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אפר הקולונל פאטרסון
ייטמן באדמת אביחיל

אלן פאטרסון הוא נכדו של מפקד גדוד הפרדות היהודי שלחם בגאליפולי ומפקד "הגדוד
ה־ 38של קלעי המלך"  -הקולונל האירי ג'ון הנרי פאטרסון ( .)1947-1867פאטרסון פעל
לצידו של זאב ז'בוטינסקי במלחמת העולם הראשונה ,בהקמת הגדודים העבריים ובכיבוש
מעברות הירדן ב־ .1918בכך סייע לגיבוש הכוח הצבאי היהודי הראשון במאה העשרים.
ב־ 1999ביקר אלן במכון ז'בוטינסקי ,עבר על תיקי סבו בארכיון ,ונפגש בין היתר עם זאב
ז'בוטינסקי הנכד .לפני כשלוש שנים פנה אלן במכתב אל מכון ז'בוטינסקי והביע את שאיפתו,
שאפרם של סבו וסבתו ,הטמונים בבית־עלמין בלוס־אנג'לס ,יובאו לקבורה בישראל ,לצד
חייליו ,לוחמי הגדודים העבריים ,באביחיל.
מנכ"ל המכון יוסי אחימאיר פנה למזכיר הממשלה דאז ,עו"ד צביקה האוזר ,שמיד נרתם ליישום
הבקשה .פאטרסון נימנה על אותם בריטים מעטים ידידי העם היהודי במאה העשרים ,שסייעו
לו במאבקו למען כינון עצמאותו ,ובהם אורד וינגייט ,יאשיה ודג'ווד וריצ'ארד מיינרצהגן.
בימים אלה נתחדש המאמץ ,על־ידי משרד ראש הממשלה ואגף ההנצחה במשרד הביטחון,
להשלים את המבצע .בכך מדינת ישראל תיתן את הכבוד הראוי לקצין הבריטי ,אוהד הציונות
והתנ"ך ,ידידו האישי של זאב ז'בוטינסקי ,אשר סא"ל יוני נתניהו ז"ל נשא את שמו.
ג'ון פאטרסון לא זכה להוקרה המספקת במולדתו ,והיגר בשנות השלושים לקליפורניה ,שם
נפטר כשנה לפני תקומתה של ישראל ,בלי שיצויין דבר על דלת הגומחה שבתוכה נטמן אפרו
 פרט לשמו.בארכיון של מכון ז'בוטינסקי אצור חומר רב על קולונל פאטרסון ,כולל חילופי המכתבים בינו
לבין ז'בוטינסקי בענייני הגדודים העבריים.

כרזה מארכיון המכון :תל־אביב נותנת כבוד לקולונל
הבריטי שפקד על הגדודים העבריים .1937 -

"לאמץ את מעלת ההדר בחיי היומיום"

חוברת "ההדר הז'בוטינסקאי ומקומו בחברה הישראלית כיום" ,שהפיק מכון ז'בוטינסקי  -נשלחה לשרים ולחברי־כנסת *
מועדון המכון מקדיש לנושא את סדרת המפגשים הנוכחית שלו ,ועד כה נשאו בו דברים :הח"כים עמרם מצנע ופנינה תמנו־
שטה ,ח"כלית נעמי בלומנטל ,חתן פרס נובל פרופ' דן שכטמן ומבקר המדינה לשעבר השופט מיכה לינדנשטראוס
חוברת "ההדר הז'בוטינסקאי ומקומו בחברה הישראלית כיום",
שהפיק מכון ז'בוטינסקי ,נשלחה אל שרים וחברי־כנסת .בין התגובות
שנתקבלו ,היה גם מכתב תודה של שר הפנים גדעון סער ,אשר כתב
למנכ"ל מכון ז'בוטינסקי:

ז'בוטינסקי .כמו אריסטו ,המעלה על נס את דמותו של 'גדול הנפש',
כך גם ז'בוטינסקי מעצים את דמותו של איש ההדר ,תוך שהוא מביא
לידי ביטוי את מקורותיה העבריים והיהודיים של סגולה טובה ומעלה
זו ,ואף רואה בה דרך להוצאת ה'גלות' מן היהודי".

"הערכים המגולמים בהדר הז'בוטינסקאי רלוונטיים גם כיום ,לא
פחות מפעם ,ואולי אף יותר .אנו ,תלמידיו של זאב ז'בוטינסקי,
צריכים לחדד ולבטא תפיסת עולמו גם בעניין הזה ,ואני מברך על
הבחירה של המועצה (הציבורית להנצחת ז'בוטינסקי  -המע')
בנושא זה כנושא המרכזי השנה .ישר כוח על פעילותכם לאורך כל
השנה לשימור והפצת הרעיון הלאומי ומורשתו של ראש בית"ר".

יו"ר הכנסת מוסיף במכתבו ,כי "חינוך למעלות ולסגולות טובות
הכרחי לכל חברה הבונה את עצמה ובוודאי שהוא חיוני למדינת
ישראל ,ראשיה ומנהיגיה ,המייצגים את הדרה של המדינה כולה
כלפי פנים וכלפי חוץ .כולי תקווה ,כי נאמץ את מעלת ההדר הן בחיי
היומיום ובשיח הפרלמנטרי ,ונכיר כל אחד במעלתו ובמעלת חברו.
ברכותיי להמשך עשייה פוריה".

יו"ר הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין כתב בדברי התודה" :ההדר,
כתכונת אופי ומעלה אנושית ,מהווה ערך יסוד בתפיסת עולמו של

חוברת "ההדר הז'בוטינסקאי" מחולקת בחינם לאורחי המוזיאון
ולמשתתפי אירועי המכון.
אלפי צילומים היסטוריים שמורים בארכיון המכון .לאחרונה
החלו עובדות הארכיון אירה ברדן ואולגה גכמן במיונם,
לקראת העברתם לסריקה.
לא על כל הצילומים רשומים פרטיהם .במעטפה שעליה
היה רשום :בית"ר ריגה ,נמצאו צילומים מרשימים משנות
השלושים ,כמו צילום זה של בית"ריות העוסקות
בספורט הסיף.
מי יסייע לנו בזיהוי הבנות?



אריאל שרון ועובדי המכון
"מכון ז'בוטינסקי בישראל משתתף באבלכם על אביכם הדגול ,ראש הממשלה ,השר ,האלוף
אריאל שרון ז"ל .תם מסעו הארוך בשירות ביטחון ישראל ,ועתה הוא נכנס לפנתאון של גדולי
ישראל .אנו במכון ז'בוטינסקי נזכור לעד את סיועו למכון ז'בוטינסקי ולמורשת ז'בוטינסקי,
בתפקידו כיו"ר תנועת הליכוד".
כך נכתב במכתב הניחומים ששיגר יו"ר מכון ז'בוטינסקי ,מרדכי שריג ,אל עמרי וגלעד שרון ,עם
פטירתו של אביהם  -בשבת ,11.1.12014 ,אחרי שמונה שנות תרדמת.
ואכן ,אריאל שרון דאג למכון .ביולי  2000הוא ביקר במכון ז'בוטינסקי והיה אורח ההנהלה בראשות
פלג תמיר ז"ל .הוא לא פסח על אף עובד ולחץ את ידי כולם ,כשהוא מתעניין בתחומי עיסוקם.
לאחר הביקור כתב שרון מכתב בחתימתו ,שבו קרא לכל פעילי הליכוד ומי שמורשת ז'בוטינסקי
קרובה ללבו ,לסייע למוסד המורשת הנושא את שמו של ז'בוטינסקי.
פעם נוספת ,בשנת  ,2004כשהוא כבר ראש הממשלה ,פנה לראשי תנועת הליכוד ,לדאוג לכך
שחומר דוקומנטרי ,הקשור בפעילותם ,יופקד בארכיון של מכון ז'בוטינסקי ,המשמש בין השאר
גם כארכיון של הליכוד.

צופה במיצגי המוזיאון ,יחד עם זאב ז'בוטינסקי הנכד ,עמירם בוקשפן ,פלג תמיר ונפתלי דרזנר

שרון מקבל הסברים
מפלג תמיר ז"ל ומאמירה שטרן תבל"א.

שלושה שאינם :אריאל שרון ,יו"ר המכון פלג תמיר
ועובדת הארכיון טניה גרוז ,זכרם לברכה.



קריאה לחוקרים
להגיש מועמדות
למלגת דוקטורט
לשנת 2014
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הוועדה האקדמית של המכון התכנסה
לישיבתה השנתית ביום רביעי,22.1.14 ,
בראשות פרופ' אריה נאור ושמעה דיווחים על
פעילות המכון בנושאי המחקר ,האירועים,
הארכיון והמוזיאון.
מלבדו השתתפו בישיבה :פרופ' יואב גלבר,
פרופ' מוטי תמרקין ,ד"ר שרה אוסצקי־לזר,
ד"ר שולמית אליאש ,ד"ר בקי קוק ,פרופ'
אודי לבל ,וכן אמירה שטרן ,מרדכי שריג ויוסי
אחימאיר.
בפתח הישיבה נאמרו דברים לזכרם של יחיאל
קדישאי ואריאל שרון .כן נדונו בישיבה עידוד
מחקרים על־ידי סטודנטים ושיתוף פעולה בין
המכון למוסדות אקדמיים.
הוועדה אישרה את פירסום המודעה על הענקת
מלגה לכותב עבודת דוקטור באוניברסיטה
ישראלית לשנת  .2014המלגה ,בסך  50אלף
 ,₪נושאת את שמם של רחל ופרופ' מנחם
לוין זכרם לברכה .פרופ' לוין ,שהיה חוקר בעל
שיעור קומה בתחומי הכימיה והסיבים ,היה גם
חבר הוועדה האקדמית של המכון.
המודעה התפרסמה בעיתונות המודפסת וכן
בצינורות המידע של המדיה האלקטרונית.
המידע הועבר גם ישירות לכל המחלקות
המתאימות באוניברסיטות בארץ .כזכור,
אשתקד הוענקה המלגה זו פעם ראשונה -
לחוקר יגאל לפידוס.

מצלמים את הדגלים
בארכיון המכון שמורים כ־ 300דגלים נדירים
ומיוחדים של קיני בית"ר בגולה ובארץ־ישראל
מהתקופה שלפני מלחמת העולם השנייה ,של
קיני בית"ר במחנות העקורים באירופה לאחר
המלחמה ,דגלי מוסדות וארגונים של התנועה
הלאומית ,דגלי האצ"ל ועוד.
במסגרת פרויקט "מסע בזמן" שמנהלת הספרייה
הלאומית ,אשר מטרתו לרכז פריטי אפמרה
ישראלית ואוספים שונים ,לסרוק אותם ולהנגישם
באופן חופשי לציבור באמצעות האינטרנט,
מצלמים אנשי הספרייה את הדגלים.
אחד אחד מוצאים הדגלים מעטיפתם ,נפרשים
או ניתלים ,ומצולמים בזה אחר זה.
האוסף יקוטלג על ידי ארכיונאיות המכון ועם סיום
התהליך יועלה האוסף לאינטרנט באתר הספרייה
הלאומית ובאתר מכון ז'בוטינסקי.
חברי הוועדה האקדמית  -בפעולה



"בני חלומי וסברי"

תנועת נוער עם עבר עשיר ושמחת חיים
במוזיאון ז'בוטינסקי חגגו  90לתנועה בית"ר ,בהעלאת זכרונות מכמה תחנות בדרכה ,בסיפורו
של הבית"רי הראשון אהרון צבי פרופס ,בסיפור פעילותה בהווה * אלה לצד אלה ישבו בקהל
בית"רים קשישים ונוער במדים סגולים * ראש הממשלה בנימין נתניהו בברכתו :אנו פועלים בזירה
הבינלאומית על פי תורת הלחץ של ז'בוטינסקי
חניכי תנועת בית"ר בהווה ובעבר ,צעירים
כקשישים ,ישבו אלה לצד אלה בערב חגיגי שערך
מכון ז'בוטינסקי לציון  90שנה להיווסדה של תנועת
בית"ר .הערב רב המשתתפים התקיים ביום ראשון,
 22בדצמבר  .2013לצד נערים נראו בקהל ותיקים
כמו ברוך מינקוביץ בן ה־ ,99דוד מורין ודבורה ליפשיץ
שעברו את גיל ה־ ,90ורבים מוותיקי האצ"ל.
ראשון המברכים לא נכח במקום ,אבל שיגר את ברכתו
לבית"ר באמצעות הווידאו .זהו ראש הממשלה בנימין
נתניהו ,אשר דיבר על מורשת ז'בוטינסקי ובמיוחד על
תורת הלחץ ,שלדבריו מנחה אותו בתפקידו הרם.

ברכת ראש הממשלה

מול לחץ בינלאומי שמופעל עליך  -אמר ראש בית"ר
 עליך להפעיל לחץ נגדי ,שאם לא כן יגבר הלחץעליך עד לכניעתך" .תמיד יופנה לחץ בינלאומי על
ישראל ,ואנחנו במסע בלתי פוסק להשפיע על דעת
הקהל ולהניע מדינות אחרות לפעול לפי האינטרסים
שלנו .לא נפעל לפי האינטרסים שלהן .עלינו לקדם
את האינטרסים החיוניים של ישראל בדעת הקהל
העולמית יום־יום ושעה־שעה".

אורי שטרוזמן ומשה ארנס מעלים זכרונות

ראש הממשלה הוסיף" :פעילותנו בתחום ההסברה
אינה צריכה להיות משולה לשבר ענן ולסערה
שמשחררת גשם לרגע קט ומפסיקה ,אלא טיפטוף בלתי פוסק,
תמידי ,כמו זירזוף על דשא אנגלי  -כך אמר ז'בוטינסקי וברוחו אנו
פועלים" .ראש הממשלה שיבח את מכון ז'בוטינסקי על הפעילות
הרבה הנעשית להנצחת מורשתו והנחת תורת של ז'בוטינסקי
לצעירי ישראל" .זה הכרחי"  -סיים את ברכתו.

מרדכי שריג ,יו"ר הנהלת מכון ז'בוטינסקי בישראל ,עמד בברכתו על
חשיבות ההדר הבית"רי גם בימינו .לדבריו ,מה שמייחד את בית"ר
משאר תנועות הנוער החלוציות הם הצבאיות וההדר .הצבאיות היום
היא נחלת העם כולו .ואילו ההדר " -כל המושגים של אצילות־נפש,
של אבירות ,של יופי נשגב כלולים במילה זו"  -ייחודית עדיין לבית"ר.
לדעתו ,גם הבית"רים מחוייבים לגלות דבקות ברעיון
זה המופיע בנדר הבית"רי ובשיר בית"ר .יש ליישם את
עקרונות הנדר הבית"רי במציאות חיינו  -הדגיש.
את ברכת תנועת בית"ר נשא נריה מאיר ,מנכ"ל
בית"ר העולמית ,שהופיע עם ילדו הקטן על זרועותיו
וזכה למחיאות כפים .נריה סיפר על פעילות בית"ר
בתפוצות ועל ההתמודדות היום־יומית" .בית"ר היא
העתיד והעתיד הוא בית"ר; ובערכיה טמון עתידו של
עם ישראל ועתידה של ארץ־ישראל".

המאבק באנטישמיות

יעקב חגואל ,ראש המחלקה לפעילות בישראל של
ההסתדרות הציונית העולמית ,הדגיש בברכתו את
המאבק הבלתי־פוסק גם בימים אלה בתופעות
האנטישמיות .הוא העלה על נס את גבורת רוחו
וקורבנו של חבר פלוגות הגיוס של בית"ר ,ראשון
העולים לגרדום שלמה בן־יוסף ,ואמר כי מן הראוי
להנחיל אותה מורשת גם לדורות החדשים שעבורם
מדינת ישראל היא מובן מאליו.
פרופ' משה ארנס סיפר על הזכות שהייתה לו לפגוש
את ראש בית"ר זאב ז'בוטינסקי בתור חניך במחנה
הקיץ של בית"ר בארה"ב ,בקיץ ת"ש ( ,)1940ולהיות

דוד מורין הוותיק וכמה מהבית"רים הצעירים
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יוסף קיסטר ,חוקר במכון ז'בוטינסקי ,העלה קווים
לדמותו של אהרן צבי פרופס ( ,)1978 - 1904מי שזכה
לתואר "הבית"רי הראשון" .פרופס וחבריו  -שלושה־
עשר במספר  -ממועדון הקורפוראציה "חשמונאי"
בריגה ,לטביה ,החליטו להקים הסתדרות של נוער ציוני
ברוח השקפותיו של ז'בוטינסקי .לימים כתב פרופס ,כי
כבר במיפגש הראשון שהיה לו עם יוצר הגדודים העבריים
במלחמת העולם הראשון ומגן ירושלים במאורעות תר"ף
( ,)1920ידע שהוא ז'בוטינסקי "המנהיג אשר לו חיכיתי
כל ימי־חיי".

תרומה לקהילה

במהלך הערב החגיגי עינג קריין קול ישראל דן כנר את
הקהל בקריאת קטעים ממכתבי ז'בוטינסקי לבית"רים,
ואילו שלושה מחניכי בית"ר ביצעו משירי בית"ר .חתמה
את הערב תמר טננבאום ,ראש ההנהגה הארצית,
שסיפרה על תנועת בית"ר בימים אלה ובזמן הזה.
לדבריה ,פעילות עניפה של בית"ר מתנהלת בכל הארץ,
לרבות בפריפריה ,ביהודה ובשומרון.
ראשי בית"ר (מימין) :יעקב חגואל (לשעבר מנכ"ל בית"ר העולמית) ,תמר טננבאום,
היא הדגישה ,כי בית"ר לא זנחה את עקרונותיה .בית"ר
נריה מאיר ובנו הצעיר
היא תנועה של אקטיביזם  -לקום ולעשות .יש מקום
לידו ברגעיו האחרונים .הוא ערך סקירה היסטורית על אותה תקופה בבית"ר להנחלת הרעיון הלאומי ולציונות .בית"ר היא תנועת נוער
בה הגיע ז'בוטינסקי לארה"ב לאחר כיבוש פולין בידי צבאות גרמניה עם שמחת חיים .בית"ר תורמת לקהילה ולמדינה ופועלת להגשמת
הנאצית וברית המועצות הקומוניסטית .ז'בוטינסקי דיבר על הצורך הציונות גם בשנת ה־ 90להיווסדה.
באותם ימים להפסיק כל פעילות נגד שלטונות המנדט ולהצטרף
לשורות הצבא הבריטי נגד האויב המשותף  -גרמניה .דבר שאף גרם הינחה את הערב המרגש בחן רב עו"ד ליאור חיימוביץ ,חבר הנהלת
מכון ז'בוטינסקי ,והפיק מנכ"ל המכון יוסי אחימאיר.
לפילוג בשורות הארגון (הקמת לח"י) והוסיף לו כאב לב.

כל אחד מבאי הערב קיבל שי מהמכון  -מעטפת היום הראשון של
בול הדואר החדש המוקדש לתנועת בית"ר .רבים גם רכשו את הספר
שהוציא בזמנו מכון ז'בוטינסקי" :בית"ר בארץ ישראל" ,מאת אסתר
אשכנזי־שטיין.

בעניין ההגשמה של רעיון בית"ר ,סיפר פרופ' ארנס על עלייתו ארצה
יחד עם רעייתו ,הקמת ביתם במבוא ביתר ,על קו הגבול עם ממלכת
עבר הירדן באותם הימים" ,קו שביתת הנשק" ,על האמונה בזכותנו
על ארץ־ישראל ,על הגשמת החלום במלחמת ששת הימים (,)1967
על פעילותו כשר ביטחון לאיכלוס חברון ,עיר האבות ,בחברי בית"ר.

עדיין נותרו עותקים אחרונים מן הספר "בית"ר בארץ־ישראל" ,ובו
 490עמ' .המחיר מוזל במיוחד  ₪ 40 -כולל דמי משלוח .להזמנה:
מזכירות המכון ,טל'  ,03-5287320שלוחה  ,4בשעות העבודה.

הוא הביע תקווה ,שהבית שהוקם בחברון עבור פעילות בית"רית
ונעזב ,שוב יאוכלס ותתקיים בו פעילות .הוא פנה להנהגת בית"ר
לראות את היעד העיקרי ביהודה ובשומרון .לפעול למען נוכחות
יהודית בחברון" .יש בית לבית"ר!"
השופט בדימוס אורי שטרוזמן העלה זיכרונות מפעילותו
בבית"ר בשנות החמישים .סיפר על בואו לבית"ר מתנועת
הצופים .על השוני בין שתי תנועות הנוער .על המפגש
הראשון שהיה לו עם התנועה וחבריה במצודת זאב .על
המפגש המרגש של בני נוער משכונות דרום תל־אביב,
השילוב החברתי בין עשירים לעניים ,בין עדות שונות ,בין
דתיים לחילונים .שילוב שהיה בו כל הטוב הטמון בנוער
הישראלי :סובלנות ,קבלת האחר ,עזרה הדדית ,נכונות
לפעול למען יעדים ציוניים ועוד.

חיי שיתוף באמציה

סיפוריו של השופט שטרוזמן על גרעין ההתיישבות של
בית"ר במושב אמציה ,ריתקו את הקהל הרב .דאגנו לחיים
משותפים של אמת .אפילו בליווי הבנות ברגל ,לאחר
הפעילות בלילה .על סובלנות דתית ,שמירת כשרות
ופעילות שאין בה חילול שבת ,כדי שלא לפגוע בחברים
דתיים" .בתלבושת בית"ר לא נסעו בשבת".
כן סיפר על סירוב לקנות תוצרת גרמנית ,על שני

מנחה הערב הבית"רי ליאור חיימוביץ ,חבר הנהלת המכון



דוד לוי על "הימים היפים שלא אשכח לעולם"
ערב זיכרון לדוד ישי שהיה ממקימי סיעת "תכלת לבן" בהסתדרות * יורם ארידור על
הכינוס הראשון של הסיעה לפני  50שנה * הזמרת שלומית אהרון שרה משירי נעמי שמר
המפנה ההיסטרי של מאי  .1977תכלת־לבן עשתה מה שאיש לא
האמין שאפשר לעשות בימים ההם.

"איפה הימים ,שקומה ( 8משרדי סיעת תכלת־לבן) כמעט
הרעידה את הבניין הזה (בית ז'בוטינסקי)? כמה טוב שערב זה
מתקיים במכון ז'בוטינסקי ודוד (ישי) ראוי לערב הזה .להתכנסות
של ותיקים ,של אנשים שחיו ,נלחמו למען רעיון חברתי ,עמדו
במבחנים קשים ,הלכו יחד ונאבקו בתוך התנועה ,כמו האיש ההוא.
אלה הימים היפים שלא אשכח לעולם".

"היו לנו מאבקים בתוך התנועה .רוב החברים הוותיקים היו חבריםי
בהסתדרות העובדים הלאומית .אבל רוב החברים בשטח ,העולים
החדשים ,אנשי עיירות הפיתוח והשכונות ,אלה שנשאו את דגלנו
בעיר ,או בכפר ,במפעלי החרושת והתעשייה היו חברים בהסתדרות
הכללית".

דברים אלה אמר סגן ראש הממשלה לשעבר ושר החוץ לשעבר דוד
לוי ,בערב שנערך במכון ז'בוטינסקי ב־ ,27.2.2014לזכרו של דוד
ישי ז"ל" .למנוח הייתה זכות ראשונים על הקמת המסגרת  -סיעת
תכלת־לבן בהסתדרות הכללית  -בה פעלנו ביחד ונשאנו רעיון גדול
שכבש לבבות .ישי היה חבר ,ידיד ומורה"  -אמר דוד על דוד.

לכן ,טבעי שאותה החלטה היסטורית בוועידה השביעית של תנועת
החרות ( )1963על הקמת סיעת תכלת לבן בהסתדרות הכללית,

דוד לוי זכה לקבלת פנים לבבית מצד כל
המשתתפים .לדבריו ,זכה המנוח להכניסו
לבית ,למשפחה ,לראות ולהכיר את המסגרת
הכובשת והאוהבת" .ישי היה שייך לאותה חבורה
אשר פעלה להקמת הסיעה של תנועת החרות
בהסתדרות הכללית .פעילות שהייתה במובן
מסוים פרדוכסלית .בתוך ההסתדרות הכללית
כנציג הבורגנות ובתוך תנועת החרות כנציג
הסוציאליזם מהוועד הפועל של ההסתדרות.
"הסיעה הזו בה פעלנו יחדיו ,ימים רבים לפני
המהפך של  ,1977הייתה הבסיס שעליו קמה
והייתה האלטרנטיבה ששינתה את פני המדינה
והביאה לראשונה לחילופי שלטון" ,הדגיש השר
לשעבר דוד לוי .לדבריו ,לולא סיעת תכלת־לבן,
שכבשה לבבות ,והביאה את הרעיון הלאומי
בעיר ובכפר תחת הנהגתם של אריה בן־אליעזר
ולאחר פטירתו בהנהגת יורם ארידור ,לא היה

עו"ד זבולון שליש מפעילי "תכלת לבן"  -עם
ראשי הסיעה דוד לוי ויורם ארידור

שלומית אהרון שרה נעמי שמר  -הקהל מאזין ,נהנה ומצטרף לשירה
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פתחה את השערים בפני תנועה שהייתה באותם ימים מוחרמת.
תנועה שהפכה את החלום של שינוי המשטר למציאות .העקרונות
של צדק חברתי נשאנו ביחד .וכך עם הקמת הסיעה בהסתדרות
והמהפך הפוליטי בעקבותיו העניק לרבים מחברי התנועה זקיפות
קומה.

להנהגת ביטוח בריאות ממלכתי ,שכר מינימום ,ביטוח נגד אבטלה,
חקיקה חברתית.
ארידור הביא מובאות מפי שרי "העבודה" מדוע אין לקדם חקיקה
חברתית .ה"הסתדרות" לא הייתה מוכנה שהכנסת תתערב בענייני
שכר .לא היה למצב זה אח ורע  -לא בעולם המערבי וגם לא בעולם
המזרחי ,למעט ב"קורפורציות" באיטליה של מוסוליני" .אכן ,צדק
מנחם בגין בדברי ההקדמה שכתב לספרו של ישי' ,בין תכול־לבן
 ואדום' ,מיום  16באפריל  ,1979כי תכלת לבן היא גורם חשובבקרב פועלי ארץ־ישראל ,וכי "יום יבוא וגם מעל הסתדרות העובדים
הכללית יתנוסס רק הדגל הכחול־לבן".

שר האוצר לשעבר ומי שעמד בראש סיעת תכלת־לבן ,יורם ארידור,
העלה ציוני דרך בהקמת הסיעה בתנאי הימים ההם .הוא סיפר על
הכינוס הראשון של "תכלת־לבן" לפני  50שנים ,ביום  15במרס
 ,1964באולם "אוהל שם" ,בתל־אביב" .אי אפשר היה אחרת לפעול.
ההסתדרות הכללית הייתה הכל במדינת ישראל".
הוא סיפר על אחד הפעילים מפלוגות "הפועל" של יוסף אלמוגי
בחיפה שנשלח להפריע לאספת־עם בהשתתפות מנחם בגין .אבל
"אותו פעיל ,לאחר שהאזין לדברי יו"ר תנועת החרות ,השתכנע
מדבריו והצטרף לשורותינו" .העובדים לא שלטו במפעלי "חברת
העובדים" של ההסתדרות הכללית .אסור היה להם לשבות במפעלי
ההסתדרות .הנהגת ההסתדרות בלמה כל דרישה של נציגי הסיעה

מנחה הערב יוסי אחימאיר ,העלה קווים לדמותו של דוד ישי
כחבר בית"ר ,התאים הלאומיים ,האצ"ל .על פעילותו כעיתונאי
ב"המשקיף" ,חרות"" ,היום" והעיתונות הלאומית .הזמרת שלומית
אהרן שרה בקולה המופלא משירי נעמי שמר בלווי מוסיקלי של
דורון אלכסנדר ,וריגשה את הקהל .חתמה את הערב בדברי תודה
למארגנים הבת והשחקנית גליה ישי.

שמונה קופסאות ובהן חומר היסטורי
על לח"י הגיעו מעין־חרוד
בימים אלה מלאו  90שנה לד"ר זאב איבינסקי ,מלוחמי
לח"י ומוותיקי קיבוץ עין-חרוד (מאוחד) .ד"ר איבינסקי
הינו היסטוריון ומחנך ,אשר ספריו ומחקריו נסבים על נושאי
הטרור ,ההתנגדות והמרד ,וכמובן  -לח"י.
בקיבוצו אשר בעמק יזרעאל הוא אירח את נציגי המכון ,אמירה
שטרן ויוסי אחימאיר ,אשר קיבלו מידיו את ארכיונו האישי
למשמרת במכון ז'בוטינסקי.
ארכיונו של זאב איבינסקי כבר היה מסודר למופת בשמונה
קופסאות ,וכולל חומר שכתב ואסף בנושאים הבאים (את
הכותרות הוא עצמו נתן) :על יאיר ,מחתרות :בין ההגנה,
אצ"ל ולח"י ,נפתולי הכנענות :רטוש ,יאיר ,לח"י ,ישראל אלדד,
אורי צבי גרינברג וחברי ברית הבריונים וממשיכיהם ,לח"י:
מקורות ,עדויות ,פרקים לתולדות לח"י ,נתן ילין מור" ,הלח"י
השמאלית" ,יצחק שמיר ,השליחות לבירות ,ההתנקשות בלורד
מוין ,על חברי לח"י
מנהלת הארכיון ציינה ,כי החומר ישמר כארכיון אישי של זאב
איבינסקי (סימול פ  ,)436בהתאם לסדר המקורי שעשה וירשם
ברישום ממוחשב .מכון ז'בוטינסקי מברך את ידידו ד"ר איבינסקי
בבריאות איתנה והמשך יצירה פוריה עוד הרבה שנים.

"הבלגה" :ד"ר זאב איבינסקי בתערוכת אורד וינגייט
אשר הוצגה בבית שטורמן בעין־חרוד (מאוחד).



מועדון המכון :הדר ופני החברה הישראלית

"שקט ,ילדים ,כאן זה לא כנסת"
המועצה הציבורית להנצחת ז'בוטינסקי שליד משרד ראש
הממשלה קבעה ,כי הנושא המרכזי שלה ל־ 2014יהיה ההדר
הז'בוטינסקאי ופני החברה הישראלית כיום.
מכון ז'בוטינסקי החליט לטפל בנושא מכמה היבטים ,בסדרת
מפגשים של מועדון המכון .המפגש הראשון הוקדש להדר ואתיקה
בכנסת .הוא התקיים ביום ראשון .19.1.14 ,באותו ערב גם חולקה
לראשונה החוברת שהוציא המכון בנושא  -הדר ז'בוטינסקאי
ומקומו בחברה הישראלית כיום.
הדוברת הראשונה הייתה הח"כלית וסגנית שר התשתיות לשעבר
נעמי בלומנטל .בין השאר היא סיפרה על התנהגות שאין בה הדר,
כאשר ראש הממשלה המנוח יצחק רבין סרב לאשר קיזוזים עם ח"כ
חיים קופמן ז"ל שבשנה האחרונה טרם פטירתו ( )1995כבר היה
חולה ונעדר שלא ברצונו מהכנסת .בעניין זה גילה הדר דווקא איש
תנועת "שינוי" ח"כ אברהם פורז ,לימים שר הפנים ,אשר הסכים
להתקזז עם ח"כ קופמן.

ח"כ עמרם מצנע נושא דברים ,לצידו ח"כלית נעמי בלומנטל וח"כ פנינה
(צילמה :מלכה שני)
תמנו־שטה

היו גם גילויים של העדר הדר מצד חברי הליכוד ,שנהגו להפריע
לנאומיו של ראש הממשלה רבין על רקע "הסכמי אוסלו"" .היינו
לא בסדר כשרבין דיבר .ומרוב כעס ,שהיה אמיתי ,היינו משמיעים
קולות"...

במערכת החינוך ובדפוסי התנהגות של אזרחים ,ובמיוחד של נבחרי
ציבור .יש להשקיע בתרבות ההקשבה לזולת .לכן ,תמיד אני פותח
את ישיבות ועדת החינוך של הכנסת בפנייה למשתתפים" :כאן ,זו
ועדת חינוך .נא להתנהג בהתאם".

פרלמנטר מצטיין

ח"כ עמרם מצנע ,חבר סיעת "התנועה" ,לשעבר אלוף פיקוד
המרכז ,ראש עיריית חיפה וראש הוועדה הממונה בירוחם ,קיבל,
לאחרונה ,עיטור של אות הפרלמנטר המצטיין ,במושב הראשון של
הכנסת ה־ 19על פעילותו הפרלמנטרית ועל פעילותו הראויה לציון
כיו"ר ועדת החינוך ,התרבות והספורט של הכנסת.

אמירות פופוליסטיות

המנחה יוסי אחימאיר הציג את הח"כית הצעירה פנינה תמנו־שטה,
מסיעת "יש עתיד" ,ואמר ,כי עמד על נועם הליכותיה בעת אשר
כסגן יו"ר הכנסת נשאה דברים מרגשים לדמותו של ראש הממשלה
המנוח יצחק שמיר ז"ל .היא דיברה על אישיותו ועל חלקו הרב
בהעלאת מאות אלפי יהודים מאתיופיה למדינת ישראל.

לדבריו ,זה ביקורו הראשון בבית ז'בוטינסקי בתל־אביב ועל פי מה
שכבר הספיק לראות ולשמוע על הפעילות הרבה הרוחשת במקום
אמר ,שיש מקום לביקור נוסף בבית זה .ח"כ מצנע טען ,שהאתוס
הציוני היה התרסה נגד הגלות .שבירת כלים ומוסכמות בחינוך
היהודי המסורתי ובדפוסי ההתנהגות שלו .זה הביא לפריצת דרך
שלילית ,הן להבנת האחר והן להכרת עצמנו .גדלנו על עוקצנות ,על
החוצפה שאפיינה את ה'צבר' המצוי .לכן ,חשוב מאוד וחיוני מאוד
לאמץ כללים של הדר בחינוך ובנימוסים שלנו.

מתוך ניסיונה הקצר בבית הנבחרים למדה סגנית יו"ר הכנסת ,שיש
הרבה אמירות פופוליסטיות במטרה לחפש כותרות בתקשורת .יש
ויו"ר ועדה משתלח .על משקל המשפט שהביא ח"כ מצנע בשם
אחת המורות שניסתה להשתלט על רעש תלמידים בכיתה ואמרה:
"פה זה לא כנסת!"  -ח"כ שקד (הבית היהודי) צעקה במהלך דיון
סוער בכנסת" :פה זה לא גן חיות!" בעיניה 'הדר' זה גם שמירה על
כבודו של הציבור .ועל חברי כנסת מוטלת החובה למגר כל אלימות
מילולית.

הוא סיפר כי למד בבית הספר הריאלי בחיפה ובזמנו הקנו בין כתליו
חינוך ומשמעת .משמע,
קביעת גבולות של מה
מותר ומה אסור .העדר
גבולות בין הורים לילדים,
בין מורים לתלמידים
עול.
לפריקת
גורם
הישראלית
התרבות
'קידשה' את הישירות,
את החוצפה ....מן הראוי
לאמץ את ההדר.

לדבריה ,היות שאנחנו חברה בתהליך של בניית תרבות ,מדינה
קולטת עלייה מגלויות שונות ,עלינו לעצב את ה'הדר' של עצמנו.
מכאן ,שיש חובה  -אחריות של חבר ,או חברי כנסת להיות מודל
של חיקוי.

חוברת ההדר

החוברת המיוחדת "ההדר הז'בוטינסקאי ומקומו בחברה הישראלית",
שמכון ז'בוטינסקי הוציא עתה לאור ,תחולק בחינם לכל באי מוזיאון
ז'בוטינסקי והמשתתפים באירועיו.

ח"כ עמרם מצנע ציין,
כי הכנסת היא במידה
רבה ראי לתדמיתנו בעיני
הציבור .לא פעם אני
פוגש מורות שמנסות
תלמידים
להשקיט
בכיתה ואומרות" :ילדים,
כאן זה לא כנסת!"

החוברת בת  40העמודים מביאה מבחר מהתבטאויותיו של
ז'בוטינסקי על ההדר הבית"רי ,דרך ארץ וכבוד לאומי ,הן מתוך
מאמריו והן מתוך איגרותיו ונאומיו .מנכ"ל המכון יוסי אחימאיר,
שערך את החוברת ,הקדים מבוא על ההדר כרעיון רלוונטי וחיוני,
ואילו פרופ' אריה נאור כתב מאמר הנכלל בחוברת על רעיון ההדר
בכתבי ז'בוטינסקי.
החוברת מוקדשת לזכרו של יחיאל קדישאי ז"ל ,שהיה מופת
להתנהגות בית"רית־הדרית ,בוודאי בחיים הציבוריים ,ואשר
ביוזמתו יצא לאור מחדש ,הספרון "כל בו לתלמיד" שערכו ב־1926
ז'בוטינסקי ושמואל פרלמן.

לכן ,יש לשים גבולות לא
רק בין מדינות ,אלא גם



מועדון המכון :הדר ופני החברה הישראלית

פרופ' דן שכטמן הציע עוד שלוש מ"מין

יוצא לאור ע"י מכון ז'בוטינסקי בישראל
מייסד ומנהל ראשון :ד"ר יוסף פעמוני ז"ל
2014
תשע"ד,
להיבחראדר ב'
מס' 53
הטלוויזיה הממלכתית עלגליון
מרץישראל.
מדינת
לכהונת נשיא
נכונותו

"אני רוצה להיות אחד ,שהעם מתלכד סביבו למטרה משותפת",
אמר פרופ' דן שכטמן ,חתן פרס נובל לכימיה ( )2011וחתן פרס
ישראל לפיזיקה ( ,)1998בהרצאתו ב"מועדון המכון" ,במכון
ז'בוטינסקי .16.2.2014 ,פרופ' שכטמן ייחד הרצאתו על האתגרים
החברתיים במדינת ישראל.

המרצה ,שבא מבית של תנועת העבודה ,ייחד תחילה את דבריו
להדר הבית"רי ,אליו הגיע מקריאת הרומן "שמשון" בגיל הנעורים.
"ספר שיש בו הרבה מסרים .אחד מהם הוא חשיבותם של טקסים
בחיי הפרט והכלל .עניין הטקס השפיע עליו מאוד .יש בו גורם מגבש
ומלכד ומעורר גאוות יחידה .בטכניון ,למשל ,עורכים טקסים כאשר
מעניקים תארים לבוגרים .כל שנה מתנהל הטקס לפי אותם כללים:
אותו מצעד ,אותה מנגינה ,אותו סדר־יום".

האורח יחד עם המנחה יוסי אחימאיר ,מנכ"ל המכון ,היו מעונבים
בעניבות דומות בגוון תכלת של מבנה הגבישים כמו־מחזוריים
(קוואזי  -מחזוריים) ,שזיכה את האורח בפרס נובל היוקרתי.

לחמש הממי"ן של ז'בוטינסקי היה מוסיף פרופ' שכטמן עוד שלוש:
מחקר ,מעשה (יזמות) ומצוינות .יש לנו במדינת ישראל תשתית
אנושית מדהימה  -אמר  -אשר צריך לטפח אותה" .האוצר
(המשאב) הגדול ביותר שיש לנו הוא המוח" .הביטחון הלאומי מעוגן
בחוסן החברתי ועם זה צריך להתמודד .הוא הדגיש :דרושים לנו
מורות ומורים חדורי מוטיבציה הרואים בתפקידם החינוכי שליחות.

הרצאתו קלחה ונגעה בנושאים רבים שריתקו את המשתתפים שבאו
במיוחד לפגוש את המדען עטור הפרסים ,שהודיע בערוץ אחד של

התקשורת "חגגה" על משפט שאמר פרופ' שכטמן בנושא הזמר
המזרחי וניסתה לעוות את כוונתו .הפרופסור דיבר על הצורך
בפלורליזם תרבותי .זה לא מנע מ"נוטרי חומות" לצאת בתקשורת
במלחמת חורמה נגדו.
פרופ' דן שכטמן השיב בתום הרצאתו לשאלות הקהל ,בעיקר
בנושא מועמדותו לנשיאות המדינה ,וקיבל מידי המנחה שי שני
ספרים :את הכרך הראשון של כתבי ז'בוטינסקי "לאומיות ליברלית"
ואת "מגילת מנחם" של פרופ' מנחם לוין ז"ל ,ובו פרקים רבים על
מחקרים שעשה לוין בתחום הסיבים והננו־טכנולוגיה.
פרופ' דן שכטמן מסתודד עם מאזיניו בתום הרצאתו

דו"ח במשקל  4.7ק"ג
דו"ח הביקורת חייב להיות קצר וכתוב בצורה מובנת .כאשר
הכתיבה מופרזת ומרובה  -מעטים הסיכויים שהליקויים יתוקנו.
אינני רוצה שיכתבו בעיתונות כי דו"ח הביקורת היה במשקל 4.7
ק"ג .דברים אלה אמר מבקר המדינה לשעבר ,השופט מיכה
לינדנשטראוס ,במפגש השלישי של מועדון המכון שנערך ביום
ראשון ,9.3.14 ,בערב והוקדש לביקורת המדינה ורשויותיה.
לדבריו ,הדוחות שהוציא משרדו במהלך שבע שנות עבודתו ועוד
שלושה חודשים היו ענייניים וממוקדים .הביקורות שלנו הן יסודיות.
במשרד מבקר המדינה עובדים  700עובדים מיומנים ובעלי ידע נדרש
בתחומי המשפט ,הכלכלה ,ראיית חשבון ,ביטחון וחברה .לדבריו,
"לא הייתי קל וזה לא נעם להרבה אנשים" .המבקר איננו דמות
פוליטית וגם איננו תלוי במשרדי הממשלה השונים ,כך שניתן לו
לערוך ביקורת עניינית ויסודית.
בעניין השריפה הגדולה בכרמל ( 6 - 2בדצמבר  ,)2010שבה ניספו
 44אנשים ,הוציא המבקר דוח חמור ומפורט בן  1000עמודים
ובו סעיף על "אחריות מיוחדת" .הדבר גרר אחריו עתירות לבג"ץ,
שקבע שלגבי "האחריות המיוחדת" והמסקנות הנגזרות ממנה ,זה
עניין הנתון לשיקולו של הבוחר .בעניין זה ,אמר כי "חש אי נוחות
מפסיקתו של בית המשפט העליון".

מיכה לינדנשטראוס נושא את הרצאתו

אשכנזי) ומעורבים בה קצינים בכירים בצה"ל ובמערכת הביטחון.
החקירה בשלב מתקדם ובקרוב יוודעו תוצאותיה לציבור הרחב.
הרצאתו של השופט בדימוס מיכה לינדנשטראוס הייתה מרתקת
והמשתתפים הירבו בשאלות .הוא סיפר על אביו "היקה" שהיה איש
הציונים הכלליים ,ממייסדי גח"ל  -גוש תנועת החרות המפלגה
הליברלית בישראל ,מועמד מטעמה שלוש פעמים לראשות עיריית
חיפה ,אך ללא הצלחה.

מדוע נאלץ לשרת שלושה חודשים נוספים לאחר סיום שבע שנות
כהונתו כמבקר ,אמר לינדנשטראוס ,שזה קשור בפרשת הרפז.
פרשה שטרם הגיעה לסיומה .פרשה שחשפה מערכת יחסים קשה
ומעורערת בין שר הביטחון (אהוד ברק) לבין הרמטכ"ל (רא"ל גבי



"אני לא אבוא להלוויה של אשכול
והוא לא יבוא להלוויה שלי"
ערב על "איש התגרות הגדול" ,דוד בן גוריון ,במלאת  40שנה לפטירתו
ערב עיון לציון  40שנה לפטירתו של דוד בן־גוריון ,נערך במכון
ז'בוטינסקי ביום ראשון ,י"ב בטבת תשע"ד ( 15בדצמבר .)2013
לראשונה ,מאז נוסד מכון ז'בוטינסקי לפני  82שנים הוקדש ערב
עיון לדיון בדמותו של ראש הממשלה הראשון של מדינת ישראל.
מדינאי שהיה יריב מר לתנועת ז'בוטינסקי ,לבית"ר ,לתנועת החרות
ולכל המחנה הלאומי והצטיין בהתקפותיו הארסיות על העומדים
בראשה .זאב ז'בוטינסקי הגדירו כ"איש התגרות הגדול ביותר מכל
אנשי השמאל בארץ ישראל".
המנכ"ל יוסי אחימאיר ,שהינחה ערב זה ,שיוחד לנושא :בן־גוריון
והרביזיוניזם ,אמר בדברי הפתיחה ,כי "באנו לתת כבוד ליריב עתיר
זכויות ולתנועה אותה הנהיג ,שתרמה רבות ליישוב הארץ ,לקליטת
העלייה ,ליצירת כוח המגן העברי" .הוא הוסיף" :לתנועת הפועלים
ולתנועת ז'בוטינסקי זכויות גדולות בהקמת המדינה" .לבן־גוריון גם
זכות היסטורית בהכרזה על הקמת מדינת ישראל.
ערב העיון נערך במעמד מרדכי בן־פורת ,מקורבו של בן־גוריון,
שציין בימים אלה יום הולדת  90וזכה למחיאות כפיים ,ותיקי תנועת
העבודה ,עו"ד ברוך מינקוביץ בן ה־ ,99מנכ"ל מפעל הפיס אלוף
(מיל') עוזי דיין ,מנהל היכל העצמאות בתל־אביב חזי צביאל,
חוקרים ואנשים שזו להם פעם ראשונה שהגיעו למכון.

זו היתה העת להקמת המדינה

ראשון הדוברים היה השר לשעבר מרדכי בן־פורת ,שסיפר על יחסי
הרעות בינו לבין בן־גוריון ,לאורך כל השנים ועל שיחותיו עמו .על
השאלה מה הניע את בן־גוריון להכריז על הקמת המדינה בה' באייר
תש"ח בניגוד לעמדת חבריו למפלגה ,אמר בן־פורת ,כי שאל על כך
את בן־גוריון והלה אמר לו ,כי היישוב לא יכול היה להתקיים בלי נשק
ובלי עלייה חדשה .לכן ,זו הייתה העת להקמת המדינה.
על יחסו של בן־גוריון לשטחים ששחרר צה"ל במלחמת ששת הימים
(יוני  ,)1967הסביר בן־פורת ,שאכן היו לבן־גוריון הצהרות סותרות
זו את זו .וכאשר נשאל על כך השיב שאין כל ניגוד" :אמרתי שיש
להחזיק את כל 'השטחים' בהיעדר שלום אמת ,מלבד ירושלים
והגולן" .בן־גוריון אף הציע להיאחז בחברון.

לגוש הרביזיוניסטי צפויה הצלחה ואף הירהר בקול רם על השלמה
עם האפשרות של הצלחת ה"קונצנטרנציה הרביזיוניסטית" .נקדימון
סיפר על שלל התרגילים שנעשו בחדרי חדרים כדי לשבש "סכנה"
זו ,על פגישות חשאיות של בן־גוריון עם מלקולם מקדונלד ,בנו של
ראש ממשלת בריטניה רמזי מקדונלד ,ועם ראש הממשלה עצמו.
במוקד אותם התרגילים עמד מברק ,ספק מפוברק ,שהפיץ שמועה
על פרעות צפויות בארץ ישראל מצד הערבים אם יקבלו ז'בוטינסקי
והרביזיוניסטים רוב בהנהלת הקונגרס .הדובר שניתח את המערכת
הפוליטית של אותו קונגרס ציוני על תככיה ומניעיה ,ציין שזה רק
קטע במערכת היחסים בין בן־גוריון לז'בוטינסקי ובגין.

בשדה בוקר עם יהושע כהן

העיתונאי יאיר שלג מיקד את דבריו ביחסים המיוחדים שהתפתחו
בשדה בוקר בין בן־גוריון לבין חבר הקיבוץ יהושע כהן ,מלוחמי לח"י
הנועזים .לדבריו האזינה גם בתו של יהושע ,ראומה ,שהיתה בקהל.
הייתה בין בן־גוריון לכהן הערכה אישית הדדית .ידידות של זקיפות
קומה ,עשייה חלוצית ,להיות פועל חקלאי .כהן היה אוטודידקט,
ספרא וסיפא .בן־גוריון ראה בו ,כמו בברל כצנלסון" ,הידיד האמיתי
היחיד שהיה לי".
הדובר האחרון אבי שילון ,מחבר הספר "בן־גוריון ,אפילוג" ,התייחס
בדבריו ליחסו של בן־גוריון לרביזיוניזם בחורף חייו .קשה למצוא אצלו
חרטות גם באחרית ימיו .בעניין "אלטלנה" אמר" :אני לא שופט
כוונות ,אלא רק מעשים .אני לא יכול להגיד שזה היה מרד .היום
בגין לא היה עושה זאת .זה היה מעשה שטות" .גם בעניין פרשת
ארלוזורוב ,חל ריכוך מסוים בעמדתו .זמן קצר לפני פטירתו הוא
אמר שכך סיפרה לו סימה ,רעייתו של ד"ר ארלוזורוב ,שהייתה עמו
בשעה שנורה על שפת הים .משמע ,סימה הייתה במקום ולא אני...
לדברי שילון ,בן גוריון הביע צער על כך שבמגילת העצמאות לא נכנס
עניין של שינוי שיטת הממשל .כן טען ,שחבל שההסכם שחתם עם
ז'בוטינסקי נדחה על־ידי ההסתדרות הכללית .שנות חייו האחרונות
של בן־גוריון היו השנים הרעות שלו מכול הבחינות.

בעניין יחסו אל ראש הממשלה לוי אשכול,
שבא לכהונה זו אחריו ,סיפר הדובר על הידיעה
שנתקבלה על פטירתו של אשכול במרס .1969
בן־פורת יחד עם מרדכי סורקיס ומטילדה גז,
הפצירו בבן־גוריון להשתתף בלוויה על אף כל
המשקעים שהיו בין השניים .ואז השיב "הזקן":
אני לא אבוא ללוויה שלו והוא — המנוח אשכול
— לא יבוא ללוויה שלי.

תרגיל המברקים בקונגרס הציוני

העיתונאי והחוקר שלמה נקדימון נשא הרצאה
על :הקונגרס הציוני הי"ז (" - )1931תרגיל
המברקים" .נקדימון סיפר על מה שהתרחש
מאחורי הקלעים של אותו קונגרס ציוני,
שכפסע היה בינו לבין בחירתו של ז'בוטינסקי
לנשיא ההסתדרות הציונית" .בעיני ,עם ישראל
החמיץ לתמיד את מנהיגותו של מנהיג ענק,
אם לא כמנהיגו אז כשותף שיש להתחשב בו.
אפילו יריבי ז'בוטינסקי מודים כי ככל שהשנים
חולפות כך מתעצמת דמותו של ז'בוטינסקי".
בעניין אותו קונגרס ציוני ,העריך בן־גוריון ,כי

משתתפי הכנס (מימין) :שלמה נקדימון ,מרדכי בן־פורת ,אבי שילון ,יאיר שלג
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יוצא לאור ע"י מכון ז'בוטינסקי בישראל
מייסד ומנהל ראשון :ד"ר יוסף פעמוני ז"ל
גליון מס'  53אדר ב' תשע"ד ,מרץ 2014

פסלוני ברונזה של לוקה וקס ,כליזמרים יהודיים ,מוצגים בחדר הישיבות של המכון

לוקה וקס ז"ל הורישה עשרות פסלונים למכון
בכישרון אמנותי מופלא ,ממש בלתי רגיל ,שהתפרץ מתוכה בהיותה
בערך כבר בת  ,70באנושיות ובחום ,היא יצרה עולם ומלואו ,החייתה
עולם יהודי מזרח־אירופי שהיה ואיננו עוד" .אלה לא פסלים ,אלא
יהודים"  -נהגה לומר עליהם ,כשעיניה מתנוצצות .יהודים שמילאו
עד תום את דירתה ואת חייה.

הפסלת והציירת לוקה וקס הלכה לעולמה באוקטובר אשתקד בת
 102והובאה למנוחות לצד בעלה ,ישראל וקס ז"ל ,שהיה מעוזריו
של זאב ז'בוטינסקי ונפטר ב־ ,1991בבית העלמין קרית שאול.
בהלוויה ספד לה מנכ"ל המכון יוסי אחימאיר ואמר בין השאר:
"כל חייה של לוקה היו רומן אחד מתמשך בינה לבין היהודים שלה.
גם ב־ 80מתוך  102שנותיה שאותן חיתה בארץ־ישראל ,היא לא
שכחה את העיירה ,השטעטל ,על שלל דמויותיה וההווי שלה ,את
בעלי המלאכה ,את המתפללים ,את המחוללים ,את הכליזמרים ,את
הנשים החסודות ,את החתן והכלה ,את העניים המרודים ,את הצד
האנושי־יהודי שבדמויות הססגוניות הללו ,שמהם נפרדה בעלותה
ארצה עם ישראל שלה ,ועליהם ירד המסך בשואה הנוראית.

השארת אחרייך הרבה יהודים ,את היהודים שלך ,שלעד ינציחו עולם
יהודי ססגוני ,שהיה ואיננו עוד ,ואת אמם־יוצרתם ,פסלת וציירת כל
כך מיוחדת ,כאשה נפלאה ויקרה ,נשמה טובה ,שכולנו רק נתגעגע
אליה.
נוחי בשלום לצד בעלך ,ישראל ,ממנו נפרדת לפני  22שנה ,ישראל
שחיבר אותך לעולמם של זאב ז'בוטינסקי ומנחם בגין ,אל המאבק
של האצ"ל בשלטון הזר הבריטי ,ואל מכון ז'בוטינסקי ,שבו מוצגים
מזה חמש שנים כמה עשרות מן היהודים שלך".

בדירתה בשיינקין ,וליתר דיוק במרפסת המטבח ,הם כמו קמו
לתחייה .יצאו מבין אצבעותיה ,דמות אחר דמות ,יהודי אחר יהודי,
עשויים מחימר ומברונזה ,גודשים כל מדף וכל פינה בדירה הזו
שכמעט לא השתנתה בעשרות שנותיה בה.

לוקה וקס השאירה למכון ז'בוטינסקי ירושה נכבדה של כמה
עשרות מיצירותיה הפיסוליות ,אשר מיתוספות אל פסלוניה
שמוצגים מאז  2008בארבע ויטרינות בחדר העיון.

"הם כל כך נחמדים"  -נהגה לומר עליהם ,על הפסלונים שיצרה
באהבה ,מתוך הזיכרון ,מתוך געגוע אל הנוף האנושי־יהודי שהקיף
אותה בשנות חייה בפולין.

מי אתה דוד ונגנבורסקי?
אל הארכיון של המכון הגיע ספר שירים דק ומוצהב ,משנת .1932
כותרתו" :להבות בסערה" ,בחתימת דוד ונגנבורסקי .בהקדשה
בכתב ידו כתב" :לחב' וקס  -השירים הינם קצב חיי ,רד לתכנם
תבינני".
וקס הוא ישראל וקס ז"ל ,מעוזריו של ז'בוטינסקי ומפעילי תנועת
ז'בוטינסקי בוורשה .הספר היה בעזבונו והגיע לארכיון לאחר פטירת
רעייתו לוקה וקס ז"ל.
לא נמצא כל חומר על ונגנבורסקי בארכיון .עם זאת ,ח .בן־ירוחם,
הוא חן־מלך מרחביה ,מזכיר אותו בספר בית"ר המונומנטלי בכרך
ב' חלק ראשון בעמ'  ,295כשהוא כותב:
"לסופה של שנת  1932יצאה בוורשה חוברת שירים 'להבות בסערה'
למשורר צעיר דוד ונגנבורסקי .בחוברת זו גילה המשורר המתחיל
עדינות רגש וכושר ביטוי" .לצד שירי אהבה וטבע ,יש בה שירים
לאומיים במדור "פדות".
ובהמשך" :נסיון דרמאטי ניסה המשורר במחזה קצר בחרוזים 'בימי
מבוכה' ,שעניינו המאורעות בארץ־ישראל ,מאורעות אב תרפ"ט .בו
העלה תיאור העמדה הערבית ,הקנאית־הפוליטית מיסודה ,ועמדתו

של החקלאי העברי רודף־
השלום ,עמדה של סכנה
גדולה אלמלא גבורתו של
גדעון השומר ,לוחם 'מלוחמי
מלחמה יהודה'".
בן ירוחם מציין עוד כי דוד
ונגנבורסקי היה ממשתתפי
עיתון בית"ר בווארשה -
"המדינה"" .בשירו 'שירת
בית"ר מה?' דיבר בשנאת
שירת העבדות ,ובאהבת
שירת משה ,דבורה ,בר־
כוכבא ,שירת הקדמונים".
מה עלה בגורלו של דוד
ונגנבורסקי?  -אין אנו יודעים.
האם ניספה בשואה?  -סביר מאוד .נשמח לקבל פרטים מכל מי
ששמע על המשורר הבית"רי ומשפחתו.
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"קו החריש והאש"

מוזי ורטהים :ספר
נושא שליחות
סיפרו של ד"ר יובל ארנון־אוחנה מכיל כ־
 500עמודים ,ספר גדוש נתונים ביריעה
רחבה ,והוא איננו קל לקריאה ,ואף־על־
פי־כן ראוי שיושקע בו כל מאמץ אפשרי
בקריאה מתחילתו ועד סופו.

מוזי ורטהים ושבתי שביט ,לשעבר ראש המוסד; יובל ארנון אוחנה לוחץ ידי מוזי ורטהים.
ביניהם מרדכי שריג ,יו"ר הנהלת המכון

"זכות השיבה" מכוונת למישור החוף

מערכת היחסים בין הישובים ביהודה
ובשומרון לבין הערבים היא טובה .עם כניסת
אש"ף לאזורים אלה בעקבות הסכמי אוסלו,
חלה הרעה ביחסים .דברים אלה אמר ביום
חמישי ,5.12.13 ,המזרחן ד"ר יובל ארנון
אוחנה בערב השקת ספרו" ,קו החריש והאש
  150שנות סיכסוך על ארץ־ישראל".רבים גדשו את האולם הקטן של מוזיאון
ז'בוטינסקי כדי להאזין לניתוח היסטורי
של הסכסוך הערבי־ישראלי מזווית ראייה
שהתקשורת הישראלית נוהגת להתעלם
ממנה כל השנים .בין המאזינים היו שר
התיירות ד"ר עוזי לנדאו ,ראש המוסד לשעבר
שבתי שביט ,יו"ר המכון מרדכי שריג וסגנו
עמירם בוקשפן ,פרופ' אריה נאור ,זאב לכיש
מנהל מוזיאון הפלמ"ח ,מזרחנים ואנשי
ביטחון רבים.

ביו"ש נשאלו לגבי הפתרון הרצוי .כך ,אנחנו,
במו ידינו ,ריסקנו את כוח שלטונם של נכבדי
החמולות והיכפפנו אותם לשלטון דיכוי של
אש"ף עם  10מנגנוני מודיעין־מסכל שדורס,
רומס ומשתלט על התושבים הערבים של
יהודה ושומרון .לכן ,עיקר הבעיה היא לא
הטרור ,אלא דרישת אש"ף לשיבת הפליטים
למישור החוף .משמע ,למדינת ישראל שבתוך
הקו הירוק שלפני  5ביוני .1967

סכסוך היסטורי מתמשך

פרופ' דן שיפטן ,מאוניברסיטת חיפה ,שחיבר
מספר ספרים על הסיכסוך ,אמר בהרצאתו,
כי יש צורך לראות את המתרחש באזורנו
מתוך פרספקטיבה ארוכת טווח ,היות
שלפנינו סיכסוך היסטורי מתמשך ,כזה שלא
ניתן ליישב אותו בעתיד הנראה לעין .שאלת
השאלות היא :לטובת מי פועל הזמן? מי יכפה
רצונו על מי? לדבריו ,הצד שישתכנע שאין לו
דברי ברכה נשא ידיד המכון ,מר מוזי ורטהים,
סיכוי לשרוד  -יוותר על המאבק ויובס.
אשר דיבר על חשיבותו של הספר מבחינת
הצגת האמת על הסיכסוך והבנתו (דבריו פרופ' שיפטן ,שאל מדוע גם היום הערבים
מובאים כאן בנפרד) .הינחה מנכ"ל המכון יוסי אינם נוטשים את כוונתם להשמיד את מדינת
אחימאיר ,אשר קרא לתרגם את הספר לשפה ישראל? מדוע הם נעשים יותר ויותר רדיקאלים?
ותשובתו ,שהערבים אשר נועדו לגדולה,
האנגלית.
נמצאים מכול הבחינות בשפל המדרגה .האם
מיו"ש
לא ברחו
זו תקלה יסודית בסדר הקוסמי? האם זו גזירת
היישובים
כל
ארנון־אוחנה,
ד"ר
של
לדבריו
גורל? הם מכירים בכוחה של ישראל ובו זמנית
היהודים ביו"ש נבנו על אדמות מדינה ("אדמות בכישלונה.
מתות") .לא נגזלו קרקעות ערביות .עובדה
היא שהערבים יושבים על אדמה פרטית .היות מדוע הם  -הערבים  -אינם זונחים את
שבני אדם יצרו את הסיכסוך ,הוא ניתן לפתרון המאבק וממשיכים לחתור תחת מעמדה של
באמצעות החמולות היושבות באותם אזורים ישראל? הערבים הגיעו למסקנה שלא ניתן
ולא באמצעות אלה שהובאו מטוניס ,על־פי להכניע את ישראל באמצעים קונבנציונלים.
הכרה זו מחלחלת גם בקרב ערביי ישראל.
"הסכמי אוסלו" להשליט שם סדר.

נקודות תורפה בישראל

במבט לאירועי מלחמת העצמאות ,טוען
המחבר ,כי לא הייתה כל בריחה ,או נטישה
של ערביי יהודה ושומרון .מי שברח ,או נטש
היו ערביי שפלת החוף .אלה יצרו את מחנות
הפליטים הקיימים עד עצם היום הזה בשולי
ובתוך הערים הערביות" .אזור ההר נשאר על
מקומו .ואכן ,הדרישה של אש"ף היא להחזיר
את הפליטים למישור החוף" .במילים אחרות:
דרישה לשיבת הערבים ליפו ,לשיח' מוניס,
לסומייל (תל־אביב) ,לחיפה ,לעכו ,לקיסריה ,עשרות עותקים של הספר החדש "ימי
לאשקלון ,לאשדוד ,לרמלה ,ללוד  ....ולשאר החריש והאש" נרכשו על־ידי באי הערב.
הערים והכפרים מהם ברחו ,נטשו ,או גורשו .עותקים ספורים נותרו במזכירות המכון,
ואפשר לרוכשם במחיר מוזל במיוחד של 45
"הסכם אוסלו" נחתם בלא שראשי החמולות  ₪בלבד.

מכאן כל הניסיונות החוזרים ונשנים להוציא
את המלחמה משדה הקרב .לנהל מלחמה
בשיטות אחרות  -טרור ,לפגע בישראל
באמצעות ירי רקטות ארוכות טווח .לאתר
את נקודות התורפה של החברה הישראלית.
החתירה תחת קיומה של ישראל היא בלתי
נשחקת .המטרה לגרום כאב וסבל גם ליהודים
וגם לאמריקנים.
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הזיכרון האנושי הוא קצר ,ורבים מהעוסקים
במלאכה מתעלמים במכוון מן האירועים
שאינם הולמים את השקפותיהם .אשר
לנו ,האם יזכור מישהו מה הייתה הספינה
"פרנקופ" בנובמבר  ?2009הייתה זו ספינה
שהובילה  500טון נשק מאיראן לחיזבאללה
בלבנון ונעצרה על־ידי חיל הים והובלה
לחיפה.
האם זוכר מישהו ,שכאשר ירח הדבש בין
המעצמות לאיראן היה בעיצומו בדצמבר
 ,2009איראן דחתה את הצעת המעצמות
להעשיר אורניום מחוץ לשטחה והצהירה כי
תבנה עוד עשרה כורים? האם זוכר מישהו
כי מימשל אבו־מאזן ,פקעה לגיטימיותו
בינואר  ?2010והרשימה ארוכה.
אני בעוונותי התיימרתי להיות מצוי בשיח
הפוליטי ציבורי המתנהל בארץ .הודיתי
לפני אישיות בכירה בממשלתנו ,כי הקריאה
בספרו של ד"ר ארנון־אוחנה העמידה אותי
על טעותי .לו הייתי נבחן קודם לכן על
תולדות הסכסוך ישראלי־פלשתיני הייתי
מקבל לבושתי ציון נמוך למדיי .העירותי
לאותו אדם ,כי לדעתי השרה הממונה על
המו"מ בשעה זו הייתה מקבלת ציון נמוך
אף יותר .לגביי האמריקאים המובילים את
המו"מ  -אין צורך להרחיב.
כולנו מצרים על כך שרבים וטובים מן
הישראלים מטילים ספק בצדקת המאבק
הלאומי מול הפלשתינים .אי ידיעת העובדות
בציבור מחזקת את עמדותיהם .וכבר נאמר
כי כאשר אתה נוטל ממישהו את ההכרה
בצדקת מאבקו ,אין סיכוי שיתמיד בו.
יתר על כן ,הוגי דעות לא מעטים סברו,
כי קיצה של הדמוקרטיה לא יבוא ברצח
מן המארב .הוא עלול לבוא לאט כתוצאה
מאפאטיות ,אדישות ובורות .ספרו של
ד"ר ארנון־אוחנה מחזק את ידי כל אדם
שמחפש את דרכו במבוך הסיכסוך המורכב
הזה ,ומשתדל לקבוע את יסודות האמת.
אינני יודע כיצד ישקיפו בעוד  100או 200
שנה על הסיכסוך הזה .אבל כולנו יודעים
עכשיו ולנגד עינינו מופיעה הכמות הגדולה
של דיסאינפורמציה ,סילופים ,עיוותים,
הפיכת לבן לשחור ,ושחור למלחמת קודש.
וכל זאת בחסות מוסדות בינלאומיים.
טוב יהיה אם לנגד עיני כל משקיף עתידי
יהיה מונח ספרו של ד"ר ארנון־אוחנה,
וכאן אינני מתכוון לגורמים שאינם מרשים
לעובדות לבלבל אותם .עובדות ורק עובדות
נטו הן יסוד ספרו של ד"ר ארנון־אוחנה.
שליחותו של הספר ,אפוא ,היא עכשווית
ועתידית כאחד.

"ארבעים שנה לאחר מותו של אבי – הוא חי"
בערב חגיגי הושק הספר "מסע לארץ האסירים"
 שיצא לראשונה בעברית והועלה זכרו שלמחברו ד"ר יהודה יולי מרגולין ז"ל

יוצא לאור ע"י מכון ז'בוטינסקי בישראל
מייסד ומנהל ראשון :ד"ר יוסף פעמוני ז"ל
גליון מס'  53אדר ב' תשע"ד ,מרץ 2014

ביקור הנשיא בן־צבי במכון

לקראת הערב על הספר "מסע לארץ האסירים" תורגם לעברית
מאמר ברוסית מאת ד"ר יהודה מרגולין" ,מכתב מישראל",
שבו הוא מתאר את ביקורו במכון ז'בוטינסקי בשנת - 1954
כלומר ,לפני  60שנה  -של נשיא המדינה השני יצחק בן־צבי
זכרו לברכה .להלן קטעים מן המאמר:
במשך  30שנה שקדמו לייסודה של המדינה היהודית ,שני זרמים
נוגדים בתנועה הציונית התווכחו ,כמו תזה ואנטיתזה :עבודה
שלווה ומאבק מזוין.
תזה :רק האדמה שעיבדתי שייכת לי באמת; גבולות המדינה
זהים לגבולות העבודה.
אנטיתזה :גבולות המדינה נקבעים בכוח הרצון המדיני ומובטחים
על־ידי צבא.
תזה :בזיעה.
אנטיתזה :בדם.

שלושה דורות (משמאל) :הנכד ,הבן ותמונת יולי מרגולין

"טוב לדעת ,עכשיו ,ארבעים שנה לאחר מותו של אבי  -שהוא
חי!"  -אמר הבן עו"ד אפרים מרגולין ,בסיום ערב להשקת הספר
"מסע לארץ האסירים" מאת יולי מרגולין (הוצאת כרמל).
על דמותו של האב והסופר ד"ר יולי (יהודה) מרגולין ז"ל (1900
  ,)1971ועל גלגולו של ספר זה ,שבכתיבתו החל המחבר לפני 68שנים ויצא לאור בעברית  43שנים לאחר פטירתו ,נערך במכון
ז'בוטינסקי ערב חגיגי ביום חמישי ,13.2.14 ,במעמד בני המשפחה,
ואסירי ציון לשעבר בבריה"מ.
נשאו דברים :פרופ' (אמריטוס) שמעון רדליך מאוניברסיטת בן־
גוריון בנגב ,פרופ' לאונה טוקר מהאוניברסיטה העברית בירושלים,
הבן עו"ד אפרים מרגולין ומנכ"ל המכון יוסי אחימאיר.
סיפורו של מרגולין חושף קורותיו שלו ושל חבריו במחנות הגולאג
(מחנות עבודה סובייטיים) ,שבהם אסירים איבדו את חירותם ואת
זהותם העצמית ובמקרים רבים גם את חייהם בעבודות כפייה,
ברעב ,בסבל ובייסורים" .מקומות אסורים שלא הופיעו בשום מפה,
מאוכלסים בעבדים רצוצים ומזי רעב ,רוחות רפאים נטולות זהות
המסומנות רק במספרים".
הזמרת לאריסה גרשטיין ,עולה מבריה"מ ,שרה שירים של משוררים
רוסיים .שירים של כמיהה לשחרור ולחופש.

לבסוף ,המדינה העברית הוקמה בזיעה ובדם ,היא סינתזה של כל
המאמצים ,איחוד של כל הניגודים .כעת ברור לכל ,שבלי היסוד
החומרי שנוצר בעבודה בונה של שלושה דורות ,לא היה לכוח
המזוין על מה להישען; ובלי הנשק ,הנחישות ואמנות הלחימה
של הצעירים  -עשרות שנות עבודה עיקשת בארץ ישראל היו
מסתיימים באסון ,כמו שקרה פעמים רבות בתולדות העם
היהודי.
ביקורו של הנשיא י' בן־צבי במוזיאון ז'בוטינסקי בתל־אביב ב־26
באוגוסט השנה היה לסמל ההתפייסות בין שני הניגודים .במוזיאון
זה ,שמוכר למעטים ,שאינו מוזכר במדריכי תיירים ,שההסברה
הממשלתית כמעט ולא מזכירה אותו ,מרוכז חומר עצום הנוגע
לתולדות הלחימה והמרד של התנועה הציונית .המוזיאון תופס
קומה אחת של בית תנועת החירות ,אך חשיבותו חורגת מגבולות
המוסד המפלגתי.
המייסד והמנהל של המוזיאון ,ד"ר יוסף פעמוני (מפטרסבורג,
מכיר היטב את בתי הכלא והצינוקים הסובייטיים) ,אצר בו חומר
של תולדות המאבק הציוני למען העצמאות ,ועיבודו דורש יותר
מדור אחד .די להזכיר שבין כתבי היד במוזיאון יש  6,000דפים של
אגרות ז'בוטינסקי שלא פורסמו.
המוזיאון נמצא במרכז העיר ,ברחוב המלך ג'ורג' ,רועש והומה
אדם .ייחודו בשורה של ששה עצי שקמה עוצמתיים ,בני מאה,
האנדרטה של העבר בתוך כביש האספלט ,שאריות החורשה
ששרדו הודות להתערבותו של המשורר ביאליק לפני רבע מאה.
הכניסה למוזיאון  -אל מול השקמה השישית ,האחרונה .בוקר
אחד נעמדו שם בשורה חניכי נוער בית"ר במדים כחולים ,מצפים
לבואו של נשיא המדינה.
פעמוני מתרגש :לראשונה בחייו מקבל הוא במוזיאון שלו את
הנשיא .את המדרכה שממול גודשים הסקרנים ,אבל כמעט
ואין רואים משטרה :בן־צבי אינו אוהב שמירה משטרתית .ברגע
האחרון ,כשמכונית השרד המלווה בכמה אופנועים נעצרת ליד
השקמה הששית ,שני שוטרים תופסים עמדה ליד דלת הכניסה.
הקהל מוחא כפיים .אני רואה ושומע כל זה מחדר המדרגות
הפנימי .לפי הוראת המשטרה ,אסור לאיש לעמוד על המדרגות
עצמן.
כולנו מכירים את יצחק בן־צבי .עוד לפני ייסוד המדינה שוחחתי
עמו בירושלים ,כשהמחשבה על תפקידו הרם העתידי לא עלתה
בראשו ובראשי מקורביו .אבל בן־צבי היוצא מהמכונית  -זקן
גבוה ,תספורתו כשל קיפוד ופניו עייפים (דוסטוייבסקי כתב
משהו ב"חטא ועונשו" על סוג זה של פנים עבריים)  -איש אחר
לגמרי .הוא  -העם ,ההיסטוריה ,המדינה .לּו היה מישהו במחנה
למעבר אסירים בקוטלאס אומר לי ,שיבוא יום ואלחץ את ידו של
נשיא המדינה העברית!  -אני מחייך...

הזמרת לאריסה גרשטיין :שירי חופש
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ז'בוטינסקי ברוסית
בהוצאת המחלקה ללימודים סלביים באוניברסיטת סטאנפורד ,ובשיתוף עם מכון ז'בוטינסקי ,ראה
אור קובץ המאמרים בשפה הרוסית" :ז'בוטינסקי ברוסית :ז'בוטינסקי ורוסיה" .מאמרי הקובץ
מבוססים על כנס שנערך לפני כשנתיים באוניברסיטה העברית.

כריכת קובץ המחקרים ברוסית

להלן תוכן העניינים של הכרך:
אלכסנדר לוקשין  -נוף לפני הקרב :ויכוחים על ציונות בחברה רוסית כאשר ז'בוטינסקי הצטרף
לתנועה ציונית
לאוניד קציס " -ו .ולדימירוב" בגורלו ויצירתו של וולדימיר ז'בוטינסקי1902-1907 ,
וולדימיר חזן  -ושוב "פאשיזם" של ז'בוטינסקי
אהרון שנאר  -גורלם של בית"רים בלטביה
הלנה טולסטוי  -ז'בוטינסקי וולינסקי
סבטלנה נטקוביץ " -תהום" מאת לאוניד אנדרייב בפרשנותו של ז'בוטינסקי
גלינה אליאסברג  -דרמטורגיה רוסית־עברית של שנות ה־ 1900וארבעה מאמרים על "מקרה
צ'יריקוב" מאת ז'בוטינסקי
מיכאל וייסקופ  -רעיון יהודה :על שכבה אינטר־טקסטואלית ברומן של ז'בוטינסקי "שמשון"
פטר קריקסונוב  -סודות של שמשון :מהרהרים על התרגום של "שמשון"
יונתן יודלמן  -בין דקדנס ומוניזם :אמביוולנטיות של ניטשה אצל
ז'בוטינסקי
זויה קופלמן  -ז'בוטינסקי ועברית
וולבל צ'רנין  -ז'בוטינסקי וספרות ביידיש
אלנה יאבורסקיה  -ז'בוטינסקי בארכיונים של אודסה
ואדים רוטנברג  -מלך בין המלכים? על אישיותו וגורלו של זאב
ז'בוטינסקי (הערות של פסיכולוג)
אריה נאור  -על הלאומיות של ז'בוטינסקי.

מספר עותקים של הקובץ החשוב הזה נמצאים למכירה במזכירות מכון ז'בוטינסקי.

ז'בוטינסקי ביידיש
הרומן "שמשון" תורגם כבר לכמה שפות ,וביניהן כמובן גם ליידיש .את התרגום מרוסית ליידיש עשה
ישראל וקס ז"ל והכרך הראשון שלו ,בן  170עמ' ,ראה אור ב־ ,1934בווארשה .ארבעה עותקים של
הספר הנדיר הגיע למכון ז'בוטינסקי ,מעיזבונה של לוקה וקס ז"ל ,רעייתו של ישראל .מה עלה בגורלו
של החלק השני? האם הושלם התרגום?  -תעלומה היא.
כריכת "שמשון" ביידיש

ז'בוטינסקי בהונגרית
באחד מימי ינואר ביקרה במוזיאון ז'בוטינסקי קבוצה מאירגון "שראל" בליווי חיילות –מדריכות .קבוצות רבות פוקדות מ"שראל" את
המוזיאון ,אך הפעם בקבוצה אחת היו שלוש תת־קבוצות לשוניות :אנגלית ,צרפתית ו ...הונגרית .כיצד נערכים להדרכת האורחים?
איילון קפלן ,המדריך הראשי ,לקח תחת אחריותו את דוברי האנגלית .החוקר יוסי קיסטר נקרא לדגל מעבודתו המחקרית ,להדרכה בצרפתית.
ומה עושים עם האורחים דוברי ההונגרית?
המזכירה בדלפק הקבלה ,גב' מגדה רמטה ,היא עולה ותיקה מהונגריה והשפה ההונגרית שגורה בפיה .את ההדרכה בהונגרית היא לקחה
על עצמה.
תחילה חששה לעמוד לשאת דברים בפני האורחים .יש לה אמנם ידע
על זאב ז'בוטינסקי וגם ניסיון רב בקבלת מבקרים רבים .עם זאת,
נעזרה בקיסטר .יחד הכינו מערך שיעור ,סדר כרונולוגי של האירועים,
והעיקר  -זכתה לתמיכה ולעידוד .וכך היה.
על פי מחיאות הכפיים שהעניקו לה האורחים מהונגריה בתום
דבריה ,ידעו עובדי המכון ,כי מגדה "חצתה את הרוביקון"  -פעולתו
של ז'בוטינסקי להקמת צבא עברי במלחמת העולם הראשונה,
בהצלחה .כך סיפרה להם על היסודות לייסוד גדוד נהגי הפרדות
הציוני ,על הלחימה בגליפולי ,ובהמשך על הקמת הגדודים העבריים
במלחמת העולם הראשונה ,פרקים בתולדות סיפור חייו של ראש
בית"ר.
לקראת צאת חברי הקבוצה לדרכם ,לא שכחו לציין את החוויה
ההונגרית שעברו בעיר העברית ,בספר האורחים של המכון.
מגדה רמטה פקידת הקבלה ,שמסייעת בהונגרית.
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"העמק הוא חלום"
כל עובדי מכון ז'בוטינסקי יצאו ביום חמים למדי של
ינואר לטיול בעמק יזרעאל בסימן התעופה העברית.

יוצא לאור ע"י מכון ז'בוטינסקי בישראל
מייסד ומנהל ראשון :ד"ר יוסף פעמוני ז"ל
גליון מס'  53אדר ב' תשע"ד ,מרץ 2014

בין השאר עבר הסיור ,בהדרכתו של אבי משה־סגל,
בתחנת הרכבת התורכית בכפר יהושע ,בבית העלמין
של נהלל  -שם שמעו את סיפוריהם של האסטרונאוט
אילן רמון ומשה דיין ,במוזיאון לתולדות הנוטרות
שבתחנת משטרת נהלל ההיסטורית ,בבלפוריה,
ב"כפר ילדים" שבשיפולי עפולה וכן בקבר הטייס שלום
רקיר שבשדות משמר־העמק.
בבית העלמין נהלל נפגשו המטיילים עם זאב ז'בוטינסקי
הנכד ,המתגורר בתמרת הסמוכה ,ושמעו את סיפורו
האישי כמי שהיה טייס מסוקים בחיל האוויר.
בקרב העובדים ,העוסקים בשימור מורשת ז'בוטינסקי
והנגשתה ,גברה התודעה בעקבות הסיור ,שיש לעשות
הכל כדי לשמר אתרים יפהפיים ומוזנחים הפזורים
ברחבי הארץ והם חלק מסיפור ההתיישבות והביטחון.
כפי שהצליח המאבק על שימור משטרת נהלל
ההיסטורית ,כאשר ברגע האחרון ניצל הבניין מכפות
הדחפורים  -כך יש לשמר את "כפר הילדים" מפני
שיני הנדל"ניסטים.

עובדי המכון סביב קבריהם של האסטרונאוט אילן רמון ובנו הטייס אסף רמון
בבית העלמין בנהלל.

הארץ האחרונה לרומנטיקה

זהו שם מאמרו של זאב ז'בוטינסקי ,שאותו פירסם באנגלית בכתב
העת Palestine and Near East Economic Magazine, vol. 2, Nos.
 .5-6, March-April 1927, pp. 121-123המאמר תורגם לעברית
בידי אירית סיון ,ואת "הופעת הבכורה" שלו בעברית עשה ב"כפר
ילדים" לידי עפולה ,שם קראה אותו אירית באזני חבריה למכון
ז'בוטינסקי .להלן כמה קטעים מהמאמר:
הכותב הוא מבקר מחמיר של התנאים בארץ־ישראל .אולם ,לו היה בא
מישהו ,לאו דווקא יהודי ,ושואל לעצתו :איזהו המקום המענין ביותר
בעולם לנסוע אליו לחופשה  -היה עונה לו ברצינות תהומית :סע
לארץ־ישראל ותראה את המילה האחרונה בהרפתקאה הרומנטית
המרתקת ביותר הידועה בהיסטוריה  -התיישבות...
מחוז סיפור האהבה האמיתי הוא העמק ,השדה העיקרי למפעל
ההתיישבות החקלאית של קרן היסוד .וכאן שוב פעם  -וביחוד כאן
 אפשר שתושפעו מדברי ביקורת מלומדים ,אשר אפשר שהםמתקבלים על הדעת .אולם ,אם עיניכם בראשכם  -והן רואות
דברים כהוויתם ולא נוסחאות  -תשובו ותחוו מחדש בעמק חלק
מהחוויות שעברתם לפני שנים ,כאשר הלכתם בעקבות אליסה אל
ארץ הקסמים.
מעל ל"כפר ילדים" ישנה גבעה ,הנקראת "גבעת המורה" .מראש
גבעה זו אפשר לראות כמעט את כל העמק .בשנת  1908הייתה לי
הזכות המעציבה לצפות על העמק ממרום אותה הפסגה :ראיתי
למרגלותי קבוצת צריפים קטנה שהיוותה את מרחביה –– ומסביב
מילין על מילין של שממת ביצות .בסתיו שעבר חזרתי על ההתנסות:
מה שראיתי הפעם  -ריבועים ריבועים של התיישבויות קרן היסוד,
אשר השתרעו הרחק הרחק עד לקצה טווח הראיה של ִמשקפת־
השדה שלי.
זהו משפט שקל לכתבו על נייר ,קל עוד יותר לקראו :בדיוק באותה
הקלות אנו כותבים וקוראים את המילים "לידה"" ,עלומים"" ,ניצחון".
אולם אין זו חוויה פשוטה כלל לעלות על פסגת "גבעת המורה"
ולספוג את כל הרשמים הללו ,ולהבין מה היה המחיר בהקרבה־
עצמית ,ב"ימי אישפוז" של חולי מלריה המתועדים בספרי "הדסה",
בתרומות שנתרמו מרצון על־ידי היהודים ברחבי העולם לטובת "קרן
היסוד" והפרוטות והסנטים ששולשלו לתוך הקופסאות התכולות
של הקרן הקימת על־ידי אנשים ונשים קשי־יום ברחבי הגולה ,לזכר
לידות ,בר־מצוות ,חתונות והלויות .מי הם אלה אשר שילשלו את
המטבעות? מי הם אלה אשר נפלו קרבן למלריה ,לעיתים בלי שוב?
רובם אנשים ללא שם .גם העמק הוא מצבה לחייל האלמוני...
מהרבה בחינות העמק הינו ארץ קסמים .העמק הוא הארץ היחידה

בעולם אשר אין בה־לא מאבקים חברתיים ,ולא מנוצלים ,ולא צורך
בבתי־מאסר ועונשין .אם ברצונכם לראות רפובליקת פועלים אמיתית,
אל תלכו לרוסיה  -לא תמצאוה שם :לכו אל העמק .אמנם יש רבים
האומרים שרפובליקה זאת לא תאריך ימים ,שהיא תיהפך בקרוב
למושבות רבות ואפרוריות שבהן ישררו עושר ועוני וחירוק־שיניים.
אפשר שכן ואפשר שלא  -אין זה
מתפקידו של התייר לצפות מה
יהיה בעתיד .תפקידו העיקרי הוא
לראות ולהבין את ההווה.
כיום העמק מעניק טעימה מארץ
הקסמים ,מזיגה חסרת תקדים
של נעורים ,אידאליזם ועבודה ללא
אדון ,אלא רק מכוח המצפון...
כמה ממאפייני המנטליות של
העמק נוגעים ללב באופן מעניין
ומצחיק .כמו ,למשל" ,פטריוטיות
הקבצנים" שלהם .העמק אינו
יחידה :זהו צירוף של הרבה
רפובליקות עצמאיות ,שלכל
אחת מהן "בטחון עצמי" משלה.
לכל אחת יש כיוון מסוים במבנה
החברתי ,והיא חשה גאווה רבה
בשל כך.
אירית סיון קוראת ממאמרו של
עין חרוד מביטה בהתנשאות
ז'בוטינסקי ב"כפר ילדים"
מסוימת על כפר־יחזקאל מחד,
ועל תל־יוסף מאידך ,וכך קורה גם להיפך .נהלל הגאה היא פרבר של
עמורה עבור החסידים ,אבל נהלל עצמה מושכת בכתפיה כאשר
מזכירים בית־דין רבני .הם עסוקים בעצמם .אם תבקר בבלפוריה
אחרי תל־עדשים (הן במרחק של דקות מספר נסיעה במכונית) ,הם
שואלים אותך באדישות" :או  -מה נשמע שם ,בתל־עדשים?" כאילו
היו שואלים :מה חדש בפקין? ואני חושב שזהו מאפיין בריא .כפרו של
אדם צריך להיות כל עולמו  -במידה מסוימת .מה שחסר ליהודים
היא הקשר שיש לבעלי חיים למקום בו גודלו.
במשך השנים הבאות נשנה די הרבה ,נבנה מחדש ואפילו נפרק
די הרבה .המחבר הוא אחד מאלה שעומדים בכל תוקף על בנייה
מחדש של דברים רבים בארץ־ישראל ללא רחמים .אולם הוא מסיר
את כובעו בפני אותם דברים עצמם הזקוקים לבניה מחדש :כמות
שהם היום " -שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה".
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יחיאל קדישאי ((2013-1923

חייל בשירות מורשת ראש בית"ר
יחיאל קדישאי שהלך לעולמו בפתע ,בשבת ,י"ג כסלו תשע"ד,
 ,16.11.2013והוא בן  ,90היה בן בית במכון ז'בוטינסקי .מפעם
לפעם נכנס לפקוד את הארכיון ,להפקיד בו מסמכים ,ולשוחח עם
עובדים .תמיד ברוח טובה ,בבת צחוק על שפתיו ,בענייניות ,עם
עצות ורעיונות איך לעשות עוד ועוד להפצת מורשת ראש בית"ר.
הוא היה אנציקלופדיה מהלכת של התנועה הרביזיוניסטית בכלל
ושל ההיסטוריה של המכון בפרט .הוא זה שיזם את הוצאת המהדורה
החדשה של "כל בו לתלמיד" ,שערכו פ"ז ,הלא הם ז'בוטינסקי
ופרלמן ב־.1926
וכך כתב ב־ 2005בהקדמה לספר המחודש" :הופעתו מחדש,
ככתבו וכלשונו ,של ה'כל בו לתלמיד' אינה רק פרי גחמה וגעגועים
של תלמידים ותיקים .מאמין אני ,כי בהדפסתו המחודשת ובתפוצתו
הנרחבת תהיה תועלת חינוכית גם בימינו אלה ,ותאיר פן פחות ידוע
בפעילותו הספרותית־חינוכית של המנהיג הציוני זאב ז'בוטינסקי.
מקווה אני ,כי כל מי שיטול לידיו ספר זה ,יפיק ממנו הנאה שלמה
כמוני".
באחת מפגישותיו האחרונות במכון ,הוא השאיר לנו את ספרו של
שלום שווארץ "ז'בוטינסקי לוחם האומה" .הספר יצא ב־,1943
ואך טבעי שברבות  70השנה שחלפו מאז ,דפיו הצהיבו ,מרופט
ומתפורר .יחיאל סבר ,שראוי להוציאו במהדורה חדשה" .אני מוכן
לממן את ההוצאה"  -הודיע.
למנכ"ל המכון הראה יחיאל את פנקס הטלפונים שלו 90" .אחוז
מהשמות כבר אינם עימנו"  -אמר מי שהוסיף לחיות עוד  19שנה
לאחר הסתלקות האיש שבמחיצתו עבד ואותו שירת בנאמנות ,הלא
הוא מנחם בגין .ואכן ,הוא הוסיף גם בשנים אלה להפיץ את דברו של
ראש הממשלה ,להילחם
על צדקתו ולתקן טעויות
שיוחסו לו.
אבל גם טעויות מסוג
אחר טרח לתקן ,כמו
אותו מכתב ששיגר
למערכת "הארץ" על

שיבוש מטופש בתרגום
מלה
של
לעברית
בגרמנית שראש בית"ר
השתמש בה בסיפורו
"דיאנה" (ראו בנפרד
תצלום המכתב).
על הקבר הטרי של יחיאל
קדישאי בנחלת־יצחק
הונח זר מכון ז'בוטינסקי
ולמחרת
(בצילום),
פירסם המכון מודעת
אבל בעיתון .מנכ"ל המכון
יוסי אחימאיר פירסם
מאמר הספד בעיתון
"מעריב" ,ובו סיפר בין
השאר על תמונתו של
שנתפרסמה
יחיאל
של
הקודם
בגיליון
"חדשות המכון" ועל
הופעתו האחרונה במכון,
בערב השקת הספר "ימי
הצה'ר ,כרונונולוגיה של
התנועה הרביזיוניסטית".

יחיאל קדישאי  -בביקורו האחרון במכון

באותו ערב ב־ 30באפריל הוא אמר" :כל פעולה שנעשתה על־ידי
הרביזיוניסטים היתה במטרה אחת ,להקים מדינה יהודית על שתי
גדות הירדן .את הזכות הנצחית הזאת שלנו יש להחדיר לכל בתי
הספר".
באותו גיליון אף התפרסמה פנייתו ,יחד עם יו"ר המכון מרדכי
שריג יבל"א ,אל ותיקי תנועת ז'בוטינסקי לסייע למכון ז'בוטינסקי
ו"להנצחה עצמית במסגרת המכון" של הרבים שהביאו להקמת
המדינה .יחיאל" ,איש המופת" ככתוב על מצבתו ,היה איש הדר,
שדרכו היתה דרך ז'בוטינסקי מאז עמד על דעתו ועד יומו האחרון.
הוא חסר לנו מאוד.

מכתבו למערכת "הארץ" ()8.12.1999

זר המכון על הקבר הרענן
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הלכו לעולמם...
דב ספקטור
נשבע אמונים לאצ"ל

יוצא לאור ע"י מכון ז'בוטינסקי בישראל
מייסד ומנהל ראשון :ד"ר יוסף פעמוני ז"ל
לעולמם,
ליקיריהם
גליוןבני
ספרי זכרון שמוציאים לאור
2014
שהלכומרץ
תשע"ד,
משפחהאדר ב'
מס' 53

הם מקור מיוחד ,הגם שלא תמיד אמין ,למידע היסטורי נדיר על
אישים ואירועים .כזה הוא הספר שהוציאו לאור אריאל ואביהו
ספקטור על אביהם דב " -איש מידות מאחורי במדים".
הספר נדפס בעשרה עותקים ,ואחד מהם נמסר לארכיון של מכון
ז'בוטינסקי .הספר ראה אור עוד בחייו של דב ספקטור ,אשר הלך
לעולמו כעבור שנתיים ,ב־ 17באפריל .2010
נשיאות הכינוס העולמי השמיני של בית"ר בירושלים .1960 ,מימין:
אליעזר שוסטק ,אברהם קריניצי ,פתחיה שמיר ,מנחם בגין (נואם).

פתחיה שמיר ז"ל:
בשירות בית"ר והתיישבות

בגיל  94הלך לעולמו ראש שלטון בית"ר לשעבר ,פתחיה שמיר
ז"ל .חברו השופט בדימוס אורי שטרוזמן ספד לו בבית העלמין
ירקון ( )27.1.2014ואמר בין השאר:
היום אנחנו מלווים למנוחת עולמים אדם שלא ידע מנוחה בכל ימי
חייו ,שהיו כולם קודש לפעילות ציבורית ,שתחילתה בהגיעו ארצה
עת נכנס לבית"ר תל־אביב ועבר קורס מדריכים ב־ ,1937המשכה
כלוחם באירגון הצבאי הלאומי ,כאסיר כתוצאה ממעצרו עם חבריו
לקורס המפקדים במשמר־הירדן ,כסגן מפקד ואחר־כך כמפקד
מחוז תל־אביב.
עם קום המדינה פעיל בתנועת החרות ,בין היתר כחבר המרכז
הראשון ,כראש אגף האירגון ומנכ"ל הליכוד ,וכל הזמן בבית"ר,
כנציב בית"ר בארץ־ישראל וראש שלטון בית"ר ,עד שפרש לפעילות
נמרצת ,שאף היא תחילתה בשנת  ,1950בחינוך נוער בכפרי הנוער
יוהנה ז'בוטינסקי וכפר הנוער דוד רזיאל ,ולימים ,משנת ,1994
בהקמת בית־הספר התיכון למדעים בעיר לוד ,שנימנה על בתי
הספר התיכונים המעולים במדינה.
בדרכו השקטה ,בצניעותו ,בנימוסיו ,בהיותו איש ההדר הבית"רי בכל
נימי נפשו ,מסור לתנועה ולחינוך הנוער ,צייתנו ברצון לציוויו .שנים
רבות הוא היה עבורנו "הנציב" ולימים "מר שמיר" .לא בגלל צפייתו
לפנייה המכובדת אליו ,אלא בגלל הכבוד הרב שאנחנו רחשנו כלפיו.
הוא נשא על כתפיו את חידוש פעולתה של בית"ר בישראל ופעל
לעליית בית"רים מהגולה .פעילות זו ,באוירה ציבורית בלתי מחמיאה,
בלשון המעטה ,ובמצוקה כלכלית מתמדת ,הניחה תשתית לנוער
לאומי.
בפעלו בבית"ר יצר את מסגרת השרות הבית"רי ,שבמשך שנים
רבות מאז תחילתה בשנות החמישים ועד ימינו ,כינסה את בוגרי
בית"ר בהיותם בצבא במסגרת הנח"ל ,בפעילות הצבאית ובהדרכה
התנועתית הלאומית וממשיכה כיום בפעילות למען עמנו.
ללא לאות ,תוך הקדשת ימים ולילות וסיכון עצמי ,טרח בדבקות
בהקמה ובביסוס ישובי הספר של ההתיישבות הלאומית על הקו
המכונה "הקו הירוק" במבואות בית"ר ,אמציה וצור־נתן .בדרכים
משובשות ומסוכנות בגלל מארבי הפידאיון ,ללא רכב צמוד וללא
נהג ,הגיע אלינו ושהה עימנו שעות רבות ,לן בישובי הספר ,שמע על
מצוקותינו ,ברך על התקדמותנו ודאג ,ככל שניתן ,לקידום הישובים.
הוא השקיע את כל מרצו בקידום כפרי הנוער .חינוך הנוער היה בבת
עיניו .חלומו האחרון היה להקים מכללה ללימודי ארץ־ישראל ברוח
הלאומית .הוא טרח בהשגת המימון .המקום להקמת המכללה נקבע
וההסכם לפעילותה בו נכרת .הוא דאג להכנת תוכניות הלימוד שאף
הוגשו לאישור המועצה להשכלה גבוהה .אך הנסיבות הכלכליות
היקשו ולבסוף אף מנעו את יישום התוכנית.
המורשת היתה יקרה ללבו .במאמצים רבים החזיק את מוזיאון שוני
כמוזיאון פעיל ,בראותו את החשיבות הרבה שלו בהנחלת תולדות
האצ"ל לרבים מבני עמנו וילדינו ששימעו של האצ"ל לא הגיע אליהם,
והיתה ,כידוע ,תקופה שבה לשלטון היה עניין שלא יגיע אליהם.

"עלי הספר אוצרים בתוכם אירועים ופרשיות היסטוריים שחלקם
אף לא סופרו מעולם והם רואים אור בספר זה בפעם הראשונה...
אנו מאמינים כי הספר יתפוס מקום של כבוד בכותל המזרח של
מכון ז'בוטינסקי ,ובתוך כך יהווה מקור מידע והשראה לקורא ,ואות
מזכרת לזכרו ולמורשתו של דב ,כמי שנמנה על המשפחה הלוחמת
בשורות בית'ר ובאצ'ל"  -הם כתבו.
ואכן ,בספר רב הכמות והצילומים סיפורו של הבית"ר בן ה־ 16דב
ספקטור ,שהתפקד לבית"ר בהשראת דודו יצחק בלנק ,שהיה בעל
רישיון טיס ישראלי מספר  ,3ובהשפעת תלייתו של שלמה בן יוסף
ז"ל ,והוא מספר על קורס המפקדים במצודת זאב בהדרכת משה
וגנר (ניר).
תאור מופלא הוא סיפור השבעתו
לאצ"ל .ההשבעה התקיימה בבית
הספר קלישר בתל־אביב" .בעוד
עומד דב להישבע את שבועת
האמונים ,לפיה הוא מוכן למות
למען המולדת ולמלא כל פקודה,
עבר ברחוב ,במרחק לא רב ,גבר
נמוך קומה חבוש בכובע קולפאק
בריטי .היה זה לא אחר מאשר
מפקד האצ"ל דוד רזיאל .משנודע
לנוכחים שזה מפקדם ,אחז בהם
חיל ורעדה"...
בזכרונו של דב חרות היטב
המעמד המיוחד בטקס השבעתו
לאצ"ל .שכן נוכחותו של דוד
רזיאל בטקס ,תחת מעטה של
סודיות וחשאיות ,הוסיפה למעמד
נופך של יראת כבוד וממד של
דב ספקטור הצעיר במדי בית"ר
עוצמה" .הדלת נפתחה ונכנסתי
לחדר .לא ראיתי מאומה ,כי זרקור של אור חזק נשלח לעברי .לכן לא
יכולת לזהות את היושבים מעבר לשולחן ובכמה דמויות מדובר  -אם
בדמות אחת או שתיים.
"נשאלתי' :שמך דב ספקטור?' עניתי' :כן ,אדוני ,כן המפקד' .הקול
המסתורי המשיך' :אתה נשבע כעת אמונים לארגון הצבאי הלאומי,
ותצהיר שאתה מקבל עליך מרצונך הטוב והחופשי את דין הארגון
הצבאי הלאומי' .השבתי' :אני נשבע שאהיה מוכן להקריב את חיי
למען המולדת ולהיות נאמן לדרכו של הארגון הצבאי הלאומי בארץ
ישראל'.
דב מציין כי "השבועה הזאת לא היתה מלים בעלמא .היתה חשיבות
רבה לכל מלה .היינו מוכנים אז לכול .הפעולות שהשתתפתי בהן
אמנם לא היו פעולות בעלות אופי קרבי ,אלא לוגיסטי בעיקרו ,אבל
היה כרוך בהן סיכון ותעוזה והעונש עליהן היה חמור ,כולל אפילו גזר־
דין מוות .למשל ,הברחתי מדים של שוטרים בריטיים והעברתי אותם
לאנשי האצ"ל ,כדי שיתחפשו לבריטים במהלך הפעולות נגדם .כן
העברתי נשק ומכתבים והדבקתי כרוזים ,שבהם נכתבו דברי איומים
על השלטון הבריטי ,ותביעות מן הבריטים לעזוב את הארץ .הודענו
להם שלא ננוח ולא נשקוט עד אשר יעזבו את אדמתנו".
דב ספקטור היה במשך  34שנים איש שירות בתי הסוהר במדינת
ישראל ,עד לדרגת סגן גונדר הגיע ,ובספר לכבודו מתוארות כמה
מהפרשיות הבולטות שהיה מעורב בהן בתפקידיו השונים בשירות,
והבולטת שבהן  -תאור יום תלייתו של הצורר הנאצי אייכמן בכלא
רמלה.
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הלכו לעולמם...
בצלאל (בוצי) וינשל ז"ל:

גד סולמי ז"ל:

ביום כ"ג באדר א' תשע"ד ( 23בפברואר ,)2014
נפטר בגיל  84לאחר מחלה בצלאל וינשל ז"ל
הוא 'בוצי' ,בפי ידידיו הרבים .נצר למשפחת
וינשל הענפה ,שתמכה בדרכו המדינית של זאב
ז'בוטינסקי לאורך כל דרכו הציונית.

לוחם האצ"ל גד סולמי נפטר ביום הכיפורים תשע"ד .הדור הצעיר הכיר
אותו מתחום הספורט וממעמדו בקבוצת הכדורגל בני־יהודה .לא הכל
יודעים כי עמד להיות מוצא להורג בידי הבריטים .על כך מספר יוסי
רנרט:

הלוחם ניצל – וגם הגמל

ליברלי ונגיד המסדר

במסגרת הפעולות המתוחכמות שביצע האצ"ל במלחמתו בשלטון הזר
בארץ ישראל ,הוחלט לפוצץ מועדון של הקצינים הבריטים על חוף הים
ביפו .המועדון נבנה על עמודים קרוב למים .לקחו גמל ומילאו את ארגזי
המטען שלו בחומר נפץ ומעליו כהסוואה ,הונחו חצילים .החוט החשמלי
שנועד להפעלת המטען ,הוצמד לצווארו של הגמל וכך יכול היה מפעיל
המטען להחזיק ברסן הגמל ולהפעיל את מטען הנפץ לאחר קשירת הגמל
אל אחד העמודים של המבנה.

סיפורו של בצלאל ,לשעבר נגיד המסדר
ע"ש זאב ז'בוטינסקי ,הוא סיפור עם ישראל
והתנועה הציונית ,וסיפורה של ארץ־ישראל
בדור התקומה .הסב בצלאל יפה היה בקשרים
עם ז'בוטינסקי .באחד המכתבים שמצוי
ב"אגרות ז'בוטינסקי" ושמור במכון ז'בוטינסקי,
מתאריך  20בספטמבר  ,1920כתב בצלאל יפה
לז'בוטינסקי בלונדון על גבולות הארץ" .בלי
חורן וגולן ,בלי מקורות הירדן ,אין קיום לארץ־
ישראל ... .בשבילנו גבולות נכונים היא שאלת חיים."...

מי שהוליך את הגמל היה גד סולמי .במרחק קטן ממנו רכב גיבור האצ"ל
עמנואל הלל על אופנוע המילוט .בדרכו אל המועדון ,נתקל גד בקבוצת
ערבים ,אשר חשדו בו וחשפו את מערכת ההפעלה שעל גופו .גד ניסה
לברוח אך נלכד .עמנואל הלל לא יכול היה להושיעו ולכן הסתלק
מהמקום .כדי לעודד את רוחו של גד ,הסתכן עמנואל ונכנס לבית המעצר
במגרש הרוסים בירושלים ואף צילם את גד מעבר לגדר תייל.

כנער היה בצלאל פעיל בתנועת "הצופים" ובהמשך ב"מכבי צעיר" .הצטרף
למטה ה"הגנה" בחיפה על־פי פניית לח"י .התאמן במחנה לח"י ליד נתניה.
בליל "אלטלנה" נעצר על־ידי כוחות ה"הגנה" (צה"ל) והובא למעצר כאשר
מפקד בסיס המעצר הוא לא אחר ,אלא אחיו האהוב תדי.

איתן לבני שהיה עצור אף הוא במגרש הרוסים באותו הזמן ,ראה את
עמנואל אך לא אמר לו דבר .רק לאחר בריחתו של איתן מכלא עכו הוא
נזף בעמנואל על כך שהסתכן ללא צורך בכניסה ללוע הארי .עם מעצרו
של גד חתמו זקני העדה התימנית על מסמך המעיד על כך שגד צעיר
מאד ובכך מנעו את הוצאתו להורג והוא נשלח למאסר.

בוצי היה פעיל חברתי ומתנדב לכל משימה אותה מצא ראויה .בבולטימור,
ארה"ב ,אירגן הפגנת מחאה גדולה נגד בעלי מסעדה ,שסירבו להכניס
יהודים ממוצא תימני בשל גוון עורם .הפגנה שזכתה לתמיכה גדולה מצד
השחורים ,לרבות המנהיג הגדול לשוויון הזכויות מרטין לותר קינג.

שנים רבות סבל גד מסיוטים ומפחדים עקב הפרשה ולא היה מוכן לדבר
בה .לאחר השתדלויות ובגיל מופלג ,הסכים גד להיפגש עמי ולאשר את
סיפור המעשה ,אותו רשמתי מפיו של עמנואל הלל.

בארה"ב היה פעיל בפעולות הסברה מטעם הסוכנות היהודית למען מדינת
ישראל ומאוחר יותר כיהן כיו"ר הסתדרות הסטודנטים בארה"ב ויו"ר
"ישראל הצעירה" .שם גם נתרגש עליו אסון כבד ,כשאשתו הראשונה רינה
ובנו נהרגו בתאונת דרכים בניו־יורק .שוב הקים בית ומשפחה עם רבקה
לבית בלוך ,וגידלו שתי בנות .אבל אהבת חייו הייתה ונשארה שושנה לבית
פולק ,להם בן משותף.
הוא היה פעיל היה במפלגת הציונים הכלליים ובהמשך במפלגה הליברלית
והליכוד .היה עורך לילה של היומון "הבוקר" ,חבר מערכת "לפיד" ,חבר
מועצת מערכת "האומה" ותרם רבות בכתיבה ובביקורת .כיהן בהנהלת
עמותות ומוסדות רבים ,לרבות מערכת הביטחון וצה"ל.
על פרקי חייו ,כתב בצלאל בוצי וינשל לקראת שנת השבעים שלו בספר
"מדור לדור" – סיפורה של משפחה יהודית־ציונית( ,הוצאת המחבר,
.)2002

גד סולמי בבית הסוהר במגרש הרוסים בירושלים

ישעיהו אפשטיין ז"ל:

אם המשפחה ,ישעיהו והאחות שרדו את השואה .הם לא זכו לראות את
ישראל ,שזכה לעלות לארץ מיד לאחר פרוץ מלחמת העולם השנייה וליטול
חלק במלחמת האצ"ל בשלטון הזר .הם קיבלו את גופתו בארון שהגיע
מאיטליה ,ביום ז' בשבט תשי"ג ( 23בינואר  ,)1953למנוחת עולם במולדת.
יומיים לאחר מכן ,בטקס ממלכתי ,יצא מסע הלוויה בשיירה ארוכה של
כלי רכב מפתח תקווה לתל־אביב ,עיר מגוריו של ישראל וגם של ישעיהו,
"בראש משמר שוטרים רכובים על אופנועים ,אחריהם הארון נישא על
מכונית עטופה שחורים ,ובעקבותיה האם השכולה ,גיטל ,האח (ישעיהו),
רעייתו סופי ,האחות (אסתר) ושאר בני המשפחה ,ועמם בני המשפחה
הלוחמת ומנהיגיה".

עולם שכולו טוהר

ישעיהו אפשטיין ,חבר בית"ר ועמית מכון
ז'בוטינסקי ,יקיר העיר וילנה ,נפטר בשיבה טובה,
בן  ,99בבית האבות ,בתל־אביב .על־פי סיפורה
של בתו יהודית ,נפטר כאשר הספר "עולם שכולו
טוהר" – לדמותו של ישראל אפשטיין (גונדר
אביאל) ,אחיו הבכור והאהוב ,שיצא לאור לפני
חודשים ספורים ,בהוצאת מרכז מורשת מנחם
בגין ,ירושלים ,צמוד חזק לחזהו.
ישראל ,האח הבכור והנערץ על ישעיהו ,היה
קצין נציבות בית"ר בפולין ,מפקד בכיר באצ"ל,
שמצא את מותו ברומא ,איטליה ,בעקבות ניסיון הימלטות ממעצר איטלקי.
מעצרו היה בעקבות פיצוץ שגרירות בריטניה ברומא על־ידי האצ"ל ביום
 31באוקטובר .1946

מאז עד יומו האחרון ,פעל ישעיהו להנצחת זכר אחיו האהוב ,כמו גם להנצחת
קרבנות השואה בליטא .כל כך היה קשור אליו ,עד שהקים בביתו שבשדרות
בן־גוריון (קק"ל לשעבר) ,בתל־אביב ,מקדש מעט לזכר אחיו .רק לאחרונה
הסכים להעביר את האוסף לשימור בארכיון של מכון ז'בוטינסקי.
ישעיהו היה איש משפחה למופת ,אוהב שירה וספר ,בעל אוספים רבים,
ניהל מחסן ערובה בנמל אשדוד.
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“Adopt the Virtue of
Hadar in Everyday Life”

יוצא לאור ע"י מכון ז'בוטינסקי בישראל
 ד"ר יוסף פעמוני ז"ל:מייסד ומנהל ראשון
2014  מרץ, אדר ב' תשע"ד53 'גליון מס

The pamphlet "Jabotinsky’s 'Hadar'
and its Place in Today’s Israeli Society",
published by the Jabotinsky Institute in
Israel, has been sent to Israel’s cabinet
ministers and Knesset members. The
current Moadon HaMachon lecture
series, which is dedicated to this topic, has
members of all ages join together at the Jabotinsky Institute for a
included lectures by Knesset members Betar
special event marking the 90th anniversary of the founding of the Betar
Amram Mitzna, Pnina Tamano-Shata, Movement in Riga, Latvia.
and former MK Naomi Blumenthal;
Nobel Prize Laureate Professor Dan
and I commend the Public Council to Perpetuate
Shechtman, and former State Controller Judge Jabotinsky for their choice of this subject as the
Micha Lindenstrauss.
central topic for the year. Kudos on your ongoing
activities to preserve and disseminate the national
The pamphlet "Jabotinsky’s 'Hadar' and its Place in ideology and the legacy of Rosh Betar Ze’ev
Today’s Israeli Society", published by the Jabotinsky Jabotinsky.”
Institute in Israel, has been sent to Israel’s cabinet Speaker of the Knesset Yuli (Yoel) Edelstein wrote
ministers and Knesset members. Among the in his thanks, “Hadar, as a character trait and a
comments received was a thank-you letter from human virtue, constitutes a fundamental value in
Interior Minister Gideon Saar:
Jabotinsky’s world view. I fervently hope that we
The values embodied in Jabotinsky’s hadar are as shall assume the virtue of hadar in our everyday
relevant today as they were in the past, and perhaps lives and within the parliamentary discourse, and
even more so. We, the disciples of Ze’ev Jabotinsky, everyone will know this virtue within himself and
need to hone and to express a stance on this matter, his comrade.”

Ariel Sharon, A Supporter of the Institute
"The Jabotinsky Institute in Israel shares in mourning
the loss of your esteemed father Ariel Sharon, prime
minister, cabinet minister and general. His long
mission in the service of Israel's security has come to
an end, and now he has entered the pantheon of the

great leaders of Israel. We of the Jabotinsky Institute
shall always remember Ariel Sharon's support for
the Institute and the dissemination of Jabotinsky's
heritage, in his position as the head of the Likud
Movement."
These words opened a condolence letter sent
by Jabotinsky Institute in Israel Chairman of
the Board Mordechai Sarig to Ariel Sharon's
sons Omri and Gilad upon the death of their
father on January 11, 2014, following eight
years of being in a state of coma.
Indeed, Ariel Sharon cared deeply about the
Jabotinsky Institute. In July 2000, he visited
the Institute at the invitation of the directorate,
then headed by the late Peleg Tamir. Here,
Ariel Sharon personally greeted and shook
the hand of each and every worker, and
inquired about the nature of his or her work.

The late Former Prime Minister Ariel Sharon at a visit to the
Jabotinsky Institute in 2000. Left to right: The late Peleg Tamir,
Prime Minister Sharon, Yossi Ahimeir, Amiram Bukspan, Ze’ev
Jabotinsky, and Sisel Klurman.
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Following his visit, Sharon penned a letter
calling upon all Likud activists and all who
cherish Jabotinsky's legacy to support and
aid the Institute which bears his name.

Jabotinsky Institute in Israel
Published by the Jabotinsky Institute in Israel
Founder and first director: Joseph Pa'amoni Z"L
Volume 53 March 2014

Colonel John Patterson’s Ashes To Be Buried in Israel
Alan Patterson is the grandson of
Irish-born Col. John Henry Patterson,
the commander of the both the Zion
Mule Corps which fought in Gallipoli,
and the 38th Battalion of the Royal
Fusiliers (“the Jewish Legion”) of the
British Army. Patterson (1867-1947)
fought alongside Ze’ev Jabotinsky
during World War I in the 1918 battle
to conquer the Jordan Fords, and
assisted in the formation of the first
Jewish military force in the twentieth
century.
In 1999, Alan Patterson visited the
Jabotinsky Institute in Israel, viewed
the Archive’s files on his grandfather,

and met with such personalities
as Ze’ev Jabotinsky, the grandson
of his namesake. Three years ago,
Alan sent a letter to the Jabotinsky
Institute expressing his desire to
bring the ashes of his grandparents,
now buried in Los Angeles, to be
interred in Israel. Here they would be
laid to rest alongside Col. Patterson’s
soldiers, fighters from the Jewish
Legion, in Avichayil.
Jabotinsky Institute in Israel Director
Yossi Ahimeir approached thenCabinet Secretary Zvi Hauser with the
request, which Hauser immediately
undertook to implement.

Recently, the effort
to carry out Colonel
and Mrs. Patterson’s
reinterment
in
Israel has been
renewed by the
Prime Minister’s
Office and the Ministry of Defense
Department for the Commemoration
of Fallen Soldiers. In doing so, the
State of Israel will pay the respect
due to this British officer, who loved
Zionism and the Bible, who was a
personal friend of Ze’ev Jabotinsky,
and for whom the late Lt. Col. Yoni
Netanyahu was named.

Prof. Shechtman: Israel Must Place Priority on Education
Professor Shechtman’s lecture touched upon
a host of topics which captivated the audience
that came to meet the prize-winning scientist,
who recently announced his candidacy for
the office of Israel’s President on Israel State
Television Channel One.

“I want to be one of the people united
around a common goal,” declared Professor
Dan Shechtman, Nobel Prize Laureate for
Chemistry (2011) and winner of the Israel
Prize for Physics (1998), in his lecture at
the Jabotinsky Institute in Israel on March
16, 2014. Professor Shechtman devoted this
lecture to the social challenges facing Israel.
Prof. Shechtman, who hails from a
Labor Movement home, first directed his
comments to the Betar virtue of hadar,
which he discovered as a youth when
reading Jabotinsky’s novel Samson. “This
book contains a great many messages, one
of which is the importance of ceremonies in
both private and public life. The ceremony is
quite influential, and possesses a coalescing,
unifying element which inspires an esprit de
corps.
מנכ"ל
יוסי אחימאיר
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Professor Shechtman spoke of today’s world,
which is free of general, cross-border wars,
yet is rife with predominantly internal wars.
These exist primarily in weak, poverty-stricken
countries of the Arab and Moslem world (Libya,
Syria, Iraq, Lebanon, Afghanistan, Sudan, and
others).
Professor Dan
Shechtman receiving
the book Liberal
Nationalism, following
the presentation of his
lecture at the Institute.
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In Shechtman’s opinion, in today’s Israel
there are no enough educational programs, no
schooling hours and no social leaders. Thus, a
national and public effort must be undertaken
in the realms of education and culture.
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