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יוצא לאור ע"י מכון ז'בוטינסקי בישראל
מייסד ומנהל ראשון :ד"ר יוסף פעמוני ז"ל
גליון מס'  51טבת תשע"ב ,ינואר 2012

כתבי ז'בוטינסקי – המהדורה החדשה:
הכרך "לאומיות ליברלית" נכנס לדפוס
שלושה כרכים מהסדרה החדשה של כתבי זאב ז'בוטינסקי ,שמפיק
מכון ז'בוטינסקי בשיתוף עם מרכז מורשת מנחם בגין ,מתוכננים
לראות אור במהלך שנת  .2012המפעל הוא בעריכתו הראשית של
פרופ' אריה נאור ,ולצידו פועלת ועדת היגוי בהרכב :מרדכי שריג ,יוסי
אחימאיר ,אמירה שטרן ,פרופ' מרדכי תמרקין ,הרצל מקוב ,משה
שעל־פוקסמן וישראל מידד.
הכרך הראשון "לאומיות ליברלית (א)" ,העוסק במאמריו הנוגעים
ללאומיות ולליברליזם ,נמצא בשלבים אחרונים של עריכת לשון והכנה
לדפוס .עריכת הכרך והכנתו התארכה בגלל בעיות הנוגעות ,ראשית
כל ,לאיכות התרגומים (כל המאמרים בכרך זה נכתבו ברוסית) ,וכן
לשאלות פילולוגיות הנוגעות לתרגום מרוסית לעברית ולתרגום
של ביטויים ושמות מאיטלקית לרוסית ומשם לעברית (חלק ניכר
מהמאמרים נכתב באיטליה ומנתח נושאים שעלו מתוך האקטואליה
האיטלקית של הימים ההם).
הכרכים "לאומיות ליברלית (ב)" ו"ארץ ישראל" נמצאים בשלב מקדמי
של עבודה .הוכנה רשימת מאמרים לכרך השני של לאומיות ליברלית,

וכן נמצאת בהכנה רשימת המאמרים לכרך "ארץ ישראל".
לדברי העורך הראשי ,פרופ' אריה נאור ,רשימת מאמרי ז'בוטינסקי
העוסקים בלאומיות וליברליזם ארוכה ביותר ,ועשויה להצדיק אף
שלושה כרכים ,וזאת קודם שמגיעים להגות הכלכלית-חברתית,
המשקפת היבטים אחרים של הליברליזם הז'בוטינסקאי.
הכרך "לאומיות ליברלית (ב)" יכיל כארבעים מאמרים .חלקם תורגמו
כבר לעברית .יש צורך להשוות את התרגום למקור קודם שיימסרו
לעריכת לשון; אחרים קיימים רק ברוסית ויש לתרגמם.
בכרך "ארץ ישראל" יכללו מאמרים ונאומים בעברית ,ביידיש ,בגרמנית
ובאנגלית .גם כאן היקף החומר עשוי ,לדעת העורך ,להצדיק לפחות
שני כרכים .כבר בראשית פעולתו הציונית עסק ז'בוטינסקי בענייני
ארץ ישראל ,ומקומה בהגותו הלך וגדל בתקופת המנדט הבריטי,
במקביל למשקלה במערכות פעילותו המדינית.
כתב :יואב עפרי

"בעיר ההרגה" של ביאליק
בתרגום לרוסית של ז'בוטינסקי
חוברת נדירה ברוסית של הפואמה "בעיר ההרגה" ,מאת ח .נ .ביאליק ,בתרגומו של זאב
ז'בוטינסקי ,נמסרה לאחרונה לארכיון של מכון ז'בוטינסקי על־ידי ד"ר אלכסנדר ליבין.
בשער החוברת נכתב:

תרגום מעברית והקדמה זאב ז'בוטינסקי
הוצאת "קדימה" אודסה1906 ,
הוצאת "קדימה" ( 1905-1916אודסה 1917-1922 ,פטרוגראד) עסקה בעיקר בנושאים
ציוניים.
הפואמה "משא נמירוב" (השם הקודם של "בעיר ההרגה") פורסמה בקובץ "הזמן" ב־
 1904ותורגמה לרוסית על־ידי ז'בוטינסקי באביב .1904

ספרייתו האישית של ז'בוטינסקי 500 :כותרים 19 ,שפות
(ראו עמוד )2

בלשים בספרייתו האישית של ראש בית"ר
לאחרונה הסתיים קיטלוג ממוחשב של הספרים  -כ־ 500כותרים ב־ 19שפות מרביתם
באנגלית ,צרפתית ,גרמנית ,עברית ורוסית ,וכן ספרים בודדים בשפות בסקית ,וולשית,
ערבית ,אספרנטו.
הספרים הינם בנושאים שונים ומגוונים :היסטוריה ,פילוסופיה,
יהדות ,ספרות ושירה ,כלכלה וחברה ,מדעי הטבע וגיאוגרפיה,
אנציקלופדיות ,ספרי לימוד לשפות ומילונים וגם מדריכי נסיעות,
ספרי כיס של רומנים וספרות בלשים.

בתחומים שונים בהם נעזר במאמריו הרבים.
מעניין לראות גם את שפע הוצאות הספרים בעברית שפעלו
באירופה בין שתי מלחמות העולם :הוצאות אשכול ,הספר
ועינות בברלין ,הוצאות יצירה ,תושיה מדע ,מרכז ושטיבל
בוורשה ,הוצאת שכטר מקישינב שהוציאה ספרי לימוד
בבוטניקה וזואולוגיה ועוד.

ספרים רבים הוענקו לז'בוטינסקי כשי על־ידי מחבריהם או
מידידים ובני משפחה .הקדשותיהם מגלות הערכה וחיבה.
ספרייתו של אדם חושפת את עולמו הפנימי ותחומי התעניינותו
ואף ניתן ללמוד ממנה רבות על הזמן והתקופה בהם פעל .עיון
ברשימת הספרים בספרייתו של ז'בוטינסקי מגלה את תחומי
התעניינותו הרבים והמגוונים ,והידע הרב שלו בשפות.

מדריכי נסיעות בספרייתו של ז'בוטינסקי מלמדים על המקומות
הרבים בהם שהה במסעותיו הרבים לקהילות היהודיות ברחבי
אירופה ובארצות הברית .ידועה אהבתו של ז'בוטינסקי לספרות
בלשים .בשבתו בכלא עכו אף תרגם עם חבריו את ספרי שרלוק
הולמס .עשרות ספרי הבלשים והרומנים שנמצאו בספרייתו,
הנעימו בוודאי את זמנו במסעותיו הרבים בעולם ובלילות בהם
שהה לבדו בבתי מלון.

ניתן לזהות שרבים מהספרים שימשו את ז'בוטינסקי כחומר
עזר לכתביו ולמאמריו .הספרים ללימוד שפות שונות ששימשו
לו ללימוד עצמי וכדגם לספרו "תרי"ג מלים" ,אטלסים מהם
שאב מידע ליצירת האטלס העברי הראשון שיצא לאור בהוצאת
הספרים שלו "הספר" ,ספרים עם מידע ונתונים סטטיסטיים

הקיטלוג נעשה על ידי הספרנית גב' שושנה ויינטראוב ,בסיוע
צוות הארכיון.
כתבה :אמירה שטרן ,מנהלת הארכיון

הקדשה של הצייר והמאייר היהודי האמריקני ,ארתור שיק

הקדשה של הרב נתן מיליקובסקי ,סבו של ראש הממשלה בנימין נתניהו


מחזה על ז'בוטינסקי ובן־גוריון,
רומן על ז'בוטינסקי וטרוצקי
עם זאת ,חיים וייצמן ראה בז'בוטינסקי את היורש האמיתי בראשות
התנועה הציונית.

"תמיד היתה לי הסתייגות מז'בוטינסקי ,פרט לאמירתו 'אם לא
תחסלו את הגולה  -הגולה תחסל אתכם' .ז'בוטינסקי לא כל כך עיניין
אותי  -עד שקראתי את ספרו של דן מירון" .כך התוודה הסופר א.ב.
יהושע ,בערב החגיגי ,שהתקיים בבית אריאלה בתל־אביב ,לרגל צאתו
לאור של הספר "הגביש הממקד  -פרקים על ז'בוטינסקי המספר
והמשורר" ,בהוצאת "מוסד ביאליק".

"ההדרה באה גם מסיבות אחרות  -ז'בוטינסקי נראה לקוראי הספרות
כספקן מדי ,בעת שהאתוס הספרותי שלנו עוצב בידי י .ח .ברנר.
ז'בוטינסקי הביא תפיסה שונה לגבי תפקיד האמנות .הוא היה תלמידו
של ניטשה ,ולתפיסתו תפקיד האמנות ליצור הרפתקה ,חן ,בהירות,
קיצור .ז'בוטינסקי בא לומר לספרות ,,שהיא חייבת להיות משחק .שיר
הוא משחק צלילים ,עצוב בתוכנו ושמח בצלילו .אין הוא המשך החיים.
המשחק  -הוא טעם החיים.

בדבריו גילה הסופר יהושע ,כי השלים בימים אלה כתיבת מחזה על
ז'בוטינסקי ובן־גוריון ,שיועלה בתיאטרון הקאמרי בעוד כמה חודשים.
"חשתי דרך הניתוח הספרותי של איש טראגי זה ,בודד ,אבן יסוד
בתנועה שהקים ,כי ז'בוטינסקי בתנועתו הוא כבן־גוריון בתנועת
העבודה".

"אין פה ניגוד בין ימין לשמאל ,אלא בין שתי מסורות ,והמסורת של
ז'בוטינסקי לא היתה מקובלת .ז'בוטינסקי אומר 'לימדו לצחוק' ,קחו
את החיים כמו משחק ,וזוהי צוואה רוחנית לכולנו".

הסופר א .ב .יהושע הוסיף ,כי "המגע בין הפוליטי לספרותי  -מרתק.
התנועה הציונית נוצרה על־ידי אבות מייסדים ,שיש להם זיקה לספרות.
מנהיג שיש לו חזון לעתיד ,הוא בעצם סופר .דרך הכרת האישיות
הספרותית של ז'בוטינסקי ,באמצעות ספרו של דן מירון ,חזרתי
לאישיותו הפוליטית .מספר העיון של דן מירון נולד אצלי המחזה ,הסב
על פגישת בן־גוריון וז'בוטינסקי ב־ ,1934חלקו דמיון ,חלקו תיעוד".

פרופ' מירון הקדיש מלות שבח למפעל ההוצאה לאור של איגרות
ז'בוטינסקי ,והזכיר שבימים אלה יצא הכרך ה־ .11יש בכרכים הללו -
אמר " -יופי שלא תמיד ניתקלים בכמותו בעולם הספרותי והפוליטי.
זוהי פריסה של קשת צבעים של אישיותו .הכל יש באיגרות הללו .גם
טירחת העניינים האירגוניים והפוליטיים".

החוקר דן מירון קבע באותו מעמד ,כי ז'בוטינסקי הודר מן העיון
הספרותי אצלנו ,עשו לו דמונולוגיה במסגרת מאבק פוליטי אכזרי,
כאשר תנועתו עמדה בשלב מסויים בתחרות קשה עם תנועת העבודה.

יצויין כי גם ההיסטוריון פרופ' זאב צחור השלים באחרונה כתיבת רומן
על יחסי ז'בוטינסקי וטרוצקי ,וכתב היד נמסר לדפוס.

יוזמת המכון ליום י"ב בטבת בבתי־הספר
בנושא מעמד האשה ושיוויונה
חטיבות הביניים והחטיבות העליונות וכוללת:

ביום ראשון .8 ,בינואר ,חל יום ז'בוטינסקי בבתי הספר ,על פי חוק
ז'בוטינסקי  -ציון פועלו וזכרו .לקראת המועד ,יזם מכון ז'בוטינסקי
פנייה אל שר החינוך גדעון סער והציע לו ,שיום ז'בוטינסקי השנה
יוקדש לנושא שיוויון האשה על פי משנת זאב ז'בוטינסקי.

 .1זאב ז'בוטינסקי :תקציר ביוגראפי.
"ה ָּד ַרת נשים" ולברור התופעה
 .2יחידת מבוא קצרה לבירור המושג ַ
של הדרת נשים במרחב הציבורי הישראלי.
 .3יחידה מרכזית לבירור הגותו של ז'בוטינסקי על מקומה ,תפקידה
ומעמדה של האישה בתנועה הציונית ובמדינת ישראל ולגיבוש
עמדה ערכית בסוגיה האקטואלית .יחידה זו מורכבת משלושה
סעיפי משנה:
 lז'בוטינסקי ומאבקו לשוויון זכויות אזרחי לנשים.
 lתפקיד הנשים במימוש החזון הציוני במשנתו של ז'בוטינסקי.
 lתכונותיה הייחודיות של האישה בתפיסת ז'בוטינסקי.

שר החינוך הרים מיד את הכפפה והפעיל את המטה לתרבות ישראל
שבמשרדו ,בראשות גב' ציפי קוריצקי .ואכן ,על־פי הנחיית המשרד,
קיימו המורים בבתי הספר ברחבי הארץ עם תלמידיהם דיון על הנושא,
שנהפך לאקטואלי בימים האחרונים ,לנוכח תופעת הדרת האשה
שנתגלתה במלוא חריפותה במגזרים שונים בחברה הישראלית..
להלן ההנחייה שנשלחה מן המטה לתרבות ישראל לבתי הספר:

מכון ז'בוטינסקי העביר למטה לתרבות ישראל את החומרים
הרלוונטיים ,הן מתוך הספר "דמות האשה בעיני ז'בוטינסקי" בעריכת
פרופ' יוסף נדבה ,והן מן הספר "עולמו של ז'בוטינסקי" בעריכת משה
בלע.

עפ"י חוק זאב ז'בוטינסקי (זכרו ופועלו) התשס"ה ,2005 ,אחת לשנה,
ביום י"ב בטבת יוקדש זמן בבתי הספר ללימוד פועלו וחזונו הציוני של
זאב ז'בוטינסקי.
מטרותיו של חוק זה הן להנחיל לדורות את חזונו ,מורשתו ופועלו של
זאב ז'בוטינסקי ,לציין את זכרו ולהביא לחינוך הדורות הבאים ולעיצוב
מדינת ישראל ,מוסדותיה ,יעדיה ודמותה בהתאם לחזונו הציוני.

כדי להרחיב את ידיעותיהם על זאב ז'בוטינסקי ופועלו ,ולעיון בכתביו,
נאומיו ויצירתו ,המליץ משרד החינוך למורים ,לגלוש אל אתר מכון
ז'בוטינסקי באינטרנטhttp://www.jabotinsky.org/hebsite/Content/ :
t2.asp?pid=350&sid=4

השנה ,לאור האירועים האקטואליים בחברה הישראלית והסערה
הציבורית סביב התופעה של הדרת נשים במרחב הציבורי ,אנו מבקשים
ללמוד על זאב ז'בוטינסקי מתוך תפיסתו הליברלית את מעמד הנשים
ומקומן באומה המתחדשת בארץ ישראל.

וכדי להרחיב את בירור תפיסתו הליברלית של ז'בוטינסקי,
הומלץ לעיין באתר המטה לתרבות ישראלhttp://cms. :
education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/
/Tarbutisraelmoreshet/HomreyLemida/eeshim/yom_jabutinski

בהודעת המטה למורים נאמר ,כי יחידת לימוד זו מיועדת לתלמידי


"מועדון המכון"
גילויים מרתקים ואנקדוטות משעשעות
בסדרת ההרצאות על קיר הברזל וביטחון ישראל
מאות משתתפים נטלו חלק בתשעת המפגשים .ההרצאות "עשו כותרות" בתקשורת ,בעיקר בגלל כמה
"שמות חמים" :השר משה יעלון ,אלוף (מיל') פרופ' יצחק בן ישראל ,אלוף (מיל') עוזי דיין ,כתבת קול
ישראל כרמלה מנשה ,וראש המוסד לשעבר שבתי שביט.
ביום הראשון של  2012נחתמה סדרת ההרצאות "קיר הברזל וביטחון
ישראל" ,שנערכה כחלק מ"מועדון המכון" .הסדרה ביקשה לשלב
פרספקטיבות שונות על תפישת קיר הברזל של זאב ז'בוטינסקי,
והקפידה על משלב של קולות מתחומים שונים :צבא וביטחון ,אקדמיה
ופוליטיקה ,תקשורת והיסטוריה.
האירוע האחרון בסדרה היה מהנה במיוחד :ערב מרתק על קולנוע
ישראלי והיסטוריה ציונית ,בהנחייתו של החוקר והבמאי יעקב גרוס.
קהל הבאים למוזיאון ז'בוטינסקי נהנה מהקרנת סרטים תיעודיים
נדירים ,שלוו בהנחייתו של גרוס .בערב נכחו שניים מוותיקי צלמי
העיתונות מיכה בר־עם ,חתן פרס ישראל לצילום לשנת  ,2000ושלמה
ערד ,ונטלו בו חלק חובבי קולנוע רבים ואנשי אקדמיה ,חלקם מבקרים
חדשים במוזיאון ז'בוטינסקי.
סדרת "קיר הברזל וביטחון ישראל" ,שבה השתתפו מאות מידידי מכון
ז'בוטינסקי ,סיימה עונה מוצלחת של הרצאות רבות שהותירו תהודה
תקשורתית ניכרת ,וזכו לכיסוי בכלי תקשורת שונים ,בהם עיתון "הארץ",
אתרי האינטרנט השונים .בהרצאות נטלו חלק מדינאים ,פוליטיקאים,
אנשי ביטחון בעבר ובהווה ,אנשי תקשורת ועיתונאים .מובן ,שהאירועים
לא היו מנותקים מן המתרחש בזירה הפוליטית והציבורית.

לא מוכנים ליטול סיכון

למשל ,שחרור החייל החטוף ,גלעד שליט ,משביו בעזה :ד"ר בועז גנור,
מומחה בעל שם לטרור ,בהרצאתו "ההתמודדות עם הטרור" ,אמר
בהרצאתו" :אני לא מאמין שישראל לא ידעה איפה גלעד שליט מוחזק.
עזה היא לא שטח גדול במיוחד .חמש שנים שליט הוחזק שם .ממשלות
ישראל לא היו מוכנות לקחת סיכון לכישלון במבצעי צבאי לשחרורו".
בערב אחר ,אמרה הכתבת הצבאית של קול ישראל ,כרמלה מנשה ,כי
"בקמפיין שליט אמרו לי בזמנו' ,אביבה שליט ביקשה שתבואי לנאום
בעצרת' .אני לא מכירה אותה וכמובן שלא הלכתי .עיתונאי לא צריך
לחרוג מהעקרונות שלו .העיתונות הגזימה כדרכה גם במקרה של כיסוי
עסקת שליט" .באירוע השתתפו גם דובר צה"ל לשעבר ,אפרים לפיד,
והצנזורית הראשית ,תא"ל סימה ואקנין־גיל.

"מדינה יהודית – לעולם לא"

לכותרות רבות הרצאת המשנה לראש הממשלה ,רא"ל (מיל') משה

יעלון ,שצוטט ב"מעריב" כאומר" :משחר הציונות עוד לא קמה בצד
השני הנהגה שהייתה מוכנה ללכת לפיתרון של שתי מדינות לשני
עמים .הרי הם סירבו לכל הצעות החלוקה ,והתגובות שלהם לכך היו
מלחמה".
לפי יעלון" ,אנחנו אומרים :איננו רוצים לשלוט בהם .שישלטו בעצמם.
אבל צריך ללמוד לקח ממה שהיה בעשרים השנים האחרונות .האם
אבו־מאזן מוכן להכיר בזכותנו להתקיים במדינה יהודית ,כן או לא?
הוא נתן תשובה ברורה :לעולם לא .זו התשובה שלו לנאום נתניהו ,או
בנאומיו שלו ,והוא מסביר מדוע לא' :מדינה יהודית? לעולם לא .כי אם
זו מדינה יהודית ,אז מה עם זכות השיבה של הפליטים?' הוא מתעקש
על זה".
בהרצאה הפותחת את סדרת תשעת המיפגשים התריע אלוף (מיל')
פרופ' יצחק בן־ישראל מפני נסיגה בתפישת הביטחון הישראלית
ממדיניות "קיר הברזל" של ראש בית"ר" .הניצחון על הערבים ,לפי
ז'בוטינסקי ,צריך להיות ניצחון מוחץ .אולם מלחמת לבנון השנייה,
למשל ,הייתה המלחמה הראשונה שבה ניצחנו בנקודות ,כפי שהסביר
הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ ,אך האויב לא נוצח בצורה חד־משמעית",
הסביר.
בהרצאה ,שבסופה התקיים דיון ער בהשתתפות עשרות ממשתתפי
הערב ,הסביר בן־ישראל ,כי תפישת הביטחון של ישראל מתחילה
ברעיונותיו של ז'בוטינסקי בראשית שנות ה־ .'20לפי בן־ישראל,
"ז'בוטינסקי היה אחד הראשונים שקלט את המשמעות האמיתית של
האינתיפאדה :הסיפור האמיתי הוא ,שערביי הארץ אינם מסכימים
לרעיון הציוני ,ואין סיכוי שתושבי ארץ ישראל יוותרו על אדמתם".

"הסיכסוך אינו לב הבעייה"

בדיון שנערך בהשתתפות אלוף (מיל') ,עוזי דיין ,יו"ר מפעל הפיס,
הוא אמר" :ישראל היא אי של יציבות ,חופש ,דמוקרטיה וחוזק כלכלי
וביטחוני .הסכסוך עם הפלשתינים איננו לב הבעיה .המצב הנוכחי
מתאפיין בחזרת אי־הוודאות למזרח התיכון .ב־ 20השנים האחרונות
שררה ודאות שלא ייצא כלום מן המו"מ עם הפלשתינים ,שלא ייחתם
הסכם שלום עם סוריה ,שהסכם השלום עם מצרים יחזיק מעמד כל
עוד מובארכ בשלטון .עכשיו אנו ניצבים בפני אביב ערבי שהופך לחורף
אסלאמי ,כאשר הסכנה המוחשית היא מרוץ חימוש גרעיני כאשר

ד"ר בועז גנור

אלוף (מיל') יעקב ג'קי אבן

פרופ' אריה נאור ,ד"ר עמי גלוסקא
שלמה אראל
ואלוף (מיל') 

עיראק הולכת בעקבות איראן.
זהו עולם חדש ולא־יציב".
דיין ,שבעבר שימש גם כראש
המועצה לביטחון לאומי ,תקף
את ראש המוסד לשעבר,
מאיר דגן והאשימו ב"פטפוט
חסר אחריות .אתה לא מסביר
מראש למה לא תעשה פעולה
מסוימת .איראן לא מכריזה
שיש לה נשק גרעיני בדיוק
משום שהיא לא יודעת מה
תהיה תגובת המערב".

מהמעצר בגיניאה
למכון ז'בוטינסקי

גם נושאים היסטוריים עמדו
על סדר היום של באי "מועדון
המכון" :כך ,האלוף (מיל')
ג'קי אבן  -כיום מנכ"ל החברה
הכלכלית לפיתוח של חולון,
שפיקד על צליחת התעלה
תחת פיקודו של אלוף אריאל
שרון  -סיפר במהלך הרצאתו
כיצד לא הייתה ישראל מוכנה
למלחמה המתרגשת ובאה
עליה.

על כוונת הצלם  -השר משה (בוגי) יעלון

הוא ביקר קשות את מה
שכינה "יהירות המצביאּות".
"הייתה התראה ברורה .ראינו לנגד עינינו איך המצרים מתכננים את
המלחמה אבל התייחסנו לדברים ביהירות ובביטחון עצמי מופרז.
ב־ 7באוקטובר שני הצדדים הופתעו ,גם המצרים ,מכיוון שהיה לנו
גיוס פנטסטי בגלל יום הכיפורים ובמצב הזה החליט המטכ"ל לבצע
התקפת נגד".

אכלו מרק וביקשו להזיז הגבול

שביט הפליג בזיכרונותיו וסיפר אנקדוטות רבות .למשל ,כיצד ביקש
המלך חוסיין המנוח להזיז את קו הגבול הישראלי חזרה למקומו
המקורי .על מרק עוף ,סיפר שביט ,ישבנו המלך ואני ,ושם הועלתה
ההצעה .שביט ,שחזר ארצה נלהב מהצעת המלך ,ספג מקלחת צוננת
מראש הממשלה דאז" :הוא יראה את השטח הזה ביום שבו יראה את
האוזניים שלו".

בערב נוסף ,ניתחו פרופ' אריה נאור וד"ר עמי גלוסקא את מלחמת
ששת הימים .בדבריו ,התעכב פרופ' נאור ,המשמש גם יו"ר הוועדה
האקדמית של מכון ז'בוטינסקי ,על הזיקה בין מלחמת ששת הימים
לבין תפישת הביטחון הישראלית ,והדגיש את חשיבות המלחמה
לעיצוב תפישת הביטחון ההרתעתית של ישראל המודרנית.

גם על ראש הממשלה המנוח ,יצחק רבין ז"ל ,הפליג שביט בזיכרונותיו:
כששמע רבין את הדיווחים על השיחות החשאיות בין ישראלים לבין
אנשי אש"ף טרם חתימת הסכמי אוסלו ,הגיב על כך ראש הממשלה
המנוח בספקנות רבה ואמר" ,אני יודע ,אני לא מאמין שייצא מזה
משהו" .ראש הממשלה המנוח ,המשיך שביט ,אף עסק בהתעצמותה
של איראן ,הרבה לפני שזו איימה להתחמש בנשק גרעיני.

תכונה רבה נרשמה במוזיאון ז'בוטינסקי לקראת הרצאתו של ראש
המוסד לשעבר ,שבתי שביט ,על "המודיעין הישראלי והקברניט".
ההרצאה ,שעוררה את עניין אמצעי התקשורת ,נכרכה באירוע
אקטואלי :ב"מעריב" פורסם בבוקרו של אותו יום ,כי שביט חמק ברגע
האחרון ,לפני כשבועיים ,ממעצר ברפובליקה האפריקנית של גינאה.
בדבריו ,סיפר שביט כיצד נבחר לתפקיד החשאי והחליף את קודמו
בתפקיד ,נחום אדמוני" .הדיווחים על מבצעים תמיד ריתקו את שמיר.
הוא הקדיש שעות מזמנו לקרוא את החומר המודיעיני .הוא הגדיר
את הפגישות עם אנשי המוסד כ'זמן איכות' ובהן היה משוחרר מן
הפוליטיקה".

במסגרת ההכנות לסדרת ההרצאות הבאה ב"מועדון המכון" ,הוכן
שאלון מיוחד לבאי הערב האחרון בסדרה .צוות המכון הופתע לטובה,
כי רוב המשתתפים בסדרה העניקו לסדרה ציון של "מעניינת" או
"מעניינת מאוד" .לקראת סדרת ההרצאות הבאה ,עמל צוות המכון
על גיבוש הרצאות נוספות שיענו לטעמם של ידידי מכון ז'בוטינסקי,
וימשכו משתתפים נוספים וחדשים לסדרה הבאה.
כתב :דוד מרחב
צילמו :מלכה שני ויואב עפרי

הצלמים שלמה ערד ומיכה ברעם
והחוקר יעקב גרוס

אלוף (מיל') עוזי דיין

ראש המוסד לשעבר שבתי שביט


מבצע:
 11כרכי האיגרות
במחצית המחיר
מכון ז'בוטינסקי הצליח להכין  20סטים שלמים
של כל  11כרכי איגרות ז'בוטינסקי ,שיצאו עד
כה לאור .1936-1898 :הכרכים הללו אוצרים את
מכמני הגותו ,מחשבתו ,לבטיו ,קביעותיו ,דעותיו,
של המנהיג הציוני.
זהו תענוג רוחני־אינטלקטואלי אמיתי לקרוא את האיגרות
הללו ,שנכתבו בעברית או שתורגמו לעברית מעשר
שפות ,ומלוות בהערות מאירות עיניים .כמה וכמה סטים
כבר נרכשו.
אלה שאוצר תרבותי־ציוני זה יהיה על המדף בביתם ,יוכלו
מפעם לפעם לפתוח את אחד הכרכים ,לקרוא מכתבים,
ולהתענג על מכמני רעיונותיו ,מחשבותיו וסגנונו המופלא
של זאב ז'בוטינסקי.

5287320־ ,03שלוחה  .1אפשר לשלם גם באמצעות כרטיס אשראי.
כל הקודם — זוכה.

כל כרך בנפרד מחירו  .₪ 80אנחנו מציעים את כל  11הכרכים
במחיר הנחה משמעותי של  ₪ 440בלבד — כלומר ,הנחה
של  50אחוז! המחיר כולל דמי משלוח .המעוניינים מתבקשים
לפנות בהקדם אל :אילון קפלן ,מוזיאון ז'בוטינסקי ,טלפון:

עורך מפעל האגרות ,ד"ר משה הלוי ,מסר ,כי עבודת העריכה של
הכרך הבא ,מספר  ,12שיכלול מכתבים מ־ 1937ותחילת ,1938
נמצאת בשלבי התקדמות.

עובדי המכון בעקבות האצ"ל ובית"ר בצפון
עובדי מכון ז'בוטינסקי בהווה ובעבר יצאו ליום של כיף וללימוד בצפת
ובעכו.
בהדרכתו של זאב פרל ,חבר העמותה ולשעבר ראש עיריית צפת,
נחשפו המבקרים לשכיותיה של עיר המקובלים ,בירת הגליל .פרל,
שאביו היה מפקד האצ"ל בעיר ,הוציא מסליקים וירטואליים כמה
מסודותיה של העיר העתיקה ,והוביל את המבקרים בסימטאותיה
הציוריות.
הם שמעו בין השאר על סליק הנשק והתחמושת של האצ"ל במחלבות
המאירי ,בשנים  ,1948-1940על שיחרור העיר בידי הפלמ"ח ,ועל בתי
הכנסת של האר"י ואבוהב.
בעקבות הביקור שיגר מר מאיר המאירי  -שנבצר היה ממנו לקבל
את פני האורחים במחלבותיו (במקומו עשה כן הבן יניב)  -למכון
ז'בוטינסקי חומר דוקמנטרי ובו בין היתר ספרו "אבן מאבני צפת"
ומסמכים שעניינים פעילות בית"ר והאצ"ל בצפת.
מאיר המאירי הצטרף לבית"ר בגיל  13והשתתף בהדבקת כרוזי
האצ"ל על קירות הבתים בצפת .אחיו נעים היה מפקד בית"ר בעיר.
האצ"ל ביצע כ־ 250פעולות ברחבי הארץ מאז הכרזת המרד ,וברבות
מהן השתתפו חבריו מצפת .בעיר היו שלושה סליקים של האצ"ל ואילו
מחלבות המאירי שימשו גם כמקום השבעה למתגייסים לאצ"ל.
כיום ,מלבד המחלבה וחנות המכירה ,מציג המאירי גם מוזיאון גדול של
צילומים ומסמכים מפעילות המחלבה והלחימה בשנים עברו.
מצפת נסעו אנשי המכון למוזיאון המחודש של אסירי המחתרות
בעכו .במקום קיבל את פניהם המנהל ,ערן מוזס ,שהראה להם את
חדרי האסירים שבהם מוקרנים סרטי המחשה מרתקים ,ובמיוחד על
פריצת כלא עכו בידי אנשי האצ"ל ב־.1947
האורחים ממצודת זאב בתל־אביב סיימו את הביקור במגדל ז'בוטינסקי
שבמבצר עכו ,ונהנו לראות את התערוכה המצויינת המספרת את
קורות ז'בוטינסקי וחבריו במאבק על הגנת ירושלים ושליחתם לכלא
עכו ב־.1920

עובדי המכון בבית הכנסת האר"י בצפת

כתב וצילם :יואב עפרי



מחצית שנה של פעילות מוגברת:
ספרים ,כרזות ,אירועים ,מחקרים ומבקרים
את ש"פ עם המועצה לשימור אתרים.

האסיפה הכללית של חברי עמותת ז'בוטינסקי אישרה
בהתכנסותה ביום חמישי 17 ,בנובמבר ,את דו"ח הביצוע
לשנת  2011ואת הצעת התקציב לשנת  , 2012שהוצגה
לה על־ידי יו"ר ההנהלה מרדכי שריג .את הפעילות של
מכון ז'בוטינסקי במחצית השנה הקודמת הציג המנכ"ל,
ובין השאר אמר:

ערבי העיון של המכון קיבלו תנופה ,ובראשם כמובן "מועדון
המכון" ,שנוחל הצלחה רבה .סיימנו את סדרת המפגשים על
העולם הערבי והמוסלמי והתחלנו את הסדרה על קיר הברזל
וביטחון ישראל :טובי המרצים משתתפים .חלקם בשכר .בנוסף
למועדון המכון קיימנו ערבי עיון מרתקים ,שעל חלקם דיווחנו
ב"חדשות המכון" הקודם:

בימים אלה אנו עדים לתופעה מעניינת :ז'בוטינסקי נמצא
בתקשורת  -כמעט בלי הפסק!

* ערב עיון לזכרו של פלג תמיר עם אלוף (מיל') איתן בן־אליהו
* טקס הענקת פרסי מחקר לסטודנטים ולתלמידים
* הרצאת ז'בוטינסקי השנתית  -עם זאב ז'בוטינסקי הנכד
* אירוע ספרותי משעשע  -ט"ו באב
* ערב על יצחק שמיר 1991 -
* השקת הספר של ד"ר יעקב טובי "מלחמה בלי גבולות"
* ערב על "הנסיכים"  -בהשתתפות יו"ר הכנסת.

אם זה בנושא חמש המ"מין ,ואם זה בפולמוס על היחס לבית
המשפט ולדמוקרטיה ,מעמד האשה ,ואם זה הביטחון וקיר הברזל.
אני מודה שלא מצאתי תשובה ישירה אצלו לשביתת הרופאים
המתמחים  -אולי המ"ם של מ ר פ א .ואולי  -נושא בוררות החובה,
שהוא ראה בו פתרון לסיכסוכי עבודה ולמניעת שביתות.
ביום שלישי 15 ,בנובמבר ,התקיים בירושלים אירוע ז'בוטינסקי,
מטעם מועצת ז'בוטינסקי .היו"ר ואנוכי  -נעדרנו ,ולא במקרה.
זאת  -בגלל פרשת המודעה המצונזרת בתקשורת ,מטעם
משרד ראש הממשלה והמועצה הציבורית להנצחת ז'בוטינסקי,
שממנה נמחק שם מכון ז'בוטינסקי באופן שרירותי ,בלי לתת לנו
עד כה הסבר .תחילה הופיעה המודעה עם ההפנייה למעוניינים
למכון ולאתר האינטרנט שלו ,במודעות הבאות הדבר נמחק
על־ידי יד נעלמה ,שכך הורתה ללשכת הפירסום הממשלתית.

בתחום ההוצא לאור של ספרים חדשים נתברכנו ביבול נאה:

באשר לתקציב ממועצת ז'בוטינסקי  -השנה אישרו לנו רק כ־
 80אלף  .₪תקציב המועצה יכול להגיע אפילו ל־ 5מיליון ,₪
אבל אין חורגים משום־מה ממיליון בשנה ,שמחציתו לפחות
הולכת להפקת אירוע המרכזי ולפירסומת הנלווית לו.

* איגרות ז'בוטינסקי כרך 11
* "סערה מסייעת" מאת ד"ר רינתיה גורודנצ'יק־רובינסון
* "להתראות בחוץ"  -מכתבי שלמה קלך בעריכת בתו דרורית
מתוקי
* "מלחמה בלי גבולות" מאת ד"ר יעקב טובי (בשיתוף עם
ההוצאה לאור של אוניברסיטת חיפה)
* "נשבעים לחסל את הגלות" מאת ד"ר אסתר שטיין־אשכנזי
* "גבורה והדרה  -עולי הגרדום והזכרון הישראלי" מאת ד"ר
אמיר גולדשטיין (בשיתוף עם יד יצחק בן־צבי).
כל הספרים נמצאים למכירה ,במחירים מוזלים ,במזכירות
המכון.

בארכיון שלנו ,מדווחת המנהלת אמירה שטרן ,הסתיים קטלוג
ספרייתו הפרטית של ז'בוטינסקי .נמשך פרויקט קטלוג אוסף
הכרזות על־ידי המתנדב יורם שמיר בסיוע עובדות הארכיון .אני
רוצה לציין את התנדבותו המתמדת של מר אליעזר אבזץ ,כבר
בן  ,91בשימור העיתונים! צילום הכרזות נערך בהתנדבות על־
ידי סטודנטיות ממכללת שנקר .עד כה קוטלגו כ־ 1500כרזות
וצולמו כ־.60

מפעל ההוצאה לאור של המהדורה החדשה של כתבי ז'בוטינסקי
בעריכתו הראשית של פרופ אריה נאור יצא לדרך .הכרך הראשון
ייצא לאור בהשתתפות יד יצחק בן־צבי .יו"ר ההנהלה מרדכי
שריג הביע תקוותו כי בנוסף לכרך הראשון ,יראו אור במהלך
 2012עוד שני כרכים ,שיעסקו בלאומיות־ליברלית ובארץ־
ישראל .משרד ראש הממשלה התחייב להקצות לכך סכום
נכבד ,ומרכז מורשת מנחם בגין יהיה שותף להפקה.

באמצעות תרומה לזכרו של אריק ספקטור ז"ל נרכשה תוכנה
רב לשונית ,לצורך תרגום לאנגלית של קטלוג הארכיון הנמצא
באתר האינטרנט .הוחל בתרגום החומר על־ידי מתרגמת
מקצועית בהנחיית מנהלת הארכיון .אנחנו עושים כל מאמץ
לאסוף עוד חומרים דוקומנטריים לשמירה בארכיון .בעיקר
על־ידי פנייה לבני משפחות חברינו ,ותיקי התנועה ,לוחמי
המחתרות ,ראשוני בית"ר ,שהלכו לדאבוננו לעולמם ,ואני
קורא מכאן לוותיקי התנועה והמחתרות ,להפקיד את חומריהם
הדוקומנטריים בארכיון של מכון ז'בוטינסקי

ברצוני לציין שני מחקרים שנמצאים בעשייה מתקדמת:
הראשון על ז'בוטינסקי ומאבקו באנטישמיות  -על־ידי
ההיסטוריון ד"ר אמיר גולדשטיין ,והשני  -מחקר על תולדותיו
של מכון ז'בוטינסקי ,המתקרב לשנתו ה־ ,75מחקר שבו שקוע
ההיסטוריון יוסף קיסטר ,לשעבר מנהל מוזיאון האצ"ל ,ומתנהל
כל כולו בארכיון המכון.
לבסוף  -בית המכון  -מרכז ז'בוטינסקי הבינלאומי :לשמחתנו,
מוזי ורטהיים ,מוביל הפרוייקט וידידו של מכון ז'בוטינסקי ,עומד
איתן על חשיבותו ועל ההכרח שבהקמת הבניין ,אף כי קרן
היסוד טרם הצליחה לגייס את התרומות הנדרשות.

במוזיאון נתקבל לעבודה איש שיווק הפועל בקרב בתי ספר ,גימלאים,
ועדי עובדים ,ועוד .המכון עלה על מפת הפייסבוק ,כאשר מידע
על פעילותנו מגיע מעתה גם באמצעות מדיה חדשנית זו להמוני
צעירים ,הנחשפים לאירועים .יש תקווה שעבודתו המאומצת של
איש השיווק לצידו של המדריך הראשי ,אילון קפלן ,תביא בחודשים
הבאים להגדלת מספר המבקרים במיצגי המוזיאון .כמו כן הגברנו

יתכן ,על כן ,שהיקף הפרוייקט יצטמצם ,לפחות בשלב הראשון,
וכאשר ירווח ,ויגיעו די תרומות ,יתרחב הבניין למלוא היקפו על
פי התיכנון המקורי .בכל אופן ,רבה התקווה ,שנוכל בקרוב
לבשר כי העבודה להקמת הבניין החדש ברמת־גן יצאה לדרך.


בית אבא של ראובן ריבלין:
מורשת ירושלמית ומישנה רוויזיוניסטית
דברים שנשא יו"ר הכנסת בערב העיון לכבוד מחקר "הנסיכים" של ד"ר גיל סמסונוב
קריאת עבודתו המקיפה של ד"ר גיל סמסונוב ,על "הנסיכים"  -הדור
השני לדור המחתרות בישראל ,משרה תחושה אמביוולנטית .מחד
גיסא ,הקורא חש ,שיש בכתיבת העבודה [הראשונה מסוגה על הימין
בארץ] צדק היסטורי ,כמעט פואטי.
ד"ר גיל סמסונוב מופיע בעבודה כנסיך בעצמו ,המצטרף למאבק ,אותו
הוא מגדיר כמניע המרכזי של נסיכי הלכוד :שינוי תפיסת ההיסטוריה
ותיקון העוול כלפי הימין .וכך ,בשונה מעבודות לא אוהדות ,או במרבית
המקרים ,התעלמות אקדמית ,גיל מציע ניתוח הוגן ומחושב ,לדור
הנסיכים .דור שהעמיד שני ראשי ממשלה ,שרי חוץ ,שרי משפטים,
שרי אוצר ,ועוד נושאי תפקידים בכירים .דור שעומד בראש המפלגות
הפוליטיות החשובות בישראל .דור שהשפעתו על מדינת ישראל ,איננה
מוטלת בספק.
מאידך גיסא ,וכאן התחושה מורכבת יותר ,קריאת העבודה [ובקרוב
הספר] מלווית באקורד של סיכום וסיום .כיום ,דור נסיכי חרות ,מפוצל
יותר מבעבר .לעת עתה הוא לא העמיד דור נסיכים שלישי .הליכוד
החדש כבר איננו מחויב לאתוס של חרות ,ז'בוטינסקי ובגין .נסיכי
חרות ,אלו שעדין בליכוד ,נהפכו להיות בודדים בביתם.
יו"ר הכנסת ראובן ריבלין (משמאל) וד"ר גיל סמסונוב בערב "הנסיכים"

היום כשנסיך ליכוד מדבר בשמו של בגין או ז'בוטינסקי ,ויוצא להגנת
חופש הביטוי ,הוא נתפס בעיני רבים כהזוי ,כלא מחובר למציאות,
כדינוזאור או כפי שכינו אותנו :פיינשמייקרים ,קרנפים.

צילמה :מלכה שני

הגדולה יותר ,אתי (כינוייה סמדר) ,כבר פעלה באצ"ל עם אמא.
בגימנסיה התווכחתי כנציג הרוויזיוניסטים ,אך הרוויזיוניזם לא היה
המרכיב היחידי בזהותי.

עדות מעמוס עוז

עמוס עוז מספר בספרו "סיפור על אהבה וחושך" על התחושות
הבאות" :אחת לכמה שבועות הייתה חצי ירושלים נאספת בימי שבת,
באחת עשרה בבוקר ,לשמוע את נאומיו חוצבי הלהבות של מנחם
בגין ,באסיפות של תנועת החרות באולם אדיסון בירושלים ...סבא,
היה מתנאה לכבוד העצרת באדיסון ,בחליפתו השחורה המהודרת,
ובעניבת סאטן בצבע תכלת ...עם היכנסנו לאולם ,כחצי שעה לפני
פתיחת העצרת ,היה סבא מנפנף במגבעתו לכאן ולכאן לאות ברכה,
ואף מחוה קלות למיודעיו .ואני  -כך כותב עמוס עז  -חגיגי ומסורק
היטב ,בחולצה לבנה ובנעלים מצוחצחות ,הייתי צועד עם סבי ישר אל
השורה השניה ,או השלישית באולם.

משפחת ריבלין הייתה ועודנה שייכת לנסיכות אחרת ,נסיכות
ירושלמית שורשית .במובנים רבים ,בבית אבא ואמא התלכדה מורשת
ירושלמית שורשית ,יחד עם משנה רוויזיוניסטית עדכנית .אני גדלתי
על כמיהה לגאולה ,שהתחילה כבר עם תלמידי הגר"א .מחוייבותי
ל"ציון כולה שלנו" לא החלה עם משנת ז'בוטינסקי ,היא החלה כמאה
שנה קודם.
לא היינו שיכים לרוויזיוניסטים" ,יוצאי פולין" או "ליטא" ,וגם לא
ל"רוסים" ,היינו ארץ־ישראליים ,ירושלמים ,עממים ומזרחים.
אכן אבא היה איש חירות ,ואף עבד על האנציקלופדיה העברית ,תחת
שרביטו של פרופסור בנציון נתניהו יבדל לחיים ארוכים ,וביחד עם ד"ר
אב"א אחימאיר .אך היה בו משהו נוסף .אבא שלי היה גדול ,הוא היה
מחייה השפה העברית וגם העריך והוקיר את השפה הערבית ,גם איש
העולם וגם איש המקום.

"שם נשמרו מקומות של כבוד לאישים כמו סבא אלכסנדר ,וחברי
הוועד הירושלמי של 'תנועת החרות -מיסודו של הארגון הצבאי
הלאומי' .היינו מתישבים ,סבא ואני ,בין הפרופסור יוסף יואל ריבלין
לבין מר אליהו מרידור ,או בין הדוקטור ישראל שייב־אלדד לבין האדון
חנוך קלעי ,או לצדו של מר אייזיק רמבה עורך העתון 'חרות'.

השנים בהם בילה אבי עם יהודי סוריה ,תחילה בכלא בדמשק ,ואחר־
כך בהוראה בבית הספר לבנות ,והיכרותו העמוקה עם השפה התרבות
והספרות הערבית ,הקוראן מחד גיסא ,וסיפורי אלף לילה ולילה מאידך
גיסא ,הטביעו את חותמן עליו ועלינו באופן העמק ביותר.

"האולם היה מלא תמיד מפה לפה באוהדי האצ"ל ובמעריציו של
מנחם בגין האגדי ,כמעט כולם גברים ,ובהם אבותיהם של רבים מבני
כתתי מבית הספר תחכמוני .אבל ,ניכר היה איזה קו דק ,סמוי ,שחצץ
בין שלוש־ארבע השורות הקדמיות :השורות שנשמרו לאינטליגנטים
נשואי הפנים ,ותיקי מערכות בית"ר ,עסקני התנועה הרוויזיוניסטית,
מפקדיו לשעבר של ארגון האצ"ל ,שהיו כולם יוצאי פולין וליטא
וביילורוס ואוקראינה; לבין ההמון הספרדי ,הבוכרי ,התמני ,הכורדי
והחלבי ,שאיכלס את כל שאר חלקי האולם".

כמו חסידי תולדות אהרון ,שאימצו להם את הלבוש הערבי ,כתונת
הפסים המפספסת ,גם ביתנו היה גדוש במנהגים ירושלמים וספרדיים.
אבי ישב בשורות הראשונות של אולם אדיסון ,אבל לבו היה עם השורות
האחרונות ,עם "ים האנשים מלאי האמונה והדבקות".

אינני נסיך לכוד או נסיך חירות ,כשאר חבריי .אמנם ,נולדתי לח' הקדמון
[אף פעם לא הייתה לי זכות הבחירה בדרך] ,אך אבי ואמי למרות
הזדהותם ,ומערבותם באצ"ל ,לא היו בתפקידי מפתח ב"אירגון".

אמונות היסוד

דוקא כמי שגדל בבית יהודי שורשי ,ז'בוטינסקי ניסח עבורי ,בשפה
עדכנית ,את אמונות היסוד עליהן גדלתי כילד .את הכבוד לכל אדם,
את הכבוד לכל יושבי האדמה הזו ,יהודים כערבים .את הזכות הבלתי

אמת הדבר ,כבן שש הייתי וסחבתי רימונים ל"אירגון" בעוד אחותי


המשך בעמ' הבא

"נסיכי הליכוד" ממשיכים להסעיר
הערב על נסיכי הליכוד ,שנערך במכון ז'בוטינסקי
לכבוד ד"ר גיל סמסונוב ,עם השלמת עבודת הדוקטורט
שכתב בנושא באוניברסיטת לונדון ,נהפך לאקטואלי
במיוחד בעקבות דבריו של יושב ראש הכנסת ,ראובן
(רובי) ריבלין.

בדבריו אמר ,ד"ר גיל סמסונוב ,כי "לא היה ולא יהיה דור מחויב כל
כך לרעיון הציוני כמו דור המרד .אין תופעה כזו בעולם ...גדלנו בבתים
שבהם הרגשנו כי מסביבנו יש חומה שנבנתה החל מרצח ארלוזורוב.
בין החומות הסתגרה משפחה לוחמת" .סמסונוב נזכר בערגה" :כמעט
כל אחד מהמרואיינים בספר הוריד פעם דגל אדום ,התווכח בבית
הספר עם המורים".

בין השאר ,אמר ריבלין" :דור המרד היה דור שהעמיד שני ראשי
ממשלה ,שרים ונושאי תפקידים .השפעתו על המדינה אינה מוטלת
בספק .אולם לדור הזה יש אקורד סיכום וסיום :דור נסיכי חירות מפוצל.
הליכוד החדש אינו מחויב לאתוס של חירות ,ז'בוטינסקי ובגין" .דבריו
במלואם  -מובאים לעיל .הם עוררו מייד הדים בתקשורת האלקטרונית,
וכתבות בנושא נתפרסמו באתרי האינטרנט של "ידיעות אחרונות",
"מעריב"" ,הארץ" ,ערוץ " ,7מחלקה ראשונה" ,ולמחרת אף בעיתונים
עצמם ,לרבות בעיתון "ישראל היום".

בערב במכון ז'בוטינסקי נשאו דברים גם ד"ר בעז שפירא ,פרשן
הערוץ הראשון ,אשר הדגיש את הזיקה בין עברם של נסיכי הליכוד
לבין פעילות ומורשת התנועה; ופרופ' אברהם דיסקין ,שעסק באופן
שבו נתפשה התנועה הרוויזיוניסטית על־ידי מתנגדיה ויריביה ,ובעיקר
תומכי מפא"י והממסד האדום .את הערב פתח והינחה מנכ"ל מכון
ז'בוטינסקי ,יוסי אחימאיר.
בדברי התודה ששיגר למנכ"ל המכון ,כתב ד"ר סמסונוב ,כי "האירוע
לכבוד עבודת הדוקטורט שלי ,היה מרתק ומיוחד .התוכן היה מעמיק
מאוד ולראייה הקשב הרב של הנוכחים .הקהל שהגיע מעיד על מעמדו
של מכון ז'בוטינסקי .הגיע קהל שכל אחד ממרכיביו הוא סיפור מרתק
בפני עצמו .נדמה שאילו היו מייסדי התנועה יושבים איתנו אמש ,היו
מאוד גאים בבנים שממשיכים את המורשת .בנים שמנהיגים את מכון
ז'בוטינסקי ,אתה וחבריך ,והנואם הראשי אמש ,רובי ריבלין .אפשר היה
להרגיש אמש ,שאתה ,אריה ,אמירה ורובי וכולנו ,מקיימים שבועה
שנשבענו :לחרוט את פועלם של ההורים בהיסטוריה הישראלית.
לעשות צדק עם דור שלא היה ולא יהיה כמוהו בהיסטוריה היהודית".
כתב :דוד מרחב

בערב עצמו ,שהיה מלא מפה לפה ,השתתפו ותיקי התנועה ופעיליה,
וכן ידידי מכון ז'בוטינסקי ,בהם :יחיאל קדישאי ,מנהל לשכתו של ראש
הממשלה המנוח ,מנחם בגין; ח"כים לשעבר נעמי בלומנטל ודני קורן;
מזכירת הכנסת ירדנה מלר־הורביץ ודובר הכנסת יותם יקיר; פרופ'
אריה נאור ,בעבר מזכיר ממשלת בגין וכיום ראש הוועדה האקדמית
במכון ז'בוטינסקי; איתן הבר ,בעבר מנהל לשכת ראש הממשלה רבין
המנוח; העיתונאי ואיש הרדיו והטלוויזיה ,יעקב אחימאיר; פרופ' רון
בריימן מ'חוג הפרופסורים לחוסן מדיני וכלכלי'; איש העסקים וידיד
המכון דוד קוליץ ,ואחרים.

בית אבא של ראובן ריבלין  /המשך
בעבודתו את המרד הדורי של העלייה השנייה והשלישית ,ואת כינונה
של הציונות המעשית.

מתפשרת על הארץ הזו .את החובה לפרוץ את חומות המצור המדיניות
ולהקים מדינה יהודית.

ז'בוטינסקי במובן זה ,וכפי שמעיר נכונה גיל ,היה קרוב יותר להרצל.
הציונות של ז'בוטינסקי היתה ציונות מדינית ,שנוסף לה מימד של
צבאיות .הציונות המדינית ,כשמה ,מאמינה גדולה היא במדיניות
ובפוליטיקה.

ז'בוטינסקי האיש לא תמיד היה קל לי לעיכול .במיוחד לא הזדהיתי עם
יחסו לדת .היינו מסורתיים יותר ,שומרי מצוות ,התפללנו ב"ישורון".
גיל סמסונוב מעיר ,שמרבית נסיכי הליכוד מזדהים עם ז'בוטינסקי,
יותר מאשר עם בגין .במקרה שלי אני מוכרח לומר ,שבגין ,לא פחות
מז'בוטינסקי ,היה לי מורה דרך .בגין היה יהודי שורשי יותר ,מאמין,
עממי במובן החיובי של המילה .בגין ידע לגייס את "ישראל השניה"
לטובת הליכוד.

כיבוש סמלי השלטון

אם מפלגת העבודה התרכזה בעשיה ,לציונות הרוויזיוניסטית כיבוש
סמלי המדינאות הישראלית היה חשוב יותר .נסיכי מפא"י ,גם אלו
כמו אריק שרון ,שחברו לליכוד ,הגיעו מהצבא מהדרגות העליונות של
הפיקוד.

אילו תנועת חרות הייתה נשארת בגבולות הגיזרה הרוויזיוניסטית ,היא
לא הייתה מצליחה להיות מפלגת שלטון ,מפלגה עממית .בגין תיקן
מעט את דמותו של ז'בוטינסקי ,כך שיהודים מסורתיים ,שורשיים,
יוכלו מעתה להיות ליכודניקים .התמהיל הזה חשוב לי גם היום .

נסיכי חרות עוצבו בתוך המערכת הפוליטית האזרחית .מצויידים
בהגותו השיטתית והמגבשת של ז'בוטינסקי ,על דמותה של מדינת
ישראל ,ניגשו תלמידיו לכיבוש ,אותו הם ראו כחשוב מכל ,כיבוש
המערכת הפוליטית וסמלי השלטון.

בלי כפית זהב בפה

סוד ההצלחה של נסיכי הלכוד נעוץ לא רק בתחושת הקיפוח ,אלא גם
במיקוד האנרגיות התנועתיות והאישיות ,להצלחה משגשגת בתחום
הפוליטי .הצלחה שאין דומה לה ,הצלחה שעלתה על צפיותיה שלה.

לא נולדנו נסיכים ,לא נולדנו עם כפית זהב בפה ,דרכנו לא היתה
סלולה .היינו בנים למשפחות שנאבקו על זכותם להביע את דעתם,
היינו צאצאים לשבט שאיים על ההגמוניה המפא"יניקית .היינו עדים
לאלימות פוליטית ,וספגנו מכות כואבות .נאלצנו להילחם נגד ההדרה,
ההכחשה ,וההשתקה.

אבל ,וכאן האזהרה החמורה ,נסיכי חרות יצליחו רק אם יחוו את עצמם
לא כנסיכים אלא כמשרתים .וכדבריו של רבן גמליאל" :כמדומים אתם
ששררה אני נותן לכם ,עבדות אני נותן לכם" .אם הליכוד יתרחק
מישראל העממית השורשית והמסורתית ,הוא לא יצליח להחזיק
מעמד .אם רחביה תתענין רק בבעלי ההון ,היא לא תצליח לפרוץ את
גבולותיה.

במובן זה ,חברי־הכנסת הצעירים של הליכוד הם יותר נסיכים מאתנו.
הם נולדו לתנועה שהובילה את המדינה ,לתנועה שכבר לא היתה
תנועת המיעוט ,אלא תנועת הרוב.
אני מסכים עם גיל ,שמרכיב מרכזי במוטיבציה שלנו היה ועודנו,
תיקון העוול ההיסטורי .אך אני סבור שישנה עוד סיבה ,מדוע צאצאי
הרוויזיוניסטים בחרו דוקא ביצירת שושלות פוליטיות .גיל מזכיר

אם שנים קראנו" :אלהים ,לשלטון בחרתנו" ,צריכים אנו היום לשנות
קריאה זו ,ולקרוא בקול" :אלהים לשליחות ולעבדות בחרתנו".


"במאמר יתוקן עולם!"
זאב ז'בוטינסקי לוחם למען חופש הביטוי ונגד פירסום דברי דיבה * ראש מערך ההסברה
הלאומי במשרד ראש הממשלה" :לא כל תוכנית ריאליטי היא שמירה על הדמוקרטיה"
בכנס התקשורת השנתי שיזמה אגורת העיתונאים בתל־אביב ,ונערך
באילת במחצית הראשונה של דצמבר  ,2011נימת רוב הדוברים
הסתכמה במילותיו הקיצוניות של חיים יבין ,לאמור" :עומדים עלינו
לכלותנו!" עומדים כביכול לכלות את התקשורת בישראל ,עומדים
לחסל את הדמוקרטיה בישראל.

מעשים תנו לנו' .דבר אחד שוכח אותו קהל ,שגם דיבור הוא מעשה.
אולי הממשי מכל שאר המעשים .ערים נחרבו ועוד תחרבנה ,אבל מה
שצעקו במדבר צעקנים מלפני אלפיים שנה ,חי ועודנו פועל .במאמר
נבנתה תבל .במאמר יתוקן עולם".
ז'בוטינסקי היה לוחם גדול לחופש העיתונות ,לחופש המחשבה
ולחופש הוויכוח .הוא נאבק כל ימי חייו למען העקרונות הליברליים
והדמוקרטיים שהיו שזורים אצלו בתפיסתו הציונית .אולם האם חופש
הדיבור והפירסום משמעם גם החופש להוצאת דיבה?  -בוודאי לא,
אליבא דז'בוטינסקי.

היו גם קולות אחרים בקרב העיתונאים ,אבל הסך הכל היה -
הדמוקרטיה בישראל בסכנה ,התקשורת הישראלית מאויימת ,ישראל
מתדרדרת אל עברי פי פחת .אנשי התקשורת בחלקם הגדול הציבו
כתב אישום חריף למימסד ,וזאת כאשר הציבור ברובו המכריע84 ,
אחוז  -כך על פי סקר שערך ערוץ הכנסת  -אינו מגלה אמון כלפי
התקשורת.

ד"ר יועז הנדל ,ראש מערך ההסברה הלאומי במשרד ראש הממשלה,
היה ראשון הדוברים ואמר" :לוקחים ביחד דברים שונים ויוזמות חקיקה
שונות ומכריזים על קץ הדמוקרטיה ,אולם שיח האימים ,המתקיים
בפרהסיה ,ועצם קיומו ,הם עדות למדינה שבה יש דמוקרטיה חזקה
ותקשורת חזקה".

לפני הכנס באילת ,התקיים כנס של בכירי התקשורת בסינימטק בתל־
אביב ,וממנו יצאו קריאות לא פחות חמורות ,שניתן לסכמן במילותיו
של יאיר לפיד(עדיין עיתונאי)" :השלטון החליט לבצע השתלטות
עויינת על התקשורת".

ד"ר הנדל התייחס בהרצאתו לסגירתו האפשרית של ערוץ  10וקבע
כי "שמעתי על כל מיני קונספירציות בימים האחרונים .לא כל תוכנית
ריאליטי היא שמירה על הדמוקרטיה הישראלית ,ולא כל דיון שמתנהל
מגיע ללשכת ראש הממשלה" .לגבי רשות השידור אמר כי "לתקשורת
יש נטייה ליברלית וביקורתית .יכול להיות שיש היום ,רחמנא ליצלן,
מנהלים שמגיעים לרשות השידור עם תפישת עולם שונה".

כנס נוסף נערך במכון ז'בוטינסקי .בדיון על יחסי תקשורת ומימשל,
וחקיקת הכנסת ,ביום שלישי .13.12.11 ,השתתפו :ד"ר יועז הנדל,
ראש מערך ההסברה הלאומי במשרד ראש הממשלה ,מר עוזי בנזימן
עורך אתר "העין השביעית" והעיתונאים קרולין גליק מ"ג'רוסלם
פוסט" ושלום קיטל לשעבר מנכ"ל ערוץ  2בטלוויזיה.
בתחילת הדיון הביא מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי יוסי אחימאיר מדבריו של
זאב ז'בוטינסקי ,שראה את עצמו בראש וראשונה כעיתונאי ,שהירבה
לפרסם מאמרי הגות ופיליטונים במיוחד בתחילת המאה העשרים.
"דבר גדול הוא עיתון"  -כותב ז'בוטינסקי ב־" .1932אין מלאכה
נשגבה ממלאכתו של עיתונאי ,ויהיה כותב מאמרי הדרכה או מספר
מעשי גניבה שקרו אתמול בפרבר האביונים .כתפקידו של מחזור הדם
בגוף ,כתפקידו של המסחר במשק העולמי ,כן תפקידה של עיתונות
בשדה הרוח...

הנדל התייחס לחוק העמותות שיזם ח"כ אופיר אקוניס ואמר כי
"ישראל נמצאת תחת סימן שאלה ונשקפת לה סכנה נוכח תופעת
הדה־לגיטימציה .יש אירגונים הפועלים במימון זר לפגוע במדינת
ישראל .שום מדינה דמוקרטית לא תסכים שממשלה זרה תשים כסף
כדי לשכנע ,למשל ,חיילים לערוק מן הצבא".
הוא הוסיף ,כי "חלק מארגוני זכויות האדם פועלים פעולה חיובית ויש
לשמור עליהם ,אולם מצד שני הם נוקטים בפעולות אנטי־ישראליות.
ישראל צריכה למצוא דרך חוקית ודמוקרטית להפריד בין הדברים".
לבסוף ,התייחס לחוק לשון הרע ואמר כי "עיתונאי שמפרסם תחקיר
אמיתי ויש לו עדויות ,אינו צריך לפחד .אין צורך להלך אימים בעניין
הזה .צריך לנהל דיון ענייני על החוק והצורך בו".
כתב :דוד מרחב

"מי הם הראשונים אשר לימדונו להתערב תמיד בעניינים לא לנו,
לשפוט ציבורים ואומות ,אשר אף פעם לא בחרו בנו למשרת השופט?
מלאכת הפובלציסטיקה היא ירושת נביאי ישראל ...תשוקתנו היא
לדבר ,להשמיע ' -צעקנות' קורא לה אותו קהל' ,אין לנו צורך במלים,

מדריד  20 -שנה
שר האוצר לשעבר ,עו"ד משה נסים ,נושא
דברים במכון ז'בוטינסקי בערב לציון מלאות
 20שנה לוועידת מדריד ,מלחמת המפרץ
ועליית יהודי אתיופיה ,בתקופת ממשלתו של
יצחק שמיר .מאזינים לו :מימין :שופט בית
המשפט העליון אליקים רובינשטין ,מנכ"ל
האוצר לשעבר שמואל סלבין והשר ד"ר עוזי
לנדאו.

(צילמה :מלכה שני)
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"צדק היסטורי נעשה ב'מלחמה בלי גבולות'"
ערב השקה של הספר המחקרי "מלחמה בלי גבולות" מאת
ד"ר יעקב טובי ,התקיים ביום חמישי 27.10.2011 ,במוזיאון
ז'בוטינסקי .הספר ,שעניינו התנועה הרביזיוניסטית והעלייה
לארץ בשנים  ,1940-1930יצא על־ידי מכון ז'בוטינסקי
והוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה.
בערב העיון נשאו דברים :השר ד"ר בנימין ז .בגין (בתמונה) ,אלוף (מיל')
שלמה אראל ,פרופ' אריה נאור ,יו"ר המכון מרדכי שריג ,המנכ"ל יוסי
אחימאיר וכמובן המחבר ד"ר יעקב טובי.
ד"ר טובי סיפר בדבריו על מלאכת המחקר ,כי ארכה ארבע שנים,
ש"במהלכן פקדתי שמונה ארכיונים וצילמתי למעלה מ־ 8,000דפי
מסמכים ,והשתמשתי במאות רבות של ספרים ומאמרים שהעניקו לי
את הרקע ההיסטורי לסיפור המעשה".
לדבריו ,הסוגיה המרכזית שנבחנה על־ידו נוגעת לפעולת היסוד של
המפעל הציוני  -העלייה .ראשי הציונות  -יהיו אלה אנשי תנועת
העבודה ,ראשי התנועה הרביזיוניסטית או מנהיגים ציונים כלליים -
ידעו אל־נכון שהמפעל הציוני יקום או ייפול על העלייה .בסופו של דבר
הצלחת המפעל הלאומי היהודי הייתה תלויה על ספירת ראשים :כמה
יהודים וכמה ערבים חיים בארץ הזו.

לחקר הזרמים ,אשר לא הצטרפו ,ואולי אף הודרו ,מהובלת תהליך
הכינון של מדינת ישראל .ספרו של טובי ,שהוא מופת של מחקר
ארכיוני מוקפד ויסודי ,ממלא פינה חשובה במרחב זה ,כאשר הוא
מתעד מאבק סיזיפי שהתנהל בד בבד בזירה הדיפלומטית הבינלאומית
ובזירה הפנים ציונית ,בניסיון לממש את חזון העלייה הגדולה של
התנועה הרביזיוניסטית".

"מן המחקר מתברר ,כי סוגיית העלייה  -לב ליבה של הפרוגראמה
הציונית ,של האתוס הציוני  -הייתה בעצם אחת הסוגיות המפלגות
ביותר ,הקונטרוברסליות ,בתנועה הציונית ,בשנות השלושים של
המאה ועשרים".

היא הוסיפה" :כדברי המחבר ,קשה שלא להצטער על כישלונו של
המאבק כאשר מתייחסים אליו בפרספקטיבה היסטורית ,על רקע
ארובותיה העשנות של אושוויץ .גם המחשבה על האופן שבו מאבקים
פוליטיים פנימיים מעקרים ,לעיתים ,חזון גדול ותנופת עשייה חשובה,
אינה מתוחמת רק בגבולות העבר .לא נותר לנו אלא לעשות צדק
היסטורי ,והספר 'מלחמה בלי גבולות' ,המאיר בפנינו תהליכים
ומאבקים שנדחקו עד כה לשולי הסיפור הציוני ,אכן עושה זאת".

למכון הגיע מכתב ברכה של פרופ' דפנה ארדיניסט־וולקן ,העורכת
הראשית של הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה ,אשר נבצר
ממנה להשתתף באירוע ,וכתבה:
"נהוג לומר שההיסטוריה נכתבת בידי המנצחים ,ועל אף שניתן
להתווכח על מאזן הכוחות בזירה הפוליטית והאידיאולוגית בישראל
בימים אלה ,אין ספק כי ההיסטוריוגרפיה הציונית השאירה מרחב ניכר

ההנהלה סקרה את צרכי השימור והאיחסון של הארכיון
חברי הנהלת המכון ,בראשות מרדכי שריג ,סייירו באחרונה במחסני
הארכיון העצום של מכון ז'בוטינסקי ועמדו מקרוב על צרכי השימור
והאבטחה .את הסיור הינחתה מנהלת הארכיון אמירה שטרן ,שסיפרה
על מצוקת המקום ועל אמצעי המיגון ,שמאבטחים את החומר
הדוקומנטרי־היסטורי רב החשיבות.

בכל המחסנים נמצאים גלאי עשן ומטפים .גלאי העשן מחוברים ללוח
בקרה .בכל המחסנים ישנם מזגני אויר ובחלקם מייבשי לחות .חלק
ניכר מן החומר כבר נסרק ,מגובה ומאוחסן בחוות שרתים של חברה
העוסקת בכך ,וכן במיקרופילם ובתקליטורים.
כתב וצילם :יואב עפרי

מחסני הארכיון והספרייה של מכון ז'בוטינסקי נמצאים
בארבע קומות ב"בית ז'בוטינסקי":
קומה שלישית :חדר קטן ובו מספר ארכיונים אישיים
ומוסדיים ,מיכלי כרוזים ופרסומים כפולים של האצ"ל,
חומר ארכיוני של מזכירות המכון .חדר נוסף צמוד לבית
הדין של הליכוד ובו חומר של בית הדין ,אלבומים וחומר
מוזיאוני כגון מדי בית"ר.
קומה שנייה ("קומפקטוס") :ארכיונים מוסדיים וארכיונו
האישי של ז'בוטינסקי ,אוסף הכרזות המאוחסן בארון
מגרות מיוחד.
קומת המשרד (ארונות קומפקטוס במסדרונות) :חומר
לעבודה שוטפת ,תיקי עדויות ,תיקי אישים ,אוספי
תצלומים ,קלטות ,סלילים ,מיקרופילם ,דגלים וחומר
מוזיאוני.
מרתף :אולם הספרייה ובו כ־ 18אלף כותרי ספרים,
עיתונים וכתבי עת ,וחדר כספת ובו ארכיונים אישיים.

חברת ההנהלה ד"ר קרני רובין־ז'בוטינסקי
מעיינת באחד התיקים.
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אמירה שטרן מציגה את המחסנים להנהלה:
מרדכי שריג ,שמואל שצקי ועמירם בוקשפן.

הח"כ המזמר מתגעגע אל פעם
ספרו החדש של עקיבא נוף" :געגוע אל פעם –  65פיזמונים"
הושק בנר שמיני של חנוכה
זוהי ,אולי ,גם הסיבה ,שעם כל "סלבריותו" של עקיבא ,הוא לא בדיוק
נימנה עם חביבי המימסד התרבותי־השמאלני שלנו ,לא זכה למלוא
ההכרה וההערכה בבראנז'ה הקובעת .אינני רוצה לערוך השוואות,
אבל כידוע זאב ז'בוטינסקי היה גם הוא משורר ,וכמה מההימנונות
שחיבר הם נכסי צאן־וברזל של התרבות הלאומית והתנועתית ,שירי
עזוז ואמונה ,הדר ,תגר ובית"ר .אצל עקיבא :שירי זכות ,הזכות על
ארץ־ישראל ,שלום ואהבה ,שירים על נשים וילדים ,שירי פיוס ,געגועים
אל פעם ,ושירי  -נוף ,שירי נופים.

בדברי הברכה שנשא לרגל האירוע ,אמר מנכ"ל המכון יוסי אחימאיר
בין השאר:
בערוץ הכנסת הוקרן סרט דוקומנטרי ,שכלל קטעי תיעוד שצילם
הח"כ המנוח יוסף תמיר ,משנות ה־ 60וה־ .70חדי העין מבין הצופים
יכלו להבחין בין הח"כים הנפילים ,ביניהם אבא אבן ,מנחם בגין ,יגאל
אלון ,ישראל ישעיהו ,יצחק שמיר ואחרים ,גם בבחור שחרחר ,עטור
זקנקן שחור ,דק גיזרה ,מהלך בין הקשישים והוותיקים ,בקו החזית
בסיני או בסיור בדרום לבנון.

סיים המנכ"ל את ברכתו באומרו :בראיון עיתונאי לפני זמן-מה נשמע
עקיבא נוף קצת פסימי .הוא רואה  -כך אמר  -באסופת השירים
ובתקליטור ,המצורף אליו" ,מעין מצבה ,משהו שאני משאיר אחרי,
אסופת חיי" .אז אני אומר הערב הזה ,בשמכם ובשמי ,ליוצר ולצעיר
הנצחי" :לא דובים ולא יער"  -כשם אחד משיריך שבקובץ .זוהי
לכל היותר אסופת חייך עד כה ,ועדיין לא מפיקים עליך את "חיים
שכאלה".

גם היום ממרחק עשרות השנים ,כששערו הלבין ,קרחתו קצת
התרחבה ,כשזקנו האפיר ,אבל הגזרה נותרה כשהיתה  -אי אפשר
היה לטעות בזיהוי הבחורצ'יק  -הלא הוא עקיבא נוף .אז  -ח"כ
באמצע שנות ה־ 30לחייו ,והיום  -חכ"ל ,המציין הולדת ספר שירים
מפרי עטו ולחניו ,עם ציורים יפהפיים של האמנית בתיה גבריהו־וייז.
שירים וציורים ,שאהבת ארץ-ישראל ,אהבת גיבורי המקרא ,אהבת
הזמר העברי  -מדברת בהם ומהם.

לפניך עוד דרך ארוכה ורבה ,אתה נשאר בנוף לעוד הרבה־הרבה
שנים של יצירה ברוכה ,של שירה מלהיבה ,של מאבק מתמשך למען
יתגשם החזון במילותיך" :זכויות האדם יימלא העולם ,כשהצדק יופיע
 -ליהודים גם".

"שמי עקיבא נוף  -הוא מעיד על עצמו במילותיו שבספר " -אני עורך
דין .למצפוני החברתי  -עסקתי בפוליטיקה והייתי חבר הכנסת בשלוש
מהכנסות הקודמות .למען נשמתי  -אני כותב ומלחין פזמונים" .ואכן,
עקיבא נמצא בנוף הישראלי ,הן הפוליטי והן התרבותי ,כבר משנות
הששים ,כלומר למעלה מיובל שנים!

בערב השתתפו זמרים ונגנים ,וכן נשא דברים איש קול ישראל ,ד"ר
יצחק נוי .עקיבא נוף עצמו ניגן ,שר והודה על הברכות.

בעברו הרחוק היה עקיבא חניך תנועת הצופים וחבר קיבוץ תל־קציר,
אבל בפוליטיקה הוא תמיד במחנה הלאומי ,אפילו באגף הניצי ,כשהוא
נע ונד בין כמה וכמה סיעות :חרות ,המרכז החופשי ,הליכוד ,ד"ש,
התנועה הדמוקרטית ,אחווה ,והיום שוב בליכוד.
הוא היה ח"כ לוחמני ,רשם הישגים חקיקתיים לא מבוטלים בקריירה
הפרלמנטרית ,התזזיתית שלו ,בין השנים  1974ועד  ,1984וגם  -איך
לא  -נחל אכזבות ותיסכולים לא מעטים ,הכיר מקרוב מנהיגים כמו
מנחם בגין ושמואל תמיר זכרם לברכה ,עבד לצידם ,וגם מנהיג צעיר
ממנו בשנים ,שאפתן קצר־רוח ,שאת אכזבתו ממנו לא הסתיר -
אהוד אולמרט שמו.
את החיבור אצל עקיבא בין פוליטיקה לבין זמר ,שירה ,חריזה ,אפשר
לאפיין בפסוק אחד ,שעקיבא המציא והיה לאחד ממשפטי המפתח
בלקסיקון המושגים של המדינה :שטח משוחרר  -לא יוחזר! שמואל
תמיר והמרכז החופשי עשו בסלוגן הזה שימוש רב .אבל גם אם תעיינו
בדפי האלבום שלפנינו ,תמצאו שירים פוליטיים ושורות טעונות
בפוליטיקה ,או מה שנכון יותר  -אידיאולוגיה מחורזת.

להשיג במכון:
ספר ושני תקליטורים משירי עקיבא נוף
בעקבות ערב השקת ספר פזמוניו החדש – אלבום של שירים ,תווים
וציורים  -של הח"כ לשעבר עקיבא נוף" ,געגוע אל פעם" ,אותו הוא
מגדיר כ"אסופת חייו" ,אנו מציעים למעוניינים לרכוש במחיר מוזל
של  ₪ 40בלבד ,את הספר ושני התקליטורים.
הספר והתקליטורים הם מתנה נאה לכל אוהבי הזמר העברי ,וביניהם
שירים שעקיבא נוף חתום עליהם ,כמו "מים לדוד המלך"" ,איזבל",
"שישו את ירושלים" ועוד ועוד ,בביצועו שלו ושל זמרים שונים.
להזמנות ולפרטים :סוניה ,מזכירות המכון5287320 ,־ ,03שלוחה .4

עקיבא נוף והזמרת שירי גולן
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השר משה כחלון מעיין
ב"כל יחיד הוא מלך"
ראשי מכון ז'בוטינסקי קיימו באחרונה שורת פגישות עם שרים ,וביניהם השרים סילבן שלום ,בנימין
ז .בגין ,גלעד ארדן ומשה כחלון .בפגישות נמסרו לשרים סקירות על פעילות המכון ,ועל תכניות
הפיתוח שלו.
בפגישה עם שר הרווחה והתקשורת משה כחלון ,בלשכתו בתל־אביב ,הגישו לו שי כמה ספרים
שיצאו באחרונה בהוצאת המכון ,וכן את הספר "כל יחיד הוא מלך" מאת רפאלה בילסקי בהוצאת
"דביר" .השר שמח מאוד לספר ,לא התאפק והחל מעלעל בו בהנאה רבה ,כשהוא אומר לאורחיו
 מרדכי שריג ,עמירם בוקשפן ויוסי אחימאיר" :אקרא בספר ואשתמש ברעיונות של ז'בוטינסקיבתחומי עיסוקי".
הפגישות עם השרים יימשכו ,וכבר נקבעה פגישה עם שר החינוך גדעון סער.

"אם מת הנביא – שאגתו בחלל רועמת"
מחנך ,סופר ,משורר ,איש הגות  -כזה היה שמואל בן־ארצי ז"ל ,שהלך לעולמו ביום הולדתו של זאב
ז'בוטינסקי ,י"ב בחשוון תשע"ב ,והוא כבן  .97הוא נטמן בחלקת האצ"ל בהר המנוחות בירושלים ,שם
ספד לו חתנו ,ראש הממשלה בנימין נתניהו .בן ארצי ,ששירת הן באצ"ל והן ב"הגנה" ,היה אביהם של
שרה נתניהו ,מתניה ,אמציה ,חגי בן ארצי.
מכון ז'בוטינסקי שיגר מכתב ניחומים למשפחה.
אחד מספריו הוא קובץ השירים "עם עלות השחר  -שירים מפנקס ישן" ,ובו שירים שכתב בשנות
ה־ 30וה־ 40למאה הקודמת ,וביניהם גם שני שירים המוקדשים לז'בוטינסקי" .זהו ספר המהווה כעין
תעודה הבאה להעיד על התקופה  -עדות לירית ,מתוך המיית־נפש כבושה ונסערת גם יחד" ,נכתב
בגב הספר.
להלן מובאים שני השירים,שנכתבו עם מות ז'בוטינסקי ובשלושים למותו  -שנת .1940
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שמואל בן ארצי ז"ל

הלכו לעולמם...

כתב :יוסף קיסטר

בצלאל עמיצור ז"ל:
חקלאי ביום ,לוחם בלילה

ובהדרכת חניכים .ובלילה  -במתן סיוע למעפילים ובאימונים במסגרת
האצ"ל .באותם ימים הוא עברת את שמו ל'עשת' .שמו המחתרתי היה
'עמיצור' אותו אימץ כשם משפחתו לאחר הקמת המדינה.

בצלאל עמיצור ,אחרון חברי המיפקדה
של האצ"ל ולשעבר חבר הנהלת מכון
ז'בוטינסקי ,הלך לעולמו בפתחה של שנת
תשע"ב ,בעירו פתח תקווה והוא כבן .95

באצ"ל היה מפקד מחוז הדרום ומחוז השרון .בשלהי  1945צירפו
מפקד האצ"ל מנחם בגין למפקדה הראשית .טיפל ,בעיקר ,בנושאים
של ארגון והדרכה .אך נטל חלק פעיל גם בפעולות .אחת מהן הייתה
ב"ליל שדות התעופה" ( 26 - 25בפברואר  .)1946עמיצור צורף
ליחידה שתקפה את שדה התעופה בלוד .כמפקד הפעולה נבחר דב
כהן ("שמשון") ולסגנו מנחם שיף ("זאב") .ואילו בצלאל עמיצור ,חבר
המפקדה ,הצטרף כלוחם מן השורה .הייתה זו אחת הפעולות הגדולות
של האצ"ל ושל תנועת המרי העברי.

עמיצור נולד בשנת  1916בליטא בשם
בצלאל סטולניצקי .חבר בית"ר משחר
נעוריו שראה בהגשמת הרעיון תכלית הכל.
כך הוא הגיע לחוף דור (טנטורה) בפברואר
 1938כעולה "בלתי ליגאלי" באנייה "אף־
על־פי  "3במסגרת מבצעי ההעפלה של תנועת ז'בוטינסקי ,בית"ר
והאצ"ל .נקלט בפלוגת הגיוס של הרצליה ותוך זמן קצר נתמנה
למפקדה.

במדינה ישראל הוא המשיך בעבודתו הציבורית במסגרת התנועה
הלאומית על כל שלוחותיה .פעיל מרכזי בבית"ר ,בעירו פתח־תקווה,
בתנועת החרות ,גח"ל והליכוד .גולת הכותרת הייתה יוזמתו להקמת
מוזיאון האצ"ל במסגרת יחידת המוזיאונים של משרד הביטחון .בשנת
 1981נתמנה ליו"ר מועצת המנהלים של ממ"ן.

ביום פעל בכיבוש העבודה העברית ,בעבודה חקלאית ,בעבודות בניין

אייזיק רביב ז"ל:
פעיל ב"חזית השניה"

עם סיום הקורס גם להשתתף במסדר כבוד במעמד זאב ז'בוטינסקי
ונציב בית"ר פולין מנחם בגין .בסיום הטקס המרגש אמר ראש בית"ר
משפט שנחרת בזיכרונו לאורך כל שנות חייו" :זהו שיא חיי .ציפיתי
ליום הזה לראות את חניכי בית"ר כחיילים של העם העברי לקראת
מדינתו שבדרך".

בשמחת תורה נפטר אייזיק־יצחק רביב
(רבינוביץ) ז"ל ,חודש לאחר שבני ביתו,
חבריו ,ידידיו ומוקיריו ציינו בגינת ביתו בתל
אביב את יום הולדתו ה־ .90על אף חולשתו
הפגין חינניות והשיב למברכיו הרבים.
בהקדמה לספרו' ,קשת בענן' (,)2001
כתב " :אני מסתכל על העתיד המעורפל
בעיניים פקוחות .אינני פוחד מהמוות ,אבל
אני אוהב את החיים"  .קורות חייו של אייזיק
הם חיי עם ישראל בדור השואה והתקומה.
אייזיק היה אחד מאות גיבורים אלמונים שזכה לראות בתקומת עם
ישראל בארצו העצמאית ,להקים בית ומשפחה במולדת ולתרום
לקידום הרעיון הציוני לאור משנתו של ראש בית"ר זאב ז'בוטינסקי.

עם כיבוש פולין במלחמת העולם השנייה היה אייזיק  ,בתחילה ,בחלק
שנכבש על־ידי הצבא הסובייטי .מאוחר יותר עבר לווילנה שבליטא,
אליה הגיעו פליטים רבים מפולין שנכבשה על־ידי צבא גרמניה .אולם
עם פלישת צבאות גרמניה הנאצית אל ברית המועצות ,ביוני , 1941
נמלט כמו יהודים רבים אחרים אל תוככי ברית־המועצות.
הוא גויס לצבא הסובייטי עמו הגיע דרך שדות המערכה הקשה עד
לגרמניה הכבושה בידי בעלות הברית .שם נרתם רביב לסייע לניצולי
השואה ,לארגן את שארית הפלטה מקרב חברי בית"ר ,בעיקר בקביעת
מכסות לעולים לארץ באמצעות מתן סרטיפיקטים שקיבלו הצ"ח
ובית"ר .כן פעל במסגרת 'החזית השנייה' של האצ"ל .עלה ארצה
באוגוסט .1947

אייזיק נולד ב־ 1921בעיר ברנוביץ שבפולין (היום בבלרוס) .היה
חניך בית"ר מנעוריו .ראש בית"ר ציין במהלך ביקורו בעיירה ,כי הקן
בברנוביץ הוא מהקננים היפים שפגש בכל נסיעותיו.

במערכה על יפו ,באפריל  ,1948פיקד על המערך הלוגיסטי של
אספקת המזון ללוחמי הארגון .לאחר קום המדינה השקיע שנים רבות
של פעילות במכון ז'בוטינסקי ,בברית חיילי האצ"ל ובעמותות רבות
אחרות ,וכן בתנועת החרות והליכוד.

במאי  1939עבר קורס מפקדים במסגרת תאי האצ"ל בפולין .שם זכה

שמחה ,את "תותחית"!
למען ארצנו' אלא בלחיות למענה".

למעלה מ־ 100חיילות וחיילים מחיל התותחנים האזינו ברוב קשב
ללוחמת האצ"ל ,שמחה מיוחס־זימן ,שהירצתה במכון ז'בוטינסקי
על פועלה למען הקמת המדינה העברית.

 13חודשים קשים בילתה שמחה מיוחס־זימן בכלא הסורי .החלק
הקשה ביותר בשבי היה שלושת החודשים האחרונים ,כאשר לא היה
לה ולחבריה קשר עם הבית ואף לא עם הצלב האדום .המשפחה
חסרה לה עד מאוד בשבי ,ובפרט הוריה שלא ידעו דבר על גורלה
בשלושת החודשים הראשונים לשבייה" .גם החזרה לארץ הייתה
קשה מאוד .עברתי תקופה קשה ,ואין דבר כזה שאדם שחווה שבי
חוזר לעצמו".

החיילים הגיעו להרצאה היישר ממוזיאון האצ"ל ,שם ביקרו טרם
עלו לרחבת מוזיאון ז'בוטינסקי .מיוחס־זימן בת ה־ 80השתתפה
בקרב על יפו ,ועם סיומו ,קיבלה הוראה לנסוע למשמר הירדן ולהגן
על המושבה .היא סיפרה כיצד מפקדה הישיר ,בועז ,נהרג בקרבות
הקשים עם הערבים.

בתום דבריה ,הריעו לה חיילי התותחנים ממושכות ,ולוחמת
האצ"ל הוותיקה ישבה לשיחה קולחת עם צוות מכון ז'בוטינסקי.
היא העבירה לרשות הארכיון חומרים על עברה המפואר בשירות
המדינה.

בראיון שנתנה באוקטובר  2008לעיתון "מקור ראשון" ,סיפרה כיצד
נשבתה בשבי הסורי" .האנשים האחרונים שנשארו פשוט נכנסו
למערה .בהתחלה חשבנו להתאבד .היינו  20איש ...לידי ישב אחד
מאנשי האצ"ל ,שמואל סגל .הוא פתח נצרה ורצה לפוצץ אותנו.
אני זוכרת ששמתי עליו את היד ואמרתי לו שאני לא דוגלת ב'למות
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