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 אוניברסיטת חיפה, החוג ללימודי ארץ ישראל

 פרופסור יחיעם ויץ :מנחה

 בז אוסצקי :מגיש 

 

 תקציר - עבודה סמינריונית לתואר שני בנושא 'יחסו של שמואל תמיר למנחם בגין'

טבעי להנהגה בתנועת החרות. הוא היה פרקליט מזהיר, אך היה מועמד עו"ד שמואל תמיר, 

עזב, חזר ושוב עזב את תנועתו, הקים מפלגה והשתתף בהקמתה של  .ואף יהיר סורר פוליטיקאי

אחרת ובסופו של דבר לא מיצה את הפוטנציאל המנהיגותי שלו. בין הגורמים לכך היו מזגו 

על היחסים העכורים בין שני האישים הללו  .ןהביקורתי והסוער ויחסו האמביוולנטי למנחם בגי

המשברים החמורים ביותר בתולדות שני . פרק הזמן בו מתמקדת העבודה הוא בין העבודה כתבהנ

מסתמכת בעיקר על ספרו  היא. 1966 - עידה השמיניתוול 1951 - עידה השנייהוותנועת החרות, בין ה

על מספר ספרים ומאמרים אקדמיים המנתחים של שמואל תמיר, 'בן הארץ הזאת', והאוטוביוגרפי 

 חיים לזר. ,יומניו של סבי ז"ל  - מקור ראשוניעל את תנועת חרות. כמו כן 

. תמיר היה בן למשפחה 64בן  1987-בירושלים כשמואל כצנלסון ונפטר ב 1923-שמואל תמיר נולד ב

וזיציה הימנית. יותר מכובדת ומרתקת אליה השתייכו בזמן היישוב אנשים מממסד מפא"י ומהאופ

על  כותב בספרומכל נקשר תמיר לדודו יוסף כצנלסון שהיה ממנהיגי התנועה הרוויזיוניסטית. תמיר 

רוב ו"עלילת הדם וומציין את רצח חיים ארלוז ,ההשפעה הגדולה שהייתה לדודו יוסף עליו

 המרושעת" בעקבותיו, כרגעים מכוננים בחייו.

הוגלה עם חברי  1947-זור ירושלים. בהיה ממפקדיו באבהמשך ו 15תמיר הצטרף לאצ"ל בהיותו בן 

 1948-שם החל ללמוד משפטים. הוא חזר לארץ ב ,אצ"ל נוספים שנתפסו על ידי הבריטים לקניה

פרש מחרות והחל לעבוד בעריכת  1953-והיה לראש מחלקת ההסברה של תנועת חרות הצעירה. ב

ם התרסה מול משטר מפא"י. גולת הכותרת של דין. בעשור הבא ניהל שורת משפטים שעיקר

 משפטים אלו היה 'משפט קסטנר'.

כיהן ראשית מטעם חרות, אחר כך מטעם 'המרכז החופשי' שחבר  ,1965בשנת תמיר היה לח"כ 

,  וכיהן כשר המשפטים הפך לראשונה לחבר ממשלה 1977מטעם ד"ש. באוקטובר  1977-לליכוד, וב

הוא בדברי הספד שכתב חיים לזר ביומנו לאחר מותו של תמיר ציין:"...  .משלתו הראשונה של בגיןב

אולי אחד הבולטים בין ראשי התנועה ובין הפוליטיקאים מכל  –היה נואם גדול, כשרוני מאד 
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המחנות. לו היה יציב ובעל אורך רוח בוודאי היה מגיע להנהלת התנועה ואולי גם להנהגת המדינה, 

תו לזיגזגים רבים בתנועות הפוליטיות ולבסוף נשאר מבודד ובודד. הוא היה אך מזגו הסוער הניע או

הבולט ביניהם משפט קסטנר. ועוד ניתן לרשום גדולות  –פרקליט גדול והתפרסם במשפטים רבים 

  1.ומזגו"לולא אופיו  ,שותונצורות שעשה ופעל, ואשר מסוגל היה עוד לע

התקשה להשלים בתחילת דרכה עם העובדה  ,טיםכמו אחרים בתנועת בית"ר/רוויזיוניס ,תמיר

ממשל שהושתת על  ,שהתנועה משתתפת במשחק הפוליטי של הממשל במדינת ישראל הצעירה

מפלגת מפא"י היריבה ההיסטורית והלא לגיטימית לדעתם. הוא גם ראה בגישתו של בגין להגעה 

 לשלטון ולהחלפתו בדרך הפרלמנטרית טעות.

הוא אולם בתנועה הציונית.  ועה הרוויזיוניסטית שקראה לשינויהמשך לתנתמיר ראה בתנועת חרות 

עה הרוויזיוניסטית מציין כי כבר בימיה הראשונים של חרות היא בחרה במגמה של ניתוק מן התנו

אך בגין לא הסתפק  ,. תמיר התרעם על כך ואמר כי כולם הכירו במנהיגותו של בגיןואפילו מבית"ר

בכך והחליט שיש להתחיל מבראשית כדי לבצר את מנהיגותו ואת ייחודו. בגין הקים את חרות 

כמפלגתו של האצ"ל. על ידי כך רצה לדחוק את עסקני הצה"ר ולהבטיח כי הוא יהיה נציגה היחיד 

 .2של התנועה הרוויזיוניסטית וממשיכו היחיד של ז'בוטינסקי

כמו אחרים בחרות, . 3קובע תמיר ת"מפי אדם שיש לו סיכוי למנהיגו ת ביקורתבגין לא יכול לשא"

הולכים אחריו כמנהג 'חצר תו הטוטאליטרית ואף לא חסך שבטו מן האת בגין על מנהיגו תמיר ביקר

 רבי וחסידיו'. היו אלו מנהגים זרים לו בתור אדם משכיל בעל אישיות עצמאית רווית בטחון עצמי

 בל מרות.אשר לא יכול לק

שנים(,  10פער הגילאים ביניהם היה קטן יחסית ) .בין בגיןביטוי לפער התרבותי בינו ל גם היה בכך

למרות הסכמות רבות בין  העברי והמרדני. 'צבר'אך בגין היה בן 'דור המדבר' הגלותי ותמיר ה

יותר סלד  מנהיגותו של בגין ועודקשה להשלים עם הת תמירעל עניינים אידיאולוגים,  השניים

 הפכפכה. הרכבת ווממאישיותו ה
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בשני המשברים הגדולים של חרות השתמש בגין כידוע ב'נשק ההתפטרות', ובשניהם גם תמיר פרש 

מחרות. לנוכח התנהלות זו ניתן להצביע על חוסר מיומנותו הפוליטית של תמיר אשר לא השכיל 

 .ולגבי ללמוד לקח, שכן תוצאות שני המשברים היו כמעט זהות

אצל תמיר הבנה כי בגין  מצואניתן ל ,עבודההשתלשלות האירועים המתוארת בלאורך  ,יחד עם זאת

ונות הביקורת כלפי בגין תיחד עם קי ,וכי יש לו זכויות רבות. כלומרמרכזית הוא דמות היסטורית 

הוביל כל לומנהיג שיכולשעבר מפקד האצ"ל כיראת כבוד כלפיו  חש תמירעדיין  ,ודרך הנהגתו

 . לחילופי השלטון

כי י, לאור היחסים העכורים בין האישים אך נוכח הימצאותם באותה תנועה, ניתן להיווכח לדעת

 לזרמים מקוםגם ניתן  ,ההתלכדות סביב המנהיג יחד עם. בחרות, יתה תנועה חד גוניתיחרות לא ה

ויכוחים מנוגדות להנהגה והתקיימו  ת דעותואישים שונים להעלהייתה אפשרות לו מגוונים

 . ותדמוקרטיחברה ובמדינה כיאה למפלגה פוליטית ב ,ערעורים על החלטותו


