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כרך חדש יצא לאור – טקס הוקרה נערך ליו"ר

באירוע משולב, במסגרת "הרצאת ז'בוטינסקי" השנתית, ערב יום השנה ה־76 לפטירתו של 
זאב ז'בוטינסקי, הושק במוזיאון ז'בוטינסקי הכרך החדש - "היהודים והמלחמה, 1940-1939", 
הוקרה  טקס  ונערך  ז'בוטינסקי  זאב  כתבי  של  המדעית,  החדשה,  המהדורה  במסגרת  שיצא 
למר מרדכי שריג עם פרישתו מתפקידו כיו"ר הנהלת מכון ז'בוטינסקי. האמרכלית אירית סיון 
)במרכז( והארכיונאית אולגה גכמן הגישו לו שי מההנהלה והעובדים - ספר צילומים משנות 

ההתנדבות בהנהלת המכון: "מוטקה והמכון - סיפור בתמונות" )ראו עמ' 3, 4, 6(

אתיופיה  יוצאי  גימלאים  כחמישים  של  ראשונה  קבוצה 
ביקרו בתחילת יולי במוזיאון ז'בוטינסקי ונחשפו זו פעם 
ביוזמת  הביקור,  בית"ר.  ראש  של  למורשתו  ראשונה 
חשף  מסלאווי,  שלמה  תל־אביב  עיריית  מועצת  חבר 
הלאומית.  למורשת  יפו,  שכונות  תושבי  את המבקרים, 
מנהל  על־ידי  והודרכו  המוזיאון  במיצגי  צפו  האורחים 
המוזיאון משה שטרית בסיוע מתורגמן אשר נלווה עמם. 
כמו כן הם שמעו את הרצאת מנכ"ל המכון יוסי אחימאיר, 
על  העליות מאתיופיה ובמיוחד על "מבצע שלמה" שיזם 
ראש הממשלה המנוח יצחק שמיר. הם השתאו לשמוע 
שימש  ז'בוטינסקי,  ערי  פרופ'  ז'בוטינסקי,  של  בנו  כי 
באוניברסיטת  למדעים  הפקולטה  דיקן  ה־60  בשנות 

אדיס־אבבה.

ז'בוטינסקי 
ואתיופיה
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באהבה וגעגוע
אורה - האישה והאם, אתי - הבת והאחות, אודי - החתן והגיס, 

רועי, אייל, מיכל, תומר - הנכדים, והאחיינים, שלא זכו להכיר את גל, אך גדלו לאורו
יורם, יעלה ואהרון - חבריו המסורים לעולמים של גל

   לזכר

יצחק אבינועם )יגנס(

איש החזון והפעולה
גל־חיים אבינועם

1953 - 1971

יליד פתח תקווה  1921-2015

מגולי קניה

מפקד האצ"ל בירושלים

יקיר העיר תל־אביב

שפעל רבות להנצחת הנופלים בכל מערכות ישראל,

ולשימור מורשת ז'בוטינסקי והאצ"ל

אשר נפל בקרב עם מחבלים בעזה בגיל 19.5

בהיותו לוחם וחולם

ואשר בגילו הצעיר,

הספיק לפעול רבות למען שוויון וצדק חברתי

בהתנדבות בעבודה עם נוער בשכונות מצוקה

ובהיותו יושב ראש מועצת התלמידים המרכזית

של תל־אביב

יקיר שלנו

ולזכר בנו
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לחיצת יד של הוקרה לשריג - מד"ר קרני ז'בוטינסקי־רובין

משמש  אני  שבה  האחרונה  האסיפה  "זו 
כיו"ר הנהלת המכון. לפני שעה קלה הגשתי 
מטעמי  וזאת  להנהלה  התפטרותי  את 
שיתוף  על  לכולם  מודה  אני  ובריאות.  גיל 
כינוס  את  שריג  מרדכי  פתח  כך  הפעולה". 
אושר  שבה  במאי,  ב־18  הכללית  האסיפה 

מאזן 2015 של המכון.

באותה אסיפה צורפו כחברי הנהלה חדשים של 
המכון - עו"ד סמי ישראל ועו"ד פיני מרינסקי. 
חבר ההנהלה עו"ד ליאור חיימוביץ, המשמש 
כיום כעוזרו של השר לביטחון פנים גלעד ארדן, 
ימלא את מקומו של מר שריג עד לבחירתו של 

יו"ר הנהלה חדש וקבוע.

מטעמי גיל ובריאות
דו"ח  שמסר  אחימאיר,  יוסי  המכון,  מנכ"ל 
השנה  במחצית  ז'בוטינסקי  מכון  פעילות  על 
האחרונה של 2015, הקדיש כמה מלים ליו"ר 
מכבר  שלא  שריג,  מרדכי  "חברנו  המתפטר: 
להנהלה  הודיע  ה־87,  הולדתו  יום  את  חגג 
ממשיך  אינו  כי  רשמי,  באופן  לכם  גם  ועתה 
בתפקידו כיו"ר ההנהלה, מטעמי גיל ובריאות, 
בייעוץ, ככל שיתבקש, לימין  יעמוד  אך תמיד 
לשכנעו  הניסיונות  כל  והמנכ"ל.  ההנהלה 
להמשיך בתפקיד ההתנדבותי אך האחראי של 

יו"ר המכון - הפעם לא צלחו".

 - היסטוריה  עושה  "מוטק'ה  כי  ציין  המנכ"ל 
הוא היו"ר הראשון של המכון, מאז מייסדו ד"ר 
אונו.  במלוא  והוא  שעוזב  ע"ה,  פעמוני,  יוסף 
עד  לב,  מקרב  אותו  ומברכים  לו  מודים  כולנו 

120 שנה".

במכתב ההתפטרות שלו אומר עוד שריג, כי הוא מודה לחברי ההנהלה 
על שיתוף הפעולה והאמון לו זכה, והוסיף כי "עובדי המכון בראשותו 
עבודתם  על  שבח  לכל  ראויים  אחימאיר,  יוסי  ידידי  המנכ"ל,  של 

המסורה, שבלעדיה ספק אם המכון היה עומד בכל משימותיו".

"אני מחזק את ידיכם להמשיך במשימה הנכבדה - הרחבת פעולת 
המכון, שימור והפצת מורשתו של ראש בית"ר", סיים היו"ר הפורש 

את מכתבו.

גשר בין התורה והתנועה
"הרצאת  אירוע  במסגרת  התקיים  שריג  למרדכי  הוקרה  טקס 
ז'בוטינסקי,  של  לפטירתו  השנה  יום  בערב  השנתית,  ז'בוטינסקי" 
ובו אמר מר שריג כי "מכון ז'בוטינסקי אמור לשמש גשר בין תורת 
חייבים  ז'בוטינסקי'.  'תנועת  המתקראת  התנועה  לבין  ז'בוטינסקי 
להילחם נגד הבורות, להגביר את תודעת ז'בוטינסקי והכרת כתביו 

בקרב חברי התנועה הלאומית והציבור הרחב".

ואולגה גכמן את מתנת  בשם חבריו לעבודה העניקו לו אירית סיון 

היו"ר שתיפקד חמש שנים "באופן זמני"

מרדכי שריג פרש מראשות הנהלת המכון * הנשיא ריבלין כתב לו: ההגות הלאומית 
ליברלית נמצאת כיום בלב החברה הישראלית הודות לך ולמכון ז'בוטינסקי

המכון - קובץ צילומים מעבודתו ומפגישותיו השונות במכון. כמו כן 
ניתנה לו מתנת ידידו האישי וידיד המכון מר מוזי ורטהיים.

מנכ"ל המכון יוסי אחימאיר קרא את ברכת נשיא המדינה ראובן רובי 
גדלנו באווירת ה'חית' הקדמון - כתב  ליו"ר הפורש. "שנינו  ריבלין 
הנשיא בין השאר - "ואנו זוכרים היטב איך בראשית שנות הששים, 
נרחבים  בחלקים  לגיטימית  בלתי  היתה  הרוויזיוניסטית  הציונות 
לה  קונה  ליברלית  הלאומית  ההגות  כיום  הישראלי.  הקונצנזוס  של 
ואף בקרב הדור  ליבה של החברה הישראלית  מקום של כבוד בלב 
הצעיר. ההישג הזה שייך במידה רבה לך ולמכון ז'בוטינסקי שעמדת 

בראשו".

מקוב,  הרצל  מר  נאור,  אריה  פרופ'  השמיעו:  הפורש  ליו"ר  ברכות 
קליין  שריג  רונית  הבת  ההנהלה,  יו"ר  מ"מ  חיימוביץ,  ליאור  עו"ד 
ז'בוטינסקי היה בית  יוסי אחימאיר. רונית אמרה, כי מכון  והמנכ"ל 
שני לאביה בשנים האחרונות. "אבא נהדר, סבא נפלא. עם נישואיך 

העדפת קבלת כל כתבי ז'בוטינסקי על פני שעון יקר ערך". 
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על  יורד  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  את  לראות  רוצים  "רבים 
הברכיים, והנה - בביקורו עם רעייתו ב'עלה נגב - נחלת ערן', הוא 
ירד על ברכיו ונתן כבוד לאותם ילדים הזקוקים לאהבה ולתשומת 
לב". זאת סיפר אלוף )מיל'( דורון אלמוג, חתן פרס ישראל למפעל 
חיים לשנת תשע"ו, בדבריו המרתקים שנשא במוזיאון ז'בוטינסקי, 
ה־76  השנה  יום  ערב  השנתית,  ז'בוטינסקי  הרצאת  במסגרת 

לפטירתו של זאב ז'בוטינסקי. 

החברה  כמבחן  החברתית  בשרשרת  החלשות  החוליות  על  בדברו 
כולה, אמר, כי על אתגר היחס לחלשים במבחן החברה כולה - למד 
ללכת  אדירות,  נפש  בתעצומות  "ניחן  כדבריו  אשר  מז'בוטינסקי, 
היא  כך  הדרך.   בצדקת  אמונה  תוך  גדולה  אמת  לבטא  הזרם,  נגד 
גם משנתו המדינית־ביטחונית. ז'בוטינסקי היה אסטרטג גדול. ניתן 

להבין זאת ממאמרו המכונן 'על קיר הברזל'". 

"לדעתי, אמר אורח הכבוד של הערב, הושפע ז'בוטינסקי רבות גם 
מהפוגרום המזוויע בקישינוב )אפריל 1903(. אירוע מצמרר זה חיבר 
את ז'בוטינסקי לתנועה הציונית ואת משפחתי, משפחת אברוצקי, 

לקשור גורלה בארץ־ישראל".

"הצרכים האלמנטריים" 
של  במשנתו  חברתיים  לרעיונות  האורח  מיקד  דבריו  עיקר  את 
"מזון, מעון, מלבוש, מורה,  'חמש המ"מין':  ז'בוטינסקי - במיוחד 
של  )היסודיים("  האלמנטאריים  "הצרכים  כינה  שהוא  מה  מרפא". 
השראה  מקור  שהוא  אדירה  עצמה  בעל  חברתי  "רעיון  רגיל.  אדם 

לעשייה החברתית שלי". 

אלוף )מיל'( אלמוג הדגים בליווי מצגת את היוזמה להקמת המפעל 
הגדול, הכפר למוגבלים "עלה נגב - נחלת ערן" ע"ש בנם של דידי 
בגולן  שנפל  אברוצקי,  ערן  סגן  אחיו  ע"ש  שנקרא  אלמוג,  ודורון 

במלחמת יום הכיפורים.

דבריו של האלוף אלמוג היו מרגשים ונוגעים ללב, במיוחד, על יחס 
"לא הכלנו את אלה  לחוליות החלשות שבתוכה.  החברה המתנכר 

שהם באמת החלשים ביותר, אלה המוגבלים שכלית".

שהוא  "חשתי  אלמוג.  דורון  אמר   - המוסרי"  המצפן  לי  היה  "בני 
אומר לי: אני הבן שלך. אתה תחליט לגבי גורלי. הוא, כאילו, שידר לי: 
'תחליט, אבא, איזה אדם אתה!' והחלטנו לא לוותר. ערן הוא המצפון. 

מסמל את השבריריות והזמניות של כולנו". 

כאשר ראש הממשלה כרע על ברכיו...
האלוף )מיל'( דורון אלמוג ריגש את שומעיו כשנשא את הרצאת ז'בוטינסקי

על החוליות החלשות בחברה * "תחליט, אבא, איזה אדם אתה" –
כאילו שידר הבן ערן ז"ל – "והחלטנו לא לוותר"

אלוף )מיל'( אלמוג היפנה את הנוכחים באולם למשנתו החברתית 
נשמת  של  היסודית  "המהות  אותה  אל  במיוחד  ז'בוטינסקי.  של 
ישראל היא התשוקה ליושר חברתי". אותה נשמה שהביעה געגועי־
נצח לתיקונו של עולם. "בחרדת קודש כרע ברך לפני יוצרו, אבל יחד 

עם זה דרש בזכותו לתקן ולשפר את היצירה". 

ואכן, בזכותו של הבן ערן נחלצו ההורים עם חברים תומכים לשנות 
חייבים  זה  לצורך  חברתית".  בלגיטימציה  "הבושה המעוגנת  אותה 
בעשייה  גם  אלא  הקרב,  בשדה  רק  לא  מובילים  ערכים  לאמץ 

החברתית. 

"צריך לב גדול ליישם את משנתו החברתית של ז'בוטינסקי. להוציא 
את כל אותם ה'חריגים' מהבידוד, לשלב את החלשים בעלי לקויות 
שונות, מוגבלים מלידה ולא מלידה, יהודים, ערבים, נוצרים, בני כל 
העדות והעמים בחברה הרגילה. להעניק אהבה לכל אדם באשר הוא 

אדם. אנחנו בעלי היכולת חייבים לשמש מופת אישי בעניין זה".

                 
השקת "היהודים והמלחמה"

של  השלישי  הכרך  השקת  טקס  ז'בוטינסקי"  ל"הרצאת  קדם 
והמלחמה "היהודים  ז'בוטינסקי  זאב  של  האידיאולוגיים  כתביו 
פרישתו  עם  למרדכי שריג  הוקרה  נערך טקס  וכן   ")1940-1939(

)ראו ידיעה בנפרד(.

פרופ' אריה נאור, העורך הראשי ויו"ר הוועדה האקדמאית של מכון 
ז'בוטינסקי  זאב  את  שהעסיק  המרכזי  הנושא  כי  ציין  ז'בוטינסקי, 
בעלות  עם  שיילחם  יהודי,  צבא  הקמת  היה  האחרונה  חייו  בשנת 

הברית נגד גרמניה הנאצית ויוכר כצד לוחם. 

בשני חיבוריו: 'חזית המלחמה של עם ישראל' ו'השקפה על בעיות 
מדינה וחברה', התמקד המחבר בקווי המתאר החוקתיים ובעקרונות 
הלאומית־ להשקפתו  בהתאם  והחברה  המשטר  של  היסוד 

הליברלית. 

כי  אמר  בירושלים,  בגין,  מנחם  מורשת  מרכז  ראש  מקוב,  הרצל 
שותפים  להיות  ז'בוטינסקי  במכון  עמיתינו  לנו  נתנו  גדולה  "זכות 
במפעל הגדול הזה. תמיד גיליתי עניין מה הביא אנשים כל כך רבים 
ללכת אחר ז'בוטינסקי ומשנתו עד מעלות הגרדום.  כרך זה, בהוצאה 
מחודשת, תורם לחשיפה גדולה יותר של קוראים לראות נכוחה את 

אותה מציאות של תחילת המלחמה העולמית השנייה".    האלוף )מיל'( אלמוג מקבל טפיחת כתף מחברו
קצין המשטרה בדימוס מיכאל גלעד־גולדמן



יוצא לאור ע"י מכון ז'בוטינסקי בישראל
מייסד ומנהל ראשון: ד"ר יוסף פעמוני ז"ל
גליון מס' 58 אב תשע"ו, אוגוסט 2016

���

"מאוד שמחתי בקבלי את מכתב אדוני, שמר נתניהו מסר לי לפני 
שבועיים.   אני מסכים אתו, כי הצעיר הזה הריהו בעל כישרונות 
מדינית(  להשכלה  חוברות  )הוצאת  התכנית  ורבי־גון.  מצוינים 

שהוא הציע לי היא מעניינת עד מאוד"... 

יוסף קלוזנר  ז'בוטינסקי במכתב אל פרופ'  דברים אלה שכתב זאב 

ז'בוטינסקי בכותרות –
76 שנה אחר פטירתו

ב־7.4.1939, ציטט ראש הממשלה, בנימין נתניהו, בנאומו באזכרה 
הממלכתית שנערכה לזאב ז'בוטינסקי בהר הרצל, במלאת 76 שנה 

לפטירת ראש בית"ר.

כי על אבי בנציון נתניהו" - הבהיר ראש  "לא עלי הדברים נכתבו, 
ז'בוטינסקי  זאב  של  האיגרות  אחת  זוהי  כי  וציין,  בחיוך  הממשלה 

ז'בוטינסקי - הגלגל
בן־גוריון - המנוף

"גלגל המנוף של ההיסטוריה" הוא ספרו החדש של ד"ר אורי מילשטיין, שיצא 
עתה לאור על־ידי מכון ז'בוטינסקי והמדרשה הלאומית. הספר מופץ על־ידי מוסד 

ביאליק ומחירו בחנויות ובמזכירות מכון ז'בוטינסקי - 60 ₪ בלבד.

זאב ז'בוטינסקי הגדיר את בנימין זאב הרצל כ"גלגל המנוף של ההיסטוריה" היהודית. 
"גלגל המנוף של ההיסטוריה"  זה נחשפת העובדה שז'בוטינסקי עצמו היה  בספר 

הביטחונית - של היישוב היהודי ושל מדינת ישראל. 

הרי שהוא  לא מומש במלואו,  ז'בוטינסקי  אומר המחבר: אף שחזונו הביטחוני של 
היה ללא ספק גלגל המנוף של ההיסטוריה הצבאית של ישראל, ובראש וראשונה דרך 

השפעתו המכרעת על יריבו הפוליטי העיקרי, דוד בן גוריון. 

כך התממשה אצלנו האירוניה של ההיסטוריה: זאב ז'בוטינסקי היה הגלגל, ודוד בן 
גוריון היה המנוף של ההיסטוריה האסטרטגית של הציונות ושל מדינת ישראל. 

פרופ' משה ארנס מניח את זר תלמידי
ז'בוטינסקי על קברו של ראש בית"ר

צילום: לע"מ

אור  לראות  העומד  ה־14,  בכרך  שנכללות 
בקרוב על־ידי מכון ז'בוטינסקי.

ציון יום הפטירה ה־76 לווה הפעם במחלוקות 
פוליטיות חריפות, בישיבה המיוחדת שנערכה 
בכנסת, בחילופי דברים בין ראש בנימין נתניהו 
לבין ראש האופוזיציה ח"כ יצחק הרצוג, וגרמו 
באי  לזוע  האורחים  ביציע  המוזמנים  לעשרות 

נחת על מושביהם. 

כי  הורגש  בעבר,  פעם  מאי  יותר  השנה 
ונמצא  בעיתונות  כותרות"  "עושה  ז'בוטינסקי 
ובין  הימין  בחוגי  בין  הציבורית  בתודעה  חזק 
בחוגי השמאל. יו"ר הוועדה האקדמית, מנכ"ל 
המכון ואישים אחרים, שהתראיינו בתקשורת, 
מיקדו בדבריהם את תשומת הלב אל משנתו 

בטוהרתה.

הרצל  בהר  באזכרה  ז'בוטינסקי  מכון  זר  את 
אריאל  עו"ד  ההנהלה  חבר  הפעם  הניח 
בולשטיין. כמו כן הונחו זרי נשיא המדינה, ראש 
וזר  העליון,  המשפט  בית  הכנסת,  הממשלה, 

תלמידי ז'בוטינסקי על־ידי משה ארנס.
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היהודים, המלחמה ונשיא המדינה

הוגש  ז'בוטינסקי  זאב  מאת  והמלחמה"  "היהודים  החדש  הכרך 
לנשיא המדינה, ראובן רובי ריבלין, בלשכתו בירושלים, ב־20 ביולי. 

הנשיא קיבל במאור פנים את פרופ' אריה נאור העורך הראשי של 
בגין, נכדתו של ראש בית"ר  הכתבים, מר הרצל מקוב ראש מרכז 
ד"ר קרני רובין־ז'בוטינסקי, נינתו ד"ר הדר ז'בוטינסקי ומנכ"ל מכון 

ז'בוטינסקי מר יוסי אחימאיר.

הנשיא שמח להיווכח שהמפעל המחקרי־תרבותי־הציוני הזה, שהוא 
נוספים  כרכים  וכי  מתקדם,  הכנסת,  יו"ר  בהיותו  עוד  אותו  הניע 
נמצאים בשלבי עריכה והפקה מתקדמים, כמו גם הכרך ה־14 של 
איגרות ראש  בית"ר. אשמח לארח אתכם גם בצאת הכרכים הבאים 

לאור - אמר הנשיא לאורחיו.

יולי אדלשטיין בתום ישיבת הכנסת,  הספר הוגש גם ליו"ר הכנסת 
שהוקדשה להעלאת זכרו של זאב ז'בוטינסקי, ב־4 באוגוסט..

"היהודים והמלחמה" הוא הכרך השלישי בכתביו האידיאולוגיים של 
 - חייו האחרונות  שנות  כתביו משתי  מרוכזים  ובו  ז'בוטינסקי  זאב 

.1940-1939

"היהודים  הכרך  א",  ישראל  ו"ארץ  א"  ליברלית  "לאומיות  לאחר 
שאותם  האידיאולוגיים  הכתבים  בסדרת  השלישי  הוא  והמלחמה" 
ז'בוטינסקי בישראל ומרכז מורשת מנחם בגין,  מפיקים יחדיו מכון 

בעריכתו הראשית של פרופ' אריה נאור. 

יצירת צבא יהודי, שיילחם שכם אחד עם בעלות הברית במלחמה נגד 
גרמניה הנאצית, ויוכר כצד לוחם - זה היה הנושא העיקרי שהעסיק 
את זאב ז'בוטינסקי בערוב ימיו. הוא נתן לכך ביטוי בספרו האחרון 
"חזית המלחמה של עם ישראל", שבו ישנם כמה רעיונות בהחלט 

חדשניים ומפתיעים, גם לקורא בן זמננו.

ובעברית  ומלא,  מדוייק  חדש,  תרגום  מובא  החדש  הכרך  במרכז 
מודרנית, של הספר "חזית המלחמה", שפורסם לראשונה באנגלית, 

ב־1940, לצד כתבים נוספים שלא כולם פורסמו עד כה.

הכרך "היהודים והמלחמה" מביא לראשונה כתבים מרתקים אלה, 
המלחמה"  ל"חזית  ז'בוטינסקי  שתיכנן  המשך  מספר  פרק  כולל 
ומתפרסם עתה לראשונה - "האם הדמוקרטיה אשמה?". בחיבור 
נוסף - "השקפה על בעיות מדינה וחברה", מציג ראש בית"ר את 

בכרך  לראשונה  הוא  אף  ומתפרסם  היהודית  למדינה  בית"ר  חזון 
החדש.

הספר מופץ על־ידי מוסד ביאליק ונמצא למכירה גם במזכירות של 
מכון ז'בוטינסקי, במחיר הנחה של 66 ₪ בלבד )במקום 96 ₪(.

בצילום )מימין(: יוסי אחימאיר, ד"ר הדר ז'בוטינסקי, הנשיא ריבלין,
פרופ' אריה נאור, ד"ר קרני רובין־ז'בוטינסקי, הרצל מקוב
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של ז'בוטינסקי", והביע צער שרוב היהודים בארץ לא ביקרו ביישוב 
ערבי. הדובר ציין, כי הממשלה בראשות נתניהו עשתה הרבה דברים 
טובים למען המגזר הערבי. במיוחד, אמצה תכנית כלכלית לפיתוח 
היישובים הערביים. "לא הייתה עוד ממשלה בישראל שאמצה תכנית 
בערביי  כלכלית  להשקיע  ישראל  בממשלת  חדשה  רוח  יש  כזאת. 

ישראל".

"אל אחינו הערבים"
 ד"ר שרה אוסצקי־לזר, חוקרת במכון ון ליר וחברת הוועדה האקדמית 
שפורסמו  דברים  בהקראת  דבריה  פתחה  ז'בוטינסקי,  מכון  של 
)בערבית( לקראת הבחירות לאספה המחוקקת )הכנסת הראשונה(, 
בינואר 1949, מטעם תנועת החרות ובו קריאה אל "אחינו הערבים" 
לתמוך בתנועה החדשה מייסודו של הארגון הצבאי הלאומי". לדבריה, 
הפער בין ההצהרות המתלהמות של דוברי הממשלה לבין מעשיה 

בפועל - מרחיקות את הציבור הערבי מהליכוד. 

לדבריה, הממשלה הנוכחית דוחה את הציבור הערבי ביצירת חיים 
משותפים ב"חוק הלאום" ובחוקים נוספים. "הליכוד חייב ללמוד את 
ישראל  בארץ  הערבים  כלפי  בהשקפתו  במיוחד  ז'בוטינסקי,  תורת 
ועל מערכת החיים עם האוכלוסייה היהודית. לימוד העמדה המוסרית 

של העם היהודי תקדם חיים משותפים".    

היישובים  לפיתוח  הממשלה  של  הגדולה  "התכנית 
הערכים  את  לקח  עלינו  כמתוכנן.  פועלת  הערביים 
האוכלוסייה  לגבי  ביחסינו  ז'בוטינסקי  זאב  לנו  שהקנה 
הערבית ולתרגם אותה למציאות של ימינו. אין שום קשר 
בין התנהגות נציגי הערבים בכנסת, התנהגות המעוררת 
ביקורת ולעתים זעם מצד הציבור היהודי, לבין המחויבות 
האויב,  עם  מזדהה  הזה  המיעוט  אם  גם  כלפיהם.  שלנו 

אסור שזה יהיה צידוק שלא להעניק להם שוויון זכויות". 

דברים אלה אמר גלעד ארדן, השר לביטחון פנים, לנושאים 
ביולי   14( חמישי  ביום  שערך  בדיון  והסברה,  אסטרטגיים 
בן  ערב,  "בן  הכותרת:  תחת  ז'בוטינסקי,  במכון   )2016

נצרת ובני".

הנורמות השתנו
לגבי משטרת ישראל, אמר השר ארדן, ש"התחלנו בתהליך 
של 'ניקוי האורוות' במשטרה. הנורמות השתנו.  תהיה לנו 
משטרה טובה יותר! יש להטיל מוראה של מלכות גם במגזר 
הערבי. הציבור הערבי מעורב בעברות על החוק פי שלושה 

הוא  זה  במגזר  גם  וסדר  חוק  אכיפת  הכללית.  באוכלוסייה  מחלקו 
הבסיס לצמצום פערים חברתיים". 

הוא הוסיף: "נעשה לשיפור המציאות בחברה הערבית, לרבות הקמת 
תחנות משרה חדשות - עשר תחנות משטרה - ל'בניית אמון' בין 
אותה אוכלוסייה לבין השלטונות. בשעה שתהיה נוכחות משטרתית 

שוויונית, נרגיש בשיפור האווירה ובקידום המציאות הביטחונית. 

מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי יוסי אחימאיר, שפתח דיון זה, קרא מדברי 
זאב ז'בוטינסקי, מתוך הכרך החדש של כתביו "היהודים והמלחמה", 
ועל  ישראל  בארץ  וערבים  יהודים  בין  בחיים משותפים  אמונתו  על 
היחס החיובי כלפי העם הערבי ואמונתו שבארץ־ישראל משני עברי 

הירדן יש מקום גם ליהודים, גם לערבים וגם לשלום. 

ד"ר תאבת אבו־ראס, מנכ"ל שותף של עמותת יוזמות קרן אברהם 
- לקידום שילוב ושוויון בין יהודים וערבים, איש קלנסווה, אמר שזו 
לו ביקורו הראשון בבית ז'בוטינסקי, בתל־אביב, או ב"מצודה". הוא 
שיבח את השר ארדן על פועלו לחיזוק משטרת ישראל במגזר הערבי. 
ד"ר אבו־ראס העיד על עצמו, שהוא בעד דו־שיח עם גורמים שאין 
לו כל קשר רעיוני משותף אתם כמו: 'המתנחלים', חברי 'אם תרצו' 

ואחרים, המצויים באגף הימני של המפה הפוליטית. 

תלמידו  שהוא  ריבלין  ראובן  הנשיא  שאומר  מה  "לאמץ  קרא  הוא 

ד"ר שרה אוסצקי־לזר: "אל אחינו הערבים"ד"ר תאבת אבו־ראס: "בואו לבקר אצלנו"

השר גלעד ארדן: "ניקוי אורוות במשטרה"

השר ארדן על אכיפת חוק וסדר במגזר הערבי 
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ומחתרת ראויה שהיו להן ממשיכים כמו מנחם בגין ואחרים.       

לדבריו, תנועת החרות זכתה למה שמפלגות אחרות לא זכו - למכון 
של  לדורות  ומנחילה  לאומית  מורשת  ומשמר  המנציח  ז'בוטינסקי 
חוקרים ומתעניינים. תלמידי ז'בוטינסקי ומנחם בגין ותומכיהם הם 

"גם נרדפים, גם צודקים ... וגם מנצחים". 

כלת הערב ד"ר אופירה גראוויס־קובלסקי, מן המכללה האקדמית 
צפת, העלתה בפתח דבריה את זכרו של אביה מרדכי גראוויס ז"ל, 
חבר לח"י, שנעצר על־ידי השלטונות הבריטיים והוגלה יחד עם מאות 
ייחדה דבריה  ולח"י למחנות המעצר באפריקה.  היא  חברי האצ"ל 
לירושלים  מארה"ב  ורעייתו  ז'בוטינסקי  עצמות  העלאת  לפרשת 
האופוזיציה,  מפלגת  אז  החרות,  תנועת  של  ולמאמץ   ,1964 ביולי 
דרכו  בפנתיאון הלאומי כממשיך  ז'בוטינסקי  דמותו של  לשלב את 

של חוזה מדינת היהודי ד"ר הרצל. 

הדרך" -  והנרדפים' מלווה אותנו לאורך כל  "תחושת 'הצודקים 
אמר שר התיירות יריב לוין בדבריו  בערב עיון לכבוד הוצאת הספר 
החרות  תנועת  של  וסמלים  מיתולוגיה   - והנרדפים  "הצודקים 
)הוצאת  גראוויס־קובלסקי  אופירה  ד"ר  מאת   ,"1965  -  1948

אוניברסיטת בן־גוריון בנגב(. 

ז'בוטינסקי,   במכון   )2016 במרס   31( חמישי  ביום  שנערך  בערב 
על  בעייתית.  מציאות  הספר מתאר תמונת  כי  התיירות,  שר  אמר 
'אלטלנה'   מפקד  שהיה  מי  לנקין,  אליהו  של  אחייניתו  כבן  עצמו, 
"גדלתי  כי  העיד  החרות,  תנועת  מטעם  הראשונה  הכנסת  וחבר 
זאב  שייצגו  ומוצקה... עמדות  חזקה  לנו אמת  לתוך ההרגשה שיש 

ז'בוטינסקי ומנחם בגין היו נכונות אז ונכונות  גם היום". 

בתחושת  להתאהב  הלאומית,  התנועה  חברי  לנו,  נוח  "למה 
הנרדפות?" - שאל שר התיירות. "המטרה היא לשלוט על־פי דרכנו. 

אך אנחנו עושים זאת תוך כדי התנצלות". 

הוא הזכיר לדוגמה את הסכם השלום עם מצרים, ש"הוא דומה יותר 
לדרך שלהם  )מנהיגי תנועת 'העבודה'( מאשר לזו שלנו. היה צריך 
כדי  הלוחמת  המחתרת  לוחמי  של  נוסף  דור  ואולי  דור  עוד  לעבור 
ונרדפים... נמשיך להיות צודקים  להשתחרר מהתסביך של צודקים 

בלא מורא ובאמונה שלמה".  

ד"ר מיכאל פייגה, בירך בשם בית ההוצאה, ואמר כי על אף משקעי 
העבר, ז'בוטינסקי ותנועתו זכו שההגות שלהם תמצא מקום בו תצא 
לאור. דמותו של בן־גוריון מופיעה בספר זה בהרבה מאוד מקומות. 
לא תמיד באור חיובי. למרות הכול, הספר יצא לאור לא לשם איזון 

מלאכותי, אלא בזכות רמתו המחקרית הגבוהה.

פרופ' מעוז עזריהו, מאוניברסיטת חיפה, שיחד עם פרופ' יחיעם ויץ 
הינחו את המחברת בכתיבת עבודת הדוקטור שכתבה באוניברסיטת 
על  מיתוסים  מספר  בדבריו  שבר  עליה,  מבוסס  זה  שספר  חיפה, 
גדולה  תנועה  להקים  זכה  ז'בוטינסקי  כי  ציין  הוא  וקיפוח.  רדיפה 

 שר התיירות יריב לוין וד"ר אופירה גראוויס קובלסקי
 

הצודקים, הנרדפים 
ו... המנצחים

כחודשיים וחצי לאחר שהשתתף בערב השקת הספר "הצודקים 
מיכאל  ד"ר  הסוציולוג  נרצח  ז'בוטינסקי,  במכון  והנרדפים", 
פייגה, בהתקפת הטרוריסטים מכפר יטא, במתחם שרונה בתל־

אביב. בן 58 היה ד"ר פייגה במותו הטראגי, ובכך נגדעו חיי יצירה 
ומחקר פוריים.

בדברי הברכה הקצרים שנשא ב־31 במרץ מטעם ההוצאה לאור 
הופעת  לכבוד  הנגב,  אוניברסיטת  של 
ספרה של ד"ר אופירה גרוויס קובלסקי, 
הומור  חוש  כבעל  פייגה  מיכאל  נתגלה 
הנפלא  הארכיון  "בזכות  גדול.  וכידען 
שלכם - הספר  גם נראה יפה בצילומים 

ובסריקות". 

על  השני  הספר  "זה  הוסיף:  הוא 
על־ לאור  שיוצא  ותנועתו  ז'בוטינסקי 
בן־גוריון  מכון  ואם  בן־גוריון,  מכון  ידי 
ישגשג, ייצאו לאור יותר ספרים במורשת 

הימין"...  

ד"ר מיכאל פייגה – קרבן הטרור הפלסטיני
של  הווידאו  בערוץ  המסך  על  לראות  אפשר  שאותה  בהופעתו, 
היו  והטקסים  "הסמלים  כי  ז'בוטינסקי, אמר החוקר המנוח  מכון 
לדבר  ידעו  התנועה  ו"דוברי  החרות"  לתנועת  במיוחד  חשובים 
ולהתבטא". עוד אמר: "המימד הסימבולי, ההון התרבותי, היה דבר 
מרכזי לחרות של אותה תקופה", וציטט את ז'בוטינסקי שדיבר על 

הצרמוניה כתכונה המבדילה בין פרא לבן־תרבות.

כדבריו  שעוסק  המחקר  את  שיבח  הוא 
לתנועה  המחתרת  משלב  בטרנספורמציה 
את  להמשיך  לחוקרת  והציע  פוליטית, 
לי כבר  "יש  המחקר לשנים שלאחר 1965. 
ד"ר  אמר   - שלך"  ההמשך  לספר  הצעה 

פייגה לד"ר גרוויס קובלסקי, ולא זכה... 

ניחומים  מכתב  העביר  ז'בוטינסקי  מכון 
מערב  צילומים  תקליטור  בצרוף  למשפחה 
העיון, אחד האחרונים שבו השתתף החוקר, 
ד"ר  של  זכרו  יהי  הפלסטיני.  הטרור  קרבן 

מיכאל פייגה נצור בכתביו ובמחקריו. 
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את  מרגולין  סיים  עת  מ־1947,  החל 
החרים  האסירים",  לארץ  "מסע  כתיבת 
שהיה  מחברו,  את  הספר  את  הממסד 
העיתון  של  הקבועים  ממשתתפיו 

"חרות". 

ב־2010 הופיע התרגום הצרפתי המלא, 
כעת  והעברי.  הפולני  הגרמני,   - אחריו 
הושלם המעגל עם הופעת המקור הרוסי 

המלא. 

מחיר שני הכרכים יחד - 54 ₪   בלבד, 
"סטודיו  הדפוס  מבית  עצמי  באיסוף 
ברוך,  שבמקור   )clickbook.co.il( קליק" 

ירושלים, טלפון 0502386248. 

המקור  בשפת  לאור  יצאה  בתל-אביב,  שנכתב  אחרי  שנים   69
של  המלאה  המהדורה  שאולי,  מישה  מר  של  ביוזמתו  )רוסית(, 
מרגולין,  יולי  יהודה  ד"ר   מאת  האסירים",  לארץ  "מסע  הספר 

בחסות מכון ז'בוטינסקי. 

הספר מתאר את שהותו הכפויה עליו של הסופר התל־אביבי במחנה 
המרתקת  והעובדתית  הספרותית  לעדות  ונחשב  בסיביר,  העבודה 

ביותר של חיי היומיום במחנות העבודה הסובייטיים. 

בלי  פרקים,   12 הושמטו  )ניו־יורק(  מ־1952  הקודמת  במהדורה 
שד"ר מרגולין אישר זאת. המהדורה הנוכחית, המלאה, יצאה בשני 
"הדרך למערב", שבו תיאר הסופר  גם ספר־המשך  וכוללת  כרכים 
את שובו ב־1946 מגלות סיביר אל תל־אביב האהובה, אל אשתו ובנו 

שבמשך חמש שנים לא ידעו על גורלו. 

"המדינה שבדרך" לא רצתה לשמוע מילה רעה על ברית־המועצות. 
יהודה מרגולין

המסע לארץ האסירים – בגרסה מלאה

עומד  ז'בוטינסקי  איגרות  מפעל  בסדרת  הארבעה־עשר  הכרך 
שנה   ,1939 משנת  איגרות   303 מכיל  הכרך  בקרוב.  אור  לראות 
משה  ד"ר  עורך  המפעל  את  ז'בוטינסקי.  זאב  של  פטירתו  לפני 
הלוי שגם הקדים לו מסה ארוכה על הנושאים העולים מאיגרות 

כרך זה.

אליכם,  מכתבי  הגעת  שלפני  מהר,  כה  נעים  בימינו  "האירועים 
כותב  שונה",  כפסיפס  להיראות  עשוי  באופק  העננים  של  העיצוב 
ז'בוטינסקי באחד ממכתביו. ואכן קצב האירועים באותה שנה היה 

מדהים.

בכרך הזה מגוון רב של נושאים, כמו המאבק להצלת יהודי אירופה 
נגד  המאבק  ארץ־ישראל.  של  חופיה  על  הבריטי  ההסגר  ולפריצת 
יהודים מאירופה במושבות בריטיות שונות  ליישב פליטים  ניסיונות 
ראשי  נדרשו  שבה  ג'יימס,  סנט  ועידת  בארץ־ישראל.  במקום 
בארץ־ היהודי  הלאומי  הבית  בניין  על  לוותר  הציונית  ההסתדרות 
ישראל, על העלייה היהודית וכדומה. תגובת ז'בוטינסקי לספר הלבן, 
 - ג'  ובעלייה  ב'  בעלייה  מעורבותו  הבריטית.  האוריינטציה  שאלת 
אירופה  מזרח  במדינות  הדיפלומטית  הפעילות  המזויינת.  העלייה 

ובמדינות אחרות, ונושאים רבים אחרים.

אומר העורך ד"ר הלוי: "גם לאיגרות בכרך זה כמו בקודמיו, למרות 

בעולם  שנתחוללו  והתמורות  נכתבו,  מאז  שחלפו  הרבות  השנים 
ואצלנו, יש עדיין משמעות אקטואלית, ונושאים שונים אשר נדונים 

בהן הם אקטואליים גם בימים אלה. 

"כאז כן עתה נמשך המאבק המדיני והצבאי על זכותו של עם ישראל 
ויתורים  מישראל  שונות  מעצמות  דורשות  עתה  גם  כאז  ארצו.  על 
מדיניות  ברוח  הערבי־ישראלי,  הסיכסוך  יישוב  למען  לכת  מרחיקי 
הפיוס של שנות ה30, שהתבטאה בכניעה לאיומים ולטרור. כאז גם 

עתה קיימים חילוקי דעות פנימיים על הדרך לפתרון הסכסוך. 

למדינות  הדמוקרטיות  המעצמות  מנהיגי  נכנעים  בימינו  גם  "כאז 
טרור, ומוליכים שולל את הציבור בהכריזם, כי הסכמי הכניעה יבטיחו 
שלום יציב בדורנו. כאז כן עתה מאיימת האנטישמיות האלימה על 

קיומם של יהודים בארצות שונות באירופה".

דהיינו  ז'בוטינסקי,  איגרות  של  עברי  פירסום  הוא  כקודמיו  זה  כרך 
במקורן  שנכתבו  האיגרות  בעברית.  כאן  מתפרסמות  האיגרות  כל 
הימים.  באותם  נהוג  שהיה  ובכתיב  וכלשונן  ככתבן  הובאו  בעברית 
לעברית  תורגמו  האחרות,  בשפות  שנכתבו  זה  שבכרך  האיגרות 
במיוחד לכרך הזה. האיגרות בכרך זה נכתבו במקורן בשבע שפות: 

אנגלית, איטלקית, גרמנית, יידיש, עברית, צרפתית ורוסית. 
.

המאבק להצלת יהודי אירופה 
בכרך ה־14 של איגרות ז'בוטינסקי

כרך נוסף בסדרת כל כתבי זאב ז'בוטינסקי בשפה הרוסית, 
עומד לראות אור בעוד זמן קצר - דיווח עורך המהדורה, 
פליקס דקטור, להנהלת המכון. הכרך יכיל את מאמריו מן 
השנים 1907-1905, ויהיה הכרך הששי בסדרת הכתבים 
שנדפסים במינסק. בכנס אירגון "לימוד" שנערך בבירת 
בלרוס בחודש מאי, הציג מר דקטור )בצילום( את מפעל 
כתבי ז'בוטינסקי ברוסית. מכון ז'בוטינסקי שותף לפרוייקט 
החשוב הזה.

עוד כרך ברוסית



�0�0�0

חולקו פרסי מחקר לסטודנטים תשע"ו
טקס חלוקת פרסי לימודים ומחקר מקרנות המכון לשנת תשע"ו, לזכרו של דוד רזיאל, התקיים ביום ראשון כ"ד אב 
תשע"ו, 28 באוגוסט 2016. לאחר ברכות עו"ד ליאור חיימוביץ, מ"מ יו"ר מכון ז'בוטינסקי בישראל, ופרופ' אריה 
נאור, יו"ר הועדה האקדמית של המכון, הוענקו הפרסים לזוכים. בשמם נשאה דברי תודה מירי יהלום אשר הירצתה 
על "דימוי מול מציאות של חברי התנועה הרוויזיוניסטית בגטו וילנה". הזמרת דורית ראובני הנעימה במיטב שיריה 

ואמירה שטרן, מנהלת הארכיון, הינחתה את הטקס.

ואלה הזוכים בפרסים:

מקרן ע"ש חיים קוליץ 
ד"ר אמיר פלג־עוזיהו  - עבודה לקבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת בן־גוריון בנגב: "מנחם בגין והשואה: היסטוריה, פוליטיקה וזיכרון"

מקרן ע"ש חיים שיף למורשת, תרבות ואמנות
נדב היידקר - עבודה לקבלת תואר מ.א., אוניברסיטת חיפה: "הבחירות העירוניות הראשונות במדינת ישראל, נובמבר 1950"

מקרן ע"ש ד"ר אלכס רפאלי 
מירי יהלום  –עבודה סמינריונית לתואר מ.א., אוניברסיטת   תל־אביב: "יוסף גלזמן והתנועה הרוויזיוניסטית בגטו וילנה"

מקרן ע"ש שלמה וגילה ויגודסקי־ארבלי
עוז כהן - עבודה סמינריונית לתואר מ.א., האוניברסיטה הפתוחה: "השיכחה הפוליטית - חיילים אלמונים בחייהם ובמותם"

מקרן ע"ש חיה ודוד אילגובסקי
מעיין פרתי - עבודה סמינריונית לתואר מ.א.,  האוניברסיטה העברית: "זכויות המיעוטים בתורתו של ז'בוטינסקי"

מקרן ע"ש יהודית ואריה בן־אליעזר 
יפתח קולניק - עבודה סמינריונית לתואר מ.א., האוניברסיטה העברית: "תמורות במיתוסים המכוננים של הימין הישראלי"

מקרן ע"ש צבי הדסי ואריה מהולל
עדי בן עטיה ואור חזן - עבודה סמינריונית לתואר ב.א., האוניברסיטה העברית: "לימודי המשפטים של גולי המחתרות במחנות המעצר 

באפריקה"

מקרן ע"ש חיים שיף למורשת, תרבות ואמנות
רון דדון - עבודה סמינריונית לתואר ב.א., אוניברסיטת בן־גוריון בנגב: "מוטיבים מן הספרות העממית בספרו של זאב ז'בוטינסקי 'שמשון'"

מקרן ע"ש גרינשפן ושטורך לזכרו של יהודה בנארי
וראובן  אוירבך  רחל  של  השואה  בכתבי  במבחן  וערכים  "זהויות  העברית:  האוניברסיטה  ב.א.,  לתואר  סמינריונית  עבודה   - מנוחין  נדב 

פלדשוה"

מקרן ע"ש חיים גלזר
ואדים קוגן - עבודה סמינריונית לתואר ב.א., האוניברסיטה העברית: "זאב ז'בוטינסקי והלגיון היהודי במלחמת העולם הראשונה"

מקרן ע"ש חיים משה צירין
שנהב רוטנר - עבודה סמינריונית לתואר ב.א., האוניברסיטה העברית: "הקשר בין תהליכי סוציאליזציה לגיבוש זהות פוליטית"

פרסים לתלמידי תיכון:

מקרן ע"ש עליזה בגין
גיא מאירס - עבודת גמר, התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות: "שתי גדות לירדן: זו שלנו - זו גם כן?"

מקרן ע"ש ד"ר יעקב )קובה( שכטר
אסף אליעזר ספייב - עבודת גמר, ישיבת נתיב מאיר: "נשים במחתרת נשים בחזית"



יוצא לאור ע"י מכון ז'בוטינסקי בישראל
מייסד ומנהל ראשון: ד"ר יוסף פעמוני ז"ל
גליון מס' 58 אב תשע"ו, אוגוסט 2016
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ובמסגרתו  שמש,  בית  באזור  לטיול  יצאו  ז'בוטינסקי  מכון  עובדי 
בילו חצי יום בבית מורשת משטרת ישראל. 

הם צפו במוזיאון המרשים והחדש והאזינו לשתי הרצאות מרתקות: 
האחת של רפ"ק שלומי שטרית, ראש יחידת היסטוריה של המשטרה, 
על פקודת המעצר נגד מנחם בגין ב־1952, והשניה של ח"כ בני בגין, 

שהגיע במיוחד מירושלים, על הארכיון של מכתבי לכיש. 

עם  הבריטים  התמודדות  על  דוקטורט  עתה  כותב  שטרית  רפ"ק 
המרד הערבי בשנות השלושים. הרצאתו חשפה בתעוד ובמסמכים, 
אנשי  נגד  שהתנהלה  הפוליטית  הרדיפה  את  המשטרה,  מארכיון 

המשטרה חושפת: 
כך נרדפו אנשי "חרות" בקום המדינה

תנועת החרות בשנים הראשונים של המדינה.

ד"ר בגין פירסם עוד בשנת 2000 את ספרו "כי לא נראה את עזקה" 
גבי חרסים,  על  לכיש, מכתבים שנכתבו  - על מקורם של מכתבי 
שנה   2600 מלפני  ותקשורת  שפוליטיקה  מסתבר  ב־1935.  שנגלו 

ויותר מרתקות לא פחות מהפוליטיקה והתקשורת העכשוויות...

בציבוריות  ביותר  הנוכח  'הנפקד  בגין   מנחם  אבי  את  מכנה  "אני 
הישראלית'", פתח את דבריו ד"ר בני בגין, ולאחר ששמע כי ההרצאה 
הקודמת עסקה באביו, הוסיף: "אני מקווה שלפחות בהמשך היום 

לא תשמעו עוד בגין"...

שמונים־ושלוש שנים חלפו מאז נורה למוות ד"ר חיים ארלוזורוב, 
שני  על־ידי  היהודית,  הסוכנות  של  המדינית  המחלקה  ראש 
אלמונים, על שפת ימה של תל־אביב, נשא על נושא זה הרצאה 

יוסף רגב, החוקר מזה 12 שנה את הפרשה.

12 שנות מחקר בפרשת ארלוזורוב
רגב אף פירסם קובץ של מימצאיו, "רצח ארלוזורוב עוד חי" - עדויות 
ועובדות בפרשת 'רצח ארלוזורוב', שכדבריו - "ספר שהוא לא בדיוק 
והן מצטרפות  ביניים". קיימות עדויות רבות, אמר,  דוח  ספר, אלא 
יחד לתמונה די ברורה של מה שארע, שאכן שני הערבים הם שרצחו 

את המנהיג הציוני.

בן־גוריון  באוניברסיטת  לשעבר,  לימודי המחשב,  איש  לרגב, שהוא 
הייתה  )רגב(  ברמן  רעיה  אמו  זו.  בפרשה  אישי  עניין  גם  יש  בנגב, 
שושנה  הבריונים'  ל'ברית  וחברתה  האם  הבריונים".  "ברית  חברת 
נאסרו על־ידי הבריטים ב־1 באוקטובר  לימים אבולעפיה,  שמעוני, 

1931 ונדונו לחודש מאסר בכלא בית־לחם. 

הן יכלו להמיר את המאסר בקנס כספי, אך החליטו ללכת למאסר. 
הן ראו במאסר חלק מהמאבק לשחרור לאומי. 

הצעירות.  הנשים  לשבח את מאבקן של שתי  ציין  ז'בוטינסקי  זאב 
כי  ציין   ,1932 בינואר   15 מפאריז,  להן  שכתב  התשובה  במכתב 
"דרככן היא דרך נכונה. ולזכר אמץ הלב שנתבטא בבחרכן את הדרך 
לוח הברזל של קרן  ולא קנס(, הנני רושם אתכן על  הזאת )מאסר 

'תל־חי'."  

ז'בוטינסקי, ציין שלפני שמונים ושלוש  יוסי אחימאיר, מנכ"ל מכון 
ונרצח ד"ר אב"א אחימאיר  בגופו,  שנים נרצח ד"ר חיים ארלוזורוב 
בנפשו, בגלל עלילת הרצח שהדביקו חוגים שונים ביישוב על חברי 

"ברית הבריונים", בית"ר ותנועת ז'בוטינסקי.

ד"ר בני בגין ומכתבי לכיש היסטוריון המשטרה ועובדי המכון

יוסף רגב: "הרצח עוד חי"
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מכון ז'בוטינסקי ערך ערב השקת תערוכת הציורים האינטרנטית 
"ללא כחל ושרק" של יהושע אדרי ז"ל, מי שהיה הקריקטוריסט של 
יומון 'חרות' ועיתונים רבים אחרים: 'הירדן', 'המשקיף', 'הבוקר', 
ובקריקטורות  באיורים  חותמו  והותיר  רמת־גן',  'ידיעות  'הארץ', 
שפורסמו מעל דפיהם. כן אייר עטיפות לספרים, והשתתף בהפקת 

יומני 'כרמל פילם'. 

שהיה  למרות  אדרי,  יהושע  הקריקטוריסט  את  מכירים  מעטים 
"הקריקטוריסט הראשי בעיתוני התנועה הלאומית" - כדברי המנחה 
יוסי אחימאיר.  אולי בשל העובדה שתפוצתם הייתה קטנה, או אולי 
בשל העובדה שנפטר בדמי ימיו. "נחשפתי ליצירותיו ב'חרות', יומון 
תנועת החרות בשנים 1948 - 1965(. הוא הזדהה עם הרעיון הלאומי 
של זאב ז'בוטינסקי, היה חבר בית"ר עוד בוורשה, פולין, עיר הולדתו 

וחבר האצ"ל". 

אחימאיר הדגיש את החשיבה, המאמץ והזמן הנדרשים כדי לשרבט 
קריקטורה שתעורר צחוק, או כעס. רבות מהקריקטורות של אדרי 
בעיתונות הלאומית כוונו נגד 'שלטון מפא"י' והממסד הציוני באותן 

שנים. 

אולגה  הארכיונאית  של  בהפקתה  התערוכה  אוצר  שמיר,  א.  יורם 
גכמן, דיבר בשבח התצוגה האינטרנטית. קודם כל, היא פתוחה 24 
שעות ביממה, כולל שבתות וחגים. אפשר להיכנס ולצפות בה עם 

דברי אוכל ומשקה, ללא צורך בחנייה, או תשלום חנייה. 

כמו  שלא  אדרי.  של  מקוריות  עבודות  נותרו  ולא  כמעט  לדבריו, 
מכון  בארכיון  יצירותיו.  לשמר  דאג  לא  הוא  אחרים  קריקטוריסטים 
שנותרו  מקוריות,  עבודות  עשרה  שש  עם  תיק  נמצא  ז'בוטינסקי 

אתר המכון –
גם במובייל  שלכם

לעשרות  זכה  כבר  ז'בוטינסקי  מכון  של  האינטרנט  אתר 
אלפי גולשים מאז שודרג ושוכלל.

לאתרי  גלישה  של  וגוברת  הולכת  מגמה  לנוכח  עתה 
וטאבלטים,  חכמים  סלולר  מכשירי  באמצעות  אינטרנט 
גם  לאתר  לגלוש  ניתן  כי  הרחב,  לציבור  לבשר  יכולים  אנו 

במובייל האישי. 

אתם מוזמנים אפוא, באשר הינכם, לגלוש לכל תכני האתר 
מאתר  ולהינות  הסלולרי  המכשיר  דרך  ז'בוטינסקי  מכון 
למצוא  תוכלו   שבאמצעותו  ויעיל,  עיניים  מאיר  מותאם, 

בקלות כל מה שרציתם לדעת על ז'בוטינסקי ותנועתו.

התערוכה שפתוחה 
24 שעות ביממה

מתערוכה שנערכה לזכרו בשנת 1976, עשר שנים לפטירתו. שאר 
החומרים נלקחו מספריו ומהעיתונים בהם התפרסמו. 

שמיר קרא קטע מתוך הקדמתו של ח"כ מנחם בגין לספרו של אדרי, 
'ללא כחל ושרק', שבו כתב: "הצחוק של מר אדרי, אם מותר לומר 

כך, הוא רציני"...

והמציאות.  הקריקטורה  על  דברים  נשא  תרבות,  חוקר  אשד,  אלי 
ועד  לתולדות הקריקטורה, החל ממצרים העתיקה  דבריו התייחסו 
לימינו. השפעתה של הקריקטורה על השלטון ועל ההמון, על הסיכון 
שבה גם ליוצריה.  יעקב גרוס, חוקר תולדות הסרט העברי, סיפר על 
במצגת.  לוותה  הרצאתו  גם  פילם.  כרמל  ביומני  אדרי  של  שיתופו 

הבת נילי פרייז־אדרי נשאה דברים בשם המשפחה.

הבת נילי פרייז־ אדרי מצביעה על אחת הקריקטורות של אביה
בעת שביתת מערכת החינוך בשנות ה־60
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עורכת־הדין הנתייתית, עו"ד פנינה 
כרוסט  יוסף  של  בתו  היא  אלראי, 
לפניית  נענתה  באחרונה  ז"ל. 
ארכיוני  חומר  להעביר  הארכיון 
"אני  ובמשפחתה:  בה  הקשור 
הימים  מן  ביום  שאתפנה  מניחה 
)או שילדי יטלו את היוזמה לידיהם( 
ו'נעשה סדר' בים הניירת" - כתבה 

למנכ"ל המכון.

סיפר  את  בכתב  שלחה  בינתיים 
ב־  בית"ר  ראש  עם  שלה  המיפגש 

1938, וכך העידה:

הייתי אז בת 4 וילדת השעשועים של 
שטרם  בבית"ר,  חבריהם  וכל  הורי 
מי  החליט  עת.  אותה  להורים,  היו 
לראש  פרחים  שאגיש  שהחליט 
העולמי  הכינוס  בפתיחת  בית"ר 
הממושכות  ההכנות  לי  וזכורות 

והמדוקדקות לטקס החשוב הזה.

ההכנות כללו - 
תפירת חולצת בית"ר חומה, על־ א. 
זו  חולצה  תופרת.  אצל   מידתי,  פי 
פליסה  לחצאית  בהמשך  צוותה 

כחולה כהה.

עלייתי  של  מפרכים  אימונים  ב. 
לבמה עם הפרחים; הגשתם לראש 
כאשר  כלפיו  קידה  החווית  בית"ר; 
מחזיקות  וידי  כפופה  אחת  ברך 
של  סיבוב  הפליסה;  חצאית  בשולי 
180 מעלות, כולל קידה זהה כשפני 

אל הקהל וירידה מן הבמה.

דא עקא )כמו שאומרים עורכי הדין( - 
שכל פעולה שדרשה ריכוז או מאמץ 
לוותה אצלי, אותה עת, בחריצת לשון 
נלאים  בלתי  מאמצים  עשתה  ואמי 
לגמול אותי מן ה'רפלקס' הזה בעת 
הגשת  אכן,  המסובכות.  הקידות 
הפרחים והקידה הראשונה עברו ללא 
דופי. הקהל, בתורו, קיבל לשון ארוכה 

שגרמה מבוכה לבמאית המסורה...

ביוזמת מכון ז'בוטינסקי, התקיים באוניברסיטת תל־אביב כנס 
הופעת  לרגל  ז'בוטינסקי",  זאב  של  המתחדשות  "הפנים  על 
של  החדשה,  המדעית  במהדורה  הראשונים,  הכרכים  שלושת 
הכתבים האידיאולוגיים מאת זאב ז'בוטינסקי. הכתבים יוצאים 

על־ידי מכון ז'בוטינסקי ומרכז מורשת מנחם בגין. 

חיים  ע"ש  וישראל  הציונות  לחקר  המכון  בשיתוף  נערך  הכנס 
היהדות ע"ש  והמרכז למורשת  בישראל  ז'בוטינסקי  וייצמן, מכון 
צימבליסטה. במהלכו הושמעו שש הרצאות, ובירכו בו מנהלי שני 

המכונים - פרופ' מאיר חזן ומר מרדכי שריג.

הראשון,  המושב  יו"ר  אליאב־פלדון,  מירי  פרופ'  ההיסטוריונית 
כתבי  על  גדלה  ז"ל,  אליאב־לובוצקי  בנימין  של  כבתו  כי  סיפרה 
ז'בוטינסקי במהדורות הישנות בהוצאת ערי ז'בוטינסקי. "הוצאת 
כתביו במהדורה חדשה הוא מפעל חשוב מאוד ואני מברכת את 

העושים במלאכה", אמרה. 

הירצה  הכתבים,  מפעל  של  הראשי  העורך  נאור,  אריה  פרופ' 
לרומנטי".   קלאסי  בין  ישראל:  לארץ  ז'בוטינסקי  של  "יחסו  על  
והאקספרסיבי,  האינסטרומנטלי  והרומנטי,  "הקלאסי  אמר:  וכך 
הרציונלי והאמוציונלי התרוצצו ביצירתו של ז'בוטינסקי, ובעניינה 
של ארץ ישראל בא המתח שבין מרכיבים אלו לידי ביטוי מובהק". 

באוניברסיטה  הרוח  למדעי  מהפקולטה  גולומב,  יעקב  פרופ' 

הפנים המתחדשות של זאב ז'בוטינסקי
ניטשה  נורדאו,  ז'בו )על  ייחד הרצאתו לנושא: כה אמר  העברית, 
ו'שמשון'(. לדבריו, "בזכות קריאה מחודשת ברומן 'שמשון', באתי 
'יהדות השרירים' של  לידי מסקנה, שז'בוטינסקי דוחה את תורת 
מלך.  הוא  יחיד  כל  ב'שמשון'  נורדאו.   מקס  ד"ר  הציוני  המנהיג 
שמשון של ז'בוטינסקי רחוק מהדימוי של הבריון. ז'בוטינסקי העדיף 

את האישיות החופשית ברוחה".

ד"ר אמיר גולדשטיין, מהמכללה האקדמית תל־חי, נשא דברים על 
הנושא: האם היה ז'בוטינסקי תלמידו של אחד־העם? עוד במהפכה 
וז'בוטינסקי  )פברואר 1917(, פעלו אחד־העם  הרוסית הראשונה 
לאחד־ בניגוד  אולם  העברית.  והשפה  החינוך  התרבות,  בטיפוח 
העם ז'בוטינסקי כיוון פעילותו להמונים ולא רק לאליטה. יחד עם 

זאת, חתר לשלב בין הציונות של הרצל לבין זו של אחד־העם. 

לדבריו של פרופ' יעקב שביט מאוניברסיטת תל־אביב, אין מנהיג 
כמו  תחומים  של  גדול  כה  במגוון  שעסק  הרצל  לא  אפילו  ציוני, 
בתרגום,  בשירה,  עסק  המדינית  לפעילותו  בנוסף  ז'בוטינסקי. 
בספרות, מחזאות ועוד. הוא היה אירופאי מובהק. אולם בהיסטוריה 

קובע המעשה. 

עוד נשאו הרצאות ד"ר סבטלנה נטקוביץ ופרופ' זאב צחור, בכנס 
שהיה מרשים ומשך אליו קהל מתעניינים מגוון. הכתבים החדשים 

נמכרו במקום.

פרחים וקידה לראש בית"ר
וחריצת לשון לקהל

צילום של פנינה כרוסט שצולם בשנת 1937 ביבלוניצה במחנה קיץ של בית"ר.



1414

ְוַצְלָמֶות", כתב  ֵאיָמה  ּוְסִביֵבנּו  ַמִדים,  ְבִלי  ִהְננּו,  ַאְלמֹוִנים  "ַחָיִלים 
אברהם שטרן בכוונו לאנשי המחתרות שלחמו לעצמאות ישראל. 
אך יש עוד קבוצת גיבורים, שיכולים להתחבר בקלות למילות השיר. 
אלה הם פעילי העלייה בברית־המועצות, אנשים שסיכנו את הכל 
- את שלוות משפחתם, את חירותם ואף את חייהם - למען הרעיון 

הציוני ומימושו. הם היו חיילים אלמונים של המאבק לעלייה. 

ערב עיון אשר נערך ב־30 במרץ במוזיאון ז'בוטינסקי, בשיתוף הארגון 
"שישי־שבת ישראלי", נועד להסיר ולו במעט את מעטה האלמוניות 

מתופעת אסירי־ציון ומסורבי־עלייה באימפריה הסובייטית. 

עשרות צעירים דוברי רוסית צפו במיצג על אודות זאב ז'בוטינסקי 
ולמדו מפי חבר הנהלת המכון עו"ד אריאל בולשטיין על ראש בית"ר 
ומורשתו, ושמעו בשקיקה סיפורים על המאבק לשחרור יהודי ברית 

המועצות. 

ליפסקי,  סם  האוסטרלי  העיתונאי  של  בהרצאה  נפתח  הערב 
למסך  מעבר  אחיהם  למען  אוסטרליה  יהודי  למאבק  שהוקדשה 
כיצד  הזאת, תיאר  היה מעורב בפעילות  ליפסקי, שבעצמו  הברזל. 
את  לעורר  לכאורה,  רחוק  במקום  קטנה  יהודית  קהילה  הצליחה 
החברה  את  לרתום  ואף  בריה"מ  יהודי  בסוגיית  העולם  התעניינות 
האוסטרלית, לרבות העיתונים והמערכת הפוליטית, להפעלת לחץ 

על שליטי המדינה הקומוניסטית. 

הממשלה  הייתה  אוסטרליה  שממשלת  לאחר  ליפסקי,  לדעת 
הראשונה בעולם שדרשה במפגיע מברית המועצות לאפשר ליהודים 
לצאת ממנה באופן חופשי, היה קל יותר גם לממשלת ישראל לנקוט 

בקו תקיף יותר כלפי ברית המועצות.

מבריה"מ  לעליה  המאבק  את  תיאר  אחימאיר  יוסי  המכון  מנכ"ל 
יותר  מתאים  מקום  אין  כי  אמר  הוא  הישראלית.  הראות  מנקודת 
מלקיים את הכנס הזה מאשר במוזיאון ז'בוטינסקי, על שם המנהיג 
תחסל  הגולה  ולא  הגולה  את  "חסלו  השואה:  לפני  שזעק  הציוני 

אתכם". 

לצד  ועבודתו  העולם,  של  זה  עלו מחלק  עצמו  אחימאיר  של  הוריו 
נושא  עם  מחדש  אותו  הפגישה  ז"ל  שמיר  יצחק  הממשלה  ראש 
העלייה. משתתפי הערב שמעו בעניין רב כיצד ראש ממשלת ישראל 
ברית  שערי  לפתיחת  להביא  כדי  ובעולם,  בארץ  במרץ  פעל  דאז 
העולים  נשירת  תופעת  את  למנוע   - פחות  לא  וחשוב  המועצות, 

לארצות הברית ומדינות אחרות. 

חיילים אלמונים של המאבק לעלייה

בתקופת  בחזית  קטנה  כילדה  תלאותיה  על  סיפרה  ברודצקי  טינה 
במוסקווה  הציונית  במחתרת  פעילותה  השנייה,  העולם  מלחמת 
מאסר.  למחנות  ושליחתה  הק.ג.ב.  על־ידי  מעצרה  ה־50,  בשנות 
הקשים  ברגעים  גם  אבל  הגיהינום,  מדורי  שבעת  את  עברה  טינה 
ביותר שמרה על האמונה בצדקת הדרך ועל הנחישות להילחם על 
זכותה לעלות לארץ ישראל. את השם "אסירי ציון" טינה לא אוהבת. 

"אנחנו היינו לוחמי ציון".

מסורב  ובעבר  ה"סירובניקים"  תופעת  חוקר  בייזר,  מיכאל  דר' 
עליה בעצמו, סיכם את הערב בתיאור מדוקדק ומפורט של החיים 
ברית־ תקופת  את  חוו  שלא  היום,  של  צעירים  הסירוב.  בתקופת 
על  שנחתה  מכה,  של  המשמעות  את  להבין  יתקשו  המועצות, 
משפחה שביקשה אישור עלייה לישראל וסורבה על־ידי השלטונות. 

כל  ונשללו  הדלתות  כל  בפניהם  נסגרו  העבודה,  מן  פוטרו  ההורים 
האפשרויות. גם הילדים סבלו: בגן ילדים או בבית הספר שטפו להם 
את המוח בסיפורים על נפלאות החיים בגן העדן הסובייטי, ובבית הם 
פגשו מציאות שונה בתכלית. "מסורב העליה לא יכול היה לדעת לאן 

יישלח ומתי - לישראל או לסיביר, למחרת או כעבור עשרים שנה".

חבר ההנהלה אריאל בולשטיין, שיזם את האירוע, מסר, כי קבוצות 
אל  להגיע  צפויות  ישראלי"  "ששי־שבת  האירגון  מטעםן  נוספות 

המכון.

הילדה ממעלה עקרבים - זה שם ספרה האוטוביוגרפי של מירי 
פירסטנברג, שהיתה כבת 5 כאשר ניצלה מהטבח שביצעו ערבים 
מחגיגות  מאילת,  דרכו  שעשה  "אגד"  אוטובוס  בנוסעי  מירדן 
עשור לשיחרור העיר הדרומית. זה היה ב־1954. בטבח נרצחו בין 
היתר אביה של מירי, נהג האוטובוס ומי שהיה לפני קום המדינה 

חבר לח"י, אמה ואחיה.

בדפוס, בספר המרתק שכתבה,  מירי  סיפורה העלתה עתה  את 
ועל כך סיפרה לחברי עמותת מכון ז'בוטינסקי באסיפתם הכללית 
במאי שעבר. טבח מעלה ערבים בוצע 13 שנה לפני שיחרור שטחי 
המכון.  מנכ"ל  מעמד  באותו  אמר  הימים,  ששת  במלחמת  יו"ש 
למשמע דבריה של מירי, איש מהנוכחים לא נשאר אדיש והיו מי 

שמחו דמעה מעינם.

הטבח שקדם ל"כיבוש השטחים"

אסירי־ציון לשעבר -  טינה ברודצקיה וד"ר מיכאל בייזר
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את  המספרת  מצגת  באינטרנט  העלה  גבירצמן  בני  העיתונאי 
הוא  כך  ועל  בתל־אביב,  ג'ורג'  המלך  ברח'  השקמה  עצי  קורות 

מספר ל"חדשות המכון":

רחוב המלך ג'ורג' )על שם המלך האנגלי ג'ורג' החמישי( בתל־אביב, 
הנשקף מחלונות מכון ז'בוטינסקי, סלול על תוואי של דרך עתיקה, 
שהייתה משולבת מימי קדם בדרך הים המיתולוגית; דרך חשובה, 
בין  צבא,  ואנשי  סוחרים  של  שיירות  רבים  דורות  במשך  עברו  בה 

מצרים לבין אשור ובבל. 

במאה ה־19 נודע התוואי הזה בשם "דרך סומייל", כי הוא קישר בין 
יפו בדרום לכפר סומייל בצפון )כיום: ליד צומת הרחובות אבן־גבירול 
וארלוזורוב(. שם זה נשמר עד אמצע המחצית הראשונה של המאה 
ה־20, כאשר תל־אביב הצעירה והגדלה ללא הרף בלעה את הדרך 

והחליפה את שמה לרחוב הכרמל. 

ניצלו מכריתה 
השיקמה  עצי  בזכות  הזה,  הרחוב  את  חיבבו  תל־אביבים  הרבה 
יפה־ כל עץ  היה  ימים  אותם  לאורכו. בארץ הצחיחה של  הפזורים 

ב־1933,  בעיריה  מישהו  החליט  כאשר  ולכן,  פלא,  בגדר  צמרת 
לכרות את העצים הללו, כי "הם מפריעים לתנועה" - קמה מהומה 
והעיתונים של אותם ימים מלאו כתבות הקוראות לבטל את ההחלטה 
הנמהרת. הרעש התקשורתי עשה את שלו - והעצים הזקנים נותרו 

במקומם עד עצם היום הזה. 

אז מי, בעצם נטע את העצים הללו מלכתחילה ומתי? מקור חשוב 
לעניין זה מהווה מפת ה־PEF, ששורטטה ב־1877 על־ידי משלחת 
של הקרן הבריטית לחקירת ארץ ישראל. במפה זאת מופיעים הן יפו 
והן הכפר סומייל וכן דרך סומייל המקשרת ביניהם. משרטטי המפה 
סימנו עליה, בין השאר, גם עצים ומטעים - אבל דרך סומייל עצמה 

מופיעה במפה כשהיא חשופה לחלוטין, ללא כל סימן של עץ. 

ארבעים שנה לאחר מכן, ב־1917, בימי מלחמת העולם הראשונה, 
צולם האיזור שמצפון ליפו על־ידי מטוס סיור גרמני - ובתצלום זה 

מופיעה דרך סומייל כשלאורכה נטועים עצי שיקמה רבים.

בתל־אביב  ביותר  הקשיש  השיקמה  שעץ  לחשוב,  מקובל  כיום 
הלא  ציון  הפיוט:  של  התיבות  )ראשי  ציהתל"י  ברחוב   ביפו,  ניצב 
תשאלי לשלום אסירייך, שכתב יהודה הלוי(. גילו של העץ הזה נאמד 
האוויר  ומתצלום   PEFה־ לאור מה שעולה ממפת  במאתיים שנה. 
הגרמני, סביר להניח, שהעצים הצעירים יותר, בדרך סומייל, ניטעו 
ממש אחרי פירסום המפה, כלומר אחרי 1877. אם אכן כך הדבר, 

הרי שכיום עצים אלה הם בני כמאה וארבעים שנה.

ומי היו הנוטעים? 
כפי הנראה, היו אלה חקלאים ערבים מסומייל, שעיבדו את השדות 
להם  איפשרה  ליפו  הדרך  לאורך  השיקמים  נטיעת  לכפר.  מסביב 
ליהנות מפירותיהם ומקורות העץ שהופקו מגזעיהם, מבלי שיצטרכו 
להם  נתנה  גם שהדרך  לעיבוד. מה  ראויות  להם קרקעות  להקצות 

גישה נוחה לעצים, בכל עת שיחפצו בכך. 

השיקמים כבר בני 140 שנה

הפגנה בצל שיקמה - מבט מחדר המנכ"ל



161616

יו"ר הכנסת "קפץ" לביקור וקרא להפיץ
רעיונותיו הליברליים של ז'בוטינסקי

דיבורו,  בתוכן  ביטוי  לידי  בא  אינו  שמיר  יצחק  קרובות  "לעתים 
אלא בשתיקתו. בעצם היותו כפי שהוא. מדינאי, הרואה את הנולד 
אותו  המכירים  אלה  חולם:  מאשר  יותר  חזון  בעל  מעשה,  ואיש 

מעריצים אותו. הוא אדם שלם, הומוגני, עשוי מקשה אחת. 

"אין בו דבר שהוא מלאכותי. מדובר באדם, שהיה מוכן ועדיין מוכן 
וקיומה של המדינה  כבודה  למען  להקריב הכל  רגע מחייו,  בכל 

היהודית, שבעצמו סייע להקמתה"

דברים שכתב הסופר וחתן פרס נובל לשלום אלי ויזל,  לזכרו של 
ראש הממשלה השביעי יצחק שמיר ז"ל, בספר שהפיק והוציא 

לאור ב־2008 מכון ז'בוטינסקי  "יצחק שמיר כסלע איתן". 

ויזל סיפר עוד על פגישותיהם, כי "עמו דיברנו רק על ההווה. הוא 
מעולם לא הזכיר את נעוריו בפולין. הרפתקאות מתקופת לח"י? 
מה  אותו  עיניין   לא.  מעולם   - במוסד?  תפקידו  לא.  מעולם   -
מה  לדעת,  רצה  הזה תמיד  ובנושא  ובארה"ב.  בצרפת  מתרחש 

היתה השפעתם של האירועים על ישראל".

ארבע שנים מלאו לפטירתו של יצחק שמיר, והנה גם רעו, פרופ' 
ויזל, הסופר והאינטלקטואל, איננו עוד. עדותו המיוחדת על  אלי 
מערכת היחסים המיוחדת ששררה בין המדינאי הישראלי והסופר 

היהודי - תישאר חקוקה לעדי עד, כסלע איתן.

בין אלי ויזל ליצחק שמיר

במכון  לביקור  הפסח  ערב   בא  אדלשטיין  יולי  ח"כ  הכנסת  יו"ר 
ז'בוטינסקי ואיחל חג חרות שמח לעובדי המכון ולחברי הנהלתו, 
בספר  כתב  וכך  החשובה.  עבודתם  על  אותם  משבח  כשהוא 
העבודה  על  רבה  תודה  ז'בוטינסקי,  מכון  אנשי  "לכל  האורחים: 
לנו  אין   - עברנו  של  רחבה  ידיעה  ללא  עושים.  שאתם  החשובה 

עתיד". 

ז'בוטינסקי.  במכון  מבקר  הכנסת  שיו"ר  הראשונה  הפעם  זו  אין   
והשימוש המעוות  ליברליות  הגדרת המושג  לבעיות של  הוא מודע 
יריבי התנועה הלאומית. הוא דיבר על "חטיפת המושג  העושים בו 
'ליברל' על־ידי צד אחד של המפה הפוליטית". לכן, הוא רואה לחיוני 

בהפצת רעיון ראש בית"ר לציבור הרחב גם בנושא זה. 

יו"ר הכנסת הציע לערוך סדרת מפגשים סביב נושא זה בהשתתפותם 
ישמח להעניק  גבוהה. הוא עצמו  של מרצים מהמוסדות להשכלה 
ובעולם  שלנו  בפוליטיקה  שלנו,  בחברה  חיוני  נושא  "זה  חסותו. 

המערבי כולו". 

אסיר  היותו  בעת  "חוויותיו"  על  אדלשטיין  יולי  סיפר  זה  בהקשר 
הקומוניסטית.  בברית־המועצות  מחדש  לחינוך  העבודה  במחנות 

במחנות אלה היו כאלפיים אסירים מחמישים לאומים שונים. 

פעם, הוא שח בפני אחד ממפקדי המחנה שהיה במצב רוח טוב, כי 
כולם שונאים כאן זה את זה על רקע לאומי שונה. אבל "אני היחיד 
שלא שונא את האחר מתוך שאני מכבד את העם שלי והלאום שלי. 
ומי שמכבד את הערכים שלו, מכבד גם את הערכים הלאומיים של 

זולתו". 

היו"ר אדלשטיין, שזכה לצאת מעבדות לחרות, להגיע למחוז כיסופיו 
בית המחוקקים  ולמעמד הרם של העומד בראש  ישראל  - מדינת 
בברית־ נעוריו  מתקופת  זיכרונות  מארחיו  בפני  העלה  שלה,  

המועצות הקומוניסטית. 

להכיר  למד  ז'בוטינסקי,  של  כתביו  לחשיפת  שזכה  מתוך  לדבריו, 
את יצירותיו של חיים נחמן ביאליק. "לא בטוח שהמקור טוב יותר". 
התנועתית  בפעילותו  שצבר  בניסיון  לסייע  הבטיח  הכנסת  יו"ר 

והממלכתית לפעילות החשובה של המכון. 
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הסדנה למדריכי מחנות הקיץ של תנועת בית"ר לקראת מחנות הקיץ התקיימה - איך לא - במוזיאון ז'בוטינסקי, 
תחת עינם הפקוחה של שני  אנשי בית־שמש: משה שיטרית מנהל המוזיאון ויוסי דהן ראש ההנהגה הארצית.

השירים קלחו בזה אחר זה, והקהל לא פסק מלשיר בהתלהבות יחד 
עם הזמרת יוצאת צוות הווי של הנח"ל נגה אשד )בצילום( - בערב 

חג האהבה, טו באב תשע"1, שהתקיים במוזיאון ז'בוטינסקי. 

הפעם הוקדש האירוע לאהבת תל־אביב, כאשר קריין "קול ישראל" 
דן כנר )בצילום( קרא 12 שירים מתוך הספרון של שלמה סקולסקי 
שני  קרא  אחימאיר  יוסי  והמנחה   ,)1947( תל־אביב"  לך,  "אשירה 

קטעים משנות העשרים על העיר. 

בגדוד העברי,  "נשברו  קצין  כי כשהיה  ז'בוטינסקי,  בראשון מספר 

זוכרים את סקולסקי, נפרדים מנחצ'ה
המשקפים שלי, והשלכתים על החול, והמקום הוא חשוב מאוד, כי 
על זוג משקפיים שבורות נבנתה עיריית תל-אביב". השני הוא רשמי 
ביקור מ-1925 של ד"ר זאב פון וייזל, שהכתיר את תל־אביב כ"עיר 

המזמרת". 

שעה קלה לפני תחילת האירוע, הובא למנוחות בכפר־סבא המלחין 
נחום נחצ'ה היימן, ולזכרו שרה נגה אשד  את אחד משיריו. במארז 
תקליטי שירי בית"ר, האצ"ל ולח"י, שהפיק גרשון סתיו וערך היימן, 
של  ונבנית",  אבנך  "עוד   - נחצ'ה  שהלחין  שירים  כמה  כלולים 

סקולסקי ו"שיר הצבעים" או "שיר הדגל" של ז'בוטינסקי.
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פעמוני,  יוסף  ד"ר  של  לפטירתו  שנים   50 מלאו  השנה  בתחילת 
מייסדו ומנהלו הראשון של מכון ז'בוטינסקי, איש בית"ר והאצ"ל 
וממניחי היסוד לקופת חולים לאומית. פעמוני נולד ב־1902 בעיר 
סנט־פטרבורג בשם יוסף גלוקמן ועלה לארץ ב־1925, לאחר שגורש 
מברה"מ בשל פעילותו הציונית. בארץ שילב עבודה רפואית בצד 

פעילות מחקרית וציבורית ענפה והותיר אחריו כתבים ומאמרים.

ידידו חיים  להלן דברים שכתב עליו ביומנו )מחברת 17, עמ' 104( 
לזר )באדיבות בתו ד"ר שרה אוסצקי־לזר(:

15.1.1966
ובתוגה.  ובעצב  באבל  פנינו  את  קידמה  החדשה  האזרחית  השנה 
ביום שבת בבוקר, האחד בינואר 1966, ט' טבת תשכ"ו הוציא את 
עבר  שם  אביב,  בתל  איכילוב  החולים  בבית  פעמוני  יוסף  נשמתו 
בדיאגנוזה  החולים  לבית  נתקבל  הוא  כן.  לפני  ימים  שלושה  ניתוח 
בלתי ברורה, כאילו אבנים בכיס המרה, אך התברר כי היה לו גידול 
פרידלנדר  ד"ר  המנתח   הרופא  החליט  ניתוח  כדי  ותוך  בתרסריון 
להוציא את הגידול, תוך תקווה שאם החולה יחזיק מעמד נכונים לו 
עוד שנה שנתיים של חיים עלי אדמות. לולא היה מבצע את הניתוח, 
היה פעמוני ממשיך לחיות עוד חודשיים־שלושה תוך כאבים ועינויים 
- עינויי גוף ונפש, ועל כן החליט הרופא לנסות את מזלו - אך לא 
ירד  הדם,  לחץ  ירד  שוק,  פעמוני  קיבל  הניתוח  למחרת  נתמזל; 
הדופק עד דרגה מבהילה, הכליות הפסיקו לפעול ורק נס עוד יכול 

היה להצילו, אך הנס לא התרחש.

ההלוויה וההספדים
עם צאת השבת התאספנו במשרדי מרכז קופ"ח, נציגי כל מוסדות 
פרסום  עצמי  על  קיבלתי  אני  ההלוויה.  סדרי  על  והחלטנו  התנועה 
עמדה  כן  להלוויה.  תחבורה  וסידור  בעיתונות  ברחובות,  מודעות 
את  עתי"ם  מסרה  ואכן,  עתי"ם  סוכנות  עם  בקשר  שלי  חיה'לה 

הידיעה שהעברנו לכל העיתונים ביום ההלוייה ולמחרת.

הקברות  בבית  נקבר  הוא  רבת משתתפים.  הייתה  עצמה  ההלוויה 
בנחלת יצחק בקרבת מקום לקברותיהם של אבא אחימאיר וירמיהו 

הלפרין - ידידיו הקרובים משך שנים רבות.

תמונה מעזבון חיים לזר )מימין(, ביחד עם יוסף פעמוני )משמאל( ואל"מ יוסף כרמל

חמישים שנה לפטירת מייסד המכון
)עדות מתוך יומנו של חיים לזר(

זה  היה  כאילו  מדי,  והארוכים  הרבים  ההספדים  היה  לפגם  טעם 
יצר  על  לוותר  מוכנים  אנשים  אין  אלה  צער  ברגעי  אפילו  בנקט. 
הדברת שלהם ולא רוצים להבין כי דבר זה גורע מכבודו של הנפטר 

ולא מוסיף. אף אינם מבינים כי זה גורע גם מכבודם שלהם עצמם...
הציוני  בקונגרס   1946 שנת  בסוך  בראשונה  פעמוני  את  הכרתי 
ידידות הדוקים משך כל השנים,  קיימנו קשרי  ומאז  בבאזל־שווייץ, 
מאז הגיענו לארץ. ראיתיו כמעט יום־יום במשרד - בעבודה, ראיתיו 
במכון ז'בוטינסקי, שמעתיו כאשר היה מתנה צרותיו ומרירות ליבו 

- וזה לא חסר לו. 

הערכתי את תכונותיו הארגוניות וידיעתו לבצע דברים רבים, שנבתר 
מאחרים לעשותם. האזנתי לעצותיו, נהניתי מעזרתו באיסוף חומר 
לכתיבת ספרי, דורבנתי על ידו לעשות דברים, שאולי לא הייתי עושה 
או לא מעריך אותם. הוא היה שותף לכל פעולותיי שנגעו לתקופת 
הכין  שבאחרונה  בכתביו,  דפדפתי  הפרטיזנים.  ולמלחמת  השואה 
במרץ רב ובמהירות עצומה, כאילו הרגיש שקיצו קרב ועליו להזדרז. 
הרביתי  ובאחרונה  הרבות  לפעולותיו  הערכתי  את  בפניו  הבעתי 
לשבחו על כתביו וגם הייתי אומר לו כי מקנא אני בזריזותו הרבה, בעוד 
אני איני מסוגל לכתוב ולהכין את מה שברצוני לכתוב במהירות כה 
גדולה. כמעט כל יום היה עולה ונכנס לחדרי ומספר על התקדמותו 
הטרידו  אשר  את  מספר  היה  וגם  בכתיבתו  שחלפה  היממה  משך 

ואשר על לבו.

בפנתיאון הלאומי
מופלא,  אדם  שהיה  לפעמוני,  מהימנה  הערכה  לתת  ידי  קצרה 
היו חשובות מאד למען התנועה בכל  יחיד במינו. פעולותיו הרבות 
דרכי חייו, מיום עלייתו לארץ לפני ארבעים שנה. כל השנים האלה 
יצירות   - דוגמתם  שמעטים  ויצירה  ופעילות  מעשים  רצופות  היו 
שיישארו קיימות משך שנים רבות ואולי גם דורות רבים, כגון הקמת 
לבית  ייהפך  עוד  ואשר  ז'בוטינסקי  למכון  שהפך  בית"ר,  מוזיאון 

אולפנא לחוקרים ולהיסטוריונים. 

פעמוני קנה לו מקום כבוד בכותל המזרח של הפנתיאון הלאומי של 
עם ישראל בארצו, במולדתו ובמדינתו. יהי זכרו ברוך.
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הנשיא בא למכון לספוד ליהודית בנד ז"ל
כדי  ז'בוטינסקי,  למכון  הגיע  ריבלין  רובי  ראובן  המדינה  נשיא 

להשתתף באזכרה ליהודית בנד ז"ל ונשא דברים לזכרה. 

יהודית בנד, ילידת תל־אביב ויקירת העיר, שהיתה יו"ר הליכוד סניף 
מרכז תל־אביב וחברת הנהלת נשי חרות, נפטרה ב־27.3.2016. היא 
הייתה עשרות בשנים חלק בלתי נפרד מבית ז'בוטינסקי בתל־אביב, 
עשרות  לאורך  כתליו,  בין  שהתנהלה  השוטפת  בפעילות  ומעורה 

בשנים. 

כמי  וממשי,  מפלדה  עשויה  הייתה  שיהודית  ציין  ריבלין  הנשיא 
שהוכיחה בכל דרכה, כי אפשר להיות 'חירותניקית' ולפעול לטובת 

המדינה.

כן הספידו אותה שר המדע והחלל אופיר אקוניס, יו"ר הנהלת נשי 
חרות יעל שמרגד וחברתה בת שבע שטראוכלר, אשר ציינה כי "לפני 
ושרים  ליהודית, של ח"כים  כל מערכת בחירות הייתה עלייה לרגל 

שביקשו ממנה עזרה, תמיכה וגיוס קולות".

הנשיא ריבלין והשר אקוניס בערב הזיכרון במכון ליהודית בנד ז"ל

שגריר האיחוד האירופי בישראל, מר לארס פאבורג אנדרסן מדנמרק, ביקר ב־
29 במרס 2016 במכון ז'בוטינסקי וקיים שיחה נוקבת עם ראשי המכון וצעירי 

הליכוד, בנושא "קיר הברזל" של זאב ז'בוטינסקי ומשמעותו לימים אלה. 

בדיון זה השתתפו צעירי הליכוד: דוד שאין, אריאל קלנר, זיו הרשקוביץ, עמרי 
אקוניס, תמיר ורצברגר, וכן חבר ההנהלה אריאל בולשטיין ומנהל המוזיאון משה 
שטרית. קודם לכן, הציג לו המנכ"ל יוסי אחימאיר את המכון ופעילותו והעניק 

לשגריר שי - את הספר "עולמו של ז'בוטינסקי" באנגלית. 

האירופי  האיחוד  מדינות  התערבות  על  טענות  בדבריו  דחה  אנדרסן  השגריר 
הערבים  של  חוקית  בלתי  בנייה  ובעידוד  ישראל  מדינת  של  הפנימיים  בחיים 

בשטחים שהם במחלוקת מדינית. 

השגריר האירופי גילה פתיחות ללמוד על משנתו של זאב ז'בוטינסקי, במיוחד 
בשאלות המדיניות ובמערכת היחסים עם שכנינו הערבים. בספר האורחים של 
שהתמקד  ]ז'בוטינסקי[  במכון  המעניין  הביקור  על  רבה  "תודה  כתב:  המכון 
ב'קיר הברזל'. בעקבות השיחות שהיו לי כאן, יש לו - ל'קיר הברזל' - עבורי 

השגריר אנדרסן עם דוד שאין )משמאל( ועמרי אקוניס )מימין(משמעות חדשה". 

השגריר האירופי מול צעירי הליכוד
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להסכם  שנה   110 ימלאו  השנה  בסוף 
במכון  התארחה  המועד  ולקראת  הלסינגפורס, 
פינלנד  של  היוצאת  השגרירה  ז'בוטינסקי 

בישראל, גב' לינה־קאיבה מיקולה. 

"היסטוריה היא תמיד מרתקת - אמרה למארחיה 
הקשר  על  לשמוע  ושמחנו    - פינלנד  שגרירת 
והרקע ל'ועידת הלסינקי' משנת 1906. מאחלים 

לכם ולמדינת ישראל כל טוב".

הראשונה  המזכירה  עם  יחד  שבאה  לשגרירה, 
המכון  כי  נמסר,  האקאנן,  אולה  גב'  בשגרירות 
והזמין  השנה,  בסוף  האירוע  את  לציין  מתעתד 

את שיתוף הפעולה של השגרירות. 

התעודות  לאורחות   הוצגו  המחשב  מסך  מעל 
ביניהן  היסטורית,  ועידה  מאותה  והתצלומים 
בפינלנד.  המבקר  ז'בוטינסקי  של  תמונות 
השגרירה דיברה על ייחודה של פינלנד באירופה, 
ועל  עצמאותה   על  השומרת  קטנה  כמדינה 

עיקרון הניטרליות שלה.

ועידת הלסינגפורס מלפני 110 שנה

שגרירת פינלנד עם אמירה שטרן ואריאל בולשטיין

ועידת הלסינגפורס )הלסינקי( - 1906. ז'בוטינסקי - שלישי מימין בשורה האמצעית.
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עם  ושוחחתי  ז'בוטינסקי  במכון  "ביקרתי 
מאוד.  מעניינת  שיחה  הנכבדה  ההנהלה 
חשוב  חלק  היא  ז'בוטינסקי  שמורשת  הבנתי 
כך  ישראל".  ארץ  של  המודרנית  בהיסטוריה 
כתב )בעברית!( שגריר בולגריה בישראל,  ד"ר 
המכון  של  האורחים  בספר  מיכאלוב,   דמיטר 

בתום ביקורו.

מנהלת הארכיון, אמירה שטרן, הציגה לשגריר 
והתנועה  בית"ר  מתולדות  ותצלומים  תעודות 
שערך  מביקורים  וכן  בבולגריה,  הרביזיוניסטית 
מלחמות  שתי  בין  זו  במדינה  בית"ר  ראש 

העולם.  

למד את  בארץ  מיכאלוב, שבשלוש שנותיו  מר 
יחסים  יש  לבולגריה  כי  אמר  העברית,  השפה 
טובים וברית הדוקה עם ישראל יותר אפילו עם 

מדינות מערב אירופה. 

שגריר בולגריה
זוכר לטובה

את יצחק שמיר

ישראל  בין המדינות שלנו,  פורה  "כולי תקווה לשיתוף פעולה 
ומדיניים  פוליטיים  לאישים  לידה  ערש  הייתה  אשר  ובלארוס, 

רבים של המדינה היהודית; ולאישים בולטים בתחומים רבים".

דברים אלה כתב שגריר בלארוס בישראל מר ולדימיר סקבורצוב 
בתום ביקורו במכון ז'בוטינסקי בתל־אביב. עוד כתב: "בעניין רב 
לעובדים  מאחל  אני  ז'בוטינסקי.  מכון  של  הפעילות  את  למדתי 
לשימור  בפעילות  מרובה  הצלחה  זה  מחקרי  ארכיוני  מרכז  של 

המורשת המדינית והתרבותית־ספרותית של זאב ז'בוטינסקי".

היהודית  בהיסטוריה  בלארוס  ציין את מקומה של  מנכ"ל המכון 
יליד  שהיה  אחימאיר  אב"א  ד"ר  אביו  מורשת  לרבות  והציונית, 
וזיכרונות מעיר  הכפר דולגי שליד בוברויסק וכתב סיפורים רבים 
עולם  או  "אטלאנטידה  ספרו,  את  לשגריר  הגיש  הוא  הולדתו. 
ששקע", ובו רישומים של איליה רודוב, יליד בוברויסק, שבינתיים 

עלה ארצה.

ספר נוסף שהוענק לאורחו הוא הכרך הראשון של כתבי ז'בוטינסקי 
)ברוסית(, שמפיק המכון ומודפסים ב...מינסק, בירת בלארוס.

משהוזכר בשיחה כי שלושה נשיאים ושלושה ראשי ממשלה של 

זכרונות מבוברויסק 
לשגריר בלארוס

הוא עוד הכיר את ראש הממשלה המנוח 
איש  היה  שמיר  לדבריו,  שמיר.  יצחק 
והוא יחד עם רעייתו שולמית  עקרונות 
החל  בולגריה,  סופיה,  ילידת  לוי,  לבית 
המדיני  בתהליך   ,1985 בשנת  עוד 
מזרח  למדינות  ישראל  התקרבות  של 
אירופה, לרבות רוסיה, ברית המועצות 

ישראל הם ילידי בלארוס, ציין השגריר סקבורצוב, כי שני נשיאים, ילידי 
בלארוס כיהנו בו זמנית: לוקשנקו ופרס.

השגריר הבלארוסי וספרו של  אב"א אחימאיר 

השגריר הבולגרי - שיחה בעברית

באותם הימים, ובולגריה. 

"שמיר על אף צניעותו הוא מנהיג מדיני 
וזכויות רבות, שהותיר  בעל שיעור קומה 
חותמו על הידוק יחסי ישראל עם מדינות 

העולם". 
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ראש ממשלה יהודי וסגן ערבי
ז'בוטינסקי  זאב  ורבי  מורי  במכון  לבקר  הגדולה  הזכות  לי  "היתה 
במצודת זאב בתל־אביב. אין לי ספק שהקריאה על ז'בוטינסקי ז"ל 
תרמה ואף עיצבה את דרכי הפוליטית" . כך סיכם סגן השר ח"כ איוב 

קרא את ביקורו במכון ז'בוטינסקי כאורח ההנהלה.

המ"מים(  )חמשת  חברתי  היה  ז"ל   "ז'בוטינסקי  הוסיף:  הוא 
אמירתו  עם  מזדהה  אני  מכל  יותר  אבל  הברזל(,  )קיר  ואידיאולוגי 
שיום יבוא - כך הוא מקווה - ויובילו את ישראל ראש הממשלה יהודי 

וסגן לא יהודי ולהיפך - כמובן אחרי קבלת קיר הברזל". 

במכון  הדרוזי  המגזר  בני  של  לביקורים  ידאג  כי  אמר  קרא  איוב 
ז'בוטינסקי ויעשה כמיטבו לחיזוק של מוסד המורשת התנועתי. 

ח"כ אבי דיכטר משלים 
משבצות חסרות 

תפיסתו  את  רבה  במידה  עיצבו  ב־1903  קישינוב  "פרעות 
כמי  אני,  ז'בוטינסקי.  זאב  של  והביטחונית  האזרחית  הציונית, 
הכסף,  מגש  על  ישראל  מדינת  את  שקיבלו  אלה  עם  שנימנה 
לאזהרות  שעו  שלא  אלה  של  גורלם  היה  מה  בשרי  על  למדנו 
לפני  והן  הראשונה  העולם  מלחמת  לפני  הן  ז'בוטינסקי,  של 
נגדעו כל  המלחמה הנוראה שהחלה ב־1939. באותה מלחמה 

שורשי משפחתי." 

החוץ  ועדת  יו"ר  )הליכוד(,  דיכטר  אבי  ח"כ  כתב  אלה  דברים 
והביטחון של הכנסת, בספר האורחים של מכון ז'בוטינסקי, בתום 
ביקור היום במכון, והוא הוסיף: "כאן במכון, אתם משלימים לי את 
אחרים, משבצות שלא תמיד  ולרבים  לי  חסרות,  אותן משבצות 

זכינו להכירן".

עם  יחד  מטכ"ל  בסיירת  שירותו  משנות  זיכרונות  העלה  האורח 
מי שעתיד להיות ראש הממשלה בנימין נתניהו, ועל היכרותו עם 
יונתן )יוני( נתניהו ז"ל. הוא מצא עניין באטלס העברי הראשון של 

יישובים ומקומות שהיום  ז'בוטינסקי ופרלמן )1926(, ומשמות 
בלב המחלוקת הפוליטית שבין ימין לשמאל. 

אורחת מ"המחנה הציוני"
ח"כ איילת נחמיאס־ורבין, מסיעת "המחנה הציוני", הפתיעה 
את עובדי מכון ז'בוטינסקי כשהגיעה לביקור במכון, שבמהלכו 
נפגשה עם קבוצה של מנהיגים צעירים דוברי אנגלית במסגרת 

תכנית "עמיתי מימשל" מטעם מרכז מורשת בגין. 

במהלך האירוח קיבלו המשתתפים סקירה קצרה על פועלו של 
זאב ז'בוטינסקי בדגש על תרומתו למפעל העפלה לארץ־ישראל, 

ושמעו את הרצאתה של ח"כ נחמיאס־ורבין. 

נחמיאס־ורבין לשיחה עם מנכ"ל  איילת  נועדה  לאחר ההרצאה 
המכון יוסי אחימאיר ומנהל המוזיאון משה שיטרית, בה הוחלפו 
והרלוונטיות שלו לבעיות  ז'בוטינסקי  זאב  רשמים על פועלו של 

היומיום. 

הח"כית, שזו לה פעם ראשונה שהיא מבקרת במכון ז'בוטינסקי, 
הביעה את התפעלותה והציעה לקיים במכון רב שיח - על השיח 

הציבורי בישראל ובכנסת. הרעיון נתקבל בחיוב. שר הרווחה חיים כץ משוחח עם הארכיונאית אירנה ברדן,
בעת שביקר במכון ז'בוטינסקי

ביקור השר חיים כץ
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ח"כ דוד ביטן:
מכון ז'בוטינסקי
חשוב לישראל

להדגיש  חשוב  ולליכוד.  ישראל  למדינת  חשוב  ז'בוטינסקי  "מכון 
העובדה  לאור  במיוחד  ז'בוטינסקי,  ערכי  על  הנוער  את  ולחנך 
שמשנתו מתאימה גם להיום". כך כתב ח"כ דוד ביטן )הליכוד(, 
ישיבת  שכלל  ז'בוטינסקי,  במכון  ביקורו  בתום  האורחים  בספר 
עבודה וצפייה במיצג "זאב ז'בוטינסקי - מעגל חיים". הוא הבטיח 

למארחיו לסייע למכון ולקדם את ענייניו.

)הליכוד(  קורן  נורית  ח"כ  ערכה  ז'בוטינסקי  במכון  ראשון  ביקור 
וזכתה לשבחים על תמיכתה בהצעת החוק המעניק פטור מארנונה 

לאריכיונים ציבוריים. 

הארץ־ הלאומית־הציונית,  המורשת  שימור  החוק תאפשר  הצעת 
"ולסייע להם לנצל את משאביהם  וההיסטוריה היהודית,  ישראלית 
זו". את הצעת החוק הגישה עמיתתה לסיעה, ח"כ  לטובת עבודה 

נאוה בוקר, יחד עם ח"כ יוסי יונה )המחנה הציוני(. 

ח"כ קורן סיפרה על פעילותה כחברת ועדות כלכלה, רווחה, חוקה 
וחינוך, בעיקר למען  אוכלוסיות מוחלשות, ועל השדולה למען חקר 
עומדת  שהיא  החטופים,  ובלקן  מזרח  תימן,  ילדי  בפרשת  האמת 

בראשה.

מקדמים
פטור מארנונה

"ארכיון ז׳בוטינסקי הינו אוצר של ממש לחוקר 
הגנאלוגי" - כתב ד"ר אלי בראונר, חבר עמותת 
הגנאולוגים, לאחר מפגש עמותת "איגרה" למחקר 
גנאולוגי ב־20.3.16 במכון ז'בוטינסקי. במפגש הציגה 
אמירה שטרן, מנהלת הארכיון )בצילום(, את המקורות 
למחקר גנאלוגי במכון ז'בוטינסקי. "ביום העיון - מוסיף 
ד"ר בראונר - נפתחו לנו השערים. יש שם מידע על 
חיילי האצ"ל ולח"י וגם על הגדודים העבריים. וכמובן על 
ז׳בוטינסקי. כמה המציאות היהודית הייתה יכולה להיות 
שונה אם היו מאזינים לאזהרותיו. מידע מרתק ששווה 
לעיין בו גם ללא מטרה מחקרית".

כנס גנאולוגים
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