יו"ר כבוד יוצא לאור ע"י מכון ז'בוטינסקי בישראל
מר יצחק שמיר ז"ל מייסד ומנהל ראשון :ד"ר יוסף פעמוני ז"ל
לשעבר ראש הממשלה גליון מס'  52חשון תשע"ד ,אוקטובר 2013

כרך א' הוגש לאדלשטיין ולנתניהו
לאחר שנים של עבודה
מאומצת ,יצא לאור סוף־
סוף על־ידי מכון ז'בוטינסקי
הכרך הראשון של הכתבים
האידיאולוגיים של זאב
ז'בוטינסקי  -לאומיות
ליברלית.
הכרך המהודר יצא בסיוע יד
יצחק בן צבי ,ובו  25מאמרים
שחלקם מתפרסם לראשונה
בעברית .העורך הראשי הוא
פרופ' אריה נאור ולצידו
מערכת :יוסי אחימאיר ,ד"ר
אופירה גראוויס־קובלסקי,
אירית סיון ,פטר קריקסונוב,
אמירה שטרן ומרדכי שריג.
הספר מופץ על־ידי מוסד
ביאליק ונמצא למכירה
בחנויות הספרים ובמזכירות
המכון.
העותק הראשון הוגש ליו"ר
הכנסת ה־ ,19ח"כ יולי
אדלשטיין ,בלשכתו בכנסת,
והוא ציין כי זכה לקרוא רבים ממאמריו של ז'בוטינסקי בשפת המקור  -רוסית .הוא בירך
את נציגי המכון ,מרדכי שריג (בתמונה משמאל) ,את פרופ' אריה נאור (מימין) ,עמירם
בוקשפן ויוסי אחימאיר ,על הפרוייקט החשוב .הכרך גם הוגש לראש הממשלה בנימין
נתניהו ,בלשכת ראש הממשלה בתל־אביב.
ידיעה מורחבת על הכרך הראשון ועל מפעל כתבי ז'בוטינסקי  -בעמוד .7

יצחק שמיר" :כולנו צמאים לרעיונות"

יצחק שמיר ז"ל ,ראש הממשלה השביעי ,היה עד יומו האחרון יו"ר כבוד של מכון
ז'בוטינסקי בישראל .במלאות  50שנה למכון ,ביום  ,30.4.1989הוא נשא נאום שבו הוא
בירך את המכון ופעיליו .כתב היד של הנאום שמור בארכיון של מכון ז'בוטינסקי וצילומו
מובא בזה .וכך אמר יצחק שמיר בין שאר דבריו:
"כורח לאומי הוא להעלות ,לפתח ,לחסוך ולהפיץ ברבים את פרי מחשבתו ויצירתו של זאב
ז'בוטינסקי ,שהקיפו תחומים רחבים מאוד של הפרובלמטיקה הלאומית .והרי רעיונות הם
חומר הגלם החשוב ביותר לעיצוב דרך הפעולה הלאומית ,אנחנו כולנו צמאים לרעיונות".
ראו עוד על יצחק שמיר ז"ל בעמודים .3 ,2

גיליון מורחב
אל הקוראים,
אנו מחדשים בזאת את הופעת בטאוננו
"חדשות המכון" ,שגיליונו הקודם ראה אור
לפני כשנתיים .עצירת הפקת העיתון נעשתה
מסיבות תקציביות בעיקרן ,אבל רבים מידידינו
ביקשו לחדש את הופעתו ,שכן כל גיליון משקף
מעל דפיו את הפעילות הרבה המתרחשת בין
כותלי המכון ,במוזיאון כמו בארכיון.
אין זה אומר שלא שמרנו על קשר עם ידידי
המכון .דומני שאף הגברנו אותו והפכנוהו
לשוטף ,יעיל וחסכוני.
עשינו זאת באמצעות אמצעי תקשורת חליפיים
וחדישים  -האינטרנט והרשתות החברתיות.
אלה מבין ידידינו שכבר העבירו אלינו את
כתובתם האלקטרונית (אי־מייל) ,נוכחו בכך,
כאשר קיבלו באופן סדיר על מסך המחשב
בביתם את מידעון המכון ,אחת לחודש ,כמו
גם את ההזמנות לאירועינו .אתר האינטרנט של
המכון מתעדכן חדשות לבקרים ,ואף הרחיב
את החלק באנגלית שלו.
המכון פתח דף בפייסבוק ,שמביא פנינים מגנזי
הארכיון ,צילומים נדירים וכיו"ב ,כמו גם הזמנות
ומידע על האירועים .אז אנא מכם ,חפשו אותנו
בפייסבוק ,וגם העבירו אלינו (מי שטרם עשה
כן) את כתובת האי־מייל שלכם.
בחודשים ובשבועות שחלפו מאז הגיליון
הקודם ,ערכנו עשרות ערבי עיון ,הפעלנו את
"מועדון המכון" ,הוצאנו לאור כמה ספרים
חשובים ובראשם הכרך הראשון של כתבי
ז'בוטינסקי והכרונולוגיה של הצה"ר ,אלפי
מבקרים  -תלמידים ,חיילים ,גימלאים ואחרים
צפו במיצגי המוזיאון ,הארכיון קלט עשרות
תיקים של חומרים דוקומנטריים שהפקידו
ותיקי התנועה וצאצאיהם ,ועשינו מאמץ גדול
להשיג תרומות שיאפשרו לנו למלא את מלוא
תכניותינו ושליחותנו.
אנו מקווים כי בעתיד הקרוב גם נוכל לבשר לכם
על התרחבותו הפיסית של מכון ז'בוטינסקי.
בתקופה שחלפה נפרדנו לעד מכמה מטובי
ידידינו ובהם ראש הממשלה השביעי יצחק
שמיר ז"ל ,פרופ' בנציון נתניהו ז"ל ,דב שילנסקי
ז"ל  -והלב דואב .חסרונם מורגש מאוד וזכרם
עימנו לעד .המכון פועל לשימור זכרם של
כל אחד ואחת מחברי תנועת ז'בוטינסקי
והמחתרות ,שהלכו לעולמם.
על כל אלה ועוד אנחנו מדווחים בגיליון המורחב
שמונח לפניכם ,ידידינו שוחרי המורשת.
אנו מזמינים אתכם להצטרף כחברים בעמותת
מכון ז'בוטינסקי ,אנו מקווים לראותכם באירועי
המכון ,להיעזר בארכיון המכון ,ולגלוש באתר
האינטרנט של המכון .אנו בטוחים שתוסיפו
לתמוך במכון ולחזק את מוסד התרבות
הלאומית והמורשת הציונית ,אשר רוחו של
זאב ז'בוטינסקי שורה בו.
קריאה מהנה,
יוסי אחימאיר

ראש הממשלה שהיה יו"ר כבוד של המכון
ראש הממשלה השביעי יצחק שמיר ז"ל ,שהלך לעולמו בגיל
 ,96במוסד הסיעודי בהרצליה ,שבו התגורר בשמונה שנות חייו
האחרונות ,בשבת ,י' בתמוז תשע"ב ,30.6.2012 ,היה יו"ר כבוד
של מכון ז'בוטינסקי .מאז פרש מתפקיד ראש הממשלה.
בשנת  2008הוציא מכון ז'בוטינסקי לאור את הספר "יצחק שמיר
כסלע איתן" ובו עשרות מאמרים על ראש הממשלה לשעבר
וכן כמה מנאומיו החושבים ביותר ,וביניהם הנאום המכונן שנשא
בוועידת מדריד ב־ .1991זהו הספר החשוב ביותר שיצא לאור עד
כה על שמיר המנהיג ,לצד ספרו האוטוביוגרפי "סיכומו של דבר",
וכן הספרים "שיחות עם יצחק שמיר" שערך עו"ד חיים משגב
ו"מכתבים לשולמית" מגלות אפריקה.
יצחק שמיר הוא "מיכאל" המחתרתי ,היה ממפקדי לח"י לאחר
הירצחו של יאיר ב־ 1942והאיש ששיקם את האירגון .לאחר
קום המדינה שירת ב"מוסד" ,היה יו"ר הכנסת ,שר החוץ ,ולאחר
התפטרותו של מנחם בגין נבחר לכהונת ראש הממשלה השביעי.
הוא מילא את התפקיד הרם בפרק הזמן הארוך ביותר לאחר דוד בן־
גוריון ,וכן היה יו"ר תנועת הליכוד.
הישגי שמיר בשנות כהונתו כראש הממשלה היו רבים וחשובים:
 lקליטת כמיליון עולים חדשים מבריה"מ לשעבר ומאתיופיה,
 lהקמת עשרות ישובים בכל חבלי ארץ־ישראל,
 lחידוש וכריתת יחסים דיפלומטיים עם כשלושים מדינות בהן סין
והודו ,וחיזוק מעמדה הבינלאומי של ישראל,
 lנקיטת יוזמות מדיניות (ובראשן ועידת מדריד) למו"מ ישיר
עם מדינות ערב לאחר פתיחה בינלאומית טקסית ,והצגה חד־
משמעית של עמדת ישראל בהנהגתו בדבר נכונות לשלום תמורת
שלום  ,ללא ויתורים טריטוריאליים,
 lמאבק ללא פשרות ב"אינתיפאדה" ,דחיקת ערפאת וחבורתו
לתוניס ,דירדור מעמד אש"ף לשפל המדרגה,
 lניהול בקור־רוח ובשיקול־דעת של משבר מלחמת המפרץ
ומתקפת הטילים על ישראל,
 lהעלאת רמת־החיים וקידום כלכלת ישראל לשעורי צמיחה של
 5-6אחוזים,
 lהשרשת ערך האחדות הלאומית כעקרון חשוב שיש לשאוף אליו

יצחק שמיר במכחולו של שי צ'רקה ,ובאדיבותו.

מבלי לטשטש חילוקי־דעות.
איש נועז ,חדור אמונה ,אוהב עם ישראל ,ארץ־ישראל ומסורת
ישראל ,כזה היה יצחק שמיר ,שזכה לאחר מותו להערכה עצומה
ולביטויים של געגועים אל אישיותו הצנועה ואל עוצמת הנהגתו
הבלתי מתכופפת בפני לחצים מבית ומחוץ.
יצחק שמיר נטמן בחלקת גדולי האומה בהר הרצל בירושלים ,לצד
רעייתו שולמית שנפטרה שנה לפניו .בין המספידים היו :נשיא
המדינה שמעון פרס וראש הממשלה בנימין נתניהו .את טקס
ההלוויה הממלכתי ניהל ,לבקשת המשפחה ,יוסי אחימאיר ,ואת זר
מכון ז'בוטינסקי הניחה אמירה שטרן.

בית האובניים של המחשבה הלאומית
אך לא די בזאת נוכח המתרחש בזירה הציבורית והפובליציסטית.
כורח לאומי הוא להעלות ,לפתח ,לחסוך ולהפיץ ברבים את פרי
מחשבתו ויצירתו של זאב ז'בוטינסקי ,שהקיפו תחומים רחבים מאוד
של הפרובלמטיקה הלאומית .והרי רעיונות הם חומר הגלם החשוב
ביותר לעיצוב דרך הפעולה הלאומית ,אנחנו כולנו צמאים לרעיונות
ואין כמעט תחום רלוונטי היום ,שאי אפשר ללמוד לגביו מחלקים
מיצירתו העניפה...

"אני מברך את הנהלת מכון ז'בוטינסקי על החלטתה להיחלץ
לפעילות מחודשת ונמרצת ,כדי להרחיב ולהעמיק את פעילות
המכון דוקא בתקופה זאת"  -כך פתח ראש הממשלה יצחק שמיר
את ברכתו במלאת יובל שנים למכון ז'בוטינסקי ( .)30.4.1989הוא
המשיך ואמר:
בכל תקופה בתולדותינו ובעיקר בעתות־מיפנה הוכחה תמיד
הנכונות והתקיפות של הכלל הגדול :סוף מעשה במחשבה תחילה.
המחשבה ,השקפת העולם ,הבסיס התורתי  -קודמים למעשה,
מכשירים את הדרך ויוצרים את התנאים למעשה הנכון בזמן הנכון.
שליפות מהמותן בזירה הלאומית ,מעשים הנעשים ללא מחשבה
מעמיקה שקדמה להם ,החלטות המתקבלות בלחץ מאורעות
ונסיבות בלתי־נשלטות  -יש בכל אלה סכנה לעשיית שגיאות
שעלולות ליהפך לפעמים לבכייה־לדורות.

לעומת המכונים השונים הצצים כפטריות והנוטלים לעצמם אצטלות
מכובדות של תארים אקדמיים ,יש להביא בפני הציבור שלנו את
הדברים מאירי־העיניים והמוחות של האיש ,שעד היום חלק גדול
מהציבור הישראלי שואב ממנו את העקרונות הקובעים את דרכו.
ומישהו מאיתנו צריך לעסוק בכך .לא כולם צריכים לעסוק
בפוליטיקה ,לא כולם צריכים לעסוק בהנהגת המדינה .יש מי שצריך
להכין ולבנות ולבסס את הבסיס התורתי ,האידיאולוגי ,הרעיוני ,ומכון
ז'בוטינסקי הוא המקדש של התפקיד הזה ,של המשימה הזאת .אחד
מבתי האובניים של המחשבה הלאומית החייבת ללוות ולהקדים את
המעש.

לצערנו הרב ,מלא חלל האוויר בישראל בשפע של מחשבות־בוסר
ורעיונות־תעתועים ,העלולים בגלל כמותם הרבה ואיכותם הקלוקלת,
ומניפולציה תקשורתית ,להמיט עלינו אסונות .ואי אפשר לעמוד נגד
תופעות אלה אך ורק בנקיטת עמדה ביקורתית והבעת יחס שלילי.
צריך להקים כלים ,ליצור את המכשירים ובעזרתם להעלות בפני
הציבור ,באפיקים שונים ,רעיונות והלכות מפרי המחשבה העברית
הלאומית.

ועל כן אני מברך את כל אלה שנרתמו למלאכה הזאת ,ונתנו לה
את התנופה ,את הוועדה האקדמית בראשות פרופ' קארפי ,את כל
החברים .ואני קורא לעוד חברים להצטרף ולתרום  -כי זהו כורח
חיוני כדי לקדם ולחזק את המחנה הלאומי ואת העם היהודי .כל אלה
שיעשו זאת ,ימלאו תפקיד לאומי חשוב מאוד.

והנה עומד לרשותנו אוצר בלום ,מפרי רוחו ויצירתו של זאב
ז'בוטינסקי .והיטיבו מאוד לעשות הראשונים ,יוסף פעמוני הזכור
לטוב ולברכה ,וחבריו איתו ,הראשונים שהניחו יסודות למכון על שמו
של ז'בוטינסקי ,והטילו על המכון ועל פעיליו את המשימה ,לרכז,
לאסוף את כל המצוי בכתובים מיצירתו הענקית.

עד כאן דברי יצחק שמיר ז"ל מלפני כמעט שנות דור ,דברים היפים
גם לימינו .יהי זכרו ברוך.



שלושה שאינם

יו"ר הכבוד של מכון ז'בוטיסקי ,ראש
ממשלה יצחק שמיר ,מקבל מידי מי
שהיה יו"ר מכון ז'בוטינסקי ד"ר אלי תבין
ומידי מר נתן סילבר מן התורמים הגדולים
של המכון ,את כרך איגרות ז'בוטינסקי
( .)15.5.1992עם מותו של שמיר ,כל
השלושה אינם עוד עימנו.

"בלעדייך לא הייתי מצליח להחזיק מעמד"
מכתבי האהבה של יצחק שמיר מגלות אפריקה אל רעייתו שולמית בארץ,
הוקראו בערב ט"ו באב – במלאת שנה לפטירתו
אמא ליוותה את אבא באמונה שלמה ועמוקה בצידקת דרכו.
שולמית ,שם המחתרת שניתן לה והיה לאחר מכן לשמה הרשמי,
שם הלקוח משיר השירים ותאם את אהבתם ואת אישיותה.
אמא שלנו היתה אשת חייל בכל המובנים .העזר כנגדו ,האישה
שהשלימה את אבא .וכך כתב לה בשנת " :1993בחיינו המשותפים
עברנו הרבה תמורות ומהפכים ,אולם כל אלו לא הפסיקו את החוט
המשותף שנמשך במשך השנים הרבות ודומני שקו ההתפתחות הינו
תמיד קו עולה ,ואם כי קשה היום לנחש כיצד הוא יעלה הרי הרגשתי
אומרת לי שקו העלייה רק יימשך .היי חזקה כפי שהיית תמיד ,הכוח
הפנימי שחושל במשך השנים צריך לעמוד לנו גם היום ולסייע לנו
להמשיך את חיינו כפי שחיינו אותם באהבה בנאמנות ובאמונה

להלן מדבריה של הבת גלעדה לזכרם של הוריה:
אבא ואמא הכירו זה את זו בתקופת טרום המדינה ,כששניהם היו
חברי לח"י .אבא ביקש מאמא שתהיה הקשרית שלו ומתפקידה היה
לתווך בינו לבין העולם שבחוץ .אמא ,בהתרגשות ,בחיל וברעדה,
קיבלה התפקיד ,ומאז הקשר ביניהם הלך ונרקם ,הלך והתהדק
ונמשך שישים־ושבע שנים ,עד אשר המוות הפריד ביניהם ,אך
לתקופה קצרה.

המשך בעמ' 11

הנכדה מיכל דיאמנט קוראת מכתב של הסבא

]

את ערב חג האהבה ,ט"ו באב תשע"ג ,הקדיש מכון ז'בוטינסקי לאהבת
יצחק ושולמית ,לציון שנה ראשונה לפטירתו של ראש הממשלה יצחק
שמיר .באירוע בהשתתפות הבן ,שר החקלאות ופיתוח הכפר יאיר
שמיר ,הבת גלעדה דיאמנט ,הנכדים ובני המשפחה ,האזין הקהל הרב
לקריאת "מכתבים לשולמית" ,מכתבי יצחק שמיר מגלות אפריקה
בטרם קום המדינה ,ולשירי ארץ־ישראל ,בביצוע הזמר דודו זכאי.

השר יאיר שמיר רושם הקדשה על הספר "יצחק שמיר
כסלע איתן" לגב' חולדה גורביץ



רצח ארלוזורוב  -הכיוון :מפקד הבולשת הבריטי רייס
זמן לא רב לפני הירצחו ,שינה חיים ארלוזורוב את דעותיו ,והיה
בעד מרד מזויין בבריטים .זו הסיבה שהבריטים הם שרצחו אותו.
כך אמר נחרצות חוקר ארץ־ישראל אריה יצחקי ,בערב העיון במכון
ז'בוטינסקי במלאות  80שנה לרצח המנהיג הציוני־סוציאליסטי.
לדבריו ,את הרצח תיכנן ראש הבולשת רייס ,אשר תפס את מכתבו
של ארלוזורוב לחיים וייצמן ,שבו הוא מעלה את הרעיון בדבר הצורך
לכונן שלטון מהפכני בארץ .רייס החליט להגות אותו מן המסילה,
ובמקביל לחסל גם את המנהיג הערבי עז א־דין אל־קאסם .בשני
המקרים הצליח.
אריה יצחקי אמר ,כי הבריטים שלחו צוות של ארבעה ,וביניהם עבריין
ערבי ,ככיסוי למקרה שהפעולה תתפספס ואז האשמה תוטל עליו.
לדבריו ,הוא דיבר על כך שהבריטים רצחו עם שאול אביגור וזה השיב
לו" :יש דברים שגם אם יודעים אותם  -אין אומרים".
רייס התגורר שנים רבות בדרום־אפריקה .ב 1971-ניסה יצחקי
לפוגשו ,הציג עצמו כהיסטוריון שמבקש לראייינו ,והוא סירב
באומרו" :אתה סוכן מוסד ,שבא לנקות את היהודים מאשמת רצח
ארלוזורוב".
עוד סיפר יצחקי כי החוקר אלדד חרובי ,שכתב ספר על הבולשת
הבריטית ,סיפר לו כי אין בארכיון בלונדון ולו מסמך אחד על פרשת
רצח ארלוזורוב .מסמך אחד שכתב רייס כן נמצא ובו נאמר" :הצלחנו
להביא לפילוג בין שני חלקי המחנה היהודי"...
"פניתי לארכיון משרד המושבות הבריטי וביקשתי את התיקים
שבהם אולי יש חומר על רצח ארלוזורוב – סיפר יצחקי  -ונעניתי:
'תבוא בשנת  ,2033אז נפתח את התיקים'"...
אריה יצחקי גילה לקהל הרב שנכח באירוע ,כי הוא שוקד על כתיבת

בני ה"נאשמים"  -יעקב אחימאיר וישראל רוזנבלט

ספר שבו יפרט את פיענוחו ,לדבריו ,של פרשת רצח ארלוזורוב.
עוד נשאו דברים בערב העיון :שלמה נקדימון ,ישראל רוזנבלט ,יעקב
אחימאיר ,יוסי אחימאיר.

"המחוייבות הבלתי מתפשרת לציונות"

בדבריו עמד ראש הממשלה על הידידות ששררה בין המשפחות
נתניהו ואחימאיר" .אבי העריך את עצמאות מחשבתו של אב"א ,את
רוחב יריעת השכלתו ,את עושר כישרונותיו ומעל לכל את מחויבותו
העזה והבלתי מתפשרת לציונות ותקומת העם היהודי".

ליום עיון לציון חמישים שנה לפטירתו של ד"ר אב"א אחימאיר
ז"ל ,שנערך במכון ז'בוטינסקי בישראל ,ערב חג השבועות
תשע"ב ,שלח ראש הממשלה בנימין נתניהו דברי ברכה בשידור
מצולם לבאי האירוע ,בהם אמר כי לא היה אדם שאביו ,פרופ'
בנציון נתניהו ז"ל ,העריך כאב"א אחימאיר.

ראש הממשלה ציין בערגה את ההערכה ההדדית ששררה בין שני
האישים" .אבי ז"ל תמיד דיבר על אב"א אחימאיר ז"ל בהערכה והוקרה
עצומה ובגעגוע של מי שאיבד חבר יקר ועמית לדרך .אבי העריך את
עצמאות מחשבתו של אב"א ,את רוחב יריעת השכלתו ,את עושר
כישרונותיו ומעל לכל את מחויבותו העזה והבלתי מתפשרת לציונות
ותקומת העם היהודי".
ביום העיון היו שני מושבים :הראשון בהנחיית מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי
יוסי אחימאיר ובו נטלו חלק המרצים :השר והשגריר לשעבר יורם
ארידור ,שדיבר על אישיותו הפוליטית של אחימאיר; ההיסטוריון
ד"ר מרדכי נאור ,שייחד דבריו על אחימאיר והעיתונות הפועלית;
ההיסטוריון ד"ר אמיר גולדשטיין  -על אגדת הגבורה המקסימליסטית
והתחקירנית שושנה ברי-אישוני  -על חוקר ומחקר  -מקרה
אחימאיר.
המושב השני נערך בהנחיית חתן פרס ישראל לתקשורת יעקב
אחימאיר ,ובו נטלו חלק המרצים :החוקר והעיתונאי שלמה נקדימון,
שסיפר מתוך פנקסו האישי ומדפי ההיסטוריה; ההיסטוריון ד"ר אפרים
אבן שדיבר על "גרוסמניסטים ומקסימליסטים בצה"ר" ,ההיסטוריון
ד"ר יעקב טובי  -על "אלביון הבוגדת" ויו"ר הוועדה האקדמית של
מכון ז'בוטינסקי פרופ' אריה נאור שדיבר על ז'בוטינסקי ואחימאיר.
בעקבות הכנס המרשים ,הוציאו במשותף מכון ז'בוטינסקי ובית אבא
את קובץ ההרצאות בספר" :אב"א אחימאיר והציונות המהפכנית -
חמישים שנה לפטירתו" .הספר ניתן לרכישה במחיר מוזל במזכירות
המכון.

החוקרת שושנה ברי־אישוני בכנס



הבית נמכר ופונה – תכולתו ההיסטורית ניצלה
שמחה זימן מיוחס ,לוחמת האצ"ל שהשתתפה עם חבריה בהגנה
על משמר הירדן ,מסרה העתקים של תעודות אישיות ,תצלומים
וכתבות בעיתונות על נפילת המושבה במלחמת העצמאות ועל
השבי הסורי אליו נלקחו היא וחבריה לנשק.

הפנייה שהגיעה בדוא"ל אל מזכירות המכון היתה קצרה ונמרצת.
הפונה כתב :רכשנו בית בחולון ואנו עומדים לשפצו ולפנות את
כל תכולתו .בעלת הבית היתה חוה בורוכוב ,וראינו שהיא קשורה
למכון ז'בוטינסקי .אם תרצו לקחת את הניירות ,התמונות ושאר
החומרים שנשארו שם – אנא עשו זאת בהקדם האפשרי.

רות גנזל הפקידה העתקי תעודות ,מסמכים אישיים ותצלומים
מעיזבונו של אביה אריה זיינבל ,בית"רי ומעפיל באנייה "פנצ'ו",
בצירוף תקליטור של סריקת המסמכים וספר "ורק המילים
שרדו "1939-1943...המנציח את בני משפחת זיינבל שניספו
בשואה ואת שלושת האחים הבית"רים לבין זיינבל ,שעלו כמעפילים
לארץ ישראל.

מנכ"ל המכון הודה לפונה ותוך יום הגיע לדירה .התוצאה :אוצרות
ארכיוניים חשובים ,שהועברו לארכיון של מכון ז'בוטינסקי וניצלו
מכליון ,הודות ליוזמתו ותשומת לבו של בעל הדירה.
חוה בורוכוב ז"ל נפטרה לפני כשנתיים .היתה ערירית ,מורה
ומחנכת ,שהקדישה במשך שנים רבות את כל זמנה הפנוי מתוך
הקרבה ואהבה ללא פרס ,למוזיאון בית"ר ולמכון ז'בוטינסקי ,לצידו
של מייסד המכון יוסף פעמוני ז"ל .זה היה בשנים שלפני קום המדינה
ואחריה .בין החומרים שניצלו והופקדו בארכיון מעזבונה :תעודות
אישיות ,מכתבים מתלמידים ובני משפחה ,מתמר קופ אחותו של
זאב ז'בוטינסקי ,מיוסף פעמוני ,מכתב המלצה בכתב יד של מנחם
אוסישקין לאביה משה בורוכוב ,דברים שכתבה ,צילומים ועוד.

צילה פלדמן הפקידה העתקי תעודות ,מסמכים אישיים ותצלומים
מעיזבונו של אביה צבי מיסושניק ,הקשורים בפעילותו כלוחם
באצ"ל ובצבא הבריטי ,בצירוף תקליטור של סריקת המסמכים

ארכיון המכון העשיר בעת האחרונה את אוספיו במגוון של חומרים,
שהגיעו מאישים וממקורות שונים :מסמכים ,תצלומים ופריטי אוסף,
מהארץ ובחו"ל .אנו מודים לכל התורמים ופונים לכל ותיקי התנועה
והמחתרות ,בני משפחותיהם וכל מי שברשותו חומר תעודי ,הקשור
בתנועת ז'בוטינסקי ,בית"ר ,האצ"ל וכיו"ב – להפקידו אצלנו.

בין החומרים שהופקדו בעת האחרונה:

אלי שוחט הפקיד חומר מעיזבונו של סבו ,בן ציון שוחט ,חייל
בגדודים העבריים :ארבעה מכתבים מקוריים של זאב ז'בוטינסקי אל
בן ציון שוחט ,שתי תעודות אגרת האזרח הציוני ,הזמנות לאירועים
הקשורים בגדודים העבריים ובאירועים אחרים ,קורות חיים וזיכרונות
של בן ציון שוחט .בנוסף הפקיד גם חומר חומר מעיזבונו של אביו,
אהרון שוחט :תעודות ,חוברות ופרסומים של מסדר ז'בוטינסקי,
קלטות אודיו ווידאו מאירועי מסדר ז'בוטינסקי
יהונתן פרידמן הוסיף לתיקו של אביו יצחק פרידמן ("אליצור")
השמור במכון ,תעודות בית"ר ,הזמנות לאירועים ,מכתבים וחוזרים
בנושא אירועים בניו יורק לרגל העלאת עצמותיו של זאב ז'בוטינסקי
וכן סמל רקום של בית"ר ארצות הברית שהוכן לטקס העלאת
עצמותיהם של זאב ויוענה ז'בוטינסקי לישראל בשנת .1964
מכתבו של זאב ז'בוטינסקי לבן ציון שוחט מ.16.4.1919-

אליהו סחרוב חבר ה"הגנה" ,הפקיד זיכרונות ,העתקי התכתבות
ופרקים מספרו על פעילותו ברכישת נשק וייצורו לפני הקמת
המדינה.

משה בוקעי מסר סרטון שצילם בטקס שנערך בתל אביב לרגל
העלאת עצמותיהם של זאב ויוענה ז'בוטינסקי.1964 ,

ד"ר אסתר כרמל חכים העבירה לארכיון תצלומים של שולמית
גורנגוט (הורנגוט) וחברי בית"ר בבית ספר לסגני מפקדים בירושלים
 ,1934תצלומים שלה ושל אבישלום דרורי חניכי קורס טייס במצרים
בשנים  ,1934-5אליו נשלחו על ידי שלטון בית"ר ,וקטעי עיתונים על
השתתפותם בקורס.

אילת אופיר-אורון הפקידה חומר מעיזבונו של אביה ,יהושע אופיר,
חבר האצ"ל חוקר וסופר :תעודות ומסמכים אישיים ,התכתבות,
כתבי יד וחומר הכנה לספריו ביניהם :ספר העובד הלאומי ,ראשוני
האצ"ל.
חוה ברז"ל ובנותיה דליה ומיכל הפקידו את עזבונו של אבי המשפחה
צבי ברז"ל (קקטוס) ,לוחם האצ"ל הכולל מסמכים אישיים ,הרצאות
עדויות ,ראיונות ועוד.

ד"ר פיוטר גונטרצ'יק מפולין שלח שני תקליטורים עם צילומי
מסמכים של ארכיון בית"ר אוסטריה משנות ה 30-של המאה
העשרים .המסמכים המקוריים נלקחו על ידי הגסטאפו והועברו
מווינה לברלין .אחרי המלחמה העביר אותם ה"נ.ק.וו.ד ".הסובייטי
לארכיון המרכזי המיוחד "אוסובי" במוסקבה .לאחר נפילת ברית-
המועצות צילם מוזיאון השואה בוושינגטון את המסמכים שם מצא
אותם ד"ר גונטרצ'יק .

ברי סברסקי הפקיד בארכיון את סרטו של יהודה יניב "ההוצאות
לאור של מוקי כץ".
גליה ישי ,בתו של דוד ישי,עיתונאי ,ממייסדי סיעת תכלת-לבן
בהסתדרות ומראשיה ,העבירה את עיזבונו הכולל חומר מפעילותו
בסיעת תכלת-לבן ,מאמרים שכתב וחומר שאסף.



]

דבורה ליפשיץ מותיקות בית"ר והאצ"ל העבירה תצלומים
מפעילותה בבית"ר ארץ-ישראל ,באצ"ל ומשליחותה בארגנטינה.

המשך בעמ' 6

ארכיון המכון בפרוייקט רא"י
ב־ 29באוגוסט  2013התקיים בספריה הלאומית בירושלים כנס "השנה
הראשונה של פרויקט רשת ארכיוני ישראל" (רא"י) .הכנס ,כפי שציין ד"ר
חזי עמיאור ,אוצר אוסף ישראל בספרייה הלאומית ,הינו ביוזמת אמירה
שטרן ,מנהלת הארכיון של מכון ז'בוטינסקי.
זהו חלק מפרויקט המורשת הלאומית של משרד ראש הממשלה שנועד
להקמת מרכז מורשת לאומי דיגיטלי ומקוון לארכיונים בישראל במטרה ליצור
תשתית לאומית להנגשת חומר ארכיוני למען הציבור.
הספרייה הלאומית הינה הגוף המרכז והמבצע את הפרויקט בו אמורים
להשתתף בשלב הראשון  40ארכיונים ואח"כ יוכלו להגיש בקשה להצטרף עוד
כ־ 400ארכיונים שאת הצטרפותם תאשר ועדה מיוחדת שתשקול את קבלתם
על פי העניין של הציבור הרחב בחומר הארכיוני ובמצבו הפיזי.
בשלב מקדמי יתבצע פיילוט של תשעה ארכיונים .ביניהם :מכון ז'בוטינסקי ,יד
טבנקין ,יד יערי ,ארכיון הציונות הדתית ,ארכיון אגד ועוד.
בכנס נסקרו הנושאים השונים הקשורים במהות הפרויקט ובביצועו:
 .1הנגשה רחבה לכל שכבות הציבור של המורשת היהודית שנמצאת בארכיונים
באמצעות פורטל רא"י שייבנה במיוחד בתכנה ייעודית שנרכשה ,ויאפשר חיפוש
משולב בכל הארכיונים המשתתפים ובנוסף ,יאפשר כניסה לאתר האינטרנט
של כל ארכיון בנפרד.
 .2שימור החומר הדיגיטלי (קבצי מולטימדיה) שיועברו על־ידי הארכיונים עצמם
או שייסרקו על־ידי הספרייה הלאומית ויישמרו לדורות באמצעות שרת מיוחד
(רוזטה) שנרכש על ידי הספרייה הלאומית במימון משרד רוה"מ ,המאפשר
שימור לטווח ארוך.
.3הגדלת ציבור המעיינים :הפורטל יביא לחשיפה רחבה של הארכיונים והחומרים
שלהם לציבור הרחב ויגדיל את הכניסה לאתרים הספציפיים ולהגדלת מספר
המבקרים בפועל בארכיונים.

ממשק חיפוש באנגלית

המכון רכש באחרונה ממשק חיפוש ותרגום לאנגלית של הכותרים,
התיאורים ,ומילות המפתח של אתר האינטרנט ,הודות לתרומה
נדיבה לזכרו של אריק ספקטור.

אמירה שטרן מניחה את זר המכון על קברו של יצחק שמיר

ז'בוטינסקי שהעניקה את פרס "מגן ירושלים" לאישים שפעלו למען
"הגנת זכויותיו של העם היהודי" .נפטר בניו יורק בשנת .1998
מעתה ניתן לחפש בשפה האנגלית תיקים ,תצלומים ,אגרות
ומאמרים של זאב ז'בוטינסקי וחומר נוסף שהגישה אליו הייתה
באמצעות השפה העברית בלבד .מאז פתיחת האתר נעזרו בו אלפי
משתמשים ומתקבלות תגובות נלהבות רבות .מלאכת התרגום
נמצאת בעיצומה ובכל יום נוסף חומר חדש .התרגום מתבצע על ידי
דבי שקולניק ויעקב בן־מלך בהנחיית אמירה שטרן ,מנהלת הארכיון.

אריק ספקטור היה מפעילי תנועת ז'בוטינסקי וידיד נאמן למכון
ז'בוטינסקי .נולד בפולין ,גדל בתל אביב ושרת בחיל האוויר האמריקאי
במלחמת העולם השנייה .לאחר המלחמה הצטרף לאצ"ל כטייס
וזכה לאות הוקרה מהארגון .כיהן בתפקידים בכירים בחרות הצה"ר
בארה"ב ובתנועה הציונית העולמית .בשנת  1983יסד את קרן
המשך מעמ' 5

משה נס-אל הפקיד מאמרים שפירסם בעיתונות ובכתבי עת בשפה
הספרדית.
מנוחה ,מתניה וסמדר סילצקי ,הפקידו את עיזבונו של אביהן,
נפתלי סילצקי ,מוותיקי בית"ר והאצ"ל וממייסדי מסדר ז'בוטינסקי,
הכולל :תעודות ומסמכים אישיים ,הזמנות לאירועים ,פרסומים,
אלבומי תצלומים
מיכאל קוסובר הפקיד תצלומים מפעילות בית"ר במחנות העקורים
בגרמניה לאחר מלחמת העולם השנייה.
עו"ד גיורא דן העביר לארכיון תיקים ממשרד עו"ד שמואל תמיר
וממשיכיו בנושא טיפול בהוצאה לאור של כתבי ז'בוטינסקי.
גם מזכירות הליכוד חשבה על ארכיון המכון והעבירה אליו הקלטות
ותמלילים של פרוטוקולים מישיבות המזכירות מהשנים  1994עד
.1996

צוות העובדים של מכון ז'בוטינסקי ב.1944-
מימין  -חוה בורוכוב ,במרכז  -יוסף פעמוני.



]

ז'בוטינסקי ה"רדיקלי"...

הכרך הראשון של הכתבים האידיאולוגיים ("לאומיות ליברלית") חושף את משנתו על
"כל הזכויות המגיעות ללאום" ,שאותה פירסם ב־ 1906בכתב עת רוסי שהיה אסור
בקריאה * מערכת הכתבים כבר שוקדת על הפקת הכרכים השני והשלישי
בזמן ההוא.
מאמריו של ז'בוטינסקי מניחים יסוד לרעיון האוטונומיה למיעוטים
לאומיים ,תובעים חרויות יסוד כגון חופש הביטוי וחופש הדת,
ומביעים עמדות ליברליות מובהקות כגון התנגדות לעינוי אסירים.
המערכת המדעית בראשות פרופ' נאור שוקדת עתה על סיום
שני כרכים נוספים  -כרך לאומיות ליברלית (ב) וכרך ארץ ישראל
(א) .כרך לאומיות ליברלית (ב) הוא המשך לכרך הראשון .יובאו בו
מאמריו של ז'בוטינסקי על הבעיה הלאומית ברוסיה בדמדומי שלטון
הצאר ,יחסו ללאומיות האוקראינית והפולנית ,השקפתו בעניינן
מקום מרכיב הגזע בלאומיות והשקפתו בעניין הלשון והתרבות
וזיקתן ללאומיות.

"תהיה אשר תהיה דעתנו על 'מהותו' המדעית של המושג לאום,
נראה לי שאם קבוצה מסוימת של אנשים מחליטים להכריז על
עצמם כלאום ומביעים רצון להתקיים כלאום ,אין בנמצא אנשים
בעלי השקפת עולם דמוקרטית ,אשר יכולים או צריכים לפעול נגדם
בשאלה זו" ,ולכן "כל מקום שקיימת בו מודעות לאחדות לאומית,
שם גם קיים לאום ,על כל הזכויות המגיעות לו בתור לאום".
דברים אלו כתב זאב ז'בוטינסקי בשנת  ,1906והם פורסמו בגיליונו
הראשון של כתב העת 'רדיקל' ,שיצא לאור ברוסיה .ששה גליונות
יצאו בסך הכל ,עד שהמשטרה החשאית של הצאר סגרה את העיתון.
גם בתקופת השלטון הסובייטי היה כתב עת זה אסור בקריאה ,ורק
בשנים האחרונות ניתנת גישה חופשית לחוקרים לפרסומים שהיו
אסורים בימי הדיקטטורה הסובייטית.
עותק אחד בלבד של ששת הגליונות של 'רדיקל' נמצא בספרייה
במוסקבה ,ובהם מאמרו של ז'בוטינסקי 'על הפדרציה' ,שפורסם
בשני חלקים .בכרך הראשון של המהדורה המדעית החדשה של
כתבי ז'בוטינסקי מופיע מאמר זה ,לראשונה בעברית.

הרעיון הציוני

בכרך ארץ ישראל (א) תובא עמדת ז'בוטינסקי כפי שהתגבשה
עד אמצע שנות העשרים לגבי הזכות על ארץ ישראל ,מקומה
בהוויה הלאומית היהודית ,היחס לערבים החיים בארץ וזכויותיהם
הלאומיות והאישיות ,והיחס לבריטניה .אחד המאמרים נכתב לפני
הצהרת בלפור ובו קורא ז'בוטינסקי להקמת קבוצת לחץ בבריטניה
למען הרעיון הציוני וקבלת אחריות על ארץ ישראל עם התמוטטות
האימפריה העותמאנית .בכרך זה יהיו גם מאמרים שפורסמו בעיתוני
התקופה ולא נכללו עד כה במהדורות כתביו של ז'בוטינסקי.
המערכת מתחילה בימים אלו בעבודה על כרך ארץ ישראל (ב) ועל
כרך העם היהודי (א) .כרך ארץ ישראל (ב) עוסק בעיקר בעמדות
ז'בוטינסקי במחצית השנייה של שנות העשרים ובשנות השלושים,
ובכלל זה ההתנגדות לחלוקת הארץ והאכזבה מבריטניה שהפרה
את התחייבויותיה לעם היהודי.

"מושג ביולוגי"

מאמר אחר' ,הקדמה' (למהדורה הרוסית חיבורו של קרל רנר
'המדינה והלאום') כתב ז'בוטינסקי על מהותו של הלאום" :הלאום
הוא מושג ביולוגי" ,ולכן "דיכויו של כל לאום בכל תחום ראשי או משני,
דיכוי של הביטויים הייחודיים האופייניים לו  -לא יוביל להתבוללות
במובן האמיתי של המילה ,אלא רק להתנוונותו של אותו לאום".
צירוף העמדות שביטא ז'בוטינסקי בשני מאמרים אלו מדגים את
הלאומיות הליברלית שלו :אמנם יסודו של הלאום הוא "ביולוגי",
אולם די בהחלטתה של קבוצת בני אדם לראות עצמם כלאום כדי
לחייב את המדינה רבת הלאומית  -כמו שהייתה ועודנה רוסיה -
להעניק לקבוצה זו זכויות של לאום ,והן בעיקרן הסמכות לנהל את
ענייניו הייחודיים תוך התערבות מזערית של המדינה.
הכרך הראשון של כתבי ז'בוטינסקי במהדורתם המדעית ובעריכתו
הראשית של פרופ' אריה נאור  -לאומיות ליברלית (א) ,יצא לאור
לפני החגים .הוא עוסק ביסודות השקפת עולמו של ז'בוטינסקי עד
תום העשור הראשון של המאה העשרים.
תחילתו בפלייטונים על איטליה ,המבטאים גישה ליברלית בסוגיות
כגון חופש הביטוי ודת ומדינה ,והמשכו מאמרים ומסות ,בעניין
זכויות אזרח וזכויות לאומיות ברוסיה ,שיחה עם ההוגה המרקסיסטי
פלכאנוב ,וההקדמה לתרגום הרוסי של אחד מכתביו של רנר (תחת
שם העט רודולף שפרינגר)  -גם הוא מראשי ההוגים המרקסיסטים

פרס :רגישות חברתית
"הוצאתם המחודשת של כתבי ז'בוטינסקי בעריכת פרופ'
אריה נאור ובתרגומיהם של פטר קריקסונוב וחמוטל בר־
יוסף היא נדבך עיוני חשוב בחקר משנת ז'בוטינסקי"  -כותב
הנשיא שמעון פרס במכתב תודה ששיגר למכון ז'בוטינסקי,
עם קבלת הספר "לאומיות ליברלית" שנשלח אליו.
הנשיא הוסיף" :הקורא בכתביו שאינו יכול שלא להתרשם
מן הליברליזם הטמון במשנתו ,ברגישותו החברתית של
ז'בוטינסקי וביחסו לגר ,לזולת ולחלש".



הניסיון לאיחוד בין האצ"ל וה"הגנה"
בכרך  12של איגרות ז'בוטינסקי ()1938-1937
עם צאתו לאור של הכרך ה־ 12של איגרות זאב ז'בוטינסקי ,בעריכתו של ההיסטוריון ד"ר משה
הלוי ,התקדם מפעל האיגרות כדי שניים־שלושה כרכים לסיומו .הכרך החדש יצא לאור כמו
קודמיו בשיתוף הספריה הציונית  -ההסתדרות הציונית העולמית.
הכרך ה־ ,12המכיל את
איגרותיו של זאב ז'בוטינסקי
מינואר  1937עד סוף פברואר
 ,1938מהווה מקור היסטורי
על אודות התקופה הנדונה
מזווית ראייה של מנהיג ציוני
בן התקופה ,שהיה מעורב
באירועים המוזכרים באיגרות
ובחלקם אף נטל חלק פעיל.
האיגרות שופכות אור על
אירועים מכריעים בתולדות
העם היהודי בארץ־ישראל,
בתנועה הציונית ובתנועה
הרביזיוניסטית ,על רקע
האירועים בזירה הבינלאומית.
למרות מרחק הזמן ,הרי
שרת התרבות והספורט ח"כ לימור לבנת עם הנהלת המכון ויו"ר המחלקה לפעילות בישראל בהסתדרות הציונית
מן
חלק
של
רישומם
יעקב חגואל בערב השקת כרך האיגרות ה־12
האירועים הנדונים באיגרות
של ז'בוטינסקי ניכר גם בימינו .האיגרות משקפות את אישיותו של בכרך הזה מגוון נושאים ,כגון :דיוני ועדת החקירה המלכותית לארץ־
ז'בוטינסקי כמדינאי ,כמנהיג ציוני ,כראש מפלגה פוליטית ,כמפקד ישראל (ועדת פיל) ,עדותו של ז'בוטינסקי לפני הוועדה ,מסעו לדרום
ראשי של האירגון־הצבאי־הלאומי ,כהוגה־דעות וכסופר .ראוי לציין ,אפריקה ותוצאותיו ,תכנית החלוקה של ארץ־ישראל והפעילות
כי למרות העומס שהיה מוטל עליו בשנת  1937בשל פעילותו הדיפלומטית הענפה של ז'בוטינסקי ושל צוות עוזריו לסיכול תכנית
המדינית הענפה ,לא זנח ז'בוטינסקי כליל את פעילותו הספרותית.
החלוקה בזירות שונות :בפרלמנט הבריטי ,בעיתונות הבריטית,
בוועדת המנדטים המתמדת ,במועצת חבר הלאומים ובקרב
ממשלות שהיה להן אינטרס בהגירת יהודים ממדינותיהן.
האיגרות שופכות אור על הניסיון לאחד את האירגון־הצבאי־
הלאומי עם אירגון ההגנה ועל הניסיון להקים חזית ציונית
מאוחדת נוכח צו השעה.
באיגרותיו של ז'בוטינסקי יש גם התייחסות לסכסוך היהודי־
ערבי ולגישות השונות לפתרונו .למרות מרחק הזמן,
התמורות הגלובליות והאזוריות שנתחוללו במרוצת 75
השנים שחלפו מאז כתיבת האיגרות ,ולמרות השינויים
הפוליטיים והדמוגרפיים שהתחוללו בארץ־ישראל מאז
הקמת מדינת ישראל ועד ימינו אלה ,עשוי הקורא למצוא בהן
אנלוגיות מעניינות בין הימים הרחוקים ההם לבין ימינו ,בכל
הקשור למאבק על זכותו של עם ישראל למדינה היהודית
בארץ־ישראל ,לבעיית גבולות הביטחון של המדינה היהודית
ולניסיונות הכושלים להגיע לשלום אמת עם שכנינו.
גם הוויכוח המתנהל בעצם ימים אלה עם החרדים על
מקומם של הדת והמסורת בחברה היהודית העכשווית ועל
יחסי גומלין בין דת ומסורת לבין חופש הדעה וחופש המצפון
וההתנגדות לכפייה דתית ,מוצאים את ביטוים בכרך ה־12
של איגרות ז'בוטינסקי.

עותק נדיר ומקורי של "ספר המעצר והגלות" הוגש כשי לשרת התרבות והספורט
לימור לבנת ,בעת שהשתתפה בטקס השקת איגרות ז'בוטינסקי במכון.
השרה התרגשה עד דמעות ,שהרי בין משתתפי הקובץ ,שנכתב והודפס בסטנסיל
במחנה גולי האצ"ל ולח"י באפריקה ,היה גם אביה עזריאל וייס ,הלא הוא עזריאל
לבנת ,לוחם לח"י ,שחגג באחרונה את יום הולדתו ה־.90



בכרך החדש  293איגרות ,מהן המתורגמות משפות שונות,
ו־ 320עמודים ,כולל מבואות ,מפתחות וכן צילומים.
הכרך החדש נמצא למכירה במחיר מוזל במזכירות המכון.
כמו כן החליטה הנהלת המכון על מבצע מכירת סט של
כל  12הכרכים שראו אור עד כה במחיר הנחה של ₪ 240
בלבד (ועוד דמי משלוח) .למעוניינים  -נא לפנות למזכירות
המכון.

יגאל לפידוס
הזוכה במלגת
לוין לכותב
עבודת דוקטור
בערב ,שנהפך כבר למסורת " -הרצאת ז'בוטינסקי"
השנתית ,בסמוך ליום פטירתו של ראש בית"ר  -היה
הפעם חידוש :לראשונה הוענקה על־ידי המכון מלגה
לדוקטורנט ,הנושאת את שמם של רחל ופרופ' מנחם
לוין זכרם לברכה.
הטקס נפתח בדברי יו"ר הנהלת המכון מרדכי שריג על
חשיבות כתיבת ההיסטוריה .הוא סיפר על מפגש שנערך
ביולי  ,1944בתל־אביב ,בין ראשי ה"הגנה" :אליהו גולומב
וד"ר משה סנה לבין ראשי האצ"ל :המפקד מנחם בגין
וחבר המפקדה אליהו לנקין .במפגש איים גולומב על נציגי
האצ"ל" :אנחנו ניכנס בכם .אנחנו נשמיד אתכם!" ולשאלתו
של בגין" :ואיך תביטו בעיני ההיסטוריה?"  -השיב גולומב:
"את ההיסטוריה אנחנו נכתוב!"
חשוב מאוד ,אמר יו"ר הנהלת המכון ,שגם לאלה שאינם
מסכימים עם דברי גולומב ,תיכתב היסטוריה .לשמחתנו,
אנחנו חיים בעידן אחר .היום קיימת תודעה לכתיבת
ההיסטוריה הציונית על בסיס מחקרי .לדבריו ,במכון
ז'בוטינסקי נעשית עבודה אדירה במחקר ,בהוצאת ספרים
ומחקרים ,בעבודת הארכיון ,בהרצאות ,באירועים ובהקניית
מורשתו של ראש בית"ר.
תעודת המלגה שניתנה ליגאל לפידוס והנימוקים

יו"ר הוועדה האקדמית של המכון פרופ' אריה נאור,
הציג את מקבל המלגה
ע"ש רחל ופרופ' מנחם
לוין  -יגאל לפידוס
מאוניברסיטת תל־אביב
העושה עבודת דוקטורט
על הנושא" :ולדימיר
ו'קבוצת
ז'בוטינסקי
בפוליטיקה
ראזסוויט'
היהודית ברוסיה בשנים
."1908 - 1904
המלגה הוענקה על־ידי
הבת יהודית וייסינגר
והבן ד"ר יצחק לוין .קווים
לדמותם של רחל ומנחם
לוין העלה הנכד עוזי לוין.

הענקת המלגה (מימין):
מקבל המלגה יגאל לפידוס,
גב' יהודית וייסינגר,
ד"ר יצחק לוין ,פרופ' אריה
נאור ,מרדכי שריג.
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מקבלי הפרסים לסטודנטים וחוקרים לשנת תשע"ב
מקרן ע"ש ד"ר אלכס רפאלי
ד"ר ברוך פלח  -עבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן :כתב־העת
'סלם למחשבת מלכות ישראל'  -בין פואטיקה לפוליטיקה
ֻ
מקרן ע"ש חיים שיף למורשת ,תרבות ואמנות
עדי וינגרטן  -עבודת גמר לתואר מ.א ,.אוניברסיטת בר־אילן :ועד
ההצלה הרוויזיוניסטי ופעולתו למען הצלת יהודים באירופה 1946־
1943
מקרן ע"ש חיים קוליץ
דוד לביא  -עבודת גמר לתואר מ.א ,.אוניברסיטת פריס :מנחם בגין
בנאום נגד השילומים
מקרן ע"ש ד"ר אריה אלטמן
נעמה ויסמן (שרון)  -עבודת סמינריונית לתואר מ.א ,.האוניברסיטה
העברית :דוד בן־גוריון וזאב ז'בוטינסקי על יחסי היהודים והערבים
בארץ־ישראל  -עיון משווה
מקרן ע"ש חיה ודוד אילגובסקי
יונתן יודלמן  -עבודה סמינריונית לתואר מ.א ,.האוניברסיטה
העברית :בין מוניזם לדקדנטיות :על יחסו הדו־ערכי של ז'בוטינסקי
לניטשה
מקרן ע"ש יצחק פרידמן "אליצור"
עדייה אלפסי  -עבודה סמינריונית לתואר ב.א ,.האוניברסיטה
העברית' :אלטלנה'  -היסטוריוגרפיה ,זכרון והשכחה
מקרן ע"ש מנחם איגלר
ברק בר־זוהר  -עבודה סמינריונית לתואר ב.א ,.המכללה האקדמית
נתניה :הנצחת מורשת זאב ז'בוטינסקי בעיתונות הישראלית
מקרן ע"ש חיים גלזר
גלעד גליקמן  -עבודה סמינריונית לתואר ב.א ,.אוניברסיטת חיפה:
תהליך השתלבות האצ"ל בצה"ל 1948-1943
מקרן ע"ש צבי הדסי ואריה מהולל
מנחם מנדל ציבין  -עבודה סמינריונית לתואר ב.א ,.האוניברסיטה

העברית :מוסר ,תיאוריית המלחמה הצודקת וטרור  -היישוב העברי
בין הבלגה לתגובה
מקרן ע"ש עליזה בגין
רננה קליפה  -עבודה סמינריונית לתואר ב.א ,.מכללת אפרתה' :אנו
מרד נקרא'  -השואה כגורם ליציאת האצ"ל למרד
מקרן ע"ש צבי ברז"ל ('קקטוס')
עדי סון  -עבודה סמינריונית לתואר ב.א ,.אוניברסיטת בר־אילן:
'לא תהיה מלחמת אחים'  -האמנם? פרשת 'אלטלנה' כאלימות
קבוצתית
מקרן ע"ש גילה ושלמה ויגודסקי (ארבלי)
צבי איצקוביץ  -עבודה סמינריונית לתואר ב.א ,.המרכז הבינתחומי
הרצליה :מנאשם למאשים :משפטו של מתתיהו שמואלביץ שנידון
למוות בבית הדין הצבאי הבריטי ()1944
מקרן ע"ש חיים משה צירין
נועה קרש ועמרי קוזי  -עבודה סמינריונית לתואר ב.א ,.אוניברסיטת
בר־אילן :מרדכי שוורץ ' -הרוג מלכות' או רוצח בדם קר?
מקרן ע"ש ד"ר יעקב (קובה) שכטר
שחר צחי  -אולפנת עפרה :העימות ההיסטורי בין מפא"י
והרביזיוניסטים מימי ז'בוטינסקי –בן־גוריון עד תום העשור הראשון
למדינת ישראל

מקבלי הפרסים לסטודנטים
וחוקרים לשנת תשע"ג
מקרן ע"ש ד"ר אלכס רפאלי
לירון סמוליאר  -הצעת מחקר לעבודת דוקטור ,אוניברסיטת תל־
אביב' :לכבוש את ההר' :הספורט הרביזיוניסטי בארץ־ישראל
ובמדינת ישראל בין השנים 1965 - 1920
מקרן ע"ש שלמה וגילה ויגודסקי־ארבלי
חן־ציון ניות  -הצעת מחקר לעבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן:
האצ"ל בחזית המשפטית בתקופת 'המרד'1948 - 1944 ,
מקרן ע"ש חיים שיף למורשת ,תרבות ואמנות
מאיה מארק  -הצעת מחקר לעבודת דוקטור ,אוניברסיטת תל־
אביב :השקפת עולמו המשפטית והמשטרית של מנחם בגין
מקרן ע"ש חיים קוליץ
אבי שילון  -הצעת מחקר לעבודת דוקטור ,אוניברסיטת בר־אילן:
יחסם של מנהיגי התנועה הרוויזיוניסטית לדת היהודית- 1925 ,
"2005
מקרן ע"ש ד"ר אריה אלטמן
אסנת בר  -עבודת גמר לתואר שני ,אוניברסיטת חיפה :עמדותיה
של תנועת החרות ב'פרשת לבון'
מקרן ע"ש חיה ודוד אילגובסקי
אברהם בן־מאיר  -עבודה סמינריונית לתואר שני ,אוניברסיטת
חיפה :ארבע נקודות מבט על הפילוג באצ"ל
מקרן ע"ש יהודית ואריה בן־אליעזר
תמיר קרקסון  -עבודה סמינריונית לתואר שני ,אוניברסיטת תל־
אביב' :ספרדים שקדמו לאליעזר בן־יהודה'  -יצירתו של תחום

גב' מרים גלזר־תעסה מעניקה את הפרסים לסטודנטים
תובל צ'סלר וברק שטיינר
מחקר חדש בשנות השבעים
מקרן ע"ש נפתלי סילצקי
גאולה רננה דהן  -עבודה סמינריונית לתואר ראשון ,מכללת
אפרתה :הקשר בין ההודעות על רצח שיטתי של יהודים באירופה
לבין פעילותה של מחתרת לח"י בשנות הארבעים
מקרן ע"ש צבי ברז"ל ('קקטוס')
אפרת דגן־גולדפרב  -עבודה סמינריונית לתואר ראשון ,אוניברסיטת
בר־אילן :עו"ד ד"ר אפרים ושיץ ,תעלומת חייו
מקרן ע"ש חיים גלזר
תובל צ'סלר ,ברק שטיינר  -עבודה סמינריונית לתואר ראשון,
האוניברסיטה העברית' :איה הנער?' סיפורם של הקצין הבריטי רוי
פאראן והנער היהודי אלכסנדר רובוביץ בשנים 1954 - 1946
מקרן ע"ש יצחק פרידמן "אליצור"
שילה פריד  -ישיבת בני עקיבא נתיב מאיר :בין הגות למנהיגות  -על
כלכלה וחברה במשנתם של מנחם בגין וזאב ז'בוטינסקי
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חתן פרס נובל פרופ' אהרן צ'חנובר בטקס הענקת פרסי המחקר

"חקר ההיסטוריה הוא ההבטחה לקיומנו כאן"
"הפניית תרומות לפרסי מחקר היא נעלה ביותר"  -אמר פרופ'
אהרן צ'חנובר ,חתן פרס נובל לכימיה לשנת  2004וחתן פרס
ישראל לשנת  ,2003במעמד טקס הענקת פרסי מחקר לסטודנטים
ולתלמידים שנערך ביום י"א באב תשע"ג ( 18ביולי  )2013במכון
ז'בוטינסקי.
פרופ' צ'חנובר הקדיש הרצאתו על "מצוינות ,יצירתיות ומה
שביניהן" לחותנו נפתלי סילצקי ז"ל ,יליד נווה צדק ,חבר פלוגות
הגיוס של בית"ר ,מראשוני האצ"ל ,פעיל בתנועת החרות והליכוד,
מידידי המכון ,חבר מועצת "האומה" ומי שכיהן כנגיד המסדר
ע"ש ז'בוטינסקי .עם פטירתו הקימו בנותיו קרן במכון ז'בוטינסקי
להענקת פרס מחקר הנושא את שמו.
דבריו של פרופ' צ'חנובר שנאמרו בגובה העיניים ,בג'ינס
ובסנדלים ,ריתקו את המאזינים ,בהם בני משפחות הזוכים,
בני משפחות מעניקי הפרסים ,ורבים אחרים .מי שאין לו עבר
אין לו גם עתיד .לכן ,חייבים לשלב בין ההווה לבין ההיסטוריה
שלנו" .חקר ההיסטוריה עם העבר שלנו ,שהביא אותנו
לנקודה שאנחנו נמצאים פה היום ,הוא ההבטחה לקיומנו
פה ,לעתידנו פה וגם ליצירה מדעית שאולי נראית ,לכאורה,
מנותקת ויכולה להתרחש בכל נקודה אחרת בעולם .אבל
אם אנחנו רוצים ליצור אותה במקום הזה ,צריכים לשלב
אותה בעבר שלנו ,לרבות העבר הרחוק שלנו".
מתוך המורשת שלנו נשאב כוח ואמונה למען העתיד.
"לבי"  -ציין צ'חנובר " -נוטה אחר המצוינות ,תרבות
שניתן ללמוד אותה ולאמץ אותה .אף לא אחד מקבל כל
דבר כמובן מאליו .זו תרבות של אמת מוחלטת ,לא מעגלים
פינות ...רוצים לדעת את האמת האמיתית לאמיתה.
גם במדעי הרוח ניתן להביא את העובדות .זו תרבות של
דיוק באמירת הדברים; ואי לקיחת שום דבר כמובן מאליו.
ואנחנו  ,כל אחת ואחד מאתנו ,יכולים ליצור תרבות של
מצוינות ,משמע ,לימוד גם מתוך טעויות .רבים מכירים את
המרכיבים שלה ורק מעטים חיים על־פיה".
היות שבא מתחום הרפואה ,הביא שתי דוגמאות להמחשת
דבריו איך מצוינות הביאה לפריצת־דרך מהפכנית בעולם
הרפואה :המצאת האינסולין ( )1921והפניצילין (.)1896
שתי המצאות שמקורן באנשים בעלי תעוזה ללא גאונות
יתרה .המצאות שחוללו מהפכה אדירה בעולם הרפואה
והביאו מזור והארכת תוחלת חיי מאות מיליוני בני אדם על
פני כדור הארץ בעשרות שנים.
יו"ר הנהלת המכון ,מרדכי שריג ,אמר לכלות ולחתני
הפרס ,כי נפלה בידיכם זכות גדולה שנבחרו על־ידי הוועדה
האקדמית להיות מקבלי הפרס השנה .הוא הודה ,קודם כל
לתורמים ,מתוך נקודת המוצא ,שאם אין קמח ,אין תורה.

לדבריו ,בבית הזה  -בית ז'בוטינסקי  -ציונות היא מהות הקיום שלנו
בארץ הזאת .ללא ציונות אין קיום לעם היהודי.
פרופ' אריה נאור ,יו"ר הוועדה האקדמית ,הדגיש שמשנה לשנה
גדל מספר העבודות שנכתבות על זאב ז'בוטינסקי  -האיש ומשנתו.
זו התפתחות חיובית מאוד .הוא איחל הצלחה במחקר ההיסטורי
לכלות ולחתני הפרס ובאותה הזדמנות ציין ,כי הראשון שהחל
במחקר על תנועת ז'בוטינסקי הוא פרופ' יחיעם ויץ שכיבד את
הטקס בנוכחותו.
בשם מקבלי פרסי המחקר נשא דברי תודה מר אבי שילון ,שייחד
דברים גם לעבודת מחקרו :יחסם של מנהיגי התנועה הרביזיוניסטית
לדת .הנחתה את הטקס גב' אמירה שטרן ,מנהלת ארכיון ז'בוטינסקי.
הזמרת כרמל תדמור הנעימה בשירי ארץ־ישראל.

חתן פרס נובל פרופ' אהרן צ'חנובר מעניק את פרס המחקר
ע"ש נפתלי סילצקי ז"ל לסטודנט חן־ציון ניות

המשך מעמ' 3

]

שהעתיד טומן לנו הרבה הפתעות והצלחות טובות .השמש תזרח
לנו עוד הרבה בקרים ודעי כי בלעדייך לא הייתי מצליח להחזיק
מעמד".
ברכה נוספת של אבא לאמא מבטאת את השלמות בין השניים:
"ה־ 19באפריל הינו ראש השנה שלך .זהו יום נוסף בלוח השנה ,אך
איננו מוסיף שנה בלוח השנים .עם חלוף השנים ,הרגשת הנעורים
רק הולכת ומתגברת ולחן הנעורים המחדש ימיו מצטרפות בגרות
ותבונה ועל הכל קבוצת כשרונות שמשום מה לא נוצלו בעבר ובאים
עתה לידי ביטוי .בשבילי את נהיית כל יום אהובה יותר ונחשקת
יותר ,אוסיף לאהוב אותך עד סוף החיים".
אבא ואמא ,שניהם היו חלק בלתי נפרד מההיסטוריה של עם
ישראל במאבקם למען חירות העם .אמא שילמה על כך מחיר אישי
לא פשוט — במאסרים ,בשביתת רעב ,בבדידות ,ובנתק של שנים
מהאיש שאהבה נפשה.

ביתנו לא היה בית רגיל .שלא כדרכם של אבות אחרים ,אבא שלנו
לא היה עימנו פיזית תקופות ארוכות ,אולם תמיד היה איתנו ,וזאת
בזכותה של אמא שדאגה לכך שאבא היה שותף מלא בחיי היומיום
והיינו משפחה ככל המשפחות .חייהם של אמא ואבא היו מלאי
עניין ,הצלחות ומהמורות ,ויחד ובהשלמה מלאה חצו את מסעם,
מסע שהיה גם למסעו של עם ישראל מהגלות לאדמתו וחירותו.
אבא ,כשנותר לבד בעולם של מטה ,לאחר פטירתה של אמא ,לא
עמדו לו כוחותיו והצטרף לאמא לאחר פחות משנה .אני מאמינה
ששניהם משקיפים עלינו מלמעלה וגאים במשפחתם ובארצם.
לסיום — אינני יכולה שלא לציין את דבריו של אבא בספרו "סיכומו
של דבר"" :אם ההיסטוריה תזכור אותי בכלל ,אני מקווה שאזכר
כאיש שאהב את ארץ ישראל ועמד על משמרתה כל חייו ,בכל דרך
שהיתה לאל ידו".
ויפים הדברים לשניהם — גם לאבא וגם לאמא.
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"רק צעקה תגיע!"  -באלבום כרזות המכון
מפעל נוסף בחקר תולדות תנועת ז'בוטינסקי יוצא לדרך .זהו
חקר אלפי הכרזות השמורות בארכיון של מכון ז'בוטינסקי .כרזות
המשקפות את התפתחות התנועה הלאומית בארץ ישראל
ובתפוצות הגולה על כל המאבקים והמלחמות מבית ומחוץ שליוו
אותה .ואכן ,אין כמו בכרזה לשקף תקופה ואנשיה .מה שנאמר
על תמונה טובה השווה לאלף מילים ,הוא הדין בכרזה המכילה
אמירה.
בעשורים הראשונים של המאה העשרים ,כאשר הרדיו עשה את
ראשית צעדיו הראשונים ,על טלוויזיה טרם שמעו ועל מרשתת
(אינטרנט) טרם חלמו ,היו לכרזות שהודבקו על לוחות המודעות
בערים ובישובים השונים עוצמה תקשורתית ,תהודתית ותודעתית.
המאבק הפנים ציוני על כל מחלוקותיו והמאבק נגד שלטונות
המנדט התנהל לא רק בעימותים ישירים ,אלא גם באור ובסתר
בשדות המערכה התקשורתית .הכרזות היו מעין קלף מנצח.

והמלחמה על דעת הקהל .נקודה אותה הפנים והבין ז'בוטינסקי
היטב בקריאתו" :רק צעקה תגיע!" אם אבן מקיר תזעק ,כך גם
הכרזות והכרוזים.
מלאכת איסוף הכרזות לאלבום מעוצב הוטלה על יורם א' שמיר,
בנו של מקסים  -מצמד האחים גבריאל ומקסים שמיר" ,האחים
שמיר" ,המעצבים של סמל מדינת ישראל ועוד מאות של סמלים,
בולים ,עיטורים וכרזות ,שליוו את היישוב העברי ומדינת ישראל שנים
רבות.
את העבודה מנהל ומנחה המנכ"ל יוסי אחימאיר ,בסיוע מנהלת
הארכיון אמירה שטרן ,ועובדות הארכיון :אירה ברדן ואולגה גכמן־
פרוסמושקין .ליווי היסטורי על־ידי יוסי קיסטר .יצויין כי רוב הכרזות
כבר צולמו ונסרקו .כ־ 100מבין אלפי הכרזות ייכללו באלבום ,שיעוצב
באופן מרהיב עין.

הכרזות היו גם אמצעי הסברה של מפלגות
הפועלים ,תנועות הנוער שלהן ,ארגון
ה"הגנה" ושאר הארגונים של הממסד הציוני.
ככל שהלכה וגברה השפעתו של ז'בוטינסקי
בקרב הציבור היהודי וחברי תנועתו ,שביססה
מעמדה בקרב ההמונים ובעיקר בקרב בני
הנוער ,החלה הסלמה בתקשורת שגלשה
מדיבורים למעשי אלימות .אלה הגיעו לשפל
בימי העלילה כנגד תלמידי ז'בוטינסקי וחברי
בית"ר ,ברית הבריונים והצה"ר ,כך בפרשת
עלילת רצח ארלוזורוב וכך בפרשת ה"סזון".
ז'בוטינסקי האמין במילים .לדבריו" ,בשום
פנים אין להשתמש באלימות נגד יהודי".
כך ,גם תלמידו מנחם בגין ,מפקד האצ"ל,
ולימים ראש ממשלת ישראל .קו של הסברה
הייתה תשובת התנועה הלאומית לאלימות
הצד שכנגד.
היות שתפוצת העיתונות המפלגתית היתה
מוגבלת ,לרבות עיתונות הקיר של האצ"ל;
וכך גם קהל המאזינים ל"קול ציון הלוחמת",
תחנת השידור של האצ"ל ,הרי לכרזות (כמו
לכרוזים) היה ערך הסברתי רב ,לעתים עיקרי
ולעתים מוסף ,לניהול מערכת ההסברה

יורם שמיר ממיין את הכרזות עבור האלבום
בחדר העיון של המכון

שמשון  -ביידיש

מתנה  -תרומה

ליום אחד קמו לתחיה במכון ז'בוטינסקי שמשון ,שלח בן יובל
והמתדיינים משעלבים ,הדמויות מן הרומן של ז'בוטינסקי ,ודיברו
ב"מאמע לשון".

שרה אולקניצקי ,מוותיקות בית"ר ותנועת ז'בוטינסקי ,מהפעילות
הוותיקות בתנועת החרות והליכוד ,חגגה בחוג המשפחה וידידים
קרובים מלאות לה  90שנה.

תלמידי הקורס לדרמה ביידיש בבית שלום עליכם ,בהנחייתם של
אסתר רוז'נסקי ומוטי אוורבוך ,נענו להזמנת האמרכלית אירית סיון
(שאף היא תלמידת הקורס) והעתיקו את השעור למכון ז'בוטינסקי.
פתחה מנהלת הארכיון ,אמירה שטרן ,שמסרה לתלמידים מידע
כללי על ארכיון המכון ועל החומר הארכיוני בשפה היידית השמור
בגנזיו.

"אנא ,אל תביאו לי מתנות ,במקום זה הרימו תרומה למכון
ז'בוטינסקי"  -ביקשה מהם .ואכן כבר למחרת החגיגה ,התייצבה
שרה במכון ז'בוטינסקי ,כשבאמתחתה תרומה בסך של כמה
אלפי .₪

אירית סיון הראתה לחבריה את הסרט "תנו ליהודים לעלות לא"י",
שבו הסביר ז'בוטינסקי ביידיש ,בשנת  ,1934על יחסה השלילי של
בריטניה לעליה .כן הראתה מצגת ממבחר מסמכי הארכיון ביידיש
שליקטה.

"עשית מעשה נאצל ,ואולי לא מפתיע בהתחשב בקשר בן עשרות
השנים שלך ושל בעלך המנוח אייזיק ז"ל עם מוסד המורשת של
תנועת ז'בוטינסקי"  -אמר לה מנכ"ל המכון ,יוסי אחימאיר .הוא
העניק לה שי  -את הספר החדש "ימי הצה"ר" ,בתקווה ש"תפגוש"
בו הרבה שמות ואירועים שהכירה מקרוב בפעולתה הבית"רית־
תנועתית.

12

א .ב .יהושע בערב עיון על הספר "ימי הצה'ר":

בוויכוח בשאלת העלייה – ז'בוטינסקי צדק
"ז'בוטינסקי ובן־גוריון הן שתי דמויות ,הרלוונטיות לימינו.
ז'בוטינסקי שהיה אינטלקטואל במובן הכי עמוק של המלה,
שהוגלה מן הארץ ,שהיה חסר כוח פוליטי ונכסים פוליטיים
שיכל להעניק לאנשיו  -רלוונטי לציבור שלכם יותר מכל ראשי
הממשלות של הליכוד".
דברים אלה אמר הסופר חתן פרס ישראל ,א .ב .יהושע ,בהרצאתו
המרכזית בערב השקת הספר" :ימי הצה"ר ,כרונולוגיה של התנועה
הרביזיוניסטית ,,שהתקיים במוזיאון ז'בוטינסקי ,ביום שלישי,
.1.5.13
יהושע הודה ,כי זו לו פעם ראשונה שהוא פוקד את בית ז'בוטינסקי,
כאשר נענה להזמנה לשאת דברים על מפגשי בן־גוריון וז'בוטינסקי
בשנות השלושים.
כמחבר המחזה העוסק במפגשים אלה " -היילכו שניים יחדיו" ,הוא
ציין ,כי מאז נכתב והועלה" ,הרבה אנשים מגלים את ז'בוטינסקי,
ויש שכועסים עלי על שהוא יוצא במחזה סימפטי יותר מבן־גוריון"...
לדבריו" ,הוויכוח האידיאולוגי היום אינו בין ימין ושמאל ,אלא בין אלה
שאומרים 'אין ישראל אלא בתורתו' לבין אלה שאומרים 'אין ישראל
אלא בלאומיותו' .הוויכוח הוא על אלפיים קמ"ר של שטח  cבגדה.
השסע כיום הוא כאין וכאפס לעומת מה שהיה אז".
בוויכוח בין בן־גוריון לז'בוטינסקי ביחס להעלאת יהודים ,ז'בוטינסקי
צדק ,לדברי א .ב .יהושע" .תחושת הדחיפות שלו היתה חזקה מזו
של בן־גוריון .כעסו עלי כשאמרתי זאת ,אבל בן־גוריון היה נטוע כאן
בארץ ,ואילו ז'בוטינסקי לא חי את המציאות בארץ ,הוא ראה את
המצוקה שם ודיבר בשם הדחיפות שם".
שניהם היו חילוניים ,אבל לבן־גוריון היה מנגנון ,בעוד שז'בוטינסקי
היה בודד .דמותו שבתה אותי בבדידות שלה ,בטראגיות שלה .הוא
היה איש הספרות המובהק שנקלע לפוליטיקה"  -הדגיש הסופר.
וכאן הוא העלה השערה מעניינת" :מה ההבדל בציונות של שניהם?
אם היו נולדים באמריקה ב־ ,1880בן־גוריון היה גם אז ציוני ,כי רצה
לשנות את ה־ד .נ .א .היהודי ,ולא הצליח .ז'בוטינסקי ,לעומתו ,לא
היה ציוני אם היה רואה את ההוויה האמריקנית כארץ של מהגרים.
הציונות שלו מקורה במחשבה שהחיים בגולה מסוכנים".

העורכת ד"ר מינה גראור והספר "ימי הצה'ר"
סיכם א .ב .יהושע דבריו באומרו" :בן־גוריון נמצא בדמי בהרבה
מובנים .מאז המחזה ,גם ז'בוטינסקי נכנס לדמי ,ושניהם מחזקים
אותי בעמדה ,שהפתרון בסופו של דבר הוא שתי מדינות לשני
עמים".
קדמו להרצאת א .ב .יהושע דברי ברכה שנשאו יו"ר מכון ז'בוטינסקי
מרדכי שריג ,יו"ר הוועדה האקדמית פרופ' אריה נאור ,מר יחיאל
קדישאי ,עורכת הספר ד"ר מינה גראור והמנחה יוסי אחימאיר,
שבירך את יהושע על זכייתו בפרס היצירה הציונית מטעם
שרת התרבות והספורט ,על מחזהו "היילכו שניים יחדיו".
הוא גם בירך את מר קדישאי למלאות לו  ,90וציין כי גילו כגילה
של תנועת בית"ר ,המציינת אף היא  90שנה להיווסדה.
הספר "ימי הצה'ר ,כרונולוגיה של התנועה הרביזיוניסטית,
 ,"1949-1923בעריכתה של ד"ר מינה גראור ,הינו כרך בן
 438עמ' ,המביא את תיאור קורותיה של התנועה ,על פי
תאריכים .לראשונה תועדו בקובץ אחד מאות האירועים
המרכזיים בתולדות הצה"ר ,בארץ ובעולם ,על כל אירגוניו,
מוסדותיו ואישיו ובראשם זאב ז'בוטינסקי.
לכרך רב החשיבות הזה ,שמשקף את מאבק התנועה
הרביזיוניסטית למען כינון המדינה היהודית בארץ ישראל,
ניתוסף תקליטור ,שמאפשר להעלות את כל המידע האצור
בו על מסך המחשב.
את הספר והתקליטור ניתן לרכוש אך ורק במזכירות מכון
ז'בוטינסקי ,במחיר מוזל של .₪ 80
הסופר א .ב .יהושע
(משמאל) בוויכוח עירני
עם כמה ממשתתפי ערב
השקת "ימי הצה"ר".
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את ה'עובדה' – לשמר
ואת ה'חלום' – להנחיל

ספר אלבומי יתעד את  80שנותיו של מכון ז'בוטינסקי
מתי נוסד מכון ז'בוטינסקי בישראל?  -על כך חלוקות הדעות .יש חוקרים שונים ולהם דעות
שונות .לא כל אחד רואה את הקשר שבין "מוזיאון בית"ר" לבין "מוזיאון ז'בוטינסקי".
החלפת השם התבצעה ב־ 5באוגוסט  ,1947עם הכרזת השלטונות הבריטיים על בית"ר
ארץ־ישראל כגוף לא־חוקי והוצאת תנועת בית"ר על כל שלוחותיה אל מחוץ לחוק .ביום זה
אימץ המוסד את השם "מוזיאון ז'בוטינסקי"; ולימים מכון ז'בוטינסקי בישראל .בכך נמנעה
סגירתו ואולי אף החרמת כל האוספים היקרים והרבים שנשמרו בו במרוצת כל השנים מאז
הקמתו.
המסמך הראשון שבו מצוין "מוזיאון בית"ר" הוא מיום ד' בטבת תרצ"ב (  14בדצמבר .)1931
שלטון בית"ר בפאריס  -צרפת ,ממנה בפקודה מס'  11את יוסף פעמוני למנהל המוזיאון
(מ"ז ב .) 2 / 7 - 2משמע ,חלפו מאז אותו תאריך היסטורי למעלה משמונים שנים.
שנתיים מאוחר יותר ,בדצמבר  ,1933לקראת שנת העשור להקמת בית"ר ,ראה ראש
בית"ר את יציר כפיו במבט רחב יותר  -על העוצמה ועל המורכבות הגלומה בה .בכרוז
שפורסם ליובל העשור של בית"ר על־ידי ראש בית"ר ושלטון בית"ר נאמר ,כי "בית"ר איננה
רק 'עובדה' ,עובדה כבירה ומליאת־חיים :בית"ר היא גם 'חלום' ".ואת ה'עובדה' יש לשמר
ואת ה'חלום' יש להנחיל לדורות הבאים של בונים ולוחמים – חשמונאים  -הנושאים "נס
חרות ,עמל וטהר".
עתה החליטה הנהלת המכון לקבל את הצעת מנכ"ל המכון יוסי אחימאיר ,להפיק ספר
אלבומי על תולדותיו של המכון .כידוע ,תולדות המכון ואוצרותיו התעודיים משקפים את
ההיסטוריה של תנועת ז'בוטינסקי  -זה למעלה מ־ 80שנה.
הפעילות החלה עוד בדירתו הפרטית של המייסד והמנהל הראשון ד"ר יוסף פעמוני (1902
  ,)1966עברה למשרדו בקופת חולים לאומית שהוא היה אחד ממיסדיה ,ורק בשנת ,1942בעיצומה של מלחמת העולם השנייה ,עברה למשכן קבע ב"מצודת זאב" ,לימים בית
ז'בוטינסקי .תחילה ,בשני חדרים של מרתף דחוס וצר ,ובהמשך בקומה הראשונה של הבית
הנושא את שמו של ראש בית"ר בעיר העברית הראשונה.
עבודת כתיבת הספר ואיסוף החומר הוטלה על יוסף קיסטר ,עובד המחקר במכון.
הידיעה משמאל  -גזיר
מעיתון "המשקיף"
15.12.1947

ביקור נשיאותי ראשון :נשיא המדינה השני ,יצחק בן-צבי ורעייתו רחל ינאית ,היו אורחי מכון ז'בוטינסקי
ביום כ"ז באב תשי"ד ( 26באוגוסט  .)1954בתמונה – הנשיא ומקבלי פניו .משמאל לנשיא :נחום לוין,
יצחק גוריון ,יעל פעמוני (העליון) ,אסתר פעמוני ,אברהם שדמון וח"כ ד"ר אריה אלטמן .מימין לרעיית
הנשיא :ד"ר יוסף פעמוני ,מנהל מכון ז'בוטינסקי ומייסדו ,חוה בורוכוב ,יצחק גולוסובקר ,יהודה בורוכוב,
המתנדב הצעיר איתן הבר (ששמר תצלום זה למזכרת והעבירו לארכיון המכון) ,פרופ' ערי ז'בוטינסקי
ושבתי נדיב (גוטנמכר) .מאחורי הזוג הנשיאותי השליש הצבאי סא"ל יוסף כרמל.
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עולי הגרדום :משולי הזיכרון לעבר מרכזו
"לגבורת עולי הגרדום ולגודל תרומתם מימד מיוחד בתולדות
ישראל .אנו מחוייבים להקנות את מורשתם לדורות הבאים .אוי לו
לזכרון הקולטיבי שלנו כעם וכמדינה ,אם בגלל חשבונות פוליטיים
קטנטנים ,נעשה הכל כדי לגמד את מורשתם ולהשכיח את פועלם.
יותר מזה ,אוי לנו כי בגלל שלומיאליות ,וחוסר הבנה של חשיבות
מורשתם ,אין המדינה ובראשה מערכת החינוך עושים די לתיקון
המעוות".
דברים אלה אמר יו"ר הנהלת מכון ז'בוטינסקי מרדכי שריג ,בערב
העיון והזכרון ל־י"ב עולי הגרדום ,חברי האצ"ל ולח"י .האירוע
התקיים בנר שני של חנוכה ,אשתקד ,והופק במשותף עם ברית
חיילי האצ"ל.
מר שריג הוסיף ,כי זאב ז'בוטינסקי נתן בהזדמנויות רבות ביטוי
עד כמה העריץ את גבורתו של שלמה בן־יוסף .כך כתב בין היתר
לאימו השכולה" :אינני ראוי שאציל נפש כבנך ימות כשהוא נושא את
שמי על שפתיו .כל עוד נשמתי בקרבי ,יהיה שמו בליבי ואלה שהם
תלמידיו יותר מתלמידיי ,יהיו מורי הדרך לדור".
סיכם יו"ר המכון ואמר" :מי שעיניו בראשו מבין כי שב ועולה הצורך
והגיע הזמן ,שהדור החדש והדורות הבאים יתחנכו על אגדת גבורתם
של עולי הגרדום .הלוואי ונצליח להנחיל זאת לבאים אחרינו".
להדלקת נר שני של חנוכה התכבד נפתלי דרזנר ,אחיו של העולה
לגרדום משורות האצ"ל יחיאל דב דרזנר הי"ד .הדלקת נרות החג
סחפה את הקהל לשירי חנוכה יחד עם הזמרת רקליה והמלווה
הפסנתרן אליהו סמדג'ה.
המנחה יוסי אחימאיר ,מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי ,פתח בהקראת קטע
משירו של המשורר הלאומי אורי צבי גרינברג" ,יהודה היום ,יהודה
מחר" ,אשר ראה בחזון אש לוהט את המרד הקרב ובא וראשיתו
של המאבק לשחרור לאומי .לאחר מכן קרא את שמותיהם של כל
עולי הגרדום גם אלה משורות ניל"י ,ה"הגנה" ,ואלה שהועלו לגרדום
לאחר הקמת המדינה על אדמת מצרים וסוריה.
ד"ר יעקב מרקוביצקי ממוסד הרצל שבאוניברסיטת חיפה ,הירצה
על מדיניות הגרדומים של שלטונות המנדט .לדבריו ,שלטונות המנדט
כמו בשאר חלקי הקיסרות ניסו לסכל את ההתקוממות של המחתרת
הלוחמת נגד המשך שלטונם בארץ־ישראל על־ידי שבירת האירגונים
וראשיהם ,גם בדרך של תליות .ניסיון שנכשל והותיר משקעים
רבים .הדובר עמד על היריבות שבין הדרג האזרחי לבין זה הצבאי .זה
האחרון ,ובמיוחד הגנרל אוולין ברקר ,צידד בנקיטת אמצעים תקיפים
נגד לוחמי האצ"ל ולח"י ותמך במדיניות הגרדומים.

הזמרת רקליה מבצעת משירי המחתרות ומעליה תמונות י"ב עולי הגרדום

ד"ר אמיר גולדשטיין נשא דברים על "המיתוס של עולי הגרדום".
ד"ר גולדשטיין ,מחבר הספר "גבורה והדרה – עולי הגרדום והזיכרון
הישראלי" ,ייחד דבריו לאירוע שהתרחש לפני חמישים שנים,
בדצמבר  ,1962פרסום ספרו של חתן פרס ישראל לספרות ,הסופר
חיים הזז" ,בקולר אחד"" .חשבתי ",אמר המרצה" ,שנקודת־ציון
כזו ,חמישים שנה לספר 'בקולר אחד' ,היא ציון דרך בתהליך הארוך
שעשו עולי הגרדום משולי הזיכרון הישראלי לעבר מרכזו ונכון יהיה
להתייחס למשמעותו".
לדבריו" ,אל מול השגב ההרואי שהופגן על ידי לוחמי האצ"ל ולח"י
בתא הנידונים למוות ובתא התלייה ,נאלמה הספרות דום ונמנעה
מלקודד את סמל הגבורה הפוטנציאלי החדש  -מוות על הגרדום
– לתוך שירים ,פזמונים ,או סיפורי ילדים".

האיום האחד והיחיד
"אסור ש'האביב הערבי יבלבל אותנו באשר לאיום האחד והיחיד :איראן,
איראן! איראן עם נשק גרעיני!" אזהרה זו השמיע אלוף (מיל') עמוס גלעד,
ראש האגף הביטחוני־המדיני במשרד הביטחון ,ב"הרצאת ז'בוטינסקי"
השנתית תשע"ג ,שנשא במכון ז'בוטינסקי לציון מלאות  73שנה לפטירתו
של זאב ז'בוטינסקי.
"החיבור בין משטר נפשע ונשק גרעיני זהו האיום הקשה ביותר על ישראל"
 אמר" .גם הערבים שותפים לנו בעניין זה .גם הם לא יסבלו איראן עם נשקגרעיני .כאשר יהיה בידי איראן נשק גרעיני ,זו תהיה נקודת התפנית .אסור
שתהיה לאירנים יכולת לממש את מחשבותיהם הרעות כלפינו".
לדברי האלוף גלעד ,אין נושא אקטואלי מזה על המזרח התיכון לנוכח
ההתרחשויות האלימות ,הן בסוריה והן במצרים" .איזה 'אביב' יש פה?"
 שאל באירוניה והשיב" :ישראל אינה יכולה לשנות את המזרח־התיכוןועליה רק להגן על עצמה .היא יכולה ללכת רק למלחמת ברירה ,ואינה יכולה
לעשות סדר בסוריה!"
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אמא של עולה הגרדום מגיעה למצעד צה"ל
עדותו האישית המצמררת של נפתלי דרזנר על אחיו עולה הגרדום יחיאל דב דרזנר ז"ל
ועל הדרת משפחות עולי הגרדום
מדברי נפתלי דרזנר ,לשעבר מנהל מוזיאון ז'בוטינסקי ,בערב
העיון שערכו יד יצחק בן־צבי ומכון ז'בוטינסקי בצריף הנשיא
בן צבי בירושלים ,לרגל השקת הספר שהוציאו לאור במשותף:
"גבורה והדרה  -עולי הגרדום והזיכרון הישראלי" מאת ד"ר אמיר
גולדשטיין:
יחיאל דב ,אחי שהיה גדול ממני בארבע וחצי שנים ,נרצח על־ידי
גזר דין של השופטים הבריטים ,שהוצא אל הפועל על־ידי עושי
דברו של שלטון הכיבוש הבריטי .יחיאל היה היחיד בין שניים־עשר
עולי הגרדום ,שנתלה כאלמוני ,בשם דב רוזנבאום (השם שהופיע
בתעודת הזהות המזויפת ,שנמצאה בכיסו בעת שנתפס) .יחיאל
המשיך להיות "מבוקש" על־ידי הבריטים גם לאחר מאסרו.
מכאן גם מצבם המיוחד של הורי ,שקיבלו את בשורת האיוב על מות
בנם ,אך חייבים היו להתאבל בחשאי ושמרו בסוד כמוס את העובדה,
שדב רוזנבאום שנתלה הוא יחיאל דרזנר המבוקש על־ידי הבריטים
 והוא בנם.באווירה ששררה אז ,היה צריך להיזהר ,לא רק מהבריטים אלא גם
מכלל האוכלוסיה ,מאנשים ברחוב ,אפילו משכנים שגרים בסמוך
אליך .הם יכולים הרי להיות שייכים למחנה האחר  -המחנה שרואה
בנו "טרוריסטים" שראוי וצריך להסגירם לידי הבריטים .על כן,
הזהירות ,שמירת הסוד ,הייתה מוחלטת ולכל הכיוונים.

לחנוק את האבל

כשפוקד אסון משפחה רגילה  -האפשרות להסיח את הלב והדעת,
לשתף מישהו נוסף בצער ,בכאב ,יכולה להקל ,ולו במעט .אך פה
נמנע הדבר מהם ,הם נאלצו לחנוק את אבלם וכאבם לבדם ,בתוכם
פנימה .במשך עשרים שנה ,לא הכירו בעולי הגרדום כגיבורים ,גם לא
בשאר הנופלים אנשי האצ"ל ולח"י .לא הזכירו אותם ולא העלו את
שמותיהם ביום הזיכרון הכללי לחללי מערכות ישראל ,שהתקיים מדי
שנה ב-ד' באייר (יום לפני יום העצמאות) .על כן ,נקבע יום זיכרון
נפרד לחללי האצ"ל ,ב־כ"ג באייר  -יום השנה לנפילתו של מפקד
האצ"ל דוד רזיאל ,ויום זיכרון נפרד לחללי לח"י ב־כ"ה בשבט  -יום
רציחתו של מפקד לח"י אברהם שטרן יאיר.
עלינו לקברם כאשר אף נציג מטעם ממשלת ישראל אינו נוכח
בטקסים ,אפילו לא בטקס בחדר הגרדום שבכלא עכו  -אשר היה
באותו זמן בית חולים לחולי נפש .מנחם בגין ,מפקד האצ"ל ,הקפיד
להגיע מדי שנה לטקסים והמשיך בכך גם בהיותו שר וראש ממשלה.
רק בשנים האחרונות נהפך הטקס בחדר הגרדום לטקס ממלכתי.
את ה"שבעה" לאחר מותו של אחי יחיאל לא קיימנו בבית ,אלא בבית
אחי הגדול מנשה ,שכתובתו לא הייתה ידועה (ולא היו בה "ביקורים"
של הבריטים) וכך שימשה לא אחת כ"דירת מסתור" כאשר חששנו
לעוצר כללי ולחיפושים .לשם הגיעו במשך ימי "השבעה" הבחורים
שאצ"ל שלח כדי שנוכל לקיים מניין ושאבא יוכל להגיד "קדיש".
לניחום אבלים הגיעו בודדים ,ביניהם הצדיק הירושלמי הרב אריה לוין
זצ"ל .לאחר ה"שבעה" היה אבא צועד עד לבית־הכנסת הגדול לומר
שם את ה"קדיש" ,כדי שישאר באלמוניותו .עם היציאה מהמחתרת
הגיע לביתנו גם מנחם בגין לנחם את אמא ולהביע את תנחומיו.

בעקבות שלמה בן־יוסף

ב־ל' בסיוון תרצ"ח או יום אחרי  -צייר יחיאל ביומנו מסגרת שחורה
בגודל של דף מחברת ,בה נכתב על תלייתו בעכו של הבית"רי שלמה
בן יוסף הי"ד .בתחתית הדף כתב" :הנוער העברי ילך בעקבותיו!".
ניבא ,ולא ידע אז מה ניבא  -שהוא עצמו ,יחיאל ,תשע שנים לאחר
מכן ,יהיה זה שהולך בעקבותיו של ראשון עולי הגרדום בתקופת
המנדט.
באופיו היה יחיאל "טוב" ,אדם טוב ,אח טוב ,חבר טוב .גם אמא
שהקדישה אחר מותו ,לזכרו ,פרוכת שלא ידעתי על קיומה ,ואשר
נתגלתה לי באורח פלא ובמקריות ,מצאה לנכון לכתוב עליה" :מוקדש
לעליית נשמתו של בני הקדוש והטוב יחיאל דב הי"ד זק"ל".
יחיאל היה מוכן לעזור בכל עת ,לכל מי שפנה אליו בבקשת עזרה.
אישית הייתי קרוב אליו מאוד .בבית היינו ארבעה בנים :שני "הגדולים"
מנשה וצבי ,ושני "הקטנים" יחיאל הי"ד ואנוכי .היינו "אחים" אך גם

לעתים קרובות "חברים" .אבא נפטר
חודשיים לאחר תלייתו של יחיאל,
משברון לב.

דלי עם דבק

אמא ,אישה מופלאה ,חזתה בהקמת
המדינה .בתקופת המחתרת ליוותה
אותנו במעשינו וראתה כל דבר ,גם
דברים שחשבנו שהיא אינה רואה.
כשצריך היה להכין דבק לצורך הדבקת
כרוזים ,היתה הודפת אותי הצידה,
ומעירה" :כך לא מכינים דבק!" והכינה
את הדבק בעצמה .אף לקחה את הדלי
עם הדבק ,הביאה אותו לגינת שינקין
שהייתה סמוכה לביתנו ,והודיעה לי
שהדבק יהיה מתחת לספסל הראשון
מצד ימין.
נפתלי דרזנר
גם נשק העבירה ממקום למקום" :בי לא יחשדו  -ואתה ,מסכן את
עצמך" .היא העמידה לרשות האצ"ל חדרים בביתנו במקור־חיים,
לקיים שם את המעבדה הסודית לייצור מוקשים ופצצות תוך ידיעה
ברורה מה הסיכון שהיא לוקחת על עצמה.
אמא הייתה אישה שומרת מצוות ,בת למשפחה רבנית וצאצא
לרבנים ואדמו"רים מפורסמים .דאגה להופיע תמיד בהופעה
מכובדת והגיעה לכל מקום ,גם לקברות עולי הגרדום ,בקומה זקופה
ומאופקת .היה לה צעיף צמוד לכובעה שיכסה לעת צורך את פניה,
שלא ייראו אותה בצערה ויבחינו בדמעותיה.
העלייה לקברות עולי הגרדום בצפת הייתה חוויה קשה לא רק מבחינה
רגשית אלא גם מבחינה פיזית ,במיוחד בשנותיה האחרונות .היא לא
הייתה מוכנה לוותר ועלתה לקבר בנה וחבריו מדי שנה .לא פעם
אחת נסתיימה העלייה בכך שנאלצנו לאשפז אותה באחד מבתי־
החולים ,אז עוד טרם היו מדרגות ומעקים .גם כיום הגישה לקברים,
אליהם ומהם ,היא קשה מאוד  -במיוחד למבוגרים שבנינו.

נהג המונית עקף

בשנות המדינה הראשונות ,ערך צה"ל ביום העצמאות ,מדי פעם,
מצעד צבאי.מובן שאמא לא קיבלה הזמנה לבוא לשבת על היציעים
שניבנו לכבוד הנכבדים והמשפחות השכולות .מישהו החליט ש"לה
לא מגיע" .מה פתאום? והרי היא אם שכולה לבן שהיה עולה־גרדום,
שהיה מן "הפורשים" ,מאלה שלא קיבלו עליהם את צו המוסדות
העליונים של "היישוב"? הוא הרי השתייך לאירגון הצבאי הלאומי.
הוא התנדב ועשה מה שעשה בפקודת צו מצפונו ,בעיניים פקוחות,
ידע והבין את הסכנות האורבות בדרכו  -ובכל זאת הלך בדרך זו.
וכשנתפס צעד גאה וזקוף לחדר התליה ושירת "התקווה" על
שפתיו.
קמתי אותו בוקר ,יצאתי עם אמי כדי לנסות ,אולי נצליח להגיע ,על
אף הרחובות הסגורים ,ונראה את המצעד .משפחת קבסניק ,שגרה
בקרן הרחובות ארלוזורוב ,דרך חיפה ,הציעה לאמי לבוא לשבת על
המרפסת שלהם (גרשון קבסניק ,מנהל בית ספר ,היה חבר ילדות
של אחי צבי) .עצרתי מונית ואמרתי לנהג את יעד הנסיעה .הוא
סירב .מצטער ,הוא מודיע לי ,לשם אי אפשר להגיע ,כל הרחובות
האלה סגורים בגלל המצעד.
אני בכל זאת מסביר לו ביתר פירוט" :אשה זאת ,אמי ,היא אמא של
עולה גרדום ,והיא רוצה לראות את מצעד צה"ל צועד ברחובות תל־
אביב" .הבחור ,נהג שחום עור ,רזה מאוד ,כנראה תימני ,מסתכל רגע
עלינו ואומר" :היא תגיע!"
הוא הניע את המונית ונסע ,כשהוא עוקף את כולם ,עולה על מגרשים
ריקים (היו אז לא מעט כאלה בתל־אביב) .עברנו ועקפנו מחסומים,
וכך הגענו לארלוזורוב פינת דרך חיפה .הנהג שהיה כנראה "מלאך
משמים" אם לא למעלה מזה ,סירב בכל תוקף לקבל תשלום עבור
הנסיעה.
טוב עשה המחבר ד"ר אמיר גולדשטיין שכתב ספר זה והשקיע כוחות
ומאמצים רבים בכך .והתוצאה  -ספר מחקר חשוב מאין כמוהו.
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מצדיעים לזכרו של פרופ' בנציון נתניהו
במלאת שנה לפטירתו של פרופ' בנציון נתניהו ערך מכון ז'בוטינסקי
בישראל ערב עיון וזכרון .פרופ' נתניהו ,ההיסטוריון הלאומי ,בכיר
חוקרי התנועה הציונית המדינית ואישיה ,איש האשכולות ,מי שהיה
יד ימינו של זאב ז'בוטינסקי בחודשי חייו האחרונים ,הלך לעולמו ב־
 30.4.12והוא כבן .102
פרופ' נתניהו היה ידידו של מכון ז'בוטינסקי ופקד את הארכיון מפעם
לפעם ,כדי להיעזר במסמכים ,לכתיבת זכרונותיו .הוא נהג לשבת
בחדר העיון ,לעיין בתיקים ,רשם רשימות ונעזר בעובדות הארכיון.
מנכ"ל המכון יוסי אחימאיר שמר עימו על קשר רצוף ,במיפגשים
ובשיחות בעל־פה ,ואף ריאיין אותו ,במלאת לו  ,100לפני שנתיים.
זהו הראיון המקיף הגדול ביותר שנערך עמו .הוא ארך כחמש שעות.
הראיון נמצא בארכיון של המכון ועומד לרשות המעיינים.
בשנת  ,2005בתשובה למכתב ברכה ששוגר אליו מן המכון לרגל
מלאת לו  ,95כתב פרופ' נתניהו בין השאר ,אל היו"ר הקודם פלג
תמיר ז"ל" :אני חייב להטעים את החשיבות המיוחדת שאני רואה
במאמצי המכון לשמור את הגותו הכבירה של ז'בוטינסקי ואת
דבריהם ומעשיהם של חבריו ברוח ,שלא סרו מדרכו ופועלו לפי
הוראותיו גם בחייו וגם אחר מותו".

פרופ' בנציון נתניהו ז"ל באחד מביקוריו האחרונים במכון ז'בוטינסקי

והוא הוסיף" :אנו חיים בזמנים קשים לא רק בגלל התנאים
האובייקטיביים ,אלא גם  -ובעיקר  -מפני שהציונות של היום,
כפי שהיא משתקפת באירגוניה ,אינה מייצגת עוד תנועת שיחרור
אמיתית ,אלא עם לא־עם ההולך בדרך לא־דרך .אבל מאמין אני,
ששאיפת התקומה ,שטופחה על־ידי ז'בוטינסקי והמרחפת בין כתלי
מכונכם ,עדיין חיה ומסעירה המונים מבני עמנו".
הוא סיכם ואמר" :יום יבוא שבו גם תפרוץ על פני השטח ותוציא
לפועל מה שמוכרח סוף־סוף לבוא :תחייתו ותקומתו של העם
היהודי".
ערב העיון התקיים ב־ 26.5.13במעמד הבן ד"ר עדו נתניהו ובני
משפחה ,השר יובל שטייניץ ,מפיק הסרט התעודי "בן־ציון" מר
משה לוינסון ,וקהל רב שבא לכבד את זכרו .ראש הממשלה שיגר
ברכה מצולמת שהוקרנה מעל המסך.
מנחה הערב ציין ,כי אין מקום טבעי
יותר לערב הזכרון ממכון ז'בוטינסקי,
שהרי את המקום הזה ,את הארכיון
שלו ,את האירועים שלו ,פקד בנציון
נתניהו גם בשנותיו האחרונות ,גם
כשקשתה עליו ההתנייעות .כאן
במוזיאון הוא האזין רק לפני כשנתיים
לדברי בנו הצעיר ,ד"ר עידו נתניהו,
כשהשקנו את כרך האגרות ה־ 11של
זאב ז'בוטינסקי.
רוב זמנו ועיתותיו בשנותיו האחרונות
עברו על פרופ' נתניהו בביתו שברחוב
הפורצים  4בירושלים ,שם שקד על
כתיבת זכרונותיו ,שכתב היד שלהם
נותר אחריו .זהו מפעלו הספרותי־
עיוני האחרון.
מאזינים לנגינתם של
הכנר דניאל פרדקין
והצ'לן גריגורי יאנובסקי
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הכלה עו"ד דפנה נתניהו נושאת דברים

מתקנים את העוול לאצ"י ולפאוול פרנקל
ערב עיון לציון  70שנה למרד גטו וארשה ולחימת האירגון הצבאי
היהודי (אצ"י) ,נערך ביום שני ,כ"ב באדר תשע"ג ( 4במרס )2013
בשלוחת בית הספר המרכזי להוראת השואה ,היכל יהודי ווהלין,
בגבעתיים .הערב נערך על־ידי יד ושם  -המכון הבין־לאומי לחקר
השואה ומכון ז'בוטינסקי בישראל .יום העיון התקיים בתמיכת קרן
גוטוירט והמועצה הציבורית להנצחת זאב ז'בוטינסקי .קהל שמנה
למעלה מ־ 400איש האזין להרצאות בשני מושבי הכנס.
ראש הממשלה בנימין נתניהו ,שיגר ברכה לכנס שבה אמר" :נהיה
נאמנים למורשת מורדי גטו וארשה" .הברכה מצורפת כאן.
השר גדעון סער ,בתפקידו הקודם כשר החינוך ,אמר בנאומו ,כי
למרד היהודים בגטו ורשה לפני שבעים שנים הייתה השפעה של
ממש על ההתנגדות לגרמנים באירופה ועל האתוס הציוני .במיוחד
חשוב הדבר של תיקון העוול ההיסטורי שנעשה ללוחמי הארגון
הצבאי היהודי (אצ"י) ולמפקדם פאוול פרנקל ,שקופח חלקם
בהיסטוריוגרפיה של המרד וההתנגדות לכובש הגרמני.
הוא הוסיף :הם נפלו בקרב ולא זכו להנצחה ולאיזכור חלקם במרד.
אבל האמת חזקה מכל עיוות היסטורי וכמו שאמר מפקד אצ"י טרם
נפילתו בקרב" :אנחנו נחיה כל עוד ההיסטוריה היהודית תמשיך
לחיות!" .ביוזמתם של חיים לזר ורעייתו חיה ,אשר פעלו להנצחת
זכרם של אותם לוחמים ,ושל שר הביטחון לשעבר פרופ' משה
ארנס ,שספרו "דגלים מעל הגטו" ,וכינוס זה בשיתוף יד ושם ומכון
ז'בוטינסקי  -תוקן העוול ,אמר השר סער.
הוא ציין ,כי הנחה גורמים המתאימים במשרד החינוך לקיים דיונים
על מרד גטו וארשה ולציין את חלקו של אצ"י במהלך אותו מרד .כן
ביקש להודות לממשלת פולין על שיתוף הפעולה בהנצחת מפקד
אצ"י ולוחמיו באירוע היסטורי זה.

ברכת פולין

סגן שגריר פולין הביא את ברכת ארצו ,ואמר ,כי זה היה המרד
הגדול ביותר והמשמעותי נגד הגרמנים במלחמת העולם השנייה.
סמל לגבורת היהודים בתקופת השואה .הוא עמד בדבריו על תיקון
העוול שנעשה בשנים האחרונות ,כמו הצבת אנדרטה במרכז וארשה
לדמותו של פרנקל ,מפקד אצ"י ,ותיאור לחימת חברי האירגון באזור
כיכר מורנובסקה .כן הדגיש את מערכת היחסים הטובה בין שתי
המדינות בהדגישו ש"פולין היא הידידה הטובה ביותר של מדינת
ישראל ,אשר מגלה עניין בתולדות היהודים בפולין .המרד שחוללו
היהודים בגטו ורשה הוא סמל לשותפות שלנו  -יהודים ופולנים -
שחסרה בתקופת המלחמה".

דברי פתיחה נשאו פרופ' דן מכמן ,ראש המכון הבין־לאומי לחקר
השואה ,ומר מרדכי שריג ,יו"ר הנהלת מכון ז'בוטינסקי.
במושב הראשון נשאו דברים :יו"ר הוועדה האקדמית של מכון
ז'בוטינסקי פרופ' אריה נאור ,שהתמקד בהרצאתו על רעיון
האוואקואציה של ז'בוטינסקי וחיזוי השואה ,ד"ר אמיר גולדשטיין,
ממכללת תל־חי ,דיבר על מקומה של האנטישמיות בהגות הציונית
של ז'בוטינסקי ,ד"ר לורנס ויינבאום ,העורך הראשי של כתב העת
המחקרי  The Israel Journal of Foreign Affairsדיבר על קשרי
הרוויזיוניסטים ,האצ"ל והפולנים .והשופט (בדימוס) גבריאל שטרסמן
סיפר על הבית  -בית משפחתו בווארשה  -שבו נזרע הקשר בין
האצ"ל לבין ממשלת פולין.

רצח בקאטין

מר שטרסמן סיפר על מערכת הקשרים האישיים בין אמו אילה
שטרסמן־לובינסקי לבין אברהם שטרן ("יאיר"); ובמיוחד עם זאב
ז'בוטינסקי ועל חליפת המכתבים ביניהם.

משיקים את בול הדואר החדש  70 -שנה למרד גטו וארשה ,בטקס
שנערך במכון ז'בוטינסקי .בתמונה (מימין) :מנכ"ל השירות הבולאי
ירון רצון ,יהודה הרטמן ,בנה של אחרונת לוחמי אצ"י ז'וטה הרטמן,
ופרופ' משה ארנס ,מחבר הספר "דגלים מעל הגטו"

ראש המשפחה שהיה משפטן וקצין בצבא פולין ,נפל בשבי הצבא
האדום ,לאחר פלישת צבא זה לפולין בהתאם להסכם שחתמה
ברית־המועצות הקומוניסטית עם גרמניה הנאצית ( 23באוגוסט
 .)1939מאוחר יותר מצא את מותו ברצח אלפי קצינים פולנים על־
ידי הסובייטים ביער קאטין .פרשה שנחשפה דווקא על ידי הגרמנים
באפריל  1943והעיבה על יחסי פולין ברית־המועצות ואח"כ רוסיה
עד עצם היום הזה.
במושב השני נשאו הרצאות פרופ' משה ארנס ,שר הביטחון לשעבר
ויו"ר המועצה הציבורית להנצחת זאב ז'בוטינסקי ,פרופ' דן מכמן,
וד"ר שרה אוסצקי לזר.
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שלוש הנשים בחיי ז'בוטינסקי
הסופרת גלילה רון־פדר נשאה דברים אלה בערב במכון ז'בוטינסקי שבו הושקה המהדורה החדשה
של הספר "דמות האשה בעיני ז'בוטינסקי" .הספר בעריכתו של פרופ' יוסף נדבה ז"ל ,ראה אור
לראשונה בשנת  ,1963והמכון ראה לנכון להוציא מהדורה חדשה ,שזכתה להצלחה רבה .בערב
העיון השתתפו ונשאו דברים גם השר גדעון סער ,שופטת בית המשפט העליון בדימוס דליה
דורנר וד"ר מור אלטשולר

דמות מופת

והנה תמונה נוספת שנחקקת בזיכרונו של הילד :ערב ברחוב רישלייה
באודיסה .אמא עסוקה בחנות .טניה כבר סיימה להכין את שיעוריה
והוא עצמו חזר מהישתובבות בחוץ עם חבריו .איך מבלים שני
האחים את הערב? שניהם ,הילד ואחותו בת השש עשרה ,יושבים
ליד השולחן היחיד שבבית ,והיא מלמדת אותו לקרוא רוסית.
לא ירחק היום ואותה טניה־תמר תלמד גם ילדים אחרים .היא תיתן
שיעורים פרטיים ובכסף שהיא תרוויח ,היא תממן את המשך לימודיו
של אחיה הצעיר.
האחות הזאת הולכת ומצטיירת כדמות מופת נערצת ,לא פחות
מהאם והיא מתמודדת היטב עם קשיים ואסונות .בשנות בגרותו
של ז'בוטינסקי ,היא ממלאת למעשה את תפקיד ראש המשפחה
הקטנה.
שנה וחצי אחרי נישואיה ,רודף אחריה הגורל של אמה .בעלה
הרופא נפטר והיא נשארת אלמנה עם תינוק בן ארבעה חודשים.
אבל העוצמה הפנימית שלה לא נותנת לה ליפול .היא מתגברת על
האבל ,פותחת בית ספר לבנות ולאט לאט מפתחת אותו ומביאה
אותו להיות גימנסיה.
עכשו האם מתגוררת בביתה של הבת האלמנה ,ובבית הזה תמיד
נשמר חדר אחד לאח" :תמיד היה חדר בדירתן הנקרא 'חדרי' ומדי
שובי לאודיסה לא נשאר לי אלא לשטוח סדינים על מיטתי''.
בשלב הזה ,זה הגב של ז'בוטינסקי .שתי נשים ארוגות מחוטי פלדה
ומשי .ואם אחזור למתכון שהבאתי בהתחלה לגידול פמיניסט ,אפשר
לומר שכמעט כל התנאים שהצגתי מתקיימים בז'בוטינסקי :אם
נערצת ונמרצת ורגישה ואוהבת ונחושה ודואגת ובעלת תושיה -
יש; אב שלרוע המזל נעדר  -יש; אחות נערצת ונמרצת ורגישה
ואוהבת ונחושה ודואגת ובעלת תושיה  -יש; ילד רגיש וחכם שיודע
להעריך את כל אלה  -יש.
והנה ציטוט שיוכיח את הדברים" :אינני מחסידי יפת ,גם לא מחסידי

גלילה רון־פדר
ויחיאל קדישאי
בערב המוקדש
ל"דמות האשה
בעיני ז'בוטינסקי"

שם ,אבל יש תכונה של עמי הצפון שלפניה אשתחווה :הערצת נשים.
בטוחני :כל אשה היא אראלית ואין יוצא מן הכלל .אם לא נתגלתה
 הרי לא נאלצה להתגלות ,אך תבוא היזדמנות ותראו''...וכיוון שעדיין חסרה הצלע השלישית במשולש הנשי ,האשה שבה
יבחר ז'בוטינסקי ,כנראה שההזדמנות עוד תבוא.

נשיקה על היד

באופן טבעי ,אם כל הנתונים שנאספו עד כאן היו מובילים את
ז'בוטינסקי לבחור בבת זוג אראלית שכבר התגלתה ,בת גילו או
אפילו מבוגרת ממנו ,נערצת ונמרצת וכו'  -היינו בוודאי אומרים
שזו ההשפעה הצפויה של תבנית נוף ילדותו .אבל ז'בוטינסקי דווקא
מפתיע .את אניה־יוענה ,אשתו לעתיד ,הוא פוגש לראשונה בבית
חברו איליא ,כשהיא רק בת  10ובהחלט טרם התגלתה.
מה הופך את המפגש הזה לתחילתה של חברות מופלאה? הרי ברור
שאין סיכוי שהילדה הזו תצטייר לו כבר במבט ראשון כמי שעומדת
להיות אשה ארוגה מחוטי פלדה ומשי.
לפי התחושה שלי ,ברגעים הראשונים של המיפגש ,ז'בוטינסקי בן
ה־ 15היה רק מנומס .הוא מבקש מחברו להציג אותו בפני אחותו.
החבר מציג .ז'בוטינסקי קד קידה ,מנשק את ידה של הילדה ואומר:
"נעים לי להכיר אותך ,מדמואזל ''.לשמע הדברים האלה יוענה
פורצת בצחוק ורצה אל החדר השני וקוראת אל אחותה" :ראית
את הנער הזה עם הבלורית הפרועה והפרופיל הכושי? הוא קרא לי
מדמואזל!''
אני חושבת שלצחוק הזה היה כאן משקל מכריע .ז'בוטינסקי שהורה
לתלמידיו" :לימדו לצחוק!'' אהב ,בראש ובראשונה לצחוק על עצמו.
אשה שתוכל לאהוב אותו ובמקביל לשתף איתו פעולה בצחוק
הזה  -התאימה לו כמו כפפה ליד .אשה כזאת אינה יכולה להיות
אשה חלשה וכנועה .היא חייבת להיות חזקה ,חכמה ובעיקר חברה
אמיתית לחיים.
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אומרים שהאדם הוא תבנית נוף מולדתו ,ועל המשקל הזה אני רוצה
לומר שהאדם הוא גם תבנית נוף ילדותו .אנחנו לא נדרשים להיכנס
לתיאוריות פסיכולוגיות כדי לדעת שמושגים רבים ותפיסות רבות
שמלווים אותנו בחיים ,מקורם במה שספגנו בילדותנו בבית או
בסביבה.
היום מקובל לטעון שילד שגדל בבית אלים ,יהפוך בבגרותו להיות
אלים בעצמו ,כי זהו דגם ההתנהגות הראשון שבו הוא נתקל .באותו
אופן ,אני אנסה לטעון ,שילד שגדל בבית שבו האם היתה דמות
חזקה ונערצת ,יגדל להיות מעריץ נשים.
אם תוסיפו למירשם הזה אחות בכורה ומשכילה שגם היא דמות
חזקה ונערצת ,וגם אהובה ותומכת ,הסיכויים יגדלו עוד יותר.
ואם ,לרוע המזל ,האב נעדר מחיי הילד ,כי הוא נפטר ממחלה ,וזה
אחרי שהאם טיפלה בו במסירות רבה  -המתכון להפיכת אדם
לפמיניסט מושבע כמעט הושלם.
מה חסר? חסר הפרט החשוב ביותר :הרגישות של הילד עצמו .ככל
שהילד רגיש יותר ומסוגל להעריך את תכונות הפלדה והמשי של
הנשים שסובבות אותו ,האהבה וההערצה ישפיעו עליו יותר.
זאב ז'בוטינסקי הילד ,היה בן שש כאשר אביו נפטר ,וב''סיפור ימיי''
הוא מעיד שלא זכר אותו בכלל .הזיכרונות הראשונים שלו הם מאמו.
האם נחושה בדעתה ,שגם הבן וגם הבת ירכשו השכלה .היא שוכרת
דירה צנועה ופותחת בה חנות למכשירי כתיבה .במעט הכסף שהיא
משתכרת היא שולחת את הבת תמר־טניה ללמוד בגימנסיה ואת
הבן זאב־וולדיה ללמוד בבית ספר פרטי .מבחינתה אין הבדל בין הבן
לבת .שניהם שווים .שניהם ראויים ללמוד באותה מידה.

מצייינים  30שנה לפטירת
משורר בית"ר שלמה סקולסקי ז"ל
במלאת  30שנה לפטירתו של משורר בית"ר שלמה סקולסקי ,ערך מכון ז'בוטינסקי ערב לזכרו ,שבמהלכו קרא איש
קול ישראל דן כנר (בתמונה עם הבת עו"ד עדיה גלעד־סקולסקי) קטעים מיצירותיו ,והזמרת ריקי בן בס"ט (בתמונה
משמאל) ,שרה כמה משיריו.
שלמה סקולסקי ז"ל איש התנועה הלאומית ,חבר בית"ר והאצ"ל ,היה משורר בית"ר .שיריו ליוו מעפילים בנתיבי הים לחופי המולדת,
את אנשי פלוגות הגיוס וחברי המחתרות אצ"ל ולח"י .שירים שליוו חולמים ,בונים ולוחמים באור ובסתר ,בשדות המערכה ובתא
הגרדום .הייתה לו נשמה של מורה .הוא היקנה לדורות של תלמידים את אהבת האות הכתובה ,לשון עברית ,ספרות ,תנ"ך ופתח
בפניהם דלתות אל אוצרות הרוח של עמנו.
הוא עלה לארץ ב־ ,1943התיידד עם שאול טשרניחובסקי ואורי צבי גרינברג ,פירסם משיריו ורשימותיו ב"המשקיף"" ,חרות"" ,הבוקר",
"היום"" ,ידיעות אחרונות"; וכן בכתבי־עת של התנועה הלאומית .תרגם לעברית מיצירות גדול משוררי פולין אדם מיצקביץ'; וכן תרגם
סיפורי הסופר הצרפתי הנודע ז'ול ורן ,ספר "הלב" של הסופר האיטלקי דה־אמיצ'יס ועוד .שיריו ראו אור ב"בין הבתרים" (,)1946
"אשיר לך תל־אביב" ( )1947ו"בסוד ברית הדמים" (.)1987
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נסיעת לימודים

בגיל  10יוהנה עדיין לא נאלצה להתגלות אבל כבר
היו בה סימנים מבטיחים ,והנער הרגיש הבחין בהם.
יעברו עוד כמה שנים טובות עד שז'בוטינסקי ויוענה
ינשאו.
קודם הוא יבוא לבקר אותה כל פעם כשהוא יגיע
לאודיסה ,ישתף אותה בחוויותיו ויגלה בה עוד ועוד
תכונות ראויות להערצה .אחר־כך הוא יזמין אותה
לבוא לפטרבורג ויציע לה לעבוד איתו בעיתון הציוני
הראשון שהוא וחבריו הקימו.
את החלטתו להתחתן איתה הוא אינו משנה כשהיא
מספרת לו שמיד אחר כך היא מתכוונת לנסוע
לצרפת להשלים את לימודיה .להיפך ,הוא אפילו
מעודד אותה לעשות את זה.
וכשיגיע רגע הנישואים ,ז'בוטינסקי יגיד בקול" :הרי
את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל'',
ובלב יוסיף" :והרי אני מקודש לך בטבעת זו כדת
משה וישראל ''.אז אם מישהו כאן חשב שהנוסח
הזה הוא אופנה חדשה שנולדה אחרי שנים של
מאבקים לשיחרור האשה  -הנה ההוכחה שבתנאים
המתאימים צמחו מעריצי נשים בכל הדורות.
שופטת בית־המשפט העליון
(בדימוס) דליה דורנר מתרשמת
מהספר "דמות האשה בעיני
ז'בוטינסקי"
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שלמה סקולסקי ז"ל

אישיות של קצוות וניגודים
הוקמה עמותה להנצחת זכרו ופועלו של ד"ר זאב וולפגנג פון-וייזל
דרך ארוכה לציון עשה ד"ר זאב וולפגאנג פון וייזל ()1974 - 1896
מווינה ,בירת הקיסרות האוסטרו־הונגרית ,ועד לירושלים ,בירת
הנצח של עם ישראל ומדינת ישראל .על דרכו המיוחדת של
אחת הדמויות הססגוניות והחריגות בתנועה הציונית ובתנועת
ז'בוטינסקי ,ביום השנה ה־ 49לפטירתו ,התקיים ערב מרתק במכון
ז'בוטינסקי ביום חמישי 28 ,בפברואר .2013
ערב העיון ,שכלל שני מושבים ,בהנחיית מנכ"ל המכון יוסי אחימאיר,
שקרא בפתיחה שני מכתבי ברכה :זה של יו"ר הכנסת ראובן (רובי)
ריבלין וראש עיריית ירושלים ניר ברקת .יום העיון התמקד בנושא:
"פוליטיקה ודת במאבק על ירושלים לאור מורשתו של ד"ר זאב
פון וייזל" .שר המשפטים פרופ' יעקב נאמן ,כיבד את יום העיון
בנוכחותו .כן נכחו רבים מבני משפחת פון וייזל.

על השוני שבין זאב ז'בוטינסקי לבין ד"ר פון־וייזל בעניין מעמדה של
ירושלים .בעוד זה האחרון שם הדגשים על חשיבותה של עיר הנצח
מן ההיבט הדתי ,ראש בית"ר מיקד את מקומה של העיר וחשיבותה
לעם ישראל מן ההיבט המדיני.
לגבי טענת הנכדה ,שסבה הקדים את ז'בוטינסקי בארגון מבצעי
עליית "אף־על־פי" ,בהקמת הצה"ר בארץ־ישראל ,ובעוד נושאים,
אמר פרופ' נאור ,כי ז'בוטינסקי ,בדרך כלל ,העלה רעיון ואילו תלמידיו
הם אלה שהניחו את היסודות .כך בעניין הקמת תנועת בית"ר בריגה,
בירת לטביה ,כך בנושא הקמת האצ"ל וכך בהקמת הצה"ר.

הנכדה ניבה פון וייזל ,העוסקת בשימור מורשתו של סבה
ואף הקימה עמותה למטרה זו של הנצחת זכרו של ד"ר פון־
וייזל ושימור מורשתו .בראש עמותה זו עמד עד ליומו האחרון,
ההיסטוריון פרופ' בנציון נתניהו ז"ל.

"צפלין" בשמי הארץ

ניבה פון וייזל פתחה את הערב בהרצאה על פרשת חיי סבה
בליווי מצגת של תצלומים ותיעוד היסטורי מאותם ימים של
אירועי תרפ"ט ,ששיאם בשמחת פורים בעיר תל־אביב; ובמיוחד
בטיסה ראשונה של 'צפלין' ,ספינת האוויר ,מעל העיר העברית
ושמי הארץ .במהלך אותה טיסה היסטורית שבין נוסעיה היו
חבורת 'סלבריטאים' ,לרבות חמישה שרים גרמניים ואלמנת
הגראף צפלין ,קרא פון־וייזל ,שהיה עיתונאי אורח בטיסה ,את
מגילת אסתר מעל שמי העיר העברית .כאשר חלפה אותה
ספינת־אוויר מעל ים המלח הוא חלץ פקק מבקבוק יין של
'כרמל מזרחי' ושתה 'לחיים!' יחד עם כל הנוסעים לחיי עם
ישראל ומדינה יהודית.
אך תוך חמישה חודשים פקדו את היישוב היהודי ימים של תוגה
ואבל בעקבות אירועי הדמים של תרפ"ט .גם באירוע מדמם זה
נזעק ד"ר פון־וייזל אל זירת המערכה במטרה להגן על יהודים
חסרי מגן ולהושיט להם עזרה רפואית.
פון־וייזל היה תמיד במוקד אותם אירועים  -של שמחה ושל תוגה -
כרופא ,עיתונאי ,איש חברה ,מראשי המפלגה הרביזיוניסטית ובעל
קשרים ענפים בחצרות מלכי ערב ובלשכות שרים וראשי מדינות
אירופה .הרפתקן ובעל דעות חריגות ופורצי דרך גם במפלגתו
שלו .עוף מוזר בנוף הארצישראלי ובעל סגולות ייחודיות.

תרכובת של ניגודים

"אישיותו הייתה תרכובת של קצוות וניגודים :סופר ועיתונאי
מבריק שלא השלים את כתיבת סיפור חייו ,רופא בעל רעיונות
מרחיקי לכת במחקר הרפואי ,ובו בזמן איש צבא ואסטרטג
מקורי ,אשר דמותו חקוקה בזיכרונם של רבים ,כמי שהחזיק
ספר בידו כמעט בכל מצב ,כולל במלחמה; בן למשפחה וינאית
מתבוללת  -ויהודי שומר מצוות ,ציוני חסר עכבות .מה שבעיני הרוב
נחשב כבלתי אפשרי ,בעיניו נראה היה כמובן מאליו".
בנושא ירושלים ,חש פון וייזל למוקד המהומות של אב תרפ"ט
(אוגוסט  )1929בעיר העתיקה ,להגנת תושביה היהודים ואף נפצע
אנושות ונחשב כמת" .הספדים מתפרסמים ברחבי העולם ,ובאחד
מהם הוא מוזכר כמרק טווין של השפה הגרמנית" .אך הוא קם
מחוליו ,ממשיך בפעילותו הציונית למען ירושלים וארץ־ישראל.

ההיבט המדיני

פרופ' אריה נאור ,יו"ר הוועדה האקדמית של מכון ז'בוטינסקי ,עמד

ניבה פון וייזל ,מקימת עמותת זאב פון־וייזל ,נושאת דברים על סבה

ד"ר אבי בקר ,מרצה להיסטוריה של המזרח־התיכון באוניברסיטת
בר־אילן ,הרצה על "המופתי ומהומות הכותל" .לדבריו ,הבין ד"ר
פון־וייזל ,שירושלים נהפכת לזירה פוליטית של הסכסוך עוד בשנת
 .1925הוא היה הראשון שהבחין ,כי המוסלמים ,בהנהגת המופתי
חג' אמין אל חוסייני ,שנשא בתואר 'נשיא המועצה העליונה
המוסלמית' ,פועלים למקד את הסכסוך על רקע דתי .סכסוך שיש
לו השלכות פוליטיות .משמע ,הסכסוך איננו רק בין היהודים לבין
הערבים ,אלא הוא פאן איסלאמי .ובכך לשלול את זכותם של היהודים
על עיר הקודש.
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דו־שיח יהודי־ערבי על ירושלים
תאופיק חטיב ,ח"כ לשעבר (בכנסת ה־ 14וה־ )15וראש מועצת
ג'לג'וליה לשעבר ,איש התנועה האסלאמית ,תאופיק חטיב,
השתתף בדו־שיח עם ד"ר מרדכי קידר על שאלת ירושלים,
שהתקיים במכון ז'בוטינסקי כמושב שני בערב העיון לזכרו של
ד"ר זאב פון־וייזל.
מר חטיב אמר ,כי לסוגיית ירושלים שני פתרונות :פוליטי ודתי .הוא
התמקד בהיבט הדתי בלבד .לדבריו ,האסלאם שולט בירושלים ומשמר
את זכויות כל הדתות האחרות ,ואלה מתקיימות בעיר בחסותו .אין
זה רלבנטי כמה פעמים מוזכרת ירושלים בקוראן [ירושלים איננה
מוזכרת בקוראן אפילו פעם אחת] .מה שחשוב הוא עניין הקדושה.
האסלאם בתפיסה המקורית ,לדברי תאופיק חטיב ,היא דת
שמשלימה את הדתות שקדמו לה (היהדות והנצרות) .מוחמד כנביא
נשלח לכלל העולם ,לכל הבריות ולא רק לערבים .מתוך המציאות
המוכרת ,כי "אין נביא בעירו" ,כך גם התרחשו האירועים אצל
מוחמד" .המתנגדים הראשונים לתורתו היו בעירו ואלה הקרובים
אליו גיאוגרפית .בעניין ירושלים וסביבתה ,הכלל דומה לזה שחל על
ערב הסעודית  -ארץ קודש' .ואקף'  -אדמה שלא ניתנת למכירה,
או לקניה".
לדברי חוקר האיסלאם מ"בר אילן" ד"ר מרדכי קידר ,האיסלאם איננו
מכיר בדת אחרת .סיוע לדבריו ,הביא ממעשי החליף השני ,עומר
(הראשון) ,ממייסדי האימפריה הערבית־המוסלמית ,שרדף בחצי
האי ערב יהודים ונוצרים ,כבש את ארץ־ישראל בשנת  638והתחיל
לבנות על הר הבית .על שמו מסגד כיפת הסלע ,מסגד עומר .שליט
זה ,בניגוד למוחמד הנביא ,שראה בירושלים עיר קדושה גם ליהודים
ולנוצרים ושיש לחיות עמם ,החליט להחליף אותם .משמע ,שדת
האסלאם תבוא במקום היהדות והנצרות.
ד"ר קידר אמר ,כי כיבוש מזרח ירושלים והעיר העתיקה במלחמת
ששת הימים ( )1967הוא מעין איום על האסלאם .ככל שישראל
מגלה סימנים של נוכחות לאורך ימים בעיר הקודש ,היא בבחינת

תאופיק חטיב (משמאל) נושא דברים ,ד"ר מרדכי קידר מקשיב

איום על האיסלאם .בניגוד לסונים ,השיעים לא אימצו את ירושלים
כמקום קדוש .הם העדיפו את העיר נג'ף שבדרום עיראק.
"הנרטיב המוסלמי של ירושלים הוא נגד מרכזיות קדושתה של
העיר מכה .ניסיון להוריד את מכה מגדולתה .בעוד שלגבי היהודים,
ירושלים היא העיר הקדושה ,הרי לגבי המוסלמים ירושלים ,במקרה
הטוב ,העיר השלישית בקדושתה  -אחרי הערים :מכה ומדינה".
בתום הארוע התגודד הקהל סביב תאופיק חטיב ,ומנחה הדו־שיח
יוסי אחימאיר הגיש לו שי ספר" :עולמו של ז'בוטינסקי" .הוא עצמו
גילה ,כי הינו עתה משמש כמדריך טיס וזה עיקר עיסוקו" .לא תשנו
את דעותי ואני לא את דעותיכם ,אבל אני שמח על ההזדמנות
שניתנה לי להופיע במכון ז'בוטינסקי" ,אמר מר חטיב.

שני הנכדים מספרים על הציוני הנשכח
הגשם העז לא הרתיע כמה עשרות איש לבוא לערב מרתק,
בשפה האנגלית ,שבו הועלתה דמותו של שלמה יעקובי ,מעוזריו
הקרובים ביותר של זאב ז'בוטינסקי .זאת  -לרגל צאתו לאור של
הספר הביוגרפי עליו ,בשפה האנגלית" ,הציוני הנשכח" ,בהוצאת
"גפן".

אתה קשור לערי ז'בוטינסקי?  -אני הייתי אחת מהניצולות שהגיעו
ארצה על סיפון ה'סקאריה'"...
הספר החדש על שלמה יעקובי "הציוני הנשכח" ניתן לרכישה
במזכירות.

שני נכדים ריתקו את הקהל בדבריהם  -דוד סיבון ,מחבר הספר ,הינו
נכדו של יעקובי ,אשר הלך לעולמו כבן  42בלבד בשנת  ,1939וזאב
ז'בוטינסקי  -נכדו של...
הראשון הציג במלל ובשיקופיות את קורות סבו ,וציין את כאבו הגדול
של ז'בוטינסקי בהיוודע דבר מותו בטרם עת של האיש שכה היה
קרוב אליו .ז'בוטינסקי העריך מאוד את יעקובי ,סמך עליו והתכתב
עימו באופן אינטנסיבי .עשרות מכתבים של ז'בוטינסקי אל יעקובי
נותרו אחריו.
השני הזכיר את פועלם של סבו ושל יעקובי  -וגם של אביו ערי
ז'בוטינסקי  -בעלייה ב' של התנועה הרוויזיוניסטית .במיוחד ציין את
חלקם בהבאת אנייה המעפילים "סקאריה".
בהקשר לכך סיפר ז'בוטינסקי־הנכד אפיזודה מאוחרת :כאשר נכנס
בזמנו לחנות תכשיטים ברחוב דיזנגוף בתל־אביב ,כדי לרכוש טבעת
נשואים לרעייתו־לעתיד ,וחתם על הצ'ק" ,המוכרת כמעט התעלפה:
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מפגש הנכדים :זאב ז'בוטינסקי (מימין) ודוד סיבון

הוגבר שיתוף הפעולה עם הע"ל המתחדשת
ערב זכרון לגרשון אברמוביץ לרגל צאת ספרו "תמיד ירושלמי"
עשרות משתתפים ,ובהם חברי תנועת "הנוער הלאומי" ,גדשו
את מוזיאון ז'בוטינסקי בערב שנערך בשיתוף הסתדרות העובדים
הלאומית לזכרו של לוחם האצ"ל ,מגולי אפריקה ,מנהל הע"ל
וקופ"ח לאומית בירושלים  -גרשון אברמוביץ' ז"ל ,ולרגל צאתו
לאור של ספרו האוטוביוגרפי " -תמיד ירושלמי".
מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי אמר בדבריו ,כי אברמוביץ' המנוח "היה איש
ירושלים ויקיר ירושלים ,משכמו ומעלה עתיר פעלים ,לוחם ,בונה,
אוהב ארץ־ישראל ועם ישראל ,שעשה למען ביסוס אחיזתנו בבירת
ישראל וביו"ש .גרשון היה חבר עמותת מכון ז'בוטינסקי .מדי שנה
העביר את דמי החברות שלו ,בלי שהיה צורך להזכיר לו".
יו"ר הסתדרות העובדים הלאומית ,יואב שמחי ,הדגיש את התחדשות
ההסתדרות בעת הזו ואת תפקידה הציבורי החשוב .השר לשעבר

משה כחלון הציג את תפישתו באשר למדיניות הרווחה בישראל.
שלוש זמרות מ"להקת הנוער הלאומי" ביצעו את השירים "תן כוח"
ו"ימים של שקט" .את הערב חתם עו"ד אהרון אברמוביץ' ,שהעלה
את זכר אביו וסיפר פרקים נבחרים מסיפור חייו ומתרומתו לבית"ר
ולתנועה הלאומית .בערב נכח השר לשעבר חיים קורפו ,חברו הקרוב
של גרשון.
יצויין כי באחרונה גבר שיתוף הפעולה בין הע"ל לבין מכון ז'בוטינסקי.
הארכיון של הע"ל הופקד בארכיון המכון ונמצא בטיפול מקצועי.
מנכ"ל המכון הוזמן לאירועי הע"ל והנוער הלאומי בכמה הזדמנויות,
ועודד בדבריו את הפעילות החינוכית המוגברת הנעשית בקרב
החניכים ,ברוחם של הרצל וז'בוטינסקי.

השר לשעבר משה כחלון ויו"ר הע"ל יואב שמחי

להקת הנוער הלאומי בהופעתה במכון

בת  90ועדיין (תנועת) נוער

תנועת הנוער בית"ר מציינת מלאות לה  90שנה!

לרגל תאריך זה ,הושק בול דואר חדש של בית"ר ,הופקה תערוכת
צילומים מההיסטוריה הבית"רית ,כאשר רוב הצילומים נלקחו
מארכיון המכון ,והוגברו ביקורי חניכי בית"ר במוזיאון ז'בוטינסקי.
בצילום למטה :הבית"רים צופים במיצגים ושומעים את הסבריו של
המדריך הראשי אילון קפלן .בצילום משמאל :בית"רים מאוסטרליה
ביקרו במכון וצפו בשני מיצגי המוזיאון  -שהופעלו ,כמובן ,בשפה
האנגלית.
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מועדון המכון
"יש בתקשורת תופעות מדהימות של הטייה"

מר שביט נתן כדוגמה ראשונה את אוסלו" :בשנות אוסלו עד 2000
 היתה התגייסות מוחלטת של רוב כלי התקשורת בעד ההסכם.נעשה סינון מידע בהתאם לאג'נדה .אי אפשר היה לפרסם ידיעות
נגד ערפאת ,למרות שהחומר היה זמין .התקשורת לא סיפקה מידע
קריטי לציבור ,ולא היתה הכאה על חטא על שנים שחורות אלה .אפילו
רשות השידור של שנות ה־ 90לא מסרה מידע חשוב לציבור".
דוגמא שניה שהביא ארי שביט היא מערכת הבחירות של :1996
"אפשר לאהוב או לא לאהוב את נתניהו ,התקשורת בישראל לא
ראתה מישהו שאוהב אותו .כשקראת 'ניו־יורק טיימס' ,יכולת
לחשוב שביבי ינצח .לא שמעת על כך בתקשורת הישראלית .אין
ספק שנתניהו טופל באופן לא הוגן לאורך שנים".
המשיך שביט ואמר לפני הקהל במכון ז'בוטינסקי ,כי "ב־ 2006כל
כלי התקשורת היו מגוייסים לטובת 'קדימה' ואולמרט .שמו 'איקס'
על עמיר פרץ .וזה כבר בישראל הפתוחה יותר ...ואתה חושב :איך זה
יכול לקרות?" כעבר שלוש שנים ,ב־" ,2009איש בתקשורת לא שאל
שאלות לגבי ציפי לבני ,וכשרואים הצטברות של תופעות כאלה  -זה
קשה .הרביזיוניזם העיתונאי התחלף בשמאל תקשורתי".
את המשבר בתקשורת הסביר ארי שביט בכמה סיבות :שחיקת
המקצועיות והמשכורות הנמוכות ,שבירת האיגוד המקצועי שנתן
הגנה מסויימת לעיתונאי ,וכן הספינים והמאניפולציות .יש פחות
פרסומות ,כיוון ש"המחאה החברתית הרגה את התקשורת" .הוא
הדגיש" :אבד הקפיטליזם הנאור שמפרנס עיתונות חופשית".

"מלאכה נשגבת"

את המפגש הראשון פתח פרופ' אריה נאור ,יו"ר הוועדה האקדמית
של מכון ז'בוטינסקי ,בהרצאה על ז'בוטינסקי והתקשורת .הוא
ציטט מדברי ז'בוטינסקי לפיהם "אין מלאכה נשגבה יותר ממלאכת
העיתונאי" ,וציין כי כבר ז'בוטינסקי עמד על כך ,ש"חופש העיתונות
הוא של העיתונאים ,לא של בעלי העיתון" .ועוד אמר ז'בוטינסקי ,כי
"תפקיד העיתונות לעת של משבר היסטורי ,הוא להורות לציבור את
הדרך החלופית לדרך שהגיעה לנקודה ללא מוצא".

בערב ,שהוקדש לעתיד העיתונות המודפסת ,אמר סבר פלוצקר,
מבכירי העיתונאים בישראל ,כי "האינטרנט מהווה קרש הצלה
לעיתונות המודפסת .נוצרה באינטרנט בלוגספרה ,שבה שלטת
המלה הכתובה .כיום כל אזרח יכול להיות עיתונאי ,להביע את
מחשבותיו בבלוג שלו או בפייסבוק".
לדבריו ,נוצרה עיתונות אזרחית לצד העיתונות המקצועית ,וזה
לברכה .המודעות לעיתונות היום היא הכי גדולה שהיתה אי פעם
בתולדות האנושות .עם זאת ,הוא צופה מצב ,שבו הגולשים ישלמו
על תכנים באינטרנט.
"המודל העיסקי של העיתונות עומד להשתנות ,כאשר ההכנסות
ממנויים וממודעות לא יהיו עוד העיקר .יהיה צורך לשלב בין מנוי
לאינטרנט לבין מנוי לעיתון המודפס .הסך־הכל הוא ,ששוק צרכני
התקשורת מתרחב והולך מיום ליום .בארצות שבהן האינטרנט
פורח ,ישנה בהן פריחה גם של העיתונות המודפסת".
בלשונו הציורית אמר" :ההלוויה של העיתונות המודפסת אינה
צריכה להתארגן ,ואין לבכות על קברה .היא חיה ובועטת ותחזיק
מעמד עוד שנים רבות ,תוך שילוב עם עיתונות אינטרנטית" .הוא
הוסיף" :השפה העברית מהווה הגנה גדולה על העיתונות העברית,
כי אין אף גוף תקשורת זר ,שמייצר עיתון עברי לקורא העברי".

עיתונות מקוונת

בהרצאה שנייה באותו מפגש ,אמר אורי אליצור ,המשנה לעורך
"מקור ראשון" ופרשן ב"מעריב" ,שהעיתונות המודפסת תמשיך
להתקיים ולצידה תתפתח מאוד העיתונות המקוונת .הוא ציין ,כי
"מעריב" נפל קרבן למשבר הכללי בעיתונות המודפסת ,הגיע לכדי
פשיטת רגל ,כי המנגנון התנפח מעבר לצרכים שהיו בימים הטובים
שלו .היה הכרח לצמצמם בשני שלישים את כוח האדם .הבעלים,
שלמה בן צבי ,עשה איגום משאבים בין "מעריב" ל"מקור ראשון"

ח"כ יריב לוין (הליכוד) וח"כ (לשעבר) דניאל בן־סימון (העבודה)
במועדון המכון

המשך בעמ' 25

ד"ר רפי מן (מימין) ,ופרופ' עוז אלמוג
במועדון המכון
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"יש הטייה פוליטית קשה בעיתונות הישראלית ,היו תופעות
של הטייה שהדהימו אותי"  -התוודה העיתונאי הבכיר ,חבר
מערכת "הארץ" ,ארי שביט ,בהרצאתו ב"מועדון המכון" של
מכון ז'בוטינסקי ,שפתחה את סדרת המיפגשים על התקשורת
וצרכניה ,סדרה שנערכה במהלך השנה החולפת וזכתה להצלחה
רבה.

העיתונות המודפסת

סבר פלוצקר ,העורך הכלכלי של "ידיעות אחרונות" ,אמר במועדון
המכון ,כי הטענה לפיה יש לעיתונו השקפת עולם מגובשת איננה
נכונה" .נכון ,העיתון ביקורתי ,אבל זה תפקיד העיתונות  -להיות
ביקורתית ,אחרת הקוראים יפסיקו לקרוא אותה" .על "ישראל היום"
אמר ,שהוא מאיים על המודל העיסקי של עיתונים אחרים ,אבל
"עיתון זה הרחיב בצורה דרמטית את שוק העיתונות המודפסת
בישראל".

מועדון המכון
צה"ל מוכן לאתגרים החדשים

"ישראל מאויימת כיום פחות על־ידי צבאות ,אך יש זירות
פוטנציאליות שיכולות להתפוצץ .האויב השתנה ,הוא פחות
ממוסד ,הוא מצוייד בטילים ,הוא יודע לפגוע בעורף ,ויכול לגרום
לאירוע נפיץ שמיד עלול להתפתח למערכה גדולה" .כך אמר דובר
צה"ל (לשעבר) ,תא"ל יואב (פולי) מרדכי ,בהרצאתו במסגרת
מועדון המכון של מכון ז'בוטינסקי ב־ .28.7.13

תא"ל מרדכי הגיע למפגש היישר מסיור בגבול הדרום שערך
הרמטכ"ל ,לבחון את מוכנות צה"ל מול כל התפתחות שעלולה
להתרחש מסיני" .ההיערכות המודיעינית והמבצעית שלנו  -אמר
 היא בהתאם להתרחשויות הצפויות ,וזהו האתגר הראשון שעומדבפני צה"ל .האתגר השני הוא השינוי בצה"ל עצמו ,שהחל עוד לפני
הקיצוץ בתקציב .צבא יותר קל ,בעל ניידות מהירה ,בעל יכולת של
ניטרול מהיר של האש והטילים .הקיצוץ הכספי מאיץ תהליכים
אלה".
דובר צה"ל סיפר על השינויים שעברה הדוברות הצה"לית בשנתיים
האחרונות" .אנחנו עוקפים את התקשורת המסורתית במהירות
ובאמינות על־ידי כניסה למדיה אינטראקטיבית .פתחנו לפני שנתיים
חמ"ל ויזואלי ,פרסנו נציגים של דובר צה"ל בכל יחידות השטח.
המשימה המרכזית שלי  -לומר למפקדים בשטח ,תכינו תשובות
מהירות ואמינות שיהיו בידינו עוד לפני התחקיר עצמו".
הדובר עצמו ,בניגוד לעבר ,איננו איש תקשורת בכל מהותו ,כי אם
קודם כל  -איש צבא ,שמכיר היטב את הצבא ,ומדברר את כל צה"ל

דובר צה"ל היוצא,
תא"ל יואב (פולי) מרדכי
מעלעל ב"מגילת הגדוד"
של ז'בוטינסקי
עם תום הרצאתו
במועדון המכון

מאחרון החיילים ועד הרמטכ"ל .ואכן תא"ל מרדכי היה בעברו לוחם
גולני ואיש מודיעין ,שיודע ערבית טוב יותר מעברית ,כדבריו.
תא"ל פולי מרדכי הבהיר כי אם בעבר היו  30משפיעי דעת קהל,
כיום כל אזרח יוצר יותר סדר יום באמצעות הרשתות החברתיות,
ואנו ניצבים מול מעורבות הולכת וגדלה של האו"ם ,של אירגוני
זכויות אדם ,ומה שהוא כינה" :מארבים מתוכננים" לצה"ל .לדבריו,
בעולם הערבי מתייחסים באמינות גבוהה מאוד לדובר צה"ל.
בתום הרצאתו השיב דובר צה"ל על שאלות מהקהל ,וקיבל תשורה
ממנכ"ל המכון :הספר "מגילת הגדוד" מאת זאב ז'בוטינסקי ,אבי
הצבאיות בישראל.
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"שליטה מוחלטת"
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והעמיד עצמו לרשות הצלת "מעריב".
לדבריו ,המאבק בין צרכני העיתונים הוא לא על הכסף ,המחיר ,כי
אם על הזמן שמקדיש הקורא לעיתון שמייצרים לו .הוא גילה ,כי
קוראי "ידיעות אחרונות"" ,ישראל היום" ו"מעריב" מקדישים כל
אחד  27דקות ביום לקריאת עיתונם .לעומת זאת ,קוראי "הארץ"
ו"מקור ראשון" מקדישים לכך שעתיים" .הייתי רוצה להוליך את
'מעריב' לכך שקוראיו יקדישו לקריאתו יותר זמן".
מר אליצור הביע דאגה מהחיבור בין עיתונות לבידור ,שגורם
לעיתונות להיות פחות רצינית" .איני מודאג מהעירוב בין עיתונאי
לפוליטיקאי .שניהם אינם זקוקים להכשרה ושניהם מאמינים כי
ביכולתם לשנות מציאות באמצעות מלים" .אצלנו "העיתונות יוצרת
מציאות ומדווחת על המציאות שהיא יוצרת".

"הארץ" ומנחם בגין

על "ברית מפתיעה" בין עיתון "הארץ" לבין תנועת החרות ,ובין עורך
"הארץ" גרשום שוקן לבין ח"כ מנחם בגין  -סיפר החוקר ד"ר אמיר
גולדשטיין ,בהרצאתו במועדן המכון .מסתבר כי בשנות הששים היה
חיבור בין השניים על רקע מאבקו של "הארץ" בשלטון מפא"י ובן־
גוריון ,וחיפושיו של עורך העיתון אחר אלטרנטיבה שלטונית ,אותה
מצא בלא אחר מאשר במנחם בגין.
לדברי ד"ר גולדשטיין ,כאשר ראש האופוזיציה דיבר על חופש
העיתונות ,נגד צנזורה על העיתונות ,בעד ביטול המשטר הצבאי על
ערביי ישראל וכיו"ב נושאים ,הוא זכה לתמיכת "הארץ"" .בכל פעם
שבגין עשה מהלך ליברלי' ,הארץ' ושוקן התייצבו מאחורי גבו" -
אמר המרצה'" .הארץ' חיפש מנהיגות ובגין העניק אותה .הוא יכל
להיות אלטרנטיבה שלטונית".
ב־ 1961בירך שוקן על הקמת סיעת "תכלת לבן" בהסתדרות
וציין את "כושר המנהיגות" של בגין" .גוש של שתי מפלגות בלתי־
שמאליות יועיל להבראת חיינו הפוליטיים"  -כתב .ואכן ,כאשר קמה
גח"ל ב־ ,1965כאיחוד בין תנועת החרות למפלגה הליברלית ,בירך
"הארץ" על כך ,בתקווה שסוף־סוף יש אלטרנטיבה לשלטון מפא"י,
וציין כי נוצר מצב שבו תיתכן החלפת השלטון.

המרצה השני באותו מפגש של מועדון המכון ,הפובליציסט ד"ר
דרור אידר ,חבר מערכת "ישראל היום" ,נשא דברים מנהמת לבו על
חוסר האיזון בתקשורת .הוא תקף בחריפות את "ידיעות אחרונות",
ש"שלט בכל ,אפילו בחקירות המשטרה".
"יש ביקורת על 'ישראל היום' ,אבל יורים עלינו"  -אמר" .לעיתון
'ישראל היום' יש השפעה אדירה .הוא הרים את נס המרד .הורדנו את
העיתון שיש לו מדינה לגודל סביר .משליטה על  60אחוז מהקוראים
ל־ 35אחוז" .הוא הדגיש" :אנחנו מנהלים מערכה על ויכוח הוגן
ועיתונות חופשית".

משיית "אלטלנה"

העלאת שרידי הספינה "אלטלנה" ממעמקי הים  -תהיה בבחינת
סגירת המעגל הכאוב .יש לזה חשיבות עצומה בפן החינוכי ,למען
יראו ויחושו .כך אמר ח"כ יריב לוין ,יו"ר ועדת הכנסת ,במפגש השני
של מועדון המכון ,שעסק בתקשורת ובכנסת.
ח"כ לוין ,איש הליכוד ,וח"כ (לשעבר) דניאל בן סימון ,איש העבודה,
שוחחו בהנחייתו של מנכ"ל המכון יוסי אחימאיר על עבודתם
הפרלמנטרית ועל ההיבט התקשורתי של פעילות חברי הכנסת.
שניהם התייחסו לנושא הצטרפות עיתונאים למירוץ לכנסת הבאה.
מר בן סימון ,שבעצמו היה עיתונאי ,אמר ,כי "ההתפרצות המיידית
הזאת לכנסת של עיתונאים אינה טובה לא לעיתון ולא לעיתונאי.
הכרח למצוא תקנה ,שתשמור על אמינות העיתונאי ואמינות
הפוליטיקאי שמעצב את המציאות" .גם ח"כ לוין הדגיש ,כי "המעבר
מעיתונות לפוליטיקה צריך להיעשות בזהירות" ,ולכן פנה למועצת
העיתונות וביקש שתפעל לקביעת כללים שיבטיחו גילוי נאות ומיידי
על כל קשר המתקיים בין עיתונאי לבין מפלגה כלשהי.

עוד הירצו במסגרת מועדון המכון על בתקשורת וצרכניה :ניצן
חן ראש לשכת העיתונות הממשלתית ,ד"ר רפי מן ,פרופ' עוז
אלמוג ,ד"ר עוזי אלידע ודובר צה"ל היוצא תא"ל יואב (פולי)
מרדכי.
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מוזילים מחירים ,מקרבים צעירים
הנהלת מכון ז'בוטינסקי קיבלה בישיבתה האחרונה שתי
החלטות חשובות:
האחת ,הורדת דמי החברות בעמותה לצעירים (עד גיל  ,)35ל־
 ₪ 100בלבד (במקום  ₪ 200דמי החברות השנתיים הרגילים).
ההנהלה מקווה כי ההחלטה תעודד צעירים ,שמורשת ז'בוטינסקי
חשובה בעיניהם ויקרה להם  -להירשם ולהצטרף לפעילות
בעמותת המכון ,שבה חברים כיום כ־ 300איש ואשה.
השניה ,מבצע להפצת כרכי איגרותיו של זאב ז'בוטינסקי ,במחיר
מוזל ,כמעט סמלי.

 12הכרכים ,המקיפים את השנים  ,1938-1898כוללים אלפי
איגרות השופכות אור על פעילותו ,מחשבתו וסגנונו הנפלא
של ראש בית"ר .הסט ניתן לרכישה במזכירות המכון .מספר
החבילות  -מוגבל.
ההנהלה מקווה ,כי ידידי המכון ,פעילים פוליטיים ושוחרי תרבות,
ינצלו את ההזדמנות להעשיר את ספרייתם באוצר הכרכים,
שמכילים את מיטב הגותו של המנהיג הציוני.
לפרטים על שני המבצעים  -נא לפנות אל מזכירות המכון
(סוניה) ,טל'  ,03-5287320שלוחה  ,4בשעות העבודה.
ראו גם מודעה בעמ' .29

סט של  12כרכים ,שראו אור עד כה ,יימכר ב־ ₪ 240בלבד!  

בעקבות
האצ"ל
ביפו

בהדרכתו של עופר רגב,
יצאו מטיילי המכון לסייר
בחול המועד פסח ביפו
 בעקבות האצ"ל,ופרשיות כיבוש מאנשיה
וטיבוע "אלטלנה".

תרומה והנצחה במכון
יחיאל קדישאי ,מוותיקי האצ"ל ומי שהיה מנהל לשכת
ראש הממשלה מנחם בגין ,ומר מרדכי שריג ,יו"ר הנהלת
מכון ז'בוטינסקי ,שיגרו באחרונה מכתבים אל ותיקי תנועת
ז'בוטינסקי בישראל ובעולם ,ואל אלה שהמורשת הציונית
חשובה להם ,והציעו להם ,להנציח עצמם במכון ז'בוטינסקי
בישראל.
השניים כתבו" :בשיחות שאנו מקיימים עם חברים־ותיקים ,עולה
מפעם לפעם הנושא של הנצחת חברינו לתנועת ז'בוטינסקי,
לדורותיהם.
היותו של מכון ז'בוטינסקי המכשיר המובהק להנצחתו של
ראש בית"ר ומפעל חייו  -זוהי עובדה חיה ופועלת .המכון הוא
המוסד האוצר בתוכו את כל החומרים לצורך מחקר ולימוד; חינוך

והשכלה .המכון עומד לרשותם של מחנכים וסופרים ותוך כדי
כך ,גם מנציח את זכרם של מגשימי תורת ראש בית"ר.
הגענו למסקנה כי ההנצחה של כל אחד ואחד מאתנו  -הנצחה
אישית  -היא במכון ז'בוטינסקי; במסגרתו הונצחו עד כה רבים
אשר הביאו לתקומת מדינת היהודים  -מדינת ישראל .הבה
נקדיש מחשבה להנצחה עצמית במסגרת המכון .האפשרויות
רבות ומגוונות; הבה נצטרף אל אותם מחברינו שעשו זאת
באמצעות המכון".
המעוניינים לתרום למכון ז'בוטינסקי ולהנציח עצמם ו־או את
יקיריהם ,מתבקשים לפנות אל מזכירות המכון בטלפון:
972-3-5298320
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רון נחמן ז"ל:

הלכו לעולמם...

בונה העיר אריאל

רון נחמן ,בונה אריאל וראש העירייה שלה ,נולד בנס־ציונה ב־ ,1942נצר
למשפחת מייסדי המושבה מצד משפחת האם (משפחות לרר־בוקסר).
ממקימי "גרעין תל־אביב" שיועד להקמת העיר אריאל בשומרון (.)1973
חמש שנים לאחר מכן ,היה ממקימי בירת השומרון .אף התמנה ליו"ר
המועצה הראשון .היות שהתמנה ללתפקיד סמנכ"ל רשות השידור ,העביר
את ראשות היישוב אריאל לידי יעקב פייטלסון והוא עצמו כיהן כסגנו.
בשנת  1985נבחר ליו"ר המועצה ומאז ועד לפטירתו ,עמד בראש היישוב
שהלך וגדל והפך לעיר ואם בישראל .בבחירות הכלליות לכנסת ה־ ,13נבחר
מטעם הליכוד והיה חבר ועדת הכספים ובוועדת חוקה ,חוק ומשפט .לכנסת
ה־ 14נדרש לבחור בין שירות בבית הנבחרים ,לבין כהונה בראשות מועצת
אריאל .הוא בחר בשירות המקומי.
פיתוחה וקידומה של אריאל קשורה בדמותו של נחמן .הוא היה הכוח מניע,
ההוגה והיוזם .פעל רבות להקמת היכל תרבות במקום ופתיחת המרכז
האוניברסיטאי אריאל ,לימים "אוניברסיטת אריאל" ()2013
בשלוש השנים שקדמו למותו נאבק בגבורה במחלת הסרטן .לאחר פטירתו
(ביום  )18.1.2013זכה בפרס ישראל על מפעל חיים  -תרומה מיוחדת
לחברה .איש ציבור רב פעלים ,ידיד אמת למכון ז'בוטינסקי.

יצחק ברמן ז"ל:

השר שהתפטר מהממשלה

יצחק ברמן ,לשעבר יו"ר הכנסת ,הלך לעולמו
בגיל  100בדיוק .יליד ברדיצ'ב .1923 ,בהיותו
כבן שנה עלה עם הוריו ארצה .למד בבית המדרש
למורים בירושלים .עם סיום לימודיו במוסד זה,
יצא לאנגליה ללמוד משפטים .הצטרף לאצ"ל ב־
 ,1937לאחר הפילוג (הראשון) בשורותיו .בעיקר
היה פעיל ב"מש"י" (מחלקת שירות ידיעות) .כן
היה פעיל בשורות המפלגה הרביזיוניסטית.
במלחמת העולם השנייה ,הצטרף לצבא הבריטי ונקלט בארגון הקניות שלו.
אך ,בפועל ,גם בו עסק בענייני מודיעין ( .)1945 - 1941במלחמת העצמאות
התגייס לצה"ל והשתחחרר בדרגת רב־סרן .היה יועץ משפטי ובהמשך
מנכ"ל "מפעלי קייזר פרייזר" לייצור מכוניות.
ב־ ,1951הצטרף למפלגת הציונים הכלליים .היה יו"ר מזכירות הסניף
בתל־אביב; וכן יו"ר המזכירות הארצית .בבחירות לכנסת התשיעית (מאי
 ,)1977נבחר ברשימת הליכוד .כיהן כיו"ר הכנסת ( .)1981 - 1980נבחר
ברשימת הליכוד גם לכנסת העשירית (יוני  )1981והצטרף לממשלה כשר
האנרגיה והתשתית .אולם בשל הסתייגותו מעמדת הממשלה בראשות מנחם
בגין ,בעניין הקמת ועדת החקירה שדנה באירועים במחנות הפליטים סברה
ושתילה (ועדת כהן) ,התפטר ממנה (ספטמבר .)1982
ב־ 1993יצא לאור ספרו "בימי סער" .היה רווק ,עורך־דין פעיל עד יומו
האחרון ב־ .4.8.2013נטמן בחלקת גדולי האומה בהר הרצל ,בירושלים.

יצחק מלצר ז"ל:

קדומים ומורשת האצ"ל

נתן בן־יוסף ז"ל :
שופט בית"ר

נתן בן־יוסף ,שופט בית"ר ,ממייסדי תנועת החרות,
מעפיל בעליית "אף־על־פי" ומוותיקי נתניה .יליד
קרקוב .1909 ,הצטרף לבית"ר בגיל  ,13וכדבריו,
"נכנסתי לנושא העלייה לארץ ישראל ,והתחלתי
בפעילות אינטנסיבית בתנועת בית"ר" ...פעילות
שנמשכה לאורך כל חייו.
ב־ 1938יצא לארץ־ישראל באניית המעפילים
"דראגה" במסגרת עליית "אף־על־פי".
הוא הגיע לבית"ר נתניה ומאז ועד יום מותו היה חבר התנועה ותלמיד נאמן
של ראש בית"ר .מילא שנים רבות את תפקיד שופט בית"ר .לפני מותו ביקש
מבית המשפט ומרשות ההגירה למנוע את גירושם של עמנואל ,ילד פיליפיני,
ואמו שסעדה את אשתו המנוחה ואותו ולהשאירם בארץ .המאבק צלח רק
לאחר מותו ב־.12.8.2013

מנחם שריד ז"ל:

חתן פרס ז'בוטינסקי

מנחם שריד ,יליד  ,1932חוקר ,עורך ומחנך .היה
עורך "מערכות" של צה"ל ,מנהל תיכון מקיף א'
בבאר שבע ,מנהל בית הספר התיכון ע"ש רוטברג
ברמת השרון ( )1992 - 1979ומחבר הספרים:
"לשלטון בחרתנו  -בן־גוריון וז'בוטינסקי - 1930
"1935ו"חרב לדוד" (הוצאת "אורן".)2008 ,
ספרו הראשון ,זיכה אותו בפרס ז'בוטינסקי לספרות
ולמחקר בשנת  ,2005שנת היובל להיווסדו של
המסדר ע"ש זאב ז'בוטינסקי .שריד פרסם מאמרים רבים ברבעון "האומה",
העוסקים בפעילותו הציונית של ראש בית"ר ובוויכוחים הרעיוניים שהיו לו
עם מתנגדיו בתנועת העבודה על רקע התקופה.
היה איש חינוך שהאמין בסטנדרטים גבוהים .שירת בצה"ל כקצין חי"ר ושריון.
נפטר ב־ .9.10.2012עורך "האומה" יוסי אחימאיר ספד לו בהלווייתו.

יהושע לנדנר ז"ל:

יצחק מלצר היה מנהל מוזיאון האצ"ל בתש"ח ,הוא
בית גידי .איציק נפטר בטרם עת ,ממחלה ממארת,
ב־ ,5.5.2013וגילה פעילות ערה בעבודתו עד יומו
האחרון .נולד ,בתל־אביב ב־ ,1946להורים חברי
המשפחה הלוחמת.
איציק עשה שירות צבאי בחטיבת הנח"ל ,באחד
הקיבוצים של עמק בית שאן .הקים בית ומשפחה עם
רעיתו הנאמנה ברכה ביישוב קדומים שבשומרון,
שהוא היה אחד ממקימיו ואף זכה לראות נחת מילדיו ומנכדיו הרבים.
משנת  1996היה מדריך במוזיאון האצ"ל ,ביחידת המוזיאונים של משרד
הביטחון בתל־אביב .שנתיים לאחר מכן ,נתמנה להיות מנהל המוזיאון ומאז
ועד לפטירתו עשה רבות לשמר את הזיכרון ההיסטורי של לוחמי האצ"ל
במלחמת העצמאות ולהנחילו לדורות של צעירים ,חיילים ובני נוער .במיוחד
עשה להנצחת הנופלים משורות האצ"ל על הגנת העיר תל־אביב ושחרור יפו
בתש"ח.
.

רון נחמן ז"ל בעת השתתפותו בכנס ראשי ערים במכון ()14.10.2010

למען חיילי צה"ל

יהושע לנדנר ,יקיר ירושלים ,היה יו"ר ברית חיילי
האצ"ל בירושלים ,חבר נאמן של התנועה הלאומית
ואיש ציבור רב פעלים.יליד ירושלים ,1928 ,מפעילי
בית הכנסת "אחדות ישראל" ע"ש עולי הגרדום.
פעל לאיתורו של ספר תורה נדיר שנכתב לזכרם
של שני אליהו ולהבאתו לירושלים .פעל באגודה
למען החייל בירושלים וזכה על כך להוקרה.
כלוחם וכמפקד (דרגת סגן) בשורות האצ"ל
בתקופת המרד בשלטונות המנדט ובמלחמת העצמאות נגד הכנופיות
הערביות וצבאות ערב ,המשיך לנדנר פעילות זו של הנצחה והנחלת מורשת
גם במסגרת ברית חיילי האצ"ל" .אלקיים" היה אחד המסתערים ,במבצע
"קילשון" (מאי  )1948על יעדים שפינו הבריטים בירושלים .או כפי שכתב
לפידות בספרו" ,יהושע ואנשיו חתכו את גדר התייל שהקיף את בניין בית־
החולים האיטלקי ופרצו פנימה ,והניפו את הדגל הלאומי על הגג" .נפטר
ב־.2013
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נפתלי סילצקי ז"ל:

הלכו לעולמם...
שלמה אוקון ז"ל:

נגיד מסדר ז'בוטינסקי

נפתלי סילצקי היה מוותיקי בית"ר ,רע המסדר
על־שם זאב ז'בוטינסקי ונגידו ,ומראשוני האצ"ל.
דור רביעי בארץ מצד אמו ,נולד ב־ 1918בפתח־
תקווה ,בילדותו עברה משפחתו לתל־אביב ,בה
התחנך והצטרף לבית"ר.
השתתף בקורס לסגנים ,שקיים האירגון במחוז
תל־אביב בשנת  .1937במאורעות הדמים של
( )1939 - 1936התנדב לשרת בפלוגות הגיוס .שרת ב"אם הפלוגות" בראש־
פינה .שם ,פעל בהברחת מעפילים מגבול לבנון .הבריטים חשדו בסילצקי
("יהונתן") והוא היה צפוי למאסר .אולם חברו יצחק רוזין הבריח אותו
במכוניתו לצפת .סילצקי שירת לסירוגין גם ב"פלוגת הכותל" בירושלים,
ביסוד המעלה ובמטולה .מאוחר יותר השתתף במערכות האצ"ל השונות,
לרבות במערכה לשחרור יפו במלחמת העצמאות וכן במערכה לכיבוש
רמלה.
היה פעיל בתנועת החרות ,גח"ל ,הליכוד ובמוסדות השונים .גולת הכותרת
בפעילותו הייתה במסגרת המסדר ע"ש ז'בוטינסקי שהוא היה אחד מראשוניו
ולימים נבחר לכהן כ"נגיד המסדר" .יזם הוצאת ספרים להנחלת מורשתו של
ז'בוטינסקי .היה חבר מערכת "האומה" .חתנו הוא פרופ' אהרן צ'חנובר ,חתן
נובל לכימיה ( .)2004ב־ 11.10.2012הלך נפתלי סילצקי לעולמו.

ברוך וינר ז"ל:

שלמה אוקון" ,סאלק" בפי ידידיו וקרוביו  ,היה
מופת לדור השואה והתקומה .יליד  ,1925שריד
מגטו וארשה ,אשר כמעט שלא פתח את סגור לבו
על שנות האימה שעברו עליו ,על בני ביתו ועל
בני עמו .פה ושם ניסה להסביר לאלה שלא ידעו
את אותה תקופה ,על השוני שבין "ניצול שואה"
לבין "פליטי שואה".
עיתונאי ,עורך קפדן,אשר עבד בעיתוני התנועה " -חרות" ו"היום" וכן
ב"מעריב" .דייקן ושואף לשלמות ,לא עשה כל הנחות  -לו עצמו ולזולתו.
דאג לבדוק כל רשימה ומאמר ,הן מבחינת איכות הכתיבה והן מבחינת
העובדות .כך גם בעת שערך ספרים והם היו רבים מספור.
כחבר נאמן לתנועת ז'בוטינסקי ,נתבקש תמיד לערוך ספרי זכרונות ואת
הספרים לתולדות הארגון הצבאי הלאומי ,בית"ר והתנועה הלאומית.
ואכן ,במבוא לספר 'ראשוני האצ"ל' ,ציין הסופר יהושע אופיר ,שהיה אחד
מלוחמי הארגון ומפקדיו ,את הרע שלמה אוקון ,שסייע "בידע הרב שרכש
על תולדות האצ"ל" .נפטר ב־ 2013ועל קברו ספד לו רעו יוסי אחימאיר.

אריה בכר ז"ל:

מנהל המכללות

מפקד "הצפרדעים"

ברוך וינר ,יליד  ,1927שנודע בכינויו "קונוס" ,היה
אחד המפקדים הנועזים באצ"ל .בין המבצעים בהם
השתתף היו :הפשיטה על מחנה הצבאי הבריטי
במגרשי התערוכה ,בתל־אביב ( 27בדצמבר ,)1945
ההשתלטות על בורסת הזהב ביפו ( 8בינואר ,)1946
ב'ליל שדות התעופה'.
"קונוס" השתתף בפיצוץ המטוסים הבריטים
בקסטינה (חצור) .פעולה נועזת שבמהלכה השמיד האצ"ל  11מטוסים
בריטיים מדגם "הליפכס" על הקרקע וכן השתתף בפשיטה לשדה התעופה
'עקיר' ,היום תל נוף ,במטרה להשתלט על מחסן הנשק של הבסיס האווירי.
במערכה לשחרור יפו בתש"ח השתתף כמפקד השריוניות ('הצפרדעים').
תמיד היה אומר ,ספק ברצינות ,ספק בצחוק" ,הייתי מפקד השריון של
האצ"ל" .וינר היה פעיל בברית חיילי האצ"ל ופעל להנצחת הלוחמים
שנפלו במערכותיו.
בצה"ל היה קצין שריון בדרגת סגן אלוף .היה יקיר העיר תל־אביב .הוא
נפטר ב־.26.4.2013

בנימין גפנר ז"ל:
בחרב שלופה

העורך הקפדן

יליד ירושלים ( ,)17.7.1929בן למשפחת בכר
ממייסדי פתח תקווה .דור שביעי בארץ מצד אמו
(משפחת וולנשטיין) .ב־ 1942הצטרף לבית"ר .ב־1
בינואר  ,1947התגייס לשורות האצ"ל ,שירת ב'ח"ק'
(חיל הקרב) בפתח־תקווה עד להקמת מדינת ישראל.
השתתף במלחמת העצמאות.
אריה כיהן בשורה של תפקידים בכירים בתנועת
בית"ר ,לרבות ראש ההנהגה הארצית ( )1957וראש ההנהגה העולמית
( .)1970היה חבר הנהלת תנועת החרות ומרכזה .משנת  1989היה חבר
מרכז הליכוד.
ניהל את המכללה ע"ש אהרן צבי פרופס בבאר־יעקב ואת המכללה לחינוך
ע"ש אריה בן־אליעזר ( .)1983בשנים  1990 - 1983ערך בשיתוף מכון
ז'בוטינסקי מאות ימי עיון והרצאות לחיילים ,לתלמידי בתי הספר ,לקבוצות
של מבוגרים ,תיירים והקהל הרחב .כתב מאמרים ורשימות בביטאון בית"ר
"מעוז" ,בירחון "בארץ ישראל" ובכתבי־עת רבים .ערך ופרסם ספרים
לתולדות בית"ר ,שירונים וחוברות הדרכה .היה יקיר העיר פתח־תקווה.
הוא נפטר ביום .11.3.2012

יוסף דוריאל ז"ל:

יליד ביאליסטוק ,פולין .1914 ,חבר בית"ר
מנעוריו .למד אגרונומיה באוניברסיטת ננסי,
צרפת וב־ 1936עלה ארצה .הצטרף לאצ"ל וב־19
בנובמבר  ,1939במהלך קורס סגנים של האצ"ל
במשמר הירדן ,נאסר עם הל"ח .נידון לשבע שנות
מאסר בעכו ובמזרע .בהיותו במאסר ( 26חודשים),
חל הפילוג בשורות האצ"ל והוא הצטרף ללח"י.
במלחמת העולם השנייה ,התגייס לצבא הבריטי,
בניגוד לעמדת אירגונו .אך חזר לפעילות בלח"י וניהל את פעילות המחתרת
במצרים .בספר "לח"י  -אנשים" מסופר ,כי השתתף בפלישה של הצבא
הבריטי לסיציליה ( 10ביולי .)1943
במאי  1945נאסר על־ידי הבריטים והועבר למחנות המעצר בסודן
ובאריתריאה .לאחר ששוחרר (מאי  ,)1946חזר לפעילות מחתרתית .נסע
לארה"ב ,שם הקים ארגון "אמריקאים תומכי לח"י" ואירגון נוער "ארצה".
גפנר תיעד ,ביוזמתו ,עשרות קצינים וחיילים בריטיים ששירתו בתקופת
המנדט בארץ־ישראל ,לרבות את רוי פאראן ,שנחשד בחטיפתו של הנער
אלכסדר רובוביץ והעלמת גופתו.
ב־ 1955הקים גפנר את הוצאת הספרים "לדורי" .ספרו האוטוביוגרפי" ,בלב
הולם ובחרב שלופה" ,יצא לאור בהיותו בן  .95הוא נפטר ב־.1.9.2013

לחם בטרוף המערכות

יוסף דוריאל ,שהלך לעולמו ב־ ,11.3.2012היה
יליד סטולין ,פולין  .1929חבר ה"הגנה" ,אשר
במלחמת העצמאות לחם בגדוד  22של חטיבת
"כרמלי" במערכה על חיפה ,בקרבות לשחרור
הגליל ,בכיבוש עכו ובהדיפת הצבא הסורי
מעמק הירדן .לאחר ה"הפוגה השנייה" התנדב
לקורס טייס ראשון של חיל האוויר.
עם סיום לימודיו בטכניון ,השתלב במערכת
הביטחון .היה אחראי על ייצור התמ"ק "עוזי"
ובהמשך מונה למנהל מחלקת פיקוח הייצור.
יוסף עמד בראש המטה לייעול המשק הציבורי,
מנכ"ל המכון לפריון העבודה והייצור .כן כיהן בשורה ארוכה של תפקידים
ציבוריים .היה ,בין השאר ,יו"ר ועדת פרס קפלן לייעול וחבר המרכז
הישראלי לניהול.
בין ספריו" :הביטחון הלאומי של ישראל"" ,טירוף מערכות"" ,לצאת
מטירוף מערכות" .ספרו האחרון ,האטוביוגרפי" ,ללמוד מהחיים" ,הושק
במוזיאון ז'בוטינסקי .היה רע במסדר ז'בוטינסקי ,ידיד מכון ז'בוטינסקי,
יקיר העיר תל־אביב.
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מכון ז'בוטינסקי מתכבד להציע

ספרים חדשים מאת זאב ז'בוטינסקי
במחירים מוזלים במיוחד
לאומיות ליברלית
(כתבים אידיאולוגיים ,כרך א')
				

בעריכת פרופ' אריה נאור
( - ₪ 60במקום )₪ 96

איגרות  -כרך 12
))1938-1937
				

בעריכת ד"ר משה הלוי
( ₪ 30במקום )₪ 80

הרוכש את שני הספרים ישלם  ₪ 80בלבד.
על כל הזמנה יש להוסיף  ₪ 15דמי משלוח.

מבצע מיוחד:

כל  12כרכי איגרות ז'בוטינסקי
במחיר סמלי  ₪ 240 -בלבד!
להזמנות  :בטלפון ,03-5287320 :שלוחה  ,4בדוא"לSonia@jabotinsky.org :
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PM Yitzhak Shamir - Honorary Chairman of The Jabotinsky Institute
The Jabotinsky Institute in Israel mourns the passing of the
seventh Prime Minister of Israel Yitzhak Shamir, who died
on June 30, 2012 at the age of 96. Mr. Shamir passed away
at a nursing home in Herzlia where he had been confined for
the last eight years. After stepping down as prime minister,
Yitzhak Shamir served as the Honorary Director of the
Jabotinsky Institute in Israel, taking a keen interest in the
Institute’s activities and participating in a number of its
events.
Yitzhak Shamir was the legendary “Michael,” the commander of
Lehi following the murder of Yair Stern in 1942, and the man
who revitalized the movement. Following the establishment of
the State of Israel, Shamir served in the Mossad, became Speaker
of the Knesset, Foreign Minister, and, following the resignation
of Menachem Begin, was chosen to become the seventh Prime
Minister of Israel. He was the second-longest serving prime
minister after David Ben Gurion, and named as the leader of the
Likud movement as well.
Yitzhak Shamir’s accomplishments during his tenure as prime
minister were manifold and vital. His director of the Prime
Minister’s Office enumerated them, one by one:
• The aliyah (immigration) and absorption of nearly one million
new immigrants from the Former Soviet Union and from
Ethiopia
• The establishment of tens of new settlements throughout Eretz
Yisrael
• The renewal and reinforcement of diplomatic ties with some 30

In Tribute to the Memory of
Professor Benzion Netanyahu

To mark the first anniversary of the passing of Professor
Benzion Netanyahu, the Jabotinsky Institute in Israel held a
special event in his memory. Professor Netanyahu, the national
historian, doyen researcher of the Zionist Movement, its
diplomacy and key figures, and a true Renaissance man who
served as Ze’ev Jabotinsky’s right-hand man in Jabotinsky’s
last years, died on April 30, 2012 at the age of 102.
Professor Netanyahu was a friend of the Jabotinsky Institute and
frequented its Archives in retrieving documents for writing his
memoirs. Here he would take his place in the Reference Room,
examine files, compile notes, and consult with the Archive staff.
Director General of the Institute Yossi Ahimeir maintained constant
contact with Professor Netanyahu, and even interviewed him on the
occasion of the professor’s 100th birthday.
This interview became the most extensive, comprehensive interview
of Benzion Netanyahu ever conducted. The full five-hour interview
may be accessed through the Jabotinsky Institute Archives.
In 2005, in response to a thank-you letter from the Institute on the
occasion of his 95th birthday, Professor Netanyahu wrote to the
late Peleg Tamir, then the Institute’s chairman: "We live in trying
times, not only due to objective factors, but also—and primarily—
because today’s Zionism, as it is reflected within its organizations,
no longer represents the true Liberation Movement, rather a sortof-People pursuing a sort-of-path. Yet I believe that the aspiration
for the birth of the Nation, which was nurtured by Jabotinsky
and which pervades your Institute, remains alive and inspires the
multitudes of our nation.”

 במכון ז'בוטינסקי, מוותיקי תנועת ז'בוטינסקי,עם יעקב שכטר ז"ל

Yitzhak Shamir z"l with Jacob Schechter z"l, veteran of
Jabotinsky Movement, in the Jabotinsky Institute.
nations, including China and India, and the bolstering of Israel’s
international standing
• The launch of diplomatic initiatives (with the Madrid
Conference at the lead) for direct negotiations with Arab nations
following a ceremonial international overture, and an unequivocal
demonstration of Israel’s position under his leadership for a
readiness for peace in exchange for peace, with no territorial
concessions
• An uncompromising struggle against the “intifada,” driving
Arafat and his comrades to Tunis and plunging the PLO’s standing
to an all-time low
• Handling the Gulf War crisis and the missile attacks on Israel
with composed, decisive leadership
• Increasing the Israeli standard of living and advancing the Israeli
economy to a growth
rate of 5-6%
• Inculcating the value of national unity as a critical principle for
which to aspire, without obscuring controversy
Yitzhak Shamir was buried in the Mount Herzl National Cemetery,
in the section reserved for leaders of Israel. He was laid to rest
next to his wife Shulamit, who died last year. At the request of
the family, the State funeral was led by Yossi Ahimeir. Jabotinsky
Institute archivist Amira Stern placed a wreath from the Institute
upon the gravesite.

חלקת הקבר של שולמית ויצחק שמיר בהר הרצל

Gravesite of Shulamit and Yitzhak Shamir on Mount Herzl,
Jerusalem
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To Friends of
The Jabotinsky Institute
We are delighted to renew the publication of our newsletter
Institute News after a two-year interval. Publication of
the newsletter was halted primarily due to budgetary
constraints, but it is now being restored at the numerous
requests of our members. These friends of the Institute
have cited the important role the Institute News performs in
showcasing the wealth of activities which take place within
the walls of the Institute, its Museum, and Archives.
This is certainly not to say that communication to our members
and friends ceased during the interim. To the contrary, we have
actually increased communication and made it more ongoing,
efficient, and cost-effective.
This was accomplished via alternative, advanced means of
communication—the Internet and social networking. Members
who gave us their e-mail addresses can testify to the regular
monthly appearance on their computer screens of news from
the Institute, as well as invitations to our upcoming events.
Our website www.jabotinsky.org is regularly updated and has
expanded its English-language sections.
The Jabotinsky Institute has opened a Facebook page which
presents vintage treasures from our Archives, rare photographs
and the like, as well as invitations to and details of upcoming
events. We urge you to look for us on Facebook and to provide
us with your e-mail address, if you haven’t already done so.
In the weeks and months that have passed since the publication
of the previous Institute News, we have held tens of evening
seminars; conducted the Moadon Hamachon lecture series;
published a number of significant books, notably Volume One
of The Works of Jabotinsky and the book The Revisionist
Zionists—Chronology 1923-1949; hosted thousands of visitors
to view our Museum’s exhibitions, including schoolchildren,
soldiers, pensioners, and more. Our Archives have become the
beneficiary of tens of priceless files of documents entrusted
to us by veteran Movement members and their descendants.
Lastly, we have augmented our efforts to recruit contributions
to enable us to carry out our mandate and our programs to the
fullest.
We are in hopes of soon being able to inform you of the physical
expansion of the Jabotinsky Institute in Israel.
Sadly, over the interim we bade a heartfelt farewell to several
of our most cherished friends, including Israel’s seventh prime
minister Yitzchak Shamir, Professor Benzion Netanyahu, and
Dov Shilansky. We feel their loss intensely, and their memories
shall remain with us for posterity. The Institute is endeavoring
to preserve the memory of each and every one of the members
of the Jabotinsky Movements and the Underground who have
passed away.
All of this and more lies in the pages of this expanded edition of
the Institute News, for the interest of our friends and supporters
who relish the advancement of Jabotinsky’s heritage.
We invite you to join as members of the Jabotinsky Institute
Amutah, and look forward to seeing you at the Institute’s events
and to visiting the Jabotinsky Institute on the Net. We trust that
your continued support will bolster the efforts of the Jabotinsky
Institute as we strive to instill the spirit of Ze’ev Jabotinsky’s
legacy for the betterment of the Zionist State.
With kind regards,
Yossi Ahimeir
Director General

New English
Online Search
The late
Eryk
Spector

The new search engine and English translations of the titles,
descriptions and keywords were made possible through a
generous donation made in memory of Eryk Spektor.
Eryk Spektor was an activist of the Jabotinsky movement and a
friend of the Jabotinsky Institute. Born in Lodz, Poland, he was
raised in Tel-Aviv, Israel. He served in the American Air Force
during World War II. During Israel's War of Independence he
joined the ranks of the Irgun Zvai Leumi as a pilot, an effort
that won him the Irgun Medal. Spektor was a member of
Herut Zionists, Chairman of the Tel-Hai Fund and Executive
Committee member of the World Zionist Organization. In 1983,
he established the Jabotinsky Foundation, which granted the
annual award of Defender of Jerusalem, to "honor people who
stood in the defense of Jewish rights" Eryk Spektor died in New
York on December 14, 1998.
The new English interface provides online access to the detailed
catalog of the Jabotinsky Institute, which, until now, existed
only in Hebrew. From now on, Internet users can search the
archive files and collections.
Currently, we are engaged in an intensive translation process
from Hebrew to English. Thus far, only a portion of the different
types of materials have been translated. We are adding new
material every day.
The translation is being carried out by Debbie Skolnick, under
the guidance of Amira Stern, Archive Director.
You are invited to enter and search at www.jabotinsky.org

Cotler: No Amnesty for Pollard
is a Scandal!

“When I was appointed the Canadian Minister of Justice, the first
words I uttered were, ‘Justice, justice shalt thou pursue.’ And this
very precept also guided Ze’ev Jabotinsky. A just society is judged
by the manner in which it relates to its weaker strata. Jabotinsky’s
“Five M’s” are an example of a just society here in Israel and there
in Canada as well.”
These remarks were made by Professor Irwin Cotler, a member
of the Canadian Parliament and former Minister of Justice and
Attorney General of Canada, in a lecture he delivered at the
Jabotinsky Institute in Israel.
Professor Cotler sharply attacked the attitude of the United States
towards the prisoner Jonathan Pollard, declaring, “It is a scandal
that Pollard still must be related to as a prisoner! Others who
were charged with similar offenses were only sentenced to two
to four-year prison terms. Today there is no solution within the
American judicial system, save for presidential amnesty. Obama
has the authority and the obligation to pardon Jonathan Pollard. It’s
inconceivable that Pollard should sit in prison for 25 years and more
for an offence that carries a two-to-four-year sentence only!"
Professor Cotler, a longtime fighter for Israel’s case in the
international arena, wrote in the Jabotinsky Institute’s Guest Book,
“It is my great honor to participate in an evening devoted to the
memory of our venerable teacher Ze’ev Jabotinsky—a leader, poet,
translator, commander, marshal, and above all—an advocate and
fighter.”
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Prime Minister Binyamin Netanyahu looks through volume
Liberal Nationalism, given to him by members of Institute
Executive Board.

Hon. Chairman
Mr. Yitzhak Shamir Z"L
Former Prime Minister
of Israel

ראש הממשלה בנימין נתניהו מעיין בכרך "לאומיות ליברלית" מאת
 יוסי, שהגישו לו (משמאל) ד"ר קרני רובין־ז'בוטינסקי,ז'בוטינסקי
. מרדכי שריג וכן עמירם בוקשפן,אחימאיר

Peres, Netanyahu and Edelstein Praise
New Volume of the Works of Jabotinsky - Liberal Nationalism
“Your renewed publication of the Works of Jabotinsky, edited
by Prof. Arye Naor and translated by Peter Kriksunov and
Hamutal Bar-Yosef, marks an important theoretical stratum
in the research of Jabotinsky’s doctrine,” wrote President
Shimon Peres in a thank-you letter to the director general
of the Jabotinsky Institute in Israel for the book Liberal
Nationalism by Ze’ev Jabotinsky.
Peres added, “The reader of Jabotinsky’s writings cannot help but be
moved by the liberalism so inherent in his doctrine, by Jabotinsky’s
social sensitivity, and by his concern for his fellow man.”
Prime Minister Benjamin Netanyahu, too, was effusive in praise
for the publication of the new volume. Greeting a delegation of
representatives of the Jabotinsky Institute executive headed by
Mordechai Sarig, Netanyhu declared, “I commend this project
which extols the world-view of Ze’ev Jabotinsky. This volume,
which I intend to read very soon, constitutes a milestone in the
vital perpetuation of Jabotinsky’s heritage.”
For his part, Speaker of the Knesset Yuli Edelstein told the
Institute representatives, who personally delivered his copy of

מנכ"ל
יוסי אחימאיר
ועדת ביקורת
 יו"ר- השופט (בדימוס) אורי שטרוזמן
ד"ר אריה הררי
משה גול
מבקר פנים
רו"ח ארנון הדרי

חברי הנהלת המכון
 יו"ר- מרדכי שריג
 סגן יו"ר- עמירם בוקשפן
ד"ר קרני רובין־ז'בוטינסקי
שמואל שצקי
עו"ד אריאל בולשטיין
אלי חזן
עו"ד ליאור חיימוביץ

the new book, that he has had the honor of reading a number
of Jabotinsky’s works in their original language—Russian. He
lauded the Jabotinsky Institute for this project and stated that there
was a great need to aid the Institute to continue this praiseworthy
endeavor.
Liberal Nationalism, the first volume in the new series of
Jabotinsky’s ideological works, is edited by Professor Arye Naor.
Currently the book is being produced by the Jabotinsky Institute
in an annotated edition featuring new translations to Hebrew from
such languages as Russian, Yiddish and English.
This literary research endeavor, slated to encompass some 20
volumes, takes its place alongside another formidable endeavor of
the Jabotinsky Institute now nearing completion—the publication
of Jabotinsky’s Letters, edited by Dr. Moshe Halevi. Recently the
twelfth volume in the series was released, containing hundreds of
letters from the years 1936-1937.
In addition, over the past year, the Jabotinsky Institute published
the monumental volume The Revisionist Zionists—Chronology
1923-1949, edited by Dr. Mina Grauer, which contains dates for
hundreds of events between the years 1923-1949.

The Jabotinsky Institutein Israel
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