון ז'בוטינסקי הניחה מרים תעסה־גלזר
"אבי זכרונו לברכה (פרופ' בנציון נתניהו) היה מנושאי ארונו ,כולנו
נושאי מורשתו .ז'בוטינסקי לא זכה לראות בהקמת מדינת ישראל,
שנוסדה שמונה שנים אחרי מותו .אבל כשקמה המדינה ,ידעו
רבים שאנחנו חייבים לז'בוטינסקי חוב עצום".

טקס הזיכרון השנתי לראש בית"ר עמד בסימן  100שנים להקמת
הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה .לדברי ראש הממשלה,
היה זה ז'בוטינסקי שיצק נדבכי יסוד במורת הלחימה של צעירי עמנו
במאה השנים האחרונות" .היה זה מחידושיו הגדולים".

דברים אלה אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו בטקס האזכרה
הממלכתי לזאב ז'בוטינסקי בהר הרצל ,בירושלים ,לציון  75שנים
לפטירתו.

לאחר טקס האזכרה ,נערך ברחבה האירועים בסמוך לקבר הרצל,
אירוע שיזמה מועצת ז'בוטינסקי שבמשרד ראש הממשלה לציון 75
שנה לפטירת ז'בוטינסקי ומאה שנים להקמת הגדודים העבריים.

טקס הזיכרון הממלכתי נערך השנה במעמד ראש הממשלה,
מ"מ יו"ר הכנסת ח"כ ד"ר בני בגין ,ונשיאת בית המשפט העליון
השופטת מרים נאור .הנשיא ראובן ריבלין נעדר בגלל ה"שבעה" על
אחותו אסתר ז"ל .רק שני שרים זאב אלקין ודני דנון ,ושלושה ח"כים
(בגין ,ד"ר ענת ברקו וציפי לבני) מצאו לנכון להשתתף באזכרה .את
זר מכון ז'בוטינסקי הניחה חברת העמותה ,חברת האצ"ל ובית"ר
ולשעבר סגנית שר החינוך ,גב' מרים תעסה־גלזר.

דברים נשאו :סמנכ"ל משרד ראש הממשלה רן ישי ,חבר הנהלת
ההסתדרות הציונית וראש המחלקה לפעולות בישראל ולמאבק
באנטישמיות בהסתדרות הציונית יעקב חגואל ומנכ"ל מכון
ז'בוטינסקי יוסי אחימאיר .הרצאתו של אחימאיר מתפרסמת במלואה
בגיליון החדש ,מס'  ,199של רבעון "האומה" .הינחה את הטקס ד"ר
אבשלום קור .הזמר אהרן פררה שר משירי ז'בוטינסקי ,הזמרת
שולמית לבנת חתמה את האירוע בשיר בית"ר ובהמנון הלאומי.

מהדורה מצולמת של
"הגדודים העבריים"
הספר "עם הגדודים העבריים בארץ־ישראל" ,שראה אור לראשונה
בשנת  1929בהוצאת "מצפה" ובתרגומו לעברית של ח .ולי,
הודפס בימים אלה בשנית ,במהדורה מצולמת ,כעבור  86שנה
 בהפקת משרד עורכי־הדין שריר־שיוו וניתן למכירה במזכירותמכון ז'בוטינסקי.
ג'ון הנרי פטרסון ,יחד עם זאב ז'בוטינסקי ,ייסדו את הגדוד העברי
הראשון  -גדוד נהגי הפרדות של ציון שלחם בגליפולי ,ואחר־כך את
גדודי קלעי המלך  38ו־ 39שלחמו בארץ־ישראל.

גדודאים ברחבת הכותל המערבי

זהו סיפור הגדוד ,עדות נדירה ומרתקת של מפקדו ,שהיה גם סופר
בנשמתו ,עם הקדמה של ז'בוטינסקי ,שבה הוא מספר על המפקד
פטרסון והיכרותו עימו בימי מלחמת העולם הראשונה .הוא פותח
במלים" :מעולם לא פגשתי דמות רומנטית כדמותו".

מלאת מאה שנה להקמת גדוד נהגי הפרדות של ציון צויינה השנה
בטקסים ובאירועים אחרים .ב־ 2017ו 2018-יתקיימו אירועים לציון מאה
שנה להקמת גדודי קלעי המלך ,שלחמו בארץ־ישראל במלחמת העולם
הראשונה .בארכיון של מכון ז'בוטינסקי הופקד באחרונה צילום זה של שני
גדודאים ליד הכותל המערבי ,מאלבומו של ויליאם פורטר.

עו"ד גלאי שריר נאות לתרום כמות ספרים מצומצמת למכירה
לידידי מכון ז'בוטינסקי ,ועל כך אנו מודים לו .מחיר הספר .₪ 40



ברכות הנשיא וראש הממשלה
למלאת  90שנה לייסוד הצה"ר
ריבלין :לפעול למען רווחת הציבור ברוח משנת ז'בוטינסקי * נתניהו :נשאב כוחות
מסוללי הדרך * בערב העיון עלתה השאלה אם הליכוד הוא ממשיכו של הרביזיוניזם
האחרונים
בעשורים
"לצערי,
נראה שאיבדנו את דרכנו וזנחנו
את היסודות האידיאולוגיים מהם
ינקנו את השראתנו .ממשלות
ישראל ,מימין וגם משמאל ,לא
המליכו עליהן את היחיד כ'מלך',
ולעיתים ראו בו מכשול לצמיחה.
כולי תקווה כי ממשלתנו החדשה
תפעל בצורה מאומצת למען
רווחתו של הציבור כולו ,ברוח בית
מדרשו של ז'בוטינסקי ושל הציונות
הרביזיוניסטית".
דברים אלה כתב נשיא המדינה,
ראובן ריבלין ,בברכה ששיגר למכון
ז'בוטינסקי ,לערב שבו צויינה מלאות
 90שנה להיווסדה של התנועה
הרביזיוניסטית  -הצה"ר.
"תנועה הרצלאית אמיתית על
גלי היהדות"  -כך ראה זאב
ז'בוטינסקי ,שנבחר לנשיא הצה"ר,
את הקמת תנועתו ,ברית הציונים
הרביזיוניסטים .כעבור תשעים שנה
בדיוק ( 26באפריל  )2015נערך
במכון ז'בוטינסקי דיון על הצה"ר
בהשתתפות :פרופ' אריה נאור ,ד"ר
אמיר גולדשטיין ,ד"ר קובי דביר ויוסי
אחימאיר.

זאב ז'בוטינסקי וחבריו בכינוס הייסוד של הצה"ר,
בקפה "די־פאנתיאון" ברובע הלטיני בפאריז ( 30-26באפריל )1925

המהפך הפוליטי

גם ראש הממשלה בנימין נתניהו שיגר ברכה ,שבה כתב בין השאר,
כי גם לאחר קום המדינה צריכה "תורת הצה"ר להשפיע על מדיניות
ישראל .המהפך הפוליטי שהעלה לשלטון את מנחם בגין ,תלמידו
של ז'בוטינסקי ואת תנועת הליכוד ,הוכיח את עמידותם של רבים
מרעיונות אלה במבחן הזמן .ירושה רוחנית זו מתסיסה ומדרבנת
אותנו עד היום בבניית ארצנו ובביצור כוחה ...נשאב כוחות מסוללי
הדרך וננציח את מורשתם לדורות הבאים".

הרביזיוניסטית .החלק הראשון בדבריו יוחד לזרמים בימים חייו של
ז'בוטינסקי ( )1940 - 1925והחלק השני לשנים (.)1949 - 1940
זה יהיה נושא המחקר שהוא יבצע בחודשים הבאים ,לפי החלטת
הוועדה האקדמית של מכון ז'בוטינסקי.

מציאות שונה

לדברי פרופ' אריה נאור ,השאלה אם יש לצה"ר המשך בתנועת
הליכוד?  -אין לה תשובה אחת אם בכלל ,בשל המציאות ההיסטורית
אז ,השונה כל־כך מזו של ימינו .לדוגמה ,הביא את הכינוס העולמי
השלישי של בית"ר שנערך בווארשה ,פולין ,בספטמבר  .1938במרכזו
עמד הוויכוח בין ז'בוטינסקי לבין מנחם בגין על הציונות הצבאית.

מנחה הדיון יוסי אחימאיר ציין כי ארבעים שנים בדיוק לאחר ייסוד
הצה"ר בפאריז בראשותו של זאב ז'בוטינסקי ,קם גח"ל  -גוש תנועת
החרות המפלגה הליברלית בישראל שהיה המסד למהפך הפוליטי
שתים־עשרה שנים לאחר מכן .אין דוגמה מוחשית יותר לכך שהיום,
לאחר הבחירות הכלליות לכנסת העשרים ,שלושה נציגי הליכוד הם
בתפקידי נשיא המדינה ,יו"ר הכנסת וראש הממשלה.

ז'בוטינסקי התנגד למרד מזויין בארץ־ישראל ,קודם שיהיה בה רוב
יהודי .אולם אין לדעת מה הייתה דעתו לו היה יודע על האירועים
שבועיים מאוחר יותר  -הסכם מינכן  -בו נכנעו בריטניה וצרפת
להבטחותיו ולאיומיו של אדולף היטלר וחתמו עמו על הסכם שלום
של נייר.

ראשון הדוברים היה ד"ר אמיר גולדשטיין ,דקאן הסטודנטים במכללת
תל־חי בגליל העליון .על הקמת הצה"ר אמר כי "זהו מסוג האירועים
שהשנים שחלפו ,העצימו את חשיבותו .היה זה רגע ההיווצרות
הממוסדת של הימין הציוני ,זרם שנהפך מזה עשרות שנים למרכזי,
אולי למרכזי ביותר ,בהובלת תהליך הגשמת הפרויקט הציוני וניתב
אותו לעבר דרכים חדשות".

ובהמשך" :ליל הבדולח" ברייך הגרמני .ליל בלהות וכתובת לאסון
הצפוי לעצם הקיום היהודי בגרמניה ומחוצה לה .האם גם אז  -שאל
נאור  -היה ז'בוטינסקי מאמין במצפון העולם ,בצדק ,במוסר האנושי
ובכל עולם הערכים בו דבק והאמין ,שקרס לנגד עיניו? " -אינני יודע".
בתור היסטוריון ,חייבים לבחון מה אמרו האנשים בזמן אמת.

ד"ר קובי דביר ,חוקר באוניברסיטת בן־גוריון שבנגב ומרצה בסמינר
הקיבוצים ,העלה בדבריו קווי מתאר של הזרמים והקבוצות בתנועה



קיר של ברזל ,הרתעה של פלדה

עוזי ארד בהרצאת ז'בוטינסקי השנתית:
"אסטרטג גדול ,שידע לזהות את המטרה"

ד"ר עוזי ארד ,פרופסור בבית הספר לאודר למימשל ,דיפלומטיה
ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי בהרצליה ויו"ר המרכז לחקר כוח
המגן ,ולשעבר יועצו של ראש הממשלה נתניהו ,הלהיב את קהל
המאזינים בהרצאת ז'בוטינסקי שנשא בערב יום השנה ה75-
לפטירתו של זאב ז'בוטינסקי.

הבריטית במלחמת העולם הראשונה .ועל אף העליות והמורדות
ביחסה של בריטניה לתנועה הציונית ,ואפילו בתקופת השפל,
ישראל שמרה על קשר עם אותה מעצמה עד עצם היום הזה.
כך היה עם צרפת בשנות החמישים של המאה שעברה ,כך היה
במלחמת העצמאות שדווקא ברית־המועצות היא זו שהגישה
סיוע רב חשיבות לחימושו של צה"ל בחודשים הראשונים של אותה
מלחמה על־ידי משלוח "הנשק הצ'כי" .וכמובן מערכת היחסים עם
ארה"ב מאז מלחמת יום הכיפורים.

בהרצאתו "קיר של ברזל ,הרתעה של פלדה" ,התמקד הנואם בתיאור
אסטרטגיה אמיתית ,שתכליתה ,בסופו של דבר ,הצגת מתווה של
התגברות על בעיות מדיניות וביטחוניות ,לרבות ,זיהוי של יעדים -
יעדי־על .לדבריו ,הכתיבה של ז'בוטינסקי הצטיינת בכך שהוא כותב
כמו אסטרטג גדול .תחילה ,הבנת המציאות הריאל פוליטית ,אחר
כך  -ניתוחה באזמל חד ,ללא התלהמות ,ובהמשך ניתוח מציאותי
והדרך להשגת היעד.

ז'בוטינסקי גם קרא נכון את המוטיבציה הערבית נגד התנועה
הציונית .מוטיבציה שלא ניתן להתמודד אתה על־ידי פיתויים
כלכליים ,הבטחות שונות ואלתורים .רק על־ידי קיר ברזל  -ביטחוני,
כלכלי ,חברתי ,תרבותי .קיר ברזל פוליטי על שטחי ארץ ישראל ,על
יצירת כוח צבאי ונכונות להשתמש בו בעת מבחן ,וזה עבר בהשאלה
לבן־גוריון.

פרופ' ארד רואה בציונות שלוש מנהיגים עיקריים :ד"ר הרצל,
ז'בוטינסקי ,בן־גוריון .להם הוא גם מוסיף את פרופ' חיים ויצמן.
ז'בוטינסקי ידע לזהות את המטרה -
מדינה יהודית ,רוב יהודי בארץ־ישראל.

הגניוס היהודי

פרופ' ארד דיבר על הגניוס
היהודי ,כמרכיב אסטרטגי חיוני
בהבטת ביטחוננו .במלחמת
לבנון הראשונה  -מבצע שלום
הגליל ,הפלנו  90מטוסים סוריים
מבלי שאיבדנו אפילו מטוס אחד.
לא רק בזכות איכות הטייסים
שלנו ,אלא גם בזכות האיכות
הטכנולוגית.
לישראל מיוחסת יכולת הרתעה,
והיא חייבת למנף אותה עם
מעצמות אחרות ,בייחוד עם
ארה"ב .כושר הרתעה עצמי
הוא טוב ,אך לא מספיק .חייבים

דרוש שותף מעצמתי

עו"ד ליאור חיימוביץ

הכוח  -כוח עברי .הסתמכות עצמית.
אבל חייבים גם למנף שותף מעצמתי .
ז'בוטינסקי השכיל למנף את הקיסרות



השחקן גיל פרנק
המשך בעמוד הבא

]

הזיהוי הנכון של היעד חשוב מאוד גם
בימינו .הרצל היה חוזה גדול ,אבל גם
מתווה דרך .ז'בוטינסקי ידע למקד
את היעדים הלאומיים" .מצאתי
תיקוף שהנפילים של המפעל הציוני
 ז'בוטינסקי הוא הבולט שביניהם -הוא בהיותם צמודים למדיניות ארוכת
הטווח להקמת מדינה יהודית .יש הרבה
"קירות ברזל".

קברט במוזיאון ז'בוטינסקי

פנינה ברט-צדקה (שלישית משמאל) בחברת כמה מהצופות והצופים ,בתום ה"קברט"

הארץ ,אבל "אנו נרגשים להיות כאן ,בבית ז'בוטינסקי ,הערב" .ואכן,
לא היה מקום מתאים יותר מהעלאת המחזה במוזיאון ז'בוטינסקי
על רקע תמונות המיצג "מעגל חיים" ,בשבוע שבו מלאו  75שנה
לפטירתו של ז'בוטינסקי.

השחקנית פנינה ברט־צדקה המתינה בחדר ההרצאות של מכון
ז'בוטינסקי לתחילת הצגת היחיד שלה" ,קברט ז'בוטינסקי",
כשהיא דרוכה ונרגשת .לדבריה" ,כשנכנסים לבניין הזה ,בית
ז'בוטינסקי ,מקבלים כל כך הרבה עוצמה וכוח ומבינים איזה
תעצומות נפש אדירות צריכים אותם אנשים כדי להניע עם שלם.
להעביר ממרחקים עם אל הארץ הלא זרועה וליצור מדינה שאני
יכולה להופיע כאן".

ברט־צדקה שיחקה את החיים ב"מעגל המוות" של עם המתמודד
על חייו ,במלחמות ובמבצעים ,נגד אלה הקמים לכלותו .ברט־
צדקה ,בתפקיד הגננת לאה של אודי מגן הילדים במושבה בנימינה,
רוצה לדבר עם ראש הממשלה אהוד (אולמרט) ,כדי לסכל החלטתו
על גיוס כללי ב"מלחמת לבנון השנייה" ,למנוע קורבנות בנפש,
שהיא כבר חוותה אותם ,אך לשווא.

והיא הוסיפה" :אני מקווה שהזיכרון שלנו ,של האנשים החיים פה,
לא יהיה קצר ולא יישכח כוח המעשה" .היא נעצה מבטה על קיר
התערוכה וקראה מקצת מהמשפטים המכוננים של זאב ז'בוטינסקי:
"כל משפט  -מורה לחיים .מהמקום הזה מצופה להאיר לנו את
הדרך".

היתה זו חוויית תיאטרון מרגשת ומהנה .שילוב של הומור ופאתוס
חודר לנשמה ,מחזה ש"דיבר" ללב רבים בקהל ,שצפה במשחקה
המעולה של פנינה ברט־צדקה.

מחבר המחזה והבמאי גדי צדקה אמר ,שהמחזה הוצג כבר בכל רחבי

]

המשך מהעמוד הקודם

זאב ז'בוטינסקי (הנכד) ,מימין ,בקהל המאזינים
להרצאת פרופ' עוזי ארד

ללמוד מארה"ב ,שגם במלחמת העולם הראשונה ,גם בזו השנייה,
גם במלחמה הקרה ובמלחמות המפרץ שלה  -היא לא לחמה לבד,
אלא עם בעלות ברית .משמע ,כל ההיגיון של האופציה הצבאית
שהיא תהיה משולבת.
עיקרון ההרתעה מופיע רק בעידן הגרעיני  -איום בשימוש באותו
גרעין .מפני נשק גרעיני אין הגנה .ההרתעה בעידן הגרעיני היא ,שלא
יהיה שימוש בגרעין .אין גם הרתעה ב"עצימות נמוכה" כמו ב"צוק
איתן" .בתחום "עצימות נמוכה" גוזרים עליך להגיב בדרך "מידתית".
לדבריו ,עבר מן העולם מושג ה"הכרעה"" .הסיכולים הממוקדים"
הרתיעו ,הגם שהם מחיר מדיני.

פרנק קרא את "העורב" של אדגר אלן פו בתרגומו הנפלא של
ז'בוטינסקי .לדבריו ,א"ב יהושע העניק הרבה כבוד לדמותו של
ז'בוטינסקי כמנהיג מדיני וכאיש רוח ענק" .לכבוד הוא לי להופיע
בקריאת התרגום הנפלא של 'העורב'".

סגן יו"ר הנהלת מכון ז'בוטינסקי  ,עו"ד ליאור חיימוביץ' ,קרא בדברי
ברכתו לערב זה דברים שאמר ראש בית"ר על חוזה מדינת היהודים
ד"ר בנימין זאב הרצל ,כאילו שנאמרו עליו  -על ז'בוטינסקי .הקמת
מדינת ישראל היא הגשמת חלומו של ז'בוטינסקי .מעשה ציוני זה
מצוין על־ידי תומכי ז'בוטינסקי וממשיכי דרכו וגם על־ידי מתנגדיו.
אלה וגם אלה הם עדות שמשנתו נטמעה בלבבות.

למלא את המדפים

בפתח הרצאתו סיפר עוזי ארד ,כי כשהגיע לראשונה ללשכת
נתניהו ,ראה שמדפי הספרים בחדרו של ראש הממשלה ריקים .תוך
יום הוא מילא אותם בכתבי ז'בוטינסקי ,שהביא מביתו .מנכ"ל המכון
יוסי אחימאיר ,העניק למרצה את שני הכרכים החדשים של כתבי
ז'בוטינסקי" ,לאומיות ליברלית" ו"ארץ ישראל" ,ואמר כי הם ימלאו
את החסר בביתו של עוזי ארד.

פתח את הערב גיל פרנק ,שחקן תיאטרון "הבימה" ,שגילם,
לאחרונה ,על בימת "הקאמרי" בצורה מעוררת השראה את דמותו
של זאב ז'בוטינסקי במחזה של א"ב יהושע" ,הילכו שניים יחדיו?"



לתת פנים לנופלים ולבכות מאושר
בעקבות הביקור במכון של מתנדבי האירגון שמאתר
פרטים על חללי מערכות ישראל ,נחשף סיפורה של
לוחמת האצ"ל בלה פפירוביץ ז"ל (בתמונה משמאל)

קבוצת המתנדבים מסיירים בארכיון בהדרכת אמירה שטרן

ביוזמתם של דורית פרי ואורי שגיא ביקרו
במכון ז'בוטינסקי  15מתנדבים ומתנדבות
של פרויקט "לתת פנים לנופלים" ונציגת
היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחון,
שמהווה מסגרת אירגונית ושותף
לפרויקט.
מטרת הפרויקט היא לאתר ולהשלים
פרטי חייהם של חללי מערכות ישראל
שמצבותיהם חסרות מידע ופרטי חייהם
לא ידועים .במסגרת חיפושיהם ,מבקרים
החברים בארכיונים ובודקים מאגרי מידע
בארץ ובעולם.
הם קיבלו ממנהלת הארכיון אמירה שטרן
הדרכה מפורטת בליווי מצגת והדגמות על
ייחודיות החומר הארכיוני השמור במכון

ובמיוחד על סוגי החומר הרלוונטיים להם.
הודגמו חיפושים של שמות נופלים חברי
מחתרות האצ"ל ולח"י באתר האינטרנט
של המכון ,אשר לגביהם חסרים פרטים.
בחדר העיון עיינו המשתתפים בתיקי
החללים ובספרי יעץ ,המכילים מידע על
אודות חברי בית"ר והמחתרות .עניין רב
והתרגשות מיוחדת עוררו אלבומי היזכור
וההנצחה .אלה הם אלבומים מהודרים,
כתובים בכתב יד ומלווים באיורים אמנותיים,
שהוכנו בשנות ה  50של המאה הקודמת,
בהם רשומים שמות כל הנופלים במערכות
ישראל ובחלקם נרשמו קורות חייהם.
לסיכום הביקור ,כתבה דורית פרי במכתב
שהופץ לחברים" :יצאנו בהתרוממות

ברצינות:
מי זוכר
את דני קיי?
דינה נימובסקי שעבדה במכון ז'בוטינסקי
מתחילת  1956ועד  ,1961הפקידה בארכיון
צילום היסטורי זה ,מביקורו של שחקן הקולנוע
היהודי והבדרן דני קיי בתערוכת המרד.1959 ,
בסוף יולי הלכה דינה לעולמה (ראו עמ' .)19



רוח מההשתלמות שהתקיימה במכון
ז'בוטינסקי .התקבלנו במאור פנים על־ידי
אמירה שטרן .אמירה הכינה עבורנו חומרים
רלוונטיים והסיור בארכיון עצמו היה חוויה
מעצימה במיוחד .למדנו על החשיבות
הרבה של האוספים הקיימים ,לקידום
החקר של חללים חברי המחתרות ,אבל
לא רק .חומרים רבים ונוספים קיימים עבור
חברי אירגונים ותנועות".
הביקור הניב פירות מיידים .כותבת דורית
פרי" :לפני כמה שעות ,התחלתי לחקור יותר
את סיפורה של בלה פפירוביץ .למעשה עוד
לא הוצאנו תיק חלל והיא לא הייתה "בתור".
בעודי מחטטת מעט ,נפלו כל האסימונים.
הפלא העצום התרחש כשבגוגל מצאתי את
שמה בין חיילות האצ"ל ,מה שלא היה ידוע
לי קודם לכן .מיד נכנסתי לאתר שלכם ,הרי
קודם לא ממש השתמשתי בו...
לא ציפיתי למצוא דבר מה ובכל זאת הפלא
ופלא ,מצאתי את כל קורותיה כולל ארבע
תמונות נהדרות .התחלתי לבכות מאושר".

פתק של שלמה בן־יוסף ב־ 10,000דולר!
הארכיון של מכון ז'בוטינסקי קלט במחצית השנה שחלפה
חומרים תעודיים רבי חשיבות ,שהפקידו אישים ובני המשפחות,
ואשר יועמדו יחד עם שאר אוספי הארכיון לרשות החוקרים
והמתעניינים.

יהושע רייך (מאוסטרליה)

מעטפות יום ראשון וחותמות דואר על גלויות ועיתונים מאירועים:
ז'בוטינסקי שב למולדת ,כינוסי בית"ר ועוד.

אמנון מעבי

ידוע לנו על חומר תעודי  -כגון :מכתבים ,צילומים ומסמכים אחרים
 שהולך לאיבוד רק משום שבני משפחות הנפטרים אינם מודעיםלחשיבותו ולערכו ההיסטורי .יש והחומר פשוט נזרק לאשפה ויש
שהוא מגיע לשוק הפשפשים או לבתי מכירות שעושים הון ממכירת
ניירת ישנה וחפצים נושנים לאספנים.

מסמכים ותצלומים סרוקים :אישורי ענידת אות האצ"ל ,אות על"ה
ועוד ,של חבר האצ"ל שלום יהלומי.

עו"ד הרצל כץ

דרכון ארגנטינאי וישראלי מעיזבונו של יעקב דאם.

כך ,למשל ,הוצע באחרונה למכירה פתק בכתב ידו של עולה הגרדום
שלמה בן־יוסף ,במחיר התחלתי של  10,000דולר .הפתק נמצא
בעזבונו של שמחה הולצברג ז"ל ,דבר שהוא תמוה כשלעצמו.

טליה שדה מוסקוביץ

מנהלת הארכיון אמירה שטרן ציינה את ההפקדות הבאות שנעשו
בארכיון של המכון מאז חודש ינואר:

ורד טול מולכו

ציור ממוסגר של זאב ז'בוטינסקי שצייר אביה ,אבא שדה אור ,תצלום
סרוק של אביה במדי בית"ר ארגנטינה
קורות חיים של אביה ,ישעיהו טול ,בית"רי ואסיר ציון בלטביה,
תעודות ,תצלומים ומסמכים אישיים מעיזבונו .גביע מכסף של
אגודת הסטודנטים חשמונאים ,ריגה בה היה חבר.

יצחק גרינברג

תצלומים סרוקים מפלוגת הכשרה של בית"ר קלוסובה פולין1930 ,
מעיזבונו של אביו ,בן ציון גרינברג.

דבורה קרן פז

תצלומים סרוקים מאלבומו של ויליאם פורטר מתקופת שירותו
בגדוד  39של קלעי המלך.1918 - 1917 ,

רחל בלה (עיזבון)

עבודות תלמידים בנושא ילדים בשואה שהוגשו לפרס מטעם מוזיאון
הלוחמים והפרטיזנים  ,מעיזבונו של אברהם קרן פז.

דייויד בריל (מארצות הברית)

הוצאה מיוחדת וממוספרת של אלבום מזכרת לרגל מאה שנה
להולדתו של זאב ז'בוטינסקי :מעטפות מזכרת בולאיות ובולי קרן
תל־חי

רוני רייבר

תעודות ומסמכים אישיים ,תצלומים ,בולים ומעטפות בולים
מעיזבונו של אביה ,יעקב ריבר.

זאב בן־יוסף

רמה להמן

תעודות ומסמכים אישיים ,תצלומים מעיזבונו של אביו ,שופט בית"ר
נתן בן יוסף.

קורות חיים ,תצלומים סרוקים של אחיה ,אהרון איזנברג מבית"ר
דנציג ומבית הספר הימי של בית"ר בצ'יוויטאבקיה ,איטליה.

אלעד נעמי

אסף חגואל

תצלומים סרוקים מקן בית"ר דובנה .1930 ,בין המצולמים דבורה
ורות פירקיס אימה ודודתה.

אלבומי תצלומים מפעילות משקי חרות־בית"ר ,דגלי בית"ר

דינה נימובסקי בסקינד

מכון ז'בוטינסקי קולט גם ירושות של ספרים ישנים ,בעיקר למען
העמדתם לרשות חוקרים ומתעניינים במחיר סמלי ,ספרים שאינם
בנמצא למכירה בחנויות רגילות .בני משפחות המבקשים לתרום
חומר תעודי וכן ספרים וספריות ,מתבקשים לפנות אל אילון קפלן
בטלפון 5287320־ ,03שלוחה .1

תצלומים מתקופת עבודתה במכון ז'בוטינסקי ,תערוכת המרד,
ביקורי אישים במכון ,העלאת עצמות ז'בוטינסקי ,הלוויית דוד
רזיאל.

רישיון נהיגה של אהרון איזנברג ,דנציג

מאלבום  100שנה להולדת
ז'בוטינסקי ,עיזבון רחל בלה



מאוסף הבולים של אברהם רייך

האדריכל הצרפתי המפורסם ו"הבעייה היהודית"
בטקס מרשים הוענקו פרסי מחקר לסטודנטים לשנת תשע"ה * ממכון ז'בוטינסקי
יצאה הקריאה לאוניברסיטאות ולמכללות ,לקדם את מדעי הרוח

l

דברים אלה אמר יו"ר הנהלת המכון מרדכי שריג ,בברכתו למקבלי
פרסי לימודים ומחקר לשנת תשע"ה מטעם מכון ז'בוטינסקי,
שנערך ביום חמישי ,ט"ו בתמוז תשע"ה ( 2ביולי  ,)2015בהנחייתה
של אמירה שטרן ,מנהלת הארכיון ומרכזת הוועדה האקדמית .הוא
הדגיש ,כי עבודות המחקר לא היו מוגשות אילולא עמדה לנו נדיבותן
של המשפחות נותנות הפרסים.

l

יו"ר הוועדה האקדמית של מכון ז'בוטינסקי ,פרופ' אריה נאור ,אמר
כי "יש משהו מרענן בכך שאנו פוגשים כל שנה בסטודנטים שעוסקים
במורשת ז'בוטינסקי ותנועתו" .לדבריו ,על רקע מצבם העגום של
מדעי הרוח במוסדות להשכלה גבוהה ,חייבים כל הגורמים ,במיוחד
אלה הממלכתיים ,לבדוק עניין זה ולהקצות משאבים רבים יותר
ותקציבים כדי לקדם את מדעי הרוח .כי אם אין תרבות ,אין השכלה,
אין שורשים.

l

l

ואלה מקבלות ומקבלי הפרסים:
 lמקרן ע"ש ד"ר אלכס רפאלי  -ד"ר צפריר פיינהולץ ,עבודה
לקבלת תואר דוקטור מטעם הטכניון על הנושא" :לה קורבוזייה
והתנועה הציונית".

l

מקרן ע"ש חיים שיף למורשת ,תרבות ואמנות  -יצחק חביו
 עבודת גמר לתואר שני ,אוניברסיטת חיפה על הנושא' " :אישהשלום' ו'איש המלחמה' ,דמותו של מנחם בגין כראש ממשלת
ישראל בעיני העיתונות."1983 - 1977,
מקרן ע"ש שלמה וגילה ויגודסקי-ארבלי  -נעמי אולמרט,
עבודה סמינריונית לתואר ראשון ,אוניברסיטת תל־אביב ,על
הנושא" :ההבדלים בהחלת עונש המוות ע"י הממשל הבריטי על
עולי הגרדום לבין החלתו על אזרחי בריטניה ובחינת קיומן של
הצדקות נורמטיביות לכך".
מקרן ע"ש חיים שיף למורשת ,תרבות ואמנות  -ליאור הכט
יעקבי ,עבודה סמינריונית לתואר ראשון ,אוניברסיטת תל־אביב,
על הנושא" :מניעי גיוס לארגוני ביטחון ביישוב היהודי בשנות
השלושים והארבעים".
מקרן ע"ש ד"ר אריה אלטמן  -ניצן פוקס ,עבודה סמינריונית
לתואר ראשון ,המכללה האקדמית ספיר ,על הנושא" :הרטוריקה
של מנחם בגין :בין הדמות למציאות".
מקרן ע"ש חיים גלזר  -עידן קיויתי  -עבודה סמינריונית לתואר
ראשון ,האוניברסיטה העברית" :פעולות האצ"ל בעירק בשנת
 1941בראשות מפקד הארגון דוד רזיאל".
המשך בעמוד הבא

]

"אנחנו עדים בשנים האחרונות לתלישות גמורה מהמורשת
הלאומית שלנו .הדברים ניכרים גם בתכניות הטלוויזיה הרדודות
שממקדות את מירב תשומת הלב של בני הדור הצעיר .לכן ,ראויים
הסטודנטים שהתמסרו ללימוד ולמחקר המורשת הלאומית על
מגוון נושאיה לברכה ולהוקרה .מי שאין לו עבר ,אין לו עתיד!"

l

מקרן ע"ש חיים קוליץ  -ד"ר דניאל גלילי ,עבודה לקבלת תואר
דוקטור ,על הנושא :מניע המלכות  -משנתו הכלכלית של זאב
ז'בוטינסקי".

מכתב תודה
יצחק חביו ,זקן מקבלי פרסי המחקר ,שיגר לאמירה
שטרן את מכתב התודה הבא:
ברצוני להביע את תודתי על שנכללתי בין מקבלי
הפרס בטקס חלוקת פרסי לימוד ומחקר לשנת
תשע"ה של מכון ז'בוטינסקי.
הטקס ,שגם רעייתי נכחה בו ,היה מרגש ואף מחדש.
הדברים שנישאו מפי הדוברים השונים היו ,לכאורה,
שייכים לעולם אחר  -עולם של אהבת הציונות
וארץ־ישראל והמאבקים של פלגי הציונות להקמת
המדינה .צדק פרופ' אריה נאור שהצר בדבריו על כך
שהחוגים השונים של מדעי הרוח לרבות ההיסטוריה
של עם ישראל ובמיוחד תולדות הציונות ,אינם
אטרקטיביים די צרכם לציבור הסטודנטים הצעירים.
המשך המגמה תביא להוותנו נזק חמור לתרבות
הישראלית והאוניברסלית ,ויש ,על־כן ,צורך לחזקם
ולטפחם אפילו בהכוונה ממשלתית.

פרופ' יחיעם ויץ (מימין) ותלמידו יצחק
חביו (במרכז) עם פרופ' אריה נאור

התזה שלי ,פרופ' יחיעם ויץ ,על הליווי ההערות ,ההארות ,ההכוונה
והסיוע בעריכה של עבודת המחקר עד להגשתה .תודתי העמוקה
נתונה לו על כך.
אני מייחל לכך שמכון ז'בוטינסקי ימשיך להיות בין המגדלורים
שיאירו את התרבות והמורשת של ארץ ישראל ויתרמו לידע ולשיח
הציבורי לתועלת כולנו.

ברצוני להודות למכון ז'בוטינסקי וליו"ר שלו מר מרדכי שריג,
לוועדה האקדמית בראשות פרופ' אריה נאור ולקרן על־שם חיים
שיף למורשת תרבות ואמנות על שבחרו בי מבין המועמדים לקבלת
הפרס.
אינני יכול שלא להזכיר את תרומתו הנכבדה של מנחה עבודת



חגיגת מקבלי פרסים

]
l

l

l

המשך מהעמוד הקודם

המרד בשלטונות המנדט.

מקרן ע"ש יצחק פרידמן "אליצור" /מקרן ע"ש מנחם איגלר -
יהונתן כהן וישראל גאלי  -עבודה סמינריונית לתואר ראשון,
האוניברסיטה העברית" :המאבקים המשפטיים בפרשיות
ההעפלה".

נכדתו של ד"ר פון וייזל ,גב' ניבה פון וייזל ,חברת הנהלת מכון
ז'בוטינסקי ,העושה להנצחת זכר סבה ולשימור מורשתו ,נשאה דברים
על אותה שנה של  1938בה עשה סבה בווינה ערב פלישת גרמניה
הנאצית לשטחה 12 ,במרס  ,1938וקץ עצמאותה המדינית.

מקרן ע"ש יהודית ואריה בן־אליעזר ןמקרן ע"ש ליאו ורחל בלה
 מור יצחק ומאיר שמואל  -עבודה סמינריונית לתואר ראשון,אוניברסיטת בר־אילן" :דילמה אנושית בצל הגרדום :פרשת
ההתאבדות של מאיר פיינשטיין ומשה ברזאני".

משירי ז'בוטינסקי וארץ־ישראל ביצע המוסיקאי אדם צחי ,שהגיע
לטקס היישר מיישובו תקוע שביהודה.

הח"כית עם הצמה אורחת המכון

פרס לתלמיד בית הספר התיכון הוענק מקרן ע"ש צבי ברז"ל
("קקטוס") לתלמיד אברהם אליעזר שטרן מישיבת נתיב מאיר
על הנושא" :יחסו של מנחם בגין לחצי האי סיני".

בעוד חבריה לסיעה ,בעיקר הוותיקים ,היו שרויים במתח  -מי
יתמנה לשר ומי לא ,בממשלת נתניהו החדשה  -הח"כית הטריה
בסיעת הליכוד ד"ר ענת ברקו הגיעה ,משוחררת מכל דאגה,
לביקור ב"שמורת הטבע" ,כדבריה ,במכון ז'בוטינסקי ונתקבלה
על־ידי המנכ"ל יוסי אחימאיר ומנהלת הארכיון אמירה שטרן.

דברי ברכה בשם מקבלי פרסי לימודים ומחקר מטעם מכון ז'בוטינסקי
אמרה נעמי אולמרט.
את הפרס בשמו ד"ר צפריר פיינהולץ ,השוהה בחו"ל ,קיבלה רעייתו
עינת שקראה את תודתו" :חשיבותו של המחקר ההיסטורי היא
ביכולת להפוך אבנים ולחשוף בפנינו את אשר לא ידענו לפני כן .את
עבודת המחקר' ,לה קורבוזייה והתנועה הציונית' התחלתי כמסע
בתולדות האדריכלות ,אך בהמשכו הפך להיות גם למחקר בתולדות
העם היהודי ובתולדותיה של התנועה הרביזיוניסטית ,מחקר שהביא
אותי אל הסיפור המופלא על הקשרים שהתקיימו בין לה קורבוזייה ,
אולי האדריכל החשוב ביותר של המאה העשרים ואנשי התנועה".

היה זה ביקורה
הראשון במקום,
וח"כ ברקו הביעה
את התפעלותה מן
הפעילות הנעשית
בין כתלי המכון .וכך
כתבה בין השאר
בספר האורחים:
"ז'בוטינסקי היה
מאותם
אחד
ענקים ,שהשפיעו
וישפיעו לנצח על
הציונות האמיתית,
המזוקקת ,שהיתה
בעבר ועדיין לא
נס ליחה והיא
תקפה גם להווה
ולעתיד".

ד"ר פיינהולץ הזכיר את הסיפור המופלא על המאמר של לה
קורבוזייה על "הבעיה היהודית" ,שנכתב ב־ ,1938אך לא פורסם
מעולם .מאמר שהוזמן ממנו על־ידי זאב וולפגנג פון וייזל ערב
מלחמת העולם השנייה .מאמר החושף פעילות בקרב העילית
האינטלקטואלית של צרפת לתמיכה ברעיון הציוני באותה תקופה
אפלה בתולדות אירופה ובתרבותה.
עינת פיינהולץ סיפרה ,כי בני משפחתה היו לוחמים בשורות האצ"ל.
דודו של אביה יחזקאל לרמן ,נהרג במלחמת העצמאות ,דודה יוסף
צימרמן יבל"א ,שנכח בערב זה ,אף הוא היה לוחם בשורות האצ"ל
וגם אביה יחזקאל הדביק כנער את כרזות ה'ארגון' עוד בתקופת



ערב של אהבה לראש בית"ר ול"אם התנועה"
זה היה ערב של אהבה ,אבל גם ערב שבו הגיעה הידיעה על הרצח
במצעד הגאווה בירושלים ,ולמחרת  -ההצתה הנפשעת בכפר
הערבי דומא ,שבו ניספה תינוק וניכוו קשות הוריו ואחיו.
ט"ו באב ,חג האהבה היהודי ,צויין במוזיאון ז'בוטינסקי ,בשיתוף עם
מוזיאון האצ"ל ,כשהוא מוקדש לאהבת יוענה וזאב ז'בוטינסקי,
וכלל קריאה ממכתבים ששלח במרוצת חייהם המשותפים ,מאז
נישואיהם ,אוקטובר  ,1907ועד לפטירתו ,בטרם עת ,בניו יורק,
ארה"ב ,כ"ט בתמוז ת"ש ( 4באוגוסט  .)1940היה זה אירוע אחד
בשורה של אירועי ט"ו באב ברחבי תל־אביב ,שיזמה המועצה
לשימור אתרים.

מוקיעים את פשעי השנאה

"כולנו ,כאן ,מוקיעים ומגנים את פשע השנאה שהיה בירושלים ,דקירות
משתתפי מצעד הגאווה"  -פתח ואמר המנחה יוסי אחימאיר" .בשם
כולנו אני מגנה ומוקיע פשע זה!" לדבריו ,חג האהבה הוא "התרעננות
ברוכה בימים אלה ,ימים לוהטים של הפרחת מילים מיותרות באוויר,
הכרזות פוליטיות הזויות ,קרבות בין מתנחלים לשוטרים ,בין שוטרים
לגנבים ,שריפות והצתות .הגיע הזמן לצינון הרוחות".
איש קול ישראל ,דן כנר ,פתח בקריאת שירו של אדמון רוסטן,
"הדכסת אלתגיע" בתרגומו של זאב ז'בוטינסקי .הנכדה ד"ר קרני

רובין־ז'בוטינסקי ,שזכתה להכיר את סבתה ,העלתה זיכרונות
מאותם ימים (דבריה מתפרסמים בנפרד).
הנינה הללי ז'בוטינסקי ,בתו של זאב ז'בוטינסקי הנכד ,שנכח באירוע
יחד עם רעייתו ,קראה ,ברגש רב ,מכתב שכתב הסבא רבא אל רעייתו
בלונדון מקהיר ,בפברואר  .1919מכתב שבו הוא משתף את אשתו
האהובה בלבטיו .מכתב זה נחתם ,כמו רבים ממכתביו" ,נשיקות
רבות ,רבות לך ולערי .היו בריאים ,ילדיי הטובים .ו' [ולודיה]".

דן כנר קורא "מדריגל"

דן כנר קרא את השיר "מדריגל" אותו כתב ז'בוטינסקי בשנת 1932
לרגל כ"ה שנים לנישואיו ,ולאחריו נשא חוקר הספרות העברית ד"ר
עמינדב דיקמן דברים על השיר המופלא" .מדריגל" נכתב ברוסית
ותירגם אותה לעברית חנניה רייכמן.
בניגוד ליוצרים רבים ממוצא רוסי שהתכחשו למוצאם זה והבליטו
את העבריות ביצירתם ,אמר ד"ר דיקמן ,כמו :רחל בלובשטיין היא
"רחל המשוררת" ,אלכסנדר פן ועזרא זוסמן ,יליד אודסה ,שפירסם
תחילה יצירותיו תתחת שם העט "אלכסנדרוב" ,ז'בוטינסקי מעולם
לא התכחש לעברו הרוסי .זהו "שיר רועים" שמתייחד בפשטות,
בישרות" .מה שלי חשוב ,כמשורר ,שהשיר חייב להיות פשוט וישר".
מנהלת הארכיון ,אמירה שטרן,
קראה את המכתב ששלח
ולודיה [זאב ז'בוטינסקי]
אל יוענה מקהיר 29 ,במאי
 ,1918לקראת יום הולדתה
 30במאי" :יום ההולדת שלך,
כבר אמרתי לך ,הוא בשבילי
החג היחיד :ונוסף לו ,אותו
יום בשלהי הסתיו ,כשאיליה
[אליהו גלפרין ,אחיה] הביאני
לדגטיארנאיה [מקום בו
נפגשו לראשונה] ...אני אוהב
אותך עד אין קץ' .אותך' זאת
אומרת גם את ערי ,אך בעצם
'אותך' ,פירושו אותך ואת ערי
לחוד .נשקי לו נשיקות רבות
בשמי .אין מי שינשק אותך
במקומי ,וגם לא אסמוך על
אף אחד".
לא רק הקראות היו ,אלא
גם שירי אהבה ,שירי ארץ־
ישראל ושירים שעושים טוב
על הנשמה .שירים אותם
שרה הזמרת ורדה גולדברגר
בליווי הקלידן עופר כץ;
וכמובן הקהל שבא לערב
מאהבה.
הערב נחתם בקריאת מודעת
שפירסמה
גדולה
אבל
תנועת החרות מעל גבי
יומון 'חרות' ,שהמנחה ייחס
כתיבתו למנחם בגין .מודעה
בה ציינו את המנוחה ,יוענה
ז'בוטינסקי ,כ"אם התנועה",
וכמי אשר "שרתה את העם
בכל להט לבה".
ורדה גולדברגר שרה ,עופר כץ
ניגן ,אמירה שטרן (מימין) והנינה
הללי ז'בוטינסקי (משמאל)
קראו ממכתבי ז'בוטינסקי
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מדוע סבתא לא
עלתה ארצה?
מתוך דברים שנשאה ד"ר קרני רובין־ז'בוטינסקי
על סבתה ,יוענה ,בערב חג האהבה  -זו הסבתא
שהכירה עד גיל  5וחצי וקראה לה "בבי"
כתינוקת קראתי לה במקום בבושקה " -בבי" ,וכך נשאר שמה בתוך
המשפחה .ראיתי אותה בפעם האחרונה בגיל חמש וחצי ולא היכרתי
את סבא.
מאוד אהבתי אותה ,למרות
שהיא הייתה יכולה להיות
חמורת־פנים ולהגיב בחריפות.
אני זוכרת ,שכאשר הייתי
יושבת ליד שולחן האוכל
שלה ,הרגליים שלי לא הגיעו
עד הרצפה .הייתי מנדנדת
את הרגליים ובועטת בעמוד
השולחן והיא נזפה בי על כך.

יוענה ז'בוטינסקי  -רישום

זיכרון אחר שיש לי הוא
מהתקופה שעברתי ניתוח
להסרת שקדים" .בבי" ישבה
איתי וצבעה בספר צביעות
(היא צבעה בצורה אמנותית
אני
ואילו
יוצאת־דופן)
קשקשתי באדום על השפתיים
של הדמויות שהופיעו שם
ואמרתי שזה דם .היא אמרה לי
בשיא הרצינות ,שבציור מותר
לעשות את זה ,אבל בחיים לא.

זיכרון נוסף הוא מיום השנה לסבי .היא התהדרה כולה וכך גם אמי.
כששאלתי לאן הן הולכות ,היא ענתה" :אנחנו הולכות לבקר את
הסבא שלך .כשתהיי גדולה  -תביני".
היא זכורה לי כאישה הדורה מאוד ומרשימה .משום מה אסרו עליה
לנעול נעליים עם עקבים ,כדי לא לאמץ את הלב .היא לא הייתה
מוכנה להישמע להוראה זו והסבירה שאם נותרו לה עשר שנים
לחיות ,היא מעדיפה לחיות חמש שנים פחות ,אבל לפחות לחיות
את החמש שנים האלה.

מודעת אבל בעיתון "חרות" בעקבות פטירתה של יוהנה ז'בוטינסקי,
דצמבר 1949

אותה שלא היו דברים מעולם .אבי סיפר לי שהוא מאוד אהב אותה,
ואכן כתב עליה מאמר גדול בספרו "אבי" (זאב ז'בוטינסקי).
בטלפון ,או במכתב האחרון שלה אלי ,לא זכור לי בדיוק ,היא אמרה
לי שהיא תעלה ארצה רק עם סבא שלי ...ואכן כך היה.

כאשר עמדנו לנסוע לארץ ,ביקשתי שתבוא איתנו .אני זוכרת בצורה
חיה ,שהיא אמרה שאיננה יכולה לעלות לארץ ,כי אינה יכולה לעזוב
את הקבר של סבא .באותו מעמד היא גם הבטיחה לי ,שאם יוולד לי
אח ,ויקראו לו זאב ,אז היא תגיע בכל זאת.
בגיל  7כתבתי למורה לאנגלית שלי מכתב ובו סיפרתי ל"בבי" ,שאמא
בהריון והיא צריכה להגיע מיד .באותו זמן ראה מישהו את אבי עם
אשתו של שלום רוזנפלד ,שהייתה מעט דומה לאמי ושהייתה בהריון
והוא כתב לה גם כן שאביבה (אמי) בהריון.
הסבתא כתבה מכתב זועם לאבי מדוע היא צריכה ללמוד על כך
שאביבה בהריון ממני (בת ה־ )7ומאדם זר? היה מאוד קשה לשכנע
ד"ר קרני רובין ז'בוטינסקי ,יחד עם פרופ' אריה נאור (מימין) ואריאל
בולשטיין (משמאל) מגישים את הכרך החדש
ארץ ישראל א' מאת זאב ז'בוטינסקי ליו"ר הכנסת יולי אדלשטיין
מיד בתום ישיבת מליאת הכנסת
לציון  75שנה לפטירתו של ראש בית"ר
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מפקד פינוי גוש קטיף" :עשינו הכל לתת
לגיטימציה למאבק הבא על ארץ־ישראל"
בערב לציון עשור להתנתקות הכריז השר אופיר אקוניס:
"אם תוקם מדינה פלסטינית – אתפטר מן הממשלה"
"האם בהתנתקות לא נשבר העקרון הז'בוטינסקאי של 'קיר
הברזל'?"  -שאלה זו הציג יוסי אחימאיר ,בדברי פתיחה לערב
שהוקדש למלאת עשור לעקירת־פינוי־הרס ישובי חבל קטיף וצפון
השומרון ,והתקיים במוזיאון ז'בוטינסקי ב־ 12באוגוסט.
השר אופיר אקוניס נשא דברים כנגד "מכבסת המילים" כלשונו בכל
הנוגע לתוכנית ההתנתקות" .לא מתנחלים פונו מבתיהם  -שכן
מי הם מתנחלים? האם תושבי תל־אביב הם מתנחלים? ותושבי
רמת־גן? והאם יהושע בן נון ומרגליו היו מתנחלים בארץ כאשר באו
לכובשה? וכן ,לא התנתקות  -אלא גירוש ,והריסה .שום מכבסת
מילים לא תשנה את העובדה שמהלך ההתנתקות יצא אל הפועל
באופן לא דמוקרטי".
לדבריו ,שתי הנסיגות החד־צדדיות שבוצעו על־ידי ישראל  -הביאו
לפתחה את סוכניה של איראן ,כשהם מחומשים היטב .המסקנה
ברורה :כל שטח ממנו תיסוג מדינת ישראל ,ייכנסו אליו גורמי טרור
איסלאמיים־פונדמנטליסטיים ,המקרבים אותנו ואת ילדינו לטרור
ולאלימות.
השר אקוניס הודיע" :על כן ,אם בעת כהונתי כשר בממשלה יובא
לאישור הממשלה המתווה השגוי של שתי מדינות לשני עמים,
במסגרתו תוקם מדינה פלסטינית ,אתפטר מתפקידי בממשלה".

לא היתה אלימות

חוקרת הציונות הדתית ד"ר ענת רוט עמדה על הדיסוננס הבולט
לאורך תקופת ההתנתקות ,בין התכונות שייחסה התקשורת לציבור
הנימנה על הציונות הדתית ,לבין התפיסות של אותו ציבור את עצמו
ואת מהלך ההתנתקות.

החוקרת ד"ר ענת רוט מדברת על דימוי המתנחלים בעת הפינוי

"נשאלת השאלה ,מדוע בניגוד לאיומים או לחששות ,לא הייתה
אלימות בפינוי גוש קטיף וצפון השומרון? במשך שנים התגבש
בציבור הישראלי דימוי לציונות הדתית של פונדמנטליזם ,קבוצה
מסוכנת ,אלימה ,משיחית ,בזה לדמוקרטיה ,לחילוניות ,רואה את
קדושת הארץ מעל לחוקי המדינה".
היא הדגישה ,כי ישנם ערכים נוספים לציונות הדתית  -כגון שלמות
העם ,אהבת הזולת ותפיסה ממלכתית .מדינת ישראל היא מימוש
חזון הגאולה של נביאי ישראל .כך שבפועל ,לאור ערכים אלו ,המאבק
בהתנתקות לא כלל אלימות כלשהי.
אחרון הדוברים היה אלוף (מיל') גרשון
הכהן ,מי ששימש כקצין הממונה על פינוי
רצועת עזה ,לפני עשר שנים.
"הדיון הנוגע להתנתקות איננו דיון
היסטורי או אקדמי .הדיון הוא אקטואלי
מכיוון שיש המעוניינים לבצע התנתקות
פעם נוספת! ואת הדברים הללו הבנתי
כבר לפני  10שנים ,בעודי בתפקיד.
הייתי ,להערכתי ,מהיחידים שהבינו את
המשמעות של הפינוי בזמן אמת".
"לא מדובר באירוע לוגיסטי  -הוא הדגיש
 המאבק היה הרבה מעבר לגוש קטיף.מי שלא הבין זאת ,מי שניסה לתפעל את
האירוע בלבד ,איננו מצביא .אנחנו הבנו
שמעשינו ינתבו את העתיד לבוא".
כשאינו מסתיר את התרגשותו ,אמר:
"שאלו אותי ,בדיעבד ,למה צייתתי .דבר
ראשון  -חיילים מצייתים .דבר שני -
צה"ל הוא אחד מאבני היסוד של התקומה
הציונית .עזיבה שלי את צה"ל על רקע
ההתנתקות הייתה מחלישה אותו ,בלי
הלוחמים הטובים שלו ,צה"ל היה נפגע
בעימות עתידי".
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האלוף (מיל) גרשון הכהן (מימין) והשר אופיר אקוניס עם קהל המאזינים

המשך בעמוד הבא

לא שמאל ולא ימין  -רק "האמת בטהרתה"
ערב עיון על הרב אברהם יצחק הכהן קוק (הראי"ה) ותנועת ז'בוטינסקי,
במלאת  80שנה לפטירתו של הרב הראשי " -סמל נשגב למורשת עמנו"
שמונים שנה מלאו לפטירתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק
(הראי"ה) זצ"ל (ג' באלול תרצ"ה  -ג' באלול תשע"ה)" ,סמל
נשגב למורשת עמנו" .הרב קוק היה הרב הראשי האשכנזי
הראשון בארץ־ישראל ( ,)1935 - 1921פוסק ,מקובל והוגה
דעות ,מאבות הציונות הדתית ,רודף שלום ורודף צדק.
הוא נודע במאבקו חסר הפשרות נגד עלית ארלוזורוב ,שאיימה
לגרור את היישוב העברי למלחמת אחים ,כאשר באירופה החלו
הנאצים שהנהיגו כבר את גרמניה במסע רדיפות ,יזום ושיטתי ,נגד
היהודים .מכון ז'בוטינסקי ציין אירוע היסטורי זה בערב עיון מיוחד,
ב־ ,18.8.15על הרב קוק ותנועת ז'בוטינסקי בהשתתפות :הרב
פרופ' נריה גוטל ,ד"ר יוסי אבנרי ויוסי אחימאיר.
המנחה נשא דברים לדמותו של הרב קוק  ,כמנהיג מוסרי בעת
צרה לישראל ,כאשר היישוב נגרף בשל אירועי פרשת ארלוזורוב
לאלימות ולשנאת חינם ,והרב קוק יחד עם ז'בוטינסקי פעלו
לזיכוי ה"נאשמים" .במיוחד עמד על הערכתו הגדולה לרב קוק של
אביו המנוח ,ד"ר אב"א אחימאיר ,שהיה באותה פרשה "הנאשם
השלישי" ,וגם ראשון המזוכים.

גם הקב"ה ציוני

הרב פרופ' נריה גוטל ,נשיא המכללה האקדמית לחינוך "אורות
ישראל" ,ייחד דבריו המרתקים על ציוניותו של הראי"ה וציין ,כי
הרב קוק לא היה חבר התנועה הציונית ,אבל היה ציוני .להסברו
של הרב קוק ,גם הקב"ה ציוני ,כי בחר השם בציון .הראי"ה גם לא
הצטרף לתנועת "המזרחי" עם הקמתה בשנת  .1902אבל הצטרף
ל"אגודת ישראל" עם הקמתה בשנת  .1912אף היה חבר זמן מה
במועצת גדולי התורה שלה.
לרב קוק היה חלק חשוב בהצהרת בלפור מיום  2בנובמבר ,1917
בעת ששהה בלונדון .הוא יזם הקמת תנועה בשם "דגל ירושלים"
(או "ירושלים") ,תנועה רוחנית שתכוון את התנועה הציונית בדרך
הסלולה .אבל הוא לא היה איש מעשה ולתנועה לא היה המשך .יחד
עם זאת ,היה איש חזון ,איש רוח .הוא ביקר את התנועה הציונית,
אך ידע להעריך את מפעליה.
ד"ר יוסי אבנרי  ,מרצה להיסטוריה של עם ישראל בעת החדשה,
דיבר על הרב קוק ,כמי שהיה "רודף שלום בעין הסערה" .תחילה,
נפלה מחלוקת בינו לבין ז'בוטינסקי בעניין זכות הבחירה לנשים .זה
האחרון אף מתח עליו ביקורת .אבל זמן קצר לאחר מכן ,במאורעות
אפריל  1920בירושלים ,התייצב הרב קוק לימינו של ז'בוטינסקי,
מגן ירושלים ,וחבריו להגנת העיר.
הרב פנה אל ז'בוטינסקי וחבריו גיבורי החיל וביקש מהם להפסיק
את שביתת הרעב עליה הכריזו .דברים שריגשו מאוד את אסירי
עכו .ז'בוטינסקי ,שיגר לרב בשם "אסירי עכו" מכתב תודה ובו ציין,
כי היסכמנו להיענות לבקשה זו.

]

הרב פרופ' נריה גוטל וד"ר יוסי אבנרי ממתיקים סוד

הרב קוק נקלע באיחור לסערה שחוללה פרשת רצח ארלוזורוב
ונהפך שלא־ברצונו ל"אויב העם" .הרב לא נטה לשמאל ולא נטה
לימין .ובתחילת אותה "פרשה" גזר על עצמו שתיקה .הוא עדיין
האמין שמערכת המשפט הבריטי ,אותה הכיר מזמן שהותו
באנגליה ,תמצה את הצדק.
ברגע שהבחין שאין כל מידתיות בין מערכת הקטגוריה שנחלצה
לימינה של האלמנה לבין המערכת שהגנה על הנאשמים ,הבין
שצריך לאזן .הוא יזם הקמת ועד לחיזוק הסניגוריה כדי שהמשפט
יהיה הוגן .ברגע שנקט עמדה  -היא הייתה נחרצת .אפילו במהלך
הערעור באשמתו של סטבסקי בבית המשפט העליון הוא יצא
בביקורת על פסק הדין  .הוא ראה בו שגגה וזכה לביקורת ארסית
מטעם דוברי השמאל.

מסע הצלה ציבורי

הרב קוק עמד בראש מסע ציבורי להצלתו של סטבסקי .בביתו
הוקם ועד ציבורי להצלת הנאשם .לאלה שהביעו תמיהה על
היחלצותו להגנת הנאשמים כתב ,כי "רק האמת בטהרתה היא
המאיר את עיני ותומכת את לבבי ,שאתן את כחי הדל להציל את
הלקוח למות בלא שום יסוד לאשמתו ,ואשר הנני חדור כולי בהכרה
ברורה מטהרת המצפון שלי שהנאשם הוא נקי וצדיק וחף לגמרי
מכל פשע של רצח".
עם פטירתו בטרם עת ,זמן קצר לאחר תום פרשת משפט רצח
ארלוזורוב ,שיגר ז'בוטינסקי מפאריז מברק השתתפות בצער
אל בני משפחת הרב בירושלים" :יחד עם כל בית ישראל מבכים
פטירת צדיק הדור ,לוחם האמת ,הרב הגאון קוק .בבנין המדינה
ברוח אמונתו הטהורה ינוחם העם".

המשך מהעמוד הקודם

משהו שיהדהד לדורות

"דבר שלישי  -ציות של קצין בכיר איננו אינסטרומנטלי ,כמו ציות
של חייל פשוט .מפקד אוגדה הוא מעצב מרחב .התוכן שהוא יוצק
לפעולה הוא חלק מהותי ממנה .עשינו את הכל כדי לתת לגיטימציה
למאבק הבא על ארץ־ישראל ,וזאת כאשר הבנו שהמאבק הנוכחי
הוא אבוד .הבנו ,למשל ,שאסור שייפגע חייל .זה היה יוצר דה־
לגיטימציה למאבק ,ואני רציתי שנוכל ליצור משהו שיהדהד לדורות
הבאים".

הוא גילה" :התעקשתי שיסריטו כל צעד ושעל .הסברתי לרבנים,
שאילו הייתה להם אפשרות להבטיח שמעמד הר סיני היה מוסרט,
האם הם היו מוותרים עליה? אני מאמין שבזכות המהלכים שלנו
בשטח ,המאבק נגד הפינוי והפינוי עצמו יהדהדו לנצח .זרענו זרעים
שאני מאמין שאם יטופלו נכון ,יתנו בידינו כלים חדשים למאבק על
ארץ־ישראל".
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 50שנה ליחסי ישראל־גרמניה

השילומים ,כינון הקשרים והמחלוקות
בערב שבו הוצגה ממשלת ישראל ה־ 34בכנסת בירושלים,
נערך במכון ז'בוטינסקי אירוע לציון  50שנה לכינון יחסי
ישראל־גרמניה.
מנחה הערב ,יוסי אחימאיר ,פתח בהקראת מכתב ברכה משר
החוץ ,שאיש לא ידע באותם רגעים של מתח פוליטי־תקשורתי
למי כוונתו  -עד שהזכיר את שמו של אביגדור ליברמן ,שר החוץ
לשעבר .ליתר דיוק ,אמר המנחה" :היום קיבלנו מכתב ברכה משר
החוץ אביגדור ליברמן ,הנושא את התאריך  27באפריל ..."2015

היומן של חיים לזר

ראשון הדוברים ההיסטוריון ד"ר יעקב טובי ,עומד להוציא בקרוב
את ספרו על ישראל והשילומים " -החורבן והחשבון" .לדבריו,
תנועת החרות בהנהגתו של מנחם בגין הייתה הדומיננטית ביותר
בהתנגדותה להסכם השילומים עם גרמניה (המערבית).
אצל בגין לא הייתה כל הפרדה בנושא זה בין הרגש לבין השכל.
הוא שאל את אלה אשר חתרו לאותו הסכם :האם אלה יחסים
דיפלומטיים עם מדינה סתם?
ד"ר שרה אוסצקי־לזר ,בתם של חיה לזר והפרטיזן והסופר חיים
לזר ,סיפרה על המאבק בהסכם השילומים כמשתקף מתוך יומנו
של אביה .לפי אותו יומן ,לבגין היו נקיפות מצפון על עזיבתו את
פולין עם פלישת צבאות גרמניה .תנועת החרות לא הקדישה
אמצעים וכספים למחקר על השואה וגם לא הקימה מוסדות
מחקריים כמו תנועות אחרות.

נקדימון :שובו של בגין להנהגה

העיתונאי־החוקר שלמה נקדימון נשא דברים על "משבר
השילומים שהחזיר את בגין להנהגה של תנועת החרות" .הוא
סקר את שורת ההפגנות שאירגנה תנועת החרות נגד אותה
מדיניות של התפייסות עם גרמניה ,החל מזו הראשונה מיום
 18באוקטובר  ,1951בתל־אביב ,ובמיוחד
ההפגנה הסוערת של  7בינואר ,1952
בכיכר ציון בירושלים.
עד למהפך של מאי  ,1977נמנע בגין ממגע
עם שגרירות גרמניה בישראל .אולם בהיותו
ראש ממשלה ,קיבל מד"ר פליקס שנער,
מי שעמד בראש משלחת השילומים בקלן,
את ספרו" ,בעול כורח ורגשות" ,המתעד
את שלבי המשא ומתן בצירוף מכתב
אישי .תשובת בגין הייתה ,כי "המחלוקת
שהייתה בשעתו בעמנו בנושא המשא ומתן
על שילומים מגרמניה ,היא כיום שייכת
להיסטוריה היהודית".

ד"ר שרה אוסצקי־לזר נושאת
דברים ,ד"ר יעקב טובי מאזין
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מכתב היסטורי  -ברכתו של אביגדור ליברמן ,עדיין כשר החוץ

פולין מבקשת להנציח
לוחם אצ"י אלמוני

סיפורה של
"אלטלנה" הסינית
הרצאה מאלפת על מורשת יוסף טרומפלדור בקרב הקהילות
היהודיות בסין ,נשא פרופ' יצחק שיחור ,מהאוניברסיטה
העברית בירושלים ,במסגרת הכנס שנערך במכללת תל־חי,
לציון  110שנה לשיחרורו של טרומפלדור מהשבי היפני.
הכנס ,שהופק בשותפות עם מכון ז'בוטינסקי ומסדר ז'בוטינסקי,
הקדיש מושב שלם לטרומפלדור ,ז'בוטינסקי ובית"ר ,בהנחיית
מנכ"ל המכון יוסי אחימאיר .במושב זה נשאו עוד דברים :ד"ר
דמיטרי שומסקי ,פרופ' אריה נאור וד"ר אמיר גולדשטיין.
פרופ' שיחור חשף את הפעילות הבית"רית בסין ,שאין עליה
מחקר אקדמי ,הגם שבין ראשיה נימנו מרדכי אולמרט (אבא
של )...ואליהו לנקין ,זכרם לברכה.
בין היתר סיפר פרופ' שיחור על פרשת "אלטלנה סינית" ,ניסיון
לגייס ספינה ונשק למאבק בערבים ,לאחר קום המדינה ,ניסיון
שלא יצא אל הפועל בסופו של דבר.
הוא אמר כי באתר הארכיון של מכון ז'בוטינסקי מצא 630
מסמכים הנוגעים לתנועת ז'בוטינסקי בסין.

ברכות לחיים טופול ולזאב רווח
מכון ז'בוטינסקי בישראל שיגר ברכות לשני שחקנים בכירים -
לחיים טופול ,שזכה בפרס ישראל ,ולזאב רווח במלאת לו 75
שנה.
בברכה לטופול נאמר בין השאר:
כולנו במכון ז'בוטינסקי שמחים וגאים על הכתרתך ,ידידנו,
כחתן פרס ישראל לשנת תשע"ה .מעבר להישגיך האמנותיים
והחברתיים ,עומדת לנגד העיניים דמותך האנושית ,הלבבית,
המאחדת והמשמחת .האופטימיות שלך ,החיוך שלך ,אהבת
המולדת והעם שלך  -והם לכל עם ישראל מקור עידוד ותקווה.
נולדת לבית בית"רי ,מורשת ז'בוטינסקי אינה זרה לך ,אהבת
ארץ־ישראל טבועה בך ,המסורת היהודית והישראלית שלובות
באישיותך בצורה יוצאת מן הכלל .אנחנו מאחלים לך עוד שנות
יצירה רבות ,בבריאות איתנה ,ומי יתן ונראה יחד את מדינתנו,
ארצנו ,עמנו ,משגשגים ופורחים ,מתחזקים בחיל וברוח.
בברכה לזאב רווח ,שפורסמה לראשונה בדף הפייסבוק של המכון,
נאמר:
ב־ 4באוגוסט  ,1940לפני  75שנה ,הלך לעולמו בניו־יורק זאב
ז'בוטינסקי ז"ל .ב־ 15באוגוסט  ,1940לפני  75שנה ,נולד ברבאט
מי שלימים יהיה מוכר כזאב רווח יבל"א.
לא רבים יודעים  -אבל זאב רווח נושא את שמו של ראש בית"ר,
ובאמצע אוגוסט אכן חגג  75שנה להיוולדו! עד למרוקו הגיעו
שמעו של ז'בוטינסקי ודבר מותו בטרם עת ,ולרך שנולד כעבור
עשרה ימים למשפחה היהודית במרוקו ניתן השם זאב .מנהיג
ציוני דגול נפטר  -שחקן דגול נולד לעם ישראל.
מכון ז'בוטינסקי בישראל מברך את השחקן זאב רווח ביובלו,
שימשיך עוד שנים רבות ,ברוח צוואת שמשון הז'בוטינסקאי ,ללמד
צחוק את עם ישראל.
זאב רווח הוא שחקן עסוק ביותר ,אך נענה להזמנת מנכ"ל המכון
ויבקר במכון ,כך אמר ,בהזדמנות קרובה ולכשירווח .לא מכבר
הוא הוכתר כ"יקיר רמת־גן" ,יחד עם מנכ"ל המכון יוסי אחימאיר,
שהוכתר אף הוא בתואר זה.

חיילי פולין מצדיעים למפקד אצ"י פאבל פרנקל במקום נפילתו בלב וארשה

פולין רוצה להנציח לוחם אצ"י אלמוני ,שנפל סמוך לפרוץ מרד
גטו וארשה בעת שמילא משימתו להעביר אמצעי לחימה ומזון
לגטו .פרופ' משה ארנס ,חוקר אצ"י ומחבר הספר "דגלים מעל
הגטו" ,נתבקש לזהות אותו חלל אלמוני וליטול חלק באירועים
בחסות ממשלת פולין וצבאה.
מכתב על כך שיגר בדוא"ל אל פרופ' משה ארנס מר ווצ'יך
פלוצ'ינסקי ,חבר הוועדה החברתית "הדר" בפולין .בוועדה חברים:
גב' ברברה פלוצ'ינסקי ,מר יעקוב דומאן ומר ווצ'יך פלוצ'ינסקי
עצמו.
מר פלוצ'ינסקי דיווח לפרופ' ארנס ,כי נתקבלה לאחרונה החלטה
על הנצחת גבורת לוחמי האירגון הצבאי היהודי (אצ"י) ומפקדם
פאבל פרנקל במרד גטו וארשה (אפריל  -יוני  .)1943רבי מיכאל
שודריך קיבל על עצמו את פנייתו של פרופ' ארנס להקים במקום
קבורתו של אחד הלוחמים האלמונים של אצ"י בווארשה אנדרטה
לזכרו ולזכר חבריו ומפקדם פאבל פרנקל.
אותו לוחם אלמוני נפל בעת משימתו להעביר אמצעי לחימה ומזון
אל תוככי הגטו .זה היה כמה ימים לפני התקוממות הגטו וזהותו
איננה ידועה עד עצם היום הזה.
ועדה שקמה במיוחד לצורך זה אישרה את מקום קבורתו של הלוחם
האלמוני .פרופ' ארנס נתבקש לבדוק זהותו .לדבריו ,אם יתברר שלא
ניתן ,בשלב זה ,לזהותו ,הוצע להניח שתי מצבות סמליות לציון
גבורת לוחמי אצ"י וגבורת המפקד פאבל פרנקל.
לצורך זה נועדו חברי הוועדה עם ואן סטאניסלב צ'יחנובסקי ,ראש
משרד ותיקי לוחמי המלחמה [העולמית השנייה] וקורבנות הדיכוי.
ואכן ,קיימת אפשרות מעשית לערוך טקס קבורה סמלי בשיתוף
ממשלת פולין וצבא פולין.
ייתכן שהטקס יתקיים ביום השנה הבא לציון מרד גטו וארשה ,כחלק
מהאירוע המרכזי לציון המרד.
באפריל שעבר ,במלאת  72שנה למרד גטו וארשה ערכו ותיקי
המלחמה בפולין יחד עם ראשי קהילת פולין טקס התייחדות עם
פאבל פרנקל וחבריו ,בחזית הבניין בלב וארשה ,שעליו הוצב -
ביוזמת משה ארנס  -שלט ההנצחה לו ולחבריו ,חברי בית"ר.
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"מלחמה אסימטרית מולידה
אנטישמיות אסימטרית"
בערב עיון לזכרו של פרופ' רוברט ויסטריך ,במלאת שלושים לפטירתו ,אמר ח"כ
אבי דיכטר ,כי לאבו־מאזן פחות השפעה בעזה מאשר למנכ"ל מכון ז'בוטינסקי
בערב שקיים מכון ז'בוטינסקי בישראל על הנושא:
"נלחמים באנטישמיות ובדה־לגיטימציה לישראל"
ביום כ"א בתמוז תשע"ה ( 8ביולי  ,)2015אמר ח"כ
אבי דיכטר ,לשעבר שר וראש השב"כ ,כי "האזור שלנו,
המזרח התיכון ,מתפרק בהיקפים שאינני יודע להגדיר
ב'סולם ריכטר' .אבל יודע אני להגדירו ב'סולם דיכטר'".
והוסיף" :יש בו מזה כחמש שנים רעידות אדמה ורעידות
משנה .ועוד יהיו הרבה מאוד שינויים".
הוא סקר את המצב הקטסטרופלי במדינות השכנות
לנו ,והדגיש כי המקום היחיד בו קיימת יציבות ביטחונית,
כלכלית ,חברתית ומדינית הוא במדינת ישראל .יציבות
שעומדת במבחן הזמן .ישראל היא היפוכה של המציאות
באזור המטורף שלנו.
לדבריו ,ככל שמדינת ישראל ערוכה ומוכנה להדוף את אלפי
הרקטות המשוגרות לשטחה ,העורף מגלה עמידה נחושה
ולכידות ,כך גוברת האיבה והשנאה לישראל מצד מדינות
בעולם ,לרבות האו"ם ומוסדותיו" .מלחמה אסימטרית
מולידה אנטישמיות אסימטרית".

משתתפי הערב לזכר פרופ' רוברט ויסטריך (מימין) :ח"כ אבי דיכטר ,אמנון לורד,
ד"ר מנפרד גרסטנפלד ,ליאור חיימוביץ

החשוב הזה התרשמתי מיד בכניסה שהמכון מאורגן עם הרבה חן
ועניין .מכון 'קדוש' מבחינה ערכית ואידיאולוגית".

סופרים גופות

הוא ציין כי "בעולם סופרים גופות ,בהסתייגות אחת ,גופות למדינות
ולא לארגוני טרור .מדוע אין נתונים על מספר ההרוגים והנרצחים
בסוריה?"  -כי בסוריה ,אין רגל של חייל מערבי אחד! גם לא של
צרפת וזאת על אף הקשרים ההיסטוריים בין שתי המדינות .אין
נתונים על מספר ההרוגים בתימן ,אין גם נתונים על מספר המומתים
בעיראק.
הקהילייה הבין־לאומית ומוסדות האו"ם מגלים יחס לא מידתי בין
גופי טרור שמחוללים טרור רצחני לבין מדינות; ובמיוחד מדינת
ישראל המתגוננת מפני הטרור ובהצלחה.
לראש הרשות הפלשתינית אין דריסת רגל כבר למעלה משמונה
שנים בעזה .הוא פנה אל יוסי אחימאיר ,מנכ"ל המכון ,ואמר ,כי
"השפעת אבו־מאזן בעזה היא פחות משלך! אסור לנו להסכים,
שבעזה תהיה ישות טרור עם יכולות צבאיות .ישראל חייבת לעמוד
על קיומה של רשות פלשתינית אחת ,נשק אחד וחוק אחד".
אבי דיכטר ציין כי זהו ביקורו בראשון במכון ז'בוטינסקי" .בבניין

להגנת העם היהודי

מנחה הערב ,עו"ד ליאור חיימוביץ' ,סגן יו"ר מכון ז'בוטינסקי
בישראל ,ציין שזה ערב לזכרו של פרופ' רוברט ויסטריך ז"ל ,שמלאו
שלושים לפטירתו .היסטוריון שעסק בחקר האנטישמיות המודרנית
ולקח על עצמו שליחות לשמר את המורשת היהודית ולהגן על
העולם היהודי מפני תופעה זו .המנחה פתח בדבריו במובאות מדברי
זאב ז'בוטינסקי על תופעת האנטישמיות " -האנטישמיות של בני־
האדם ואנטישמיות הדברים".
דברים לזכרו של פרופ' ויסטריך אמר גם מתן אשר ,סמנכ"ל המרכז
לקידום יחסי ישראל־אירופה .הוא סיפר כי נפטר מהתקף לב בעת
שהותו ברומא ,איטליה ,במהלך שליחותו להגנת העם היהודי .קצת
לפני שעמד לנאום בסנאט האיטלקי על תופעת האנטישמיות הגואה
באירופה וסכנותיה ליהודים ולתרבות אירופה.
בחלקו השני של הערב נערך רב־שיח על האנטישמיות בימינו,
בהשתתפות :חוקר האנטישמיות ד"ר מנפרד גרסטנפלד והעיתונאי
אמנון לורד.

מכתב לעורך" :הרחבתי את עולמי"
שלום יוסי לבית אחימאיר,
קיבלתי לאחרונה לביתי את החוברת שבעריכתך' :חדשות המכון' של חודש מרץ .2015
רציתי להודות לך על קבלת החוברת ,ועוד יותר רציתי לומר לך ,שמאד נהניתי לקרוא בה .מסתבר שאירועים שונים מתקיימים בעולמנו,
ממש קרוב אלינו ,שאיננו יודעים עליהם כמעט דבר.
אני חייבת לומר בכנות שנגלה לפניי עולם חדש ,אחר ,שידוע ,כפי הנראה ,לאלו ששייכים אליו מבחינה אידיאולוגית.
בקריאת חוברת זו הרחבתי מעט את עולמי ,נגעתי מעט בעולמות זרים לי .אף התפעלתי ממה שמצאתי שם ,כמו למשל ,דבר קיומה של
מלגה לתואר דוקטור על ז'בוטינסקי ותנועתו ,סיפורם של המתים שהלכו לעולמם ,ביקור הארכיונאים במכון ז'בוטינסקי ,הכתבה הקצרה
אך המשמעותית על ספרו של אלדד בק 'גרמניה ,אחרת'.
כל טוב לך ,ועצמאות מתמשכת למדינת ישראל						 	,
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לאה מרום גרוסמן

השי ממסדר
ז'בוטינסקי התגלגל
לשוק של בישקק
הפתעה גדולה ציפתה לגב' רות סלומון ,בעת שביקרה לא־
מכבר ,במסגרת עבודתה ,בקירגיסטן ,וליתר דיוק בשוק של
בישקק ,בירת קירגיסטן .בקישור לדף הפייסבוק שלה ,ששלחה
למכון ז'בוטינסקי ,היא מספרת:
"תראו תראו ,מה מצאתי! אני מטיילת כאן במרכז 'צום' בעיר
בישקק בקירגיסטן  ...הלסת שמוטה מכל מה שאני רואה...
ופתאום  -אני רואה אותיות בעברית .לא יכולתי להשאיר את זה
שם!  ...כעת רק נשאר להבין מי היה האיש ומה הסיפור מאחורי
המטבע".
ובכן ,לעיני גב' סלומון בשוק הבישקקי צצה לה מטבע מוכרת ,של
דיוקן ז'בוטינסקי בפרופיל ,נתונה בקופסה מעץ זית ,עם הקדשה
ליצחק לחמי במלאת לו  60שנה  -מרעיו במסדר ז'בוטינסקי!
אמירה שטרן ,מנהלת הארכיון ,זיהתה את מקבל המטבע כאביה
של חברתה ,בתאל לחמי ,והעבירה אליה את המידע .מיד נוצר

קשר עם רות סלומון ,ובפגישה מרגשת של השתיים יחד עם
אמירה ,הועברה המטבע בחזרה לידי משפחת לחמי.
וכפי שכתבה רותי בפייסבוק" :המטבע הגיעה אל משפחתו! איזה
מסע מרגש! מבישקק לתל־אביב  6,300קילומטר" ...אבל כיצד
התגלגלה מטבע ז'בוטינסקי לשוק בעיר בישקק  -זה עדיין בגדר
תעלומה.

האדרת של עיתון "הארץ"
סיפורים מאחורי־הקלעים של עבודת מערכת "הארץ" חשף חבר
המערכת ,העיתונאי עופר אדרת ,שנשא דברים לפני באי באסיפה
הכללית של חברי עמותת מכון ז'בוטינסקי ,שנערכה ביום חמישי,
 7במאי .2015
אדרת הינו עיתונאי צעיר ,שעבודתו מתמקדת בחשיפת פרשיות
מן העבר ,בהנצחת זכרם של נפטרים במדורו "אחרי מות" בו ניתן
ביטוי לא רק לידוענים ,אלא לאלמונים שהטביעו חותמם על חיי העם
והמדינה בכל תחומי החיים .הוא סיפר ,כי לא פעם אף נעזר בשירותי
ארכיון ז'בוטינסקי וקיבל מידע על פעילים ולוחמים שהלכו לעולמם.
בעבודתו לא תמיד זוכה אדרת תמיד לשיתוף פעולה מצד מרואייניו.
לדבריו ,היותו עיתונאי בשירות "הארץ" מרתיע אנשים בעלי
דעות פוליטיות מנוגדות ,המייחסים לו מראש כוונות זדון וללא כל
הצדקה.
הוא סיפר כי לקראת מועד שבעים שנה לניצחון בעלות הברית על
גרמניה במלחמת העולם השנייה התקשר אל וטרן ,לוחם עטור
תהילה ,בן  , 95מי שהיה קצין יהודי ב"צבא האדום" ,טיבע צוללות
אויב והיה מעורב במבצעים רבים באותה מלחמה .אולם ברגע שאמר
שהריאיון מיועד להתפרסם ב"הארץ" ,ניתק הלה עמו מגע .אדרת
הביע את צערו" :באתי מכוונה טובה ואנשים נרתעים .אני לא חלק
ממנו"...
עופר אדרת סיפר ,כי בביקור שערך במוזיאון העצמאות בתל־אביב,
ראה לפתע "ג'וק בהיכל" .זו גם הייתה הכותרת ביומון "הארץ" על
אותו ביקור בו נדהם לראות כיצד מדינת ישראל ,או הגורם האחראי
לשימור אתר היסטורי זה ,מתייחס בזלזול למורשת הלאומית.
רשימתו עוררה הדים רבים .מזכיר הממשלה לשעבר עו"ד צבי
האוזר התקשר אליו והבטיח שהנושא בטיפול .ואכן ,כך היה .הועברו
תקציבים והיכל העצמאות שופץ ללא הכר כיאה לאתר מורשת
לאומי.

כך גם חשף את פרשת הספרים שנאספו,
או נלקחו מבתי הערבים שנטשו את
הארץ במהלך מלחמת העצמאות.
ספרים שמצאו מקומם בבית הספרים
הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים .האם
יש לראות במעשה זה הצלה ,או שמא
ניכוס תרבותי?
סיפור מפרי עטו שעורר עניין רב הוא
פירסום מכתבו האחרון של רפאל רייס,
מצנחני היישוב שצנחו במהלך מלחמת העולם השנייה באירופה
הכבושה בידי הגרמנים .רייס לא זכה לפירסום כמו חנה סנש ,או
חביבה רייק ,אנצו סירני ואחרים .לכן ,חשיפת מכתבו שהוברח סמוך
להוצאתו להורג אל רעייתו נעמי ואל עדנה ,בתו התינוקת ,לאחר
שבעים שנים ־ עורר עניין רב.
במכתב זה כתב רייס ,בין השאר" ,מתנגד אני שיעשו ממני גיבור
לאומי ...לא היתה זו גבורה כלל ...אל תבכו אותי ,כי הלכתי בעיניים
פקוחות .אני בטוח בעצמי ואיני מתחרט על אף צעד אחד מאלה
שעשיתי".
ואכן ,יש במכתב זה גילוי אנושי של גיבור יהודי ברגעי חייו האחרונים.
מכתב שלא היה זוכה לתהודה אלמלא גילה אדרת יזמה עיתונאית
לחשיפתו.
כך גם במכתבה של מירה בן־ארי ,שנהרגה במהלך לחימת הגבורה
שלה ושל חברי קיבוץ ניצנים וחיילי המחלקה של "גבעתי" נגד הפולש
המצרי ,במלחמת העצמאות .בעלה ובנה התינוק פונו ב"מבצע
תינוק" והאם התנדבה להגן על הנקודה המותקפת.
בפתק אותו תחבה לכיס מעילו של בנה כתבה"... :אני נפרדת מילדי
למען יגדל במקום בטוח ,ולמען שיהיה אדם חופשי בארצנו" .במיוחד
מרגשות המילים" :תגידי לדני שהיתה לו אמא"...
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ה"איש הרע" בווין
בקריקטורות של יוסף רוס
הזיכרון ההיסטורי והתיעוד ההיסטורי אינם ,בהכרח ,חופפים זה
את זה .לרוב ,ישנם פערים ביניהם .בזיכרון המשותף הישראלי
מופיעים הבריטים ,לפחות בעשור האחרון לשלטונם בארץ־
ישראל" ,כאיש הרע בסיפור התקומה הציוני" .לשר החוץ ארנסט
בווין תפקיד מרכזי בסיפור זה .באישיותו התמקד כל התיעוב,
השנאה ,ההתנגדות והרוע ,של היישוב היהודי כלפי שלטונות
המנדט והממשלה הבריטית.
דברים אלה אמר פרופ' מוטי גולני ,מן החוג לתולדות העם
היהודי באוניברסיטת תל־אביב ,בערב העיון שבו הושקה תערוכת
הקריקטורות של יוסף רוס באתר האינטרנט החדש של המכון.
הערב התקיים ב־ 21ביוני  ,2015תחת הכותרת" :מול האריה
הבריטי  -בעיפרון בלבד" ,אוסף הקריקטורות של יוסף רוס (יוזף
רוזנברג)  -מן העיתון לאינטרנט (אוצר :יורם א .שמיר ,הפקה :אולגה
גכמן) .התערוכה הוקדשה לזכרו של עמירם בוקשפן ז"ל ,שהיה עד
לפטירתו בטרם עת ,סגן יו"ר הנהלת מכון ז'בוטינסקי בישראל.
קהל רב של בני משפחות רוס ובוקשפן ,ידידים ,אורחים ועמיתי
המכון ,גדש את אולם המוזיאון שהיה צר מלהכיל את כולם.

כלי לעיצוב מיתוס

לדברי פרופ' גולני ,אם הזיכרון הוא כלי לעיצוב המיתוס ,שיש לו
חיוניות משל עצמו ,הרי ההיסטוריה מעניקה לבווין מספר נקודות
זכות .מכל מקום ,שר החוץ הבריטי קנה לו את הביקורת שכוונה
נגדו  -בצדק.
הוא היה רחוק מכל דימוי של שר חוץ ,במיוחד בממלכה כמו בריטניה
עם מסורת שלטונית נוקשה וכללי התנהגות .אחד שגדל ללא הורים,
שכל השכלתו הייתה ,בקושי ,שתי כיתות של בית־ספר עממי .גס
רוח ,פתיל קצר ביחסי אנוש ,חסר נימוסים וכללי תרבות ,כוחני וחסר
רגישות .כל מה שנדרש מתפקיד של שר חוץ  -חסר לבווין.
בווין שהתנגד נמרצות ל"ספר הלבן" של שנת ( 1931הספר של
פספילד) ,ובמיוחד לזה של מאי ( 1939הספר "השחור" של מלקולם
מקדונלד)  -לא רק שלא ביטלו עם מינויו לשר חוץ ,אלא הקשיח את
יישומו :סגירת שערי ארץ־ישראל בפני עלייה יהודית ,לרבות ניצולי
השואה ,חתירה להענקת עצמאות לרוב התושבים ,משמע ,הקמת
מדינה ערבית בארץ־ישראל ושימוש בלשון עולבת ,לעתים עם נימה
אנטישמית ,נגד היהודים.
ברכות לפתיחת התערוכה העבירה בשידור מצולם ומוקלט מחו"ל
הנכדה גלי רוס־חסון ,שדיברה בחיבה ובערגה על סבא
שלה יוסף רוס .דברים לדמותו של רוס ייחד אוצר התערוכה
והמעצב יורם א .שמיר ,בהרצאתו "אלגנטיות ולהט"
(בליווי מצגת) .הוא ציין את הקו הרגיש ,הנקי והאלגנטי
באיורים של רוס.

ארבע קריקטורות  -מתוך עשרות שמוצגות באתר המכון

לדבריו ,החלטת עצרת האו"ם מיום כ"ט בנובמבר  1947על הקמת
שתי מדינות במערב ארץ־ישראל :יהודית וערבית וקביעת ירושלים
וסביבותיה כ"חלק נפרד"  - corpus separatumנפלה על ממשלת
בריטניה כרעם ביום בהיר .בריטניה החליטה במודע להדיר עצמה
משלוש המעצמות הגדולות :בריה"מ ,ארה"ב וצרפת ,שתמכו
בהקמת מדינה יהודית והחליטה "לסכל את יישום אותה החלטה
בשטח" בדרך של עמדה "נייטרלית" .במילים אחרות :הפקרת השטח
אותו פינו לפורעים הערבים.
"אם תמונה שווה אלף מילים"  -אמר קיסטר " -קריקטורה היא
תוספת של שנינות ,עוקצנות ופרשנות מאוירת ביד אמן לאירועים
הגדולים .האיורים של רוס ,מייתרים לעתים רבות ,את טורי הפרשנות
והניתוחים המדיניים".

לזיכרו של עמירם בוקשפן

הינחה את הערב יוסי אחימאיר ,מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי ,שהעלה
קווים לדמותו של עמירם בוקשפן ז"ל ,שבחייו סייע מאוד למשפחת
לפענח את ההקשרים של ציורי יוסף רוס .כן דיבר על הייחוד
שבתערוכה האינטרנטית שניתן לצפות בה מהבית באתר החדש של
המכון" .בעפרון לא רק כותבים היסטוריה אלא גם עושים היסטוריה",
סיכם את הערב המרתק.

רוס צייר כ־ 25,000דיוקנים ,קריקטורות ורישומי נוף .כולם
שמורים בידי הבן גדעון רוס .אוסף יודאיקה באוניברסיטת
הארווארד נענה להצעת יורם שמיר ,לסרוק את האוסף
במטרה להעמידו לרשות חוקרים ותלמידים .עד כה נסרקו
 18,000עבודות.

שנינות ,עוקצנות ,פרשנות

יוסף קיסטר ,יועץ היסטורי וחוקר במכון ז'בוטינסקי,
ייחד דבריו לנושא" :הבריטים במלחמת העצמאות -
ממעורבות להתערבות" ,וליווה אותם במצגת קריקטורות
נוספות של רוס.

פרופ' מוטי גולני נושא דבריו מול אולם דחוס
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הלכו לעולמם...
עזריאל לבנת (וייס) ז"ל:

ז'וטה הרטמן ז"ל:

אחרונת לוחמי אצ"י

שירים ומשחק באפריקה

ז'וטה רוטנברג־הרטמן ז"ל ,האחרונה לדור
הנפילים של לוחמי מרד גטו ורשה (אפריל־
יוני  )1943משורות הארגון הצבאי היהודי
(אצ"י) בפיקודו של פאוול אברהם פרנקל,
הלכה לעולמה במאי  2015והיא בת 92

עזריאל זליג לבנת (וייס) ,מלוחמי לח"י ,נפטר
ב־ 29באפריל  ,2015כבן  ,92ימים ספורים
לאחר יום העצמאות ה־ .67יליד ירושלים
( ,)1923דור חמישי בארץ ,אשר בנעוריו עבר
עם המשפחה להתגורר לחיפה.

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה ב־ 2008היא
התכבדה בהדלקת משואה לזכרם של
לוחמי הגטאות .בשנת  2010קיבלה אזרחות כבוד מעיריית ורשה,
אולם סירבה לנסוע לשם ולקבל תעודה זו מתוך שנדרה ,כי למקום
ארור זה היא לעולם לא תחזור.

ב־ 1937הצטרף לבית"ר ולאחר שנתיים
כבר היה חבר באצ"ל .אולם בעקבות הירצחו
של אברהם שטרן ("יאיר") ,הצטרף ללח"י.
עזריאל לבנת
הוא היה ממונה על ענייני המודיעין עד
תמונתו האחרונה
לשנת  .1944כינויו במחתרת היו" :גיורא"" ,בן־יעקב"" ,שלומי" ו־
"חרמוני".

ז'וטה הרטמן ז"ל

ז'וטה נולדה ב־ 5באוקטובר  1922בעיר קלצה ,פולין .בעיר זו חיה עם
הוריה עד שנת  .1941היא נתפסה מחוץ לגטו של קלצה בהיותה ללא
הטלאי הצהוב בעת שחיפשה מזון לבני משפחתה .אולם הצליחה
למלט עצמה ,תחילה לגטו ראדום ובהמשך הגיעה לקרובי משפחתה
בגטו ורשה.
באצ"י היא מילאה תפקיד של קשרית והשתתפה בהברחת תרופות,
מכתבים ,נשק ואמל"ח דרך המנהרה שנחפרה על־ידי אצ"י וקשרה
את הגטו עם האזור 'הארי' של ורשה.
הרטמן השתתפה במבצעים רבים של רכישת נשק והברחתו לגטו.
היא ערכה ביקורים בעמדות אצ"י והכירה כל אחת מהן ואת החברות
והחברים ששהו בהן לצורך הצטיידות ואימונים .היא אף ביקרה במטה
הראשי של אצ"י בכיכר מוראנובסקה  ,9 - 7שם היא למדה מקרוב
על הפעילות הרוחשת במקום לקראת יום המערכה.
לאחר דיכוי המרד ,הסתתרה עם חבריה בבונקרים מהם היו מגיחים
מדי פעם בפעם בלילות כדי להביא מזון ונשק ולהתנקש בז'נדרמים
שסיירו בלילה בחורבות הגטו .הבונקר בו שהתה נתגלה על־ידי
הגרמנים .הם פוצצו אותו ורבים מהמסתתרים בו נהרגו .היתר
ששרדו וביניהם ז'וטה הרטמן נשלחו למחנה מיידאנק.
במחנה המוות היא קיבלה עונש של  25מלקות בגלל שלא עמדה,
לדעת הגרמני שקיבל את המסדר ,כפי שצריך היה לעמוד" .ספרתי
רק  17והתעלפתי"  -סיפרה הרטמן ,אשר שרדה גם את צעדת
המוות.
ז'וטה עשתה הכל ,כדי שסיפור הגבורה של אצ"י לא יישכח .היא
הופיעה בקרב תלמידים ,בני נוער וחיילים וסיפרה על אותה גבורה
של צעירות וצעירים רעבים ,אשר עם אמונה גדולה ,יצאו להגן על
כבוד בני עמם  -המתים והחיים  -ולנקום בגרמנים ובעוזריהם.

באותה שנה ,הוא נפצע בברכו במרכז הכרמל ,וכעבור מספר ימים
נעצר ,בעקבות הלשנה ,בבית הוריו .הוא נכלא בכלא עכו יחד עם
בכירי לח"י ,שהועברו לכלא ממחנה המעצר במזרע.
לבנת היה בין  251המגורשים ,חברי אצ"ל ולח"י ,שהועברו ב־
 19באוקטובר  ,1944בשילוח המוטס הראשון ,למחנות המעצר
באפריקה .שם ,ב"יבשת השחורה" ,הוחזק במחנות שונים :סמבל
שבאריתריאה ,קרתאגו בסודאן ,חזר לאריתריאה וממנה הועבר
למחנה גילגיל שבקניה.
השאיפה העזה שלו לחירות הביאה אותו לניסיון בריחה נועז מן
המחנה בסודאן ( 15במרס  )1945יחד עם שני חבריו :משה דוד
איכנבוים ועמרם קהתי .בריחה ,שבדרך נס הסתיימה לאחר מרדף
בהרי סודאן בירי בפציעה בכף היד.
עזריאל שלח ידו בכתיבת שירים ורשימות ממחנה המעצר באפריקה
שראו אור בעיתונים" :הארץ"" ,גליונות" ו"עתידות" ,וכן ,ב"בדד",
כתב־עת שהוציאו הגולים בעת שהותם בגילגיל ,קניה .גם גילה
כישרונות של משחק והופיע בפני חבריו למעצר בתיאטרון המחנה
"במתנו" .למדינת ישראל העצמאית חזר עם אחרוני הגולים ב־12
ביולי .1948
עסק בהוראה ,פירסום ושיווק .רעייתו שולמית לבנת ,זמרת ,ילדיהם:
לימור לבנת ,לימים חברת־הכנסת ושרת החינוך התרבות והספורט
מטעם הליכוד ,ונעם לבנת המתגורר עם בני משפחתו באלון־מורה.
הופעתו הפומבית האחרונה היתה באזכרה ליאיר בחודש פברואר.
עזריאל הגיע כמעט בשארית כוחותיו .הוא לא היה מוכן לוותר על
המעמד השנתי המרטיט הזה.

דינה נימובסקי־בסקינד ז"ל :מאחרוני ותיקי מכון ז'בוטינסקי
דינה נימובסקי־בסקינד ,מאחרוני ותיקי מכון ז'בוטינסקי בישראל ,מי שהיתה ארכיונאית במכון בשנות ה־ 50וה־ ,60הלכה לעולמה בתחילת
אוגוסט והוא כבת .90
דינה נולדה בתל־אביב בשנת  .1924אביה משה היה פסל ידוע .פסל האריה המפורסם שבקצה סמטה אלמונית בתל־אביב הוא מעשה ידיו.
למדה בגימנסיה "גורדון" ,ולקראת סיום לימודיה הצטרפה לשורות האצ"ל .עם הקמת המדינה מילאה תפקידים בכירים בתנועת החרות:
מזכירת תנועת החרות בכנסת ,מזכירת סניף התנועה בתל-אביב ועוזרת לח"כ
מנחם בגין ,יו"ר הנהלת תנועת החרות וגח"ל (.)1961- 1967
בשנת  1968עברה לראשון־לציון ,נישאה לנדב־עמינדב בסקינד ,ושימשה מזכירתו
של ד"ר אוסטשינסקי ,מנכ"ל אגודת הכורמים .כיהנה כמזכירת אגודת הכורמים
במשך  17שנה ,טיפלה בהתנדבות בארכיון היקב בראשון־לציון ,אשר מאוחר יותר
הועבר למוזיאון ההיסטורי של ראשון־לציון.
זמן־מה לפני פטירתה ,הפקידה דינה נימובסקי־בסקינד חומרים תיעודים בארכיון
של מכון ז'בוטינסקי.
דינה נימובסקי ,עובדת הארכיון ,בעת ביקור השר בכור שיטרית במכון ז'בוטינסקי ,ינואר
.1958יושבים מימין :אריה שנארי ,ח"כ שמשון יוניצ'מן ,השר בכור שטרית ,מנכ"ל משרדו
ישראל שוחט ,ד"ר יוסף פעמוני .עומדים מימין :ראשונה  -עדנה זמיר ,שלישי  -שלמה
נקדימון ,חמישית מימין  -דינה נימובסקי ,יעקב העליון ,יעל העליון־פעמוני.
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אנשי המכון שומעים הסברים בארכיון

ההזמנה לחגיגה בגטו לודז'

הזמנה לחגיגת עשרים שנה לבית"ר
בגטו לודז' נחשפה ב"לוחמי הגטאות"
עובדי מכון ז'בוטינסקי התארחו במוזיאון הצפוני וביקרו בעיר שפרעם
בית לוחמי הגטאות בגליל המערבי אירח
ביום שלישי 16 ,ביוני ,את כל עובדי מכון
ז'בוטינסקי ,שיצאו "אל השטח" כדי
להכיר את המוזיאון והארכיון בקיבוץ
שבצפון הארץ.

דובר במיפגש גם על שיתוף פעולה
בין מכון ז'בוטינסקי לבין מוזיאון לוחמי
הגטאות .גב' ברטמן־אלהלל סיפרה ,כי
הארכיון ומוצגיו עומדים לעבור שידרוג
נוסף בעתיד הקרוב.

את פני האורחים קיבלו מנהלת המוזיאון
ד"ר עינת ליבנה ומנהלת הארכיון ענת
ברטמן־אלהלל ,ובהדרכתם צפו בכמה
סרטים תיעודיים ואף הוכנסו לקודש־
הקודשים  -הארכיון העצום על השואה.

עובדי מכון ז'בוטינסקי סיירו גם בשמורת
הטבע עין־אפק הסמוכה לקריית־ביאליק
וכן בעיר המעורבת מוסלמית־דרוזית־
נוצרית שפרעם ,כשהם מתעכבים במיוחד
על בית־הכנסת העתיק במקום הנשמר
בידי משפחה מוסלמית ,ובבית הקברות
היהודי ,הנתון בתנאי שימור קשים
וההזנחה שוררת בכל תחומו.

בתערוכת הקבע ישנו לוח מיוחד להנצחת
לוחמי האירגון הצבאי היהודי )אצ"י(,
בהנהגת חבר בית"ר פאבל פרנקל ,שבעבר
התעלמו מעצם קיומם וממלחמת הגבורה
שלהם במרד גטו ורשה.

על ארון־הקודש בבית־הכנסת תלוייה
פרוכת כחולה שעליה רקום שמה של
מוריה ברנדווין .בת למשפחה שומרי תורה
ומצוות ,שאחד מצאצאיה היה קשור
למחתרת לוחמי חירות ישראל.

מנהלת הארכיון ,כפפות לידיה ,חשפה בין
השאר תעודה נדירה שקיבלה לאחרונה
 הזמנה לחגיגת  20שנה לייסוד בית"ר,שנערכה ב־ 1943ב...גטו לודז' ,וכן צילום
של חברי בית"ר עם תמונת ז'בוטינסקי.

השוק העתיק של שפרעם
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