יוצא לאור ע"י מכון ז'בוטינסקי בישראל
מייסד ומנהל ראשון :ד"ר יוסף פעמוני ז"ל
גליון מס'  54חשון תשע"ה ,נובמבר 2014

עותק ראשון  -לאזרח הראשון
הנשיא העשירי ראובן רובי ריבלין קיבל לידיו את אלבום הכרזות "רק צעקה תגיע" * הופעותיו
הפומביות הראשונות היו באזכרה לחללי "אלטלנה" ובאזכרה לז'בוטינסקי * בתפקידו כיו"ר
הכנסת דחף ריבלין למען הוצאת כתבי ז'בוטינסקי במימון ממלכתי
עם בחירתו של ראובן רובי ריבלין לנשיא העשירי ,שיגר לו מכון
ז'בוטינסקי שי  -אלבום הכרזות ההיסטוריות וברכה בה נאמר ,כי
"בסמיכות מועדים מופלאה לבחירת תלמידו של זאב ז'בוטינסקי
לנשיא ישראל העשירי ,יצא לאור על־ידי מכון ז'בוטינסקי
אלבום כרזות מכון ז'בוטינסקי ,הכרזות ההיסטוריות של תנועת
ז'בוטינסקי.
"אנו גאים להעניק לכבודו את העותק הראשון של אלבום זה ,שפורש
את פעילותה מאז  1925של התנועה בה צמחת וממנה הגעת אל
הכס הרם של האזרח מספר  .1אנו תקווה שתמצא זמן לעיין בכרזות
הללו ,תהנה ותספוג מהן עוד השראה למען נשיאות לאומית ,ישרת
דרך ,ברוח ההדר הז'בוטינסקאי ,מאחדת ומכבדת".
בהמשך המכתב נאמר :אנו מוקירים את תמיכתך ארוכת השנים
במוסד המורשת הנושא את שמו של המנהיג הציוני הדגול ,ראש
בית"ר ,מגן ירושלים ,מפקד האצ"ל ,אבי הצה"ר.
מעומק לבנו אנו מברכים אותך ,נאמן המורשת ,על הגיעך לתפקיד
הרם ביותר ,בידיעה שתהיה נשיא לאומי ,נשיא מאחד בין יהודים
לערבים ,נוצרים וצ'רקסים ,בין אנשי ימין לאנשי שמאל ,בין חילונים
לחרדים ושומרי מסורת ,בין אנשי ההתיישבות ברחבי המולדת לבין
יושבי הערים ,בין עירונים לבין מושבניקים וקיבוצניקים.

הנשיא ראובן ריבלין בא לאזכרה לז'בוטינסקי מצוייד בכרך הכתבים:
"לאומיות ליברלית" .לצידיו  -שרת התרבות והספורט לימור ליבנת
(משמאל) וסגנית השר ח"כ גילה גמליאל

]

המשך בעמוד הבא

המכון ב"צוק איתן" :הדר נגד חמאס
מבצע "צוק איתן" שהתנהל ברצועת עזה בחודשי יולי־אוגוסט,
גרם לדחיית כמה אירועים מתוכננים ,שחזרו וקויימו לאחר הפסקת
האש.

ז"ל ,נפל בלחימה:
"ריגשת את כל עם ישראל ברגעים הקשים ביותר בחייך  -בהלווית
בנך היקר ,קצין צה"ל סגן הדר גולדין ז"ל .ריגשת אותנו בדברים
המופלאים ,הנוגעים אל כל הלבבות ,ובקריאה שלך ללכת בדרכו של
הדר  -ש'יהיה עוד קצת הדר בדרך חיינו' .לאהוב איש את רעהו,
לדבוק באהבת ארץ־ישראל ועם ישראל.

במהלך המבצע התנהלה פעילות המכון באופן סדיר ככל האפשר,
הגם שבאופן טבעי מספר הביקורים במוזיאון פחת .עובדי המכון
מצאו עצמם מכונסים יחדיו במרחב המוגן של המוזיאון בעת
שנשמעו צפירות האזעקה וטילים נורו לעבר מרכז הארץ.

הדר  -מילה שטבע זאב ז'בוטינסקי ומתמצתת את כל היפה והנאה
באדם ,ביחסים בין בני אדם ,באהבת הזולת ,באהבת המולדת ,בטיפוח
הכבוד הלאומי .בנך היקר גילם כל זאת בשמו ,השם שהעניקו לו
הוריו ,ובכל דרך חייו הקצרים .כדבריך ,דרכו צריכה להאיר את עיני
הרבים בעם ישראל.

מכון ז'בוטינסקי ,הנהלתו ועובדיו ,שיגרו תנחומים למשפחות חללינו
מקרב לוחמי צה"ל והאזרחים ,איחולי החלמה מהירה לכל הפצועים
והנפגעים ,וברכת עידוד לראש הממשלה ,לשר הביטחון ,לשרי
הממשלה ,לרמטכ"ל ,למפקדי צה"ל ולוחמיו  -על ניהול המערכה
באופן שקול ומאחד ,מול אויב אכזר וחסר רחמים מאין כמוהו.

ד"ר גולדין היקר ,אנחנו במכון ז'בוטינסקי הוצאנו ,ממש בימים אלה,
חוברת צנועה ובה מבחר מהתבטאויותיו של זאב ז'בוטינסקי בנושא
ההדר .חוברת זו אני מגיש לך ,לעילוי נשמתו של הבן הגיבור ,הלוחם
ואיש ההדר  -הדר שלכם .של העם כולו.

ברכה מיוחדת נשלחה לתושבי עוטף עזה  -הערים ,הקיבוצים,
המושבים ,שהיו הסובלים העיקרים עקב מיתקפת הרקטות,
הטילים ,הפצמ"רים וטרור המינהרות שפיתחיהן נפערו ליד הבתים
בשטח ישראל.

מכון ז'בוטינסקי בישראל ,עובדיו והנהלתו ,משתתפים באבלכם
הכבד ,ובאבל כל משפחות חללי 'צוק איתן' .יהי רצון ולא נדע עוד
שכול ,עם ישראל יתחזק במולדתו ,ולא תדעו עוד צער".

להלן מכתב ששיגר מנכ"ל המכון לד"ר שמחה גולדין ,שבנו ,סגן הדר



זר המכון וזרים נוספים על קבר ראש בית"ר
המשך מהעמוד הקודם

]

אנו מאחלים לך הנשיא ריבלין ,כי בימיך 'ירווה לו משפע ,מעושר,
בן ערב ,בן נצרת ובני' ,וישראל יישב בטח על אדמתו במולדתו
השלמה.
ברוח ראש בית"ר ,ברוח דבריו ,אנו  -עובדי מכון ז'בוטינסקי ,חברי
הנהלתו ,חברי עמותתו וכל שוחרי מורשת ז'בוטינסקי  -מביעים
ביטחוננו כי בשבע שנות נשיאותך ,אתה כבוד הנשיא 'תצרף את
המסורת של ימי קדם ,לעובדות של היום ולתכניות של מחר' .יחי
נשיא ישראל ראובן רובי ריבלין!"

מסיבה זו נבצר מראש הממשלה בנימין נתניהו להשתתף אף הוא
באזכרה הממלכתית.

הנשיא הנבחר מיהר לשגר למכון איגרת תודה שבה כתב" :הצבתי
לעצמי לעסוק בסוגיות הייסוד ,הנוגעות לבניין חיינו הלאומיים כאן
על אדמת הארץ וליכולתנו ליצור כאן חיים מלאים של שותפות
ועשייה".

הנשיא רובי ריבלין פקד בתפקידיו הקודמים כמה פעמים את מכון
ז'בוטינסקי ואת אירועיו  -זכורה במיוחד הופעתו בערב שהוקדש
ל"נסיכים" ,וכמו כן דחף וקידם את תחילתו של פרוייקט ההוצאה
המחודשת של כתבי זאב ז'בוטינסקי במהדורתם המדעית .לאנשי
המכון אמר לו פעם כי כתבי ז'בוטינסקי כמוהם כספרי קודש ,ולכן
ראוי שהמפעל הזה ימומן מתקציב המדינה.

עם בחירתו ועוד בטרם השבעתו ,השתתף הנשיא הנבחר בטקס
האזכרה לחללי "אלטלנה" ,בבית העלמין "נחלת יצחק" .לאחר
השבעתו ב־ 24ביולי  ,2014הנשיא ריבלין ערך את הופעתו הפומבית
הראשונה .זה היה באזכרה במלאת  74שנים לפטירת ראש בית"ר
זאב ז'בוטינסקי ,ליד קברו בהר הרצל בירושלים ,ב-כ"ט בתמוז
( ,)27.7.2014שהיתה בצל מבצע "צוק איתן" וירי הטילים על העורף.

את זר המכון על קברו של זאב ז'בוטינסקי באזכרה הממלכתית הניח
חבר הנהלת המכון שמואל שצקי.

בדיוק ביום בו מלאו לו  ,100התראיין חיים רזניק ,איש התנועה הז'בוטינסקאית מרומניה וחבר האצ"ל בארץ ,על־ידי זאב ז'בוטינסקי הנכד וסיפר לו
על היכרותו עם ראש בית"ר בשנות ה־ 30ועל פועלו באצ"ל .מקליט מימין  -פלג לוי ,מעמותת "תולדות ישראל".
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המילה ברזל רווחת מאוד במורשת הז'בוטינסקאית :קיר ברזל,
קיבצו ברזל ,גשר ברזל — מושגים וצירופי לשון שמוכרים לכל.

ברוח.

ברזל  -במשמעות של נשק ,אמל"ח בשפה הצבאית של ימינו,
שבלעדיו לא נוכל לעמוד מול אויבינו ולהשיג מטרותינו .אבל ברזל
גם במובן של  -חוסן ,חוסן נפשי ,חוסן לאומי ,שהוא בן לוואי הכרחי
לנשק היעיל והמתקדם.

לפי הצפי לעתיד והמתרחש סביבנו בהווה ,כאשר ערבים הורגים
ערבים ,כאשר האכזריות האיסלאמית המטורפת משתוללת ברחבי
אזורנו ועדיין לא ראינו פעולה ממשית של מעצמות המערב לבולמה
— כאשר רק דבר אחד מאחד את דאע"ש ,החמאס ,חזבאללה ,אסד,
המורדים ,איראן וכל השאר — שנאת ישראל והרצון להכחיד את
מדינת ישראל  -עוד נזדקק לקיר הברזל בכל גילוייו ובכל פיתוחיו
שנים רבות.

בלי חוסן שכזה ,גם הנשק הטוב ביותר — לא יועיל דיו.
בחודשי יולי אוגוסט  2014שוב חזרה המילה ברזל ללקסיקון היומיומי,
והפעם באמצעות צמד מילים חדש :כיפת ברזל — אותה מערכת
יירוט גאונית שפיתחו מהנדסי רפא"ל .זו מערכת הגנה ,שסיכלה את
רוב ניסיונות אויבינו לגרום הרוגים והרס בעורף הישראלי.

ולא רק לקיר הברזל המטאפורי והממשי נזדקק ,כי אם למורשת
זאב ז'בוטינסקי במובנה הנרחב ביותר .היא לנו מקור השראה
לעמידה איתנה ,כצוק איתן ,על משמר קיומה ,ביטחונה ועתידה של
העצמאות היהודית בארץ־ישראל.

כיפת הברזל הינה מערכת הגנתית .לצידה פעלו ה-כט"במים,
כלי הטיס הבלתי מאויישים למטרות התקפה ,אף הם פיתוח גאוני
ישראלי.
שני אמצעים אלה פעלו ,הופעלו ,ופועלים  -בנוסף למטוסי
ההתקפה המאויישים של חיל האוויר שלנו ,עם מיטב הלוחמים על
הקרקע ,אנשי גולני וגבעתי ,הנח"ל והצנחנים ,שגם שילמו מחיר יקר
בלחימתם למען הגנת העורף ובמיוחד יישובי עוטף עזה.

(מתוך דברים שנשא יוסי אחימאיר ,מנכ"ל המכון ,בטקס הענקת מלגת מכון
ז'בוטינסקי ע"ש רחל ומנחם לוין לכותבת עבודת דוקטור)

מאמץ מוגבר לגיוס תרומות וחברים לעמותה
הנהלת מכון ז'בוטינסקי פתחה במסע מחודש לגיוס תרומות לפעילותו השוטפת ,בקרב ראשי המשק וידידי המכון ומורשת
ז'בוטינסקי ,ולהרחבת מעגל חברי עמותת מכון ז'בוטינסקי.
כידוע ,כמחצית מתקציב המכון באה לו ממשרד התרבות והספורט ,ואולם כדי לממש את מלוא הפעילות והתוכניות החינוכיות־
תרבותיות ,המכון נסמך על ידידיו ועל כל מי שקיומו ופעילותו יקרים ללבו.
בימים אלה נשלחו פניות לתורמים פוטנציאליים בחתימת היו"ר מרדכי שריג וחבר ההנהלה אלי חזן .כמו כן פעל ושיגר מכתבים סגן
יו"ר הנהלת המכון עמירם בוקשפן ,אלא שבינתיים הוא אושפז ונבצר ממנו להמשיך בפעולה .כולנו במכון ז'בוטינסקי שולחים לו איחולי
רפואה מהירה ושלמה.
אנו מתברכים בידידותו רבת השנים של מוזי ורטהים ,יו"ר החברה
המרכזית למשקאות קלים (קוקה קולה) ,שתומך בקביעות ,ביד
נדיבה ,במכון ז'בוטינסקי  -מתוך הוקרתו העמוקה את מורשת זאב
ז'בוטינסקי.
זמן־מה לפני פטירתו של איש העסקים והבניינים דוד עזריאלי ז"ל,
נתקבלה תרומה נכבדה מהקרן שהקים למפעלי תרבות  -קרן עזריאלי.
מר עזריאלי והקרן הנושא את שמו נענו לפניית מנכ"ל המכון והעבירו
למכון תרומה גדולה .שמו של דוד עזריאלי מונצח על הכרך ה־ 13של
איגרות זאב ז'בוטינסקי ,שרואה אור בימים אלה.
גם חברי עמותת המכון מסייעים לפעילות המכון ,בעצם חברותם ובדמי
החברות .כיום מגיע מספרם ל־ ,300והם קיבלו זה עתה את תעודת
החברות שלהם לשנת תשע"ה .כל חבר העמותה תורם מ־₪ 200
ומעלה .ההנהלה מקדמת בברכה מצטרפים חדשים לעמותה ,שמהווה
כידוע את האסיפה הכללית ,הבוחרת את מוסדות הניהול של העמותה.
הנהלת המכון קוראת לידידיו ,ללכת בעקבות אותם אישים שכבר נענו
לפנייה ,ולסייע אף הם לפעילותו של המכון ,בתרומה  -החל מ־₪ 200
ומעלה .על כך נתונה להם תודת ההנהלה מראש.
לתרומות  -נא לפנות בטלפון אל :מזכירות המכון (סוניה) ,טל'
5287320־,03שלוחה  ,4בשעות העבודה.
בצילום משמאל :סגן יו"ר המכון עמירם בוקשפן וסגנית שר החינוך
לשעבר מרים גלזר־תעסה ,בטקס הענקת פרסי המחקר לסטודנטים



אפרו של הקולונל ג'ון פטרסון נטמן באביחיל
הטקס הממלכתי של קבורת כד אפרו של קולונל ג'ון הנרי פטרסון,
יתקיים ב־ 4בדצמבר  2014באביחיל .כדי האפר של פטרסון
ורעייתו הובאו ארצה מלוס־אנג'לס ב־ 15באוגוסט  .2014פטרסון
היה המפקד הבריטי של גדוד נהגי הפרדות וגדוד קלעי המלך מס'
 ,38במלחמת העולם הראשונה ויד ימינו של זאב ז'בוטינסקי,
מייסד הגדודים .הידיעה הראשונה על הפעולה להעלאת כד האפר
פורסמה כבר במרץ  ,2014בביטאון המכון " -חדשות המכון".
כדי האפר של פטרסון ורעייתו הועברו מבית העלמין בלוס־אנג'לס,
שם היו טמונים מאז הפטירה של הקולונל ב־ ,1947על־ידי יועץ
מזכיר הממשלה רונן פרץ ,שנסע לשם כך במיוחד ,ובמאמץ מורכב
שהפעיל אגף המורשת במשרד ראש הממשלה ,בראשות ראובן
פינסקי.

 - 2010הפנייה למכון

מבצע הבאת אפרו של פטרסון ארצה ,החל למעשה ב־2010
כאשר אלן פטרסון ,נכדו של הקולונל הפרו־ציוני ,פנה אל יו"ר מכון
ז'בוטינסקי דאז ,פלג תמיר ז"ל ואל המנכ"ל יוסי אחימאיר ,והביע
בפניהם את רצונו להעביר את כדי האפר של סבו וסבתו לקבורה
באביחיל ,לצד לוחמי הגדודים העבריים.
הקשר בין אלן למכון נוצר עוד ב־ ,1999כאשר ביקר במכון ונפגש עם
זאב ז'בוטינסקי הנכד ,וראה מקרוב את תיקי סבו בארכיון .בעקבות
המייל של אלן ,שיגר מנכ"ל המכון מכתב אל מזכיר הממשלה דאז,
עו"ד צביקה האוזר ,בזו הלשון:
"אני פונה אליך בנושא יוצא־דופן ,שהגיע אל שולחני מבוסטון
הרחוקה .מר אלן פטרסון הוא נכדו של מפקד הגדודים העבריים
במלחמת העולם הראשונה ,הקולונל ג'ון פטרסון ,קצין צבא בריטי,
נוצרי ,שהיה ידיד העם היהודי ,תומך בשאיפותיו הלאומיות ויד ימינו
באותו זמן של זאב ז'בוטינסקי.
הנכד פנה אלי בבקשה מיוחדת ,לבדוק אפשרות להעלות את אפרו
של סבו ,לקבורה בישראל" ,לצד חבריו הלוחמים בגדודים העבריים".

קולונל ג'ון הנרי פטרסון

חיילי הגדוד העברי ליד ראשל"צ



]

המשך בעמוד הבא

הרצאת ז'בוטינסקי השנתית:
"קיר הברזל" מול דאע"ש וחמאס

יוצא לאור ע"י מכון ז'בוטינסקי בישראל
מייסד ומנהל ראשון :ד"ר יוסף פעמוני ז"ל
גליון מס'  54חשון תשע"ה ,נובמבר 2014

האירוע התקיים לציון  74שנה לפטירתו של זאב ז'בוטינסקי אך
נדחה בחודש וחצי ממועדו המקורי בגלל מבצע "צוק איתן".
המנחה יוסי אחימאיר הציג את האורח כמדינאי ומזרחן ,דובר
רהוט ומייצג־דעתן של עמדות ישראל בעולם ,באו"ם ובתקשורת,
וכמי ששימש כיועץ מדיני לראשי הממשלה שרון ונתניהו" .הכרתיו
בעת ועידת מדריד ב־ 1991וראיתיו בפעולת הסברה מעולה לצד
סגן שר החוץ דאז בנימין נתניהו".
בהרצאתו על הנושא" :הצרכים המדיניים־ביטחוניים של ישראל
לאור המצב החדש בעיראק ובסוריה" ,ציין ד"ר גולד כי אנו נכנסים
היום לעידן חדש עם משמעויות חדשות ,שבו נחלשו והתפרקו
מדינות במזה"ת ,וקיבלנו במקומם "אביב ערבי" ,דאע"ש ושאר
אירגוני טרור .אלה החליפו את האיום הקונבנציונלי בדמות צבאות
של מדינות.
בעבר היה הגיון לקיר הברזל ,על מנת לבלום פלישת צבא זר,
והשאלה שצצה היא ,אם קיר הברזל נחוץ פחות מול סוג האיום
החדש .הוא הדגיש :דאע"ש הוא אירגון טרור שמקבל אופי של צבא
קונבנציונלי ,שהכניע דביזיות של צבא עיראק ,ולכן קיר הברזל נחוץ
היום יותר מתמיד .היום ,כאשר המוות נעשה "קדוש" ,ההרתעה
משתנה אף היא ,ומיוסדת על קיר הברזל.

השגריר דורי גולד נושא את הרצאת ז'בוטינסקי

"יהודה ושומרון מעניקים לישראל את מה שזאב ז'בוטינסקי
קרא לו קיר הברזל .עלינו לשמור לעצמנו קיר ברזל טריטוריאלי"
 דברים אלה אמר השגריר ד"ר דורי גולד ,נשיא המרכז הירושלמילענייני ציבור ומדינה ,ב"הרצאת ז'בוטינסקי" השנתית ,שנשא
ביום ראשון ,21.9.14 ,במוזיאון ז'בוטינסקי.

האמירה כי עלינו לסמוך על כוחות או"ם  -אמר דורי גולד  -הזוייה
היום יותר מתמיד ,במיוחד לאחר שראינו מה קרה לכוחות האו"ם
בגבול סוריה־ישראל .ישראל חזקה ,איננה יכולה לסגת לקווי ,67
ומדינות סוניות יסכימו לדו־קיום איתנו רק כאשר יבינו שאין סיכוי
להשמדתנו.

המשך מהעמוד הקודם
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הקולונל פטרסון מת ב־ ,1947גופתו נשרפה והאפר נשמר בבית
עלמין בלוס-אנג'לס" .זה היה רצונו של סבי ,לנוח את מנוחת
העולמים שלו לצד פקודיו מן הגדוד העברי"  -אומר פטרסון הנכד
בפנייתו אלי " -ואני מאוד רוצה להגשים חלום זה ,להביא את הכד
עם אפרו לאדמת ישראל".
עוד ציין יוסי אחימאיר במכתבו להאוזר ,כי "אחיו של ראש הממשלה,
יוני ז"ל ,נקרא על שמו של הקולונל פטרסון ,אבל כמובן לא זה העיקר,
אלא שג'ון פטרסון היה קצין בריטי ,שתרומתו לחידוש הצבאיות
העברית בתחילת המאה הקודמת ולשחרור הלאומי של העם היהודי
 חשובה ביותר .מי כמוך יודע זאת .לכן ,על המדינה ,לעניות דעתי,להיענות לבקשה המיוחדת הזאת ובכך לתת כבוד לחסיד אומות
עולם אמיתי ,ידיד אמת של עמנו ,מפקד ואישיות מופלאה שאת
מורשתה יש לטפח בתוכנו ,ומי שפעל ונלחם לצידם של ז'בוטינסקי
וטרומפלדור ,בצבא הבריטי ,לשחרור ארצנו מן הכובש התורכי".
מרגע שאחימאיר פנה למזכיר הממשלה ,הטיפול בנושא החל
להתגלגל .עו"ד האוזר הוא אבי תוכנית המורשת במשרד ראש
הממשלה ,והבין מיד את חשיבות הנושא .הוקם צוות שכלל גם את
מר חיזקי סיבאק ממושב אביחיל ,שאיתר את המקום המדוייק שבו
ייטמנו כדי האפר.

מפגש הנכדים :זאב ז'בוטינסקי ואלן פטרסון ,נובמבר 1999

זאב" .ב־ 1940התגייס לסייע לז'בוטינסקי להשגת תמיכת המימשל
האמריקני בהקמת צבא עברי.

נסגר המעגל

מכון ז'בוטינסקי הפיק חוברת מיוחדת ,הצדעה לג'ון פטרסון,
לקראת טקס הקבורה.

לצד הקולונל ריצ'ארד מיינרצהאגן ,אורד וינגייט ,יאשייה ודג'ווד,
היה פטרסון בין הבריטים הבודדים שסייעו לעם היהודי להגשים את
חלום עצמאותו .בארכיון של מכון ז'בוטינסקי חומר רב על אודותיו,
כולל התכתבות בין ז'בוטינסקי לפטרסון ,שהיה בשנות השלושים
ביחסי קירבה הדוקים עם נשיא הצה"ר ועם תנועתו .לדברי החוקר
יוסי קיסטר ,פטרסון אף היה חבר ההנהלה הראשית של קרן תל
חי ,ובביקורו בארץ ב־ ,1937עמד מקרוב על הקמת בית "מצודת

כמעט מאה שנה עברו מאז פעלו פטרסון וז'בוטינסקי בהקמת
הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה ,ובפיקוד עליהם,
והנה נסגר המעגל :לפני  50שנה הועלו מאמריקה עצמותיו של
זאב ז'בוטינסקי .עתה הועלה מאמריקה גם אפרו של שותפו ונאמנו
הלא־יהודי ,הקולונל ג'ון הנרי פטרסון.



ז'בוטינסקי שב למולדת -
פטרסון שב למולדתו השנייה
הצבאי של הנשיאים יצחק נבון וחיים הרצוג ,פתח בווידי אישי" :כמו
רבים מכם ,אני הייתי שם לבוש כמוכם בחולצה לבנה ובמכנסיים
כהים באותו יום חמישי חם ולח ,כ"ט בתמוז תשכ"ד ( 9ביולי .)1964
ביחד אתכם עמדתי נרגש ברחוב אלנבי (בתל־אביב) בתוך הקהל
הצפוף קצת אחרי רציף הרברט סמואל".

"נסגר המעגל  -זאב ז'בוטינסקי ,מייסד הגדודים העבריים,
שב למולדת ,ואפרו של מפקדם קולונל ג'והן הנרי פטרסון שב
כעבור  50שנה בדיוק למולדתו השנייה ,לארץ־ישראל ,לקבורה
לצד קברות חייליו באביחיל"  -אמר יוסי אחימאיר ,מנכ"ל מכון
ז'בוטינסקי ,בערב לציון  50שנה למבצע "זאב ז'בוטינסקי שב
למולדת" ( 6בנובמבר .)2014

הוא סיפר על שלבים בדרישה לקיום צוואת ז'בוטינסקי מיום  3בנובמבר
 ,1935שמקורה (באנגלית) לא נמצא ,אלא תצלום שהיה בידי רעייתו
יוענה ,מאז הקמת המדינה ,ועל ההתנגדות שגילה ראש הממשלה דוד
בן־גוריון ויריבו של המנהיג הציוני .רק ביום  15במרס  ,1964הביא ראש
הממשלה החדש לוי אשכול את הנושא לדיון בממשלה.

ראשון הדוברים ,זאב ז'בוטינסקי ,הנכד ,סיפר שבצוואתו צווה סבא
כי אם יקבר בניכר ,תועבר גופתו לקבורה בארץ רק "בפקודת
הממשלה העברית כי תקום" .זאת בשעה שיריביו הפוליטיים עדיין
התנגדו נחרצות לקבוע ,כפי שדרש ,נאמנות למטרות הציונות:
הקמת מדינה עברית בארץ־ישראל ,ששפתה עברית ומוגנת על־ידי
צבא עברי.

רוח הדברים הייתה שמשפחת ז'בוטינסקי מבקשת והממשלה
מחליטה לסייע להבאת הארונות ,אך לא בחסות הממשלה .ההלוויה
הייתה ,בסופו של דבר ,מעבר לכוונה של הממשלה.

לדבריו ,מאז הקמת מדינת ישראל ,שמונה שנים לאחר פטירת סבו
בארה"ב ,פעלו תלמידיו ובראשם מנחם בגין ,יו"ר תנועת החרות ,בני
משפחתו וגורמים נוספים לקיום הצוואה .אולם דוד בן־גוריון ,ראש
הממשלה ויריבו המר סרב .רק עם הקמת ממשלה בראשותו של לוי
אשכול ,נתקבלה החלטת ממשלה שאיפשרה לעמוד ,בדוחק ,בתנאי
הצוואה .והמבצע יצא לדרך באירגון תנועת החרות.

הדובר ציין שספג את רעיון בית"ר בבית הוריו ,הזכיר שלבים בשבירת
ההדרה של תנועת החרות ,ואמר כי לזכותו של הנשיא יצחק בן צבי,
שקיים אירוע ממלכתי בביתו לזכרו של ז'בוטינסקי( .הנשיא בן צבי
ורעייתו אף ערכו בשנות ה־ 50שני ביקורים במכון ז'בוטינסקי) .על
נכונותו של אשכול להסכים להבאת ז'בוטינסקי לקבורה בארץ הוא
זכה לברכה מצד העיתונים כמו" :הארץ"" ,למרחב"" ,הצופה" ועוד.

הטקס בניו־יורק

"כילד בן עשר ,לא חשתי עד אז את גודל ההערצה אליו ואת הכמיהה
למנהיגותו" ,סיפר הנכד .לדבריו ,חש זאת לראשונה בניו־יורק,
בטקס האשכבה שנערך לו בבית־הכנסת הגדול של ניו־יורק אליו
הובאו הארונות מבית הקברות" .בית־הכנסת היה צר מלהכיל את
הקהל הרב שגדש אותו .אלפי אנשים מילאו את הרחובות ומהלך
הטקס הועבר אליהם ברמקולים".

נקודת המיפנה

פרופ' אריה נאור ,יו"ר הוועדה האקדמית של מכון ז'בוטינסקי,
דיבר על המבצע כנקודת תפנית בפוליטיקה הישראלית .הוא ציין
שהטקס שאמור היה להיות עניין משפחתי ,או תנועתי נהפך לטקס
לאומי .במעמד הבאת הארונות להר הרצל ,בירושלים ,השתתפו
נשיא המדינה זלמן שזר ,יו"ר הכנסת קדיש לוז ,קציני צה"ל ,ורבבות
משתתפים .בן־גוריון שלא השתתף באירוע זה כתב ביומנו" :איזו
זכות יש לז'בוטינסקי לתת הוראות לממשלת ישראל?"

"בקושי הצליחו כמה אנשים חסונים במיוחד להעביר את קרני
(האחות הבכורה) ואותי דרך הקהל העצום אל תוך בית הכנסת
עד להורינו שלוו את הארונות מבית הקברות לעיר בלעדינו" .אביו
אמר 'קדיש' לזכר הוריו" .הייתה זו הבנה שחילחלה ללא מילים ,אלא
נתפסה מתוך האווירה המחושמלת
ששרתה על האלפים הרבים".

אשכול  -אמר נאור  -החליט לבטל את השנאה כמרכיב בפוליטיקה.
בכך העניק לגיטימציה לאופוזיציה של תנועת החרות" .אשכול גבר על
בן־גוריון"  -אמר .החלטתו להעלאת
עצמות ז'בוטינסקי סללה את הדרך
להקמת גח"ל ,להקמת ממשלת
הליכוד הלאומי בראשותו ולצירוף
שרי גח"ל (מנחם בגין ויוסף ספיר).
עוד קודם לכן ,אפילו בן־גוריון אשר
שלל כל שיתוף עם תנועת החרות -
'בלי חרות ומק"י'  -הורה בבחירות
לעיריית ירושלים לנציגי מפלגתו של
ראש העיר הנבחר טדי קולק להרכיב
קואליציה עם נציגי תנועת החרות
וללא נציגי "המערך".

לדבריו ,ראש הממשלה טרם הפנים
את מה שחשו מאות אלפי אזרחי
המדינה ומיליוני יהודים ולא יהודים
בתפוצות .צילו המאיים של ראש
הממשלה היוצא עדיין לא חלף.
לכן העדיף אשכול לעבור על פני
הארונות ברחבת נמל התעופה
"אורלי" בפאריס ,בלוויית הגנרל
פייר קניג ,גיבור ביר חכים במלחמת
העולם השנייה ,ושלמה פרידריך,
הרביזיוניסטית
התנועה
יו"ר
בצרפת .שם נתנו כבוד למנהיג
הציוני יחידה מצבא צרפת ,שדיגלה
את נשקה ,חניכי בית"ר צרפת על
מדיהם וקהל רב של יהודים ולא
יהודים שגדשו את הרחבה.

עם שבירת מרכיב השנאה
בפוליטיקה הישראלית וקבלת
לגיטימציה בדעת הקהל נוצר סיכוי
למהפך הפוליטי של מאי 1977
ולהרכבת ממשלה ,לראשונה,
בראשות הליכוד שתנועת החרות
היא אחד ממרכיביו הראשיים.

השיא היה כמובן טקס הקבורה
בהר הרצל סמוך לאחוזת הקבר
של הרצל .לראשונה ,ניתן ביטוי
סוחף לעוצמה הכבושה של המחנה
הלאומי .ז'בוטינסקי הנכד סיים
דבריו ,כי "אי אפשר למעט בערכו
הלאומי של מבצע 'זאב ז'בוטינסקי
שב למולדת'".

במהלך הערב הוקרן סרט תיעודי
שהופק על־ידי קרן "תל־חי" על
מבצע זה ב־ .1964סרט שגרם
במיוחד,
בקהל,
להתרגשות
אלה זכו להיות נוכחים במעמד
זה לפני חמישים שנים .הזמרת
שולמית לבנת חתמה את האירוע
בשירת 'שיר אסירי עכו' מאת זאב
ז'בוטינסקי.

גלוסקא" :הייתי שם"

ד"ר עמי גלוסקא ,מחבר הספר
"אשכול ,תן פקודה!" ,שהיה שלישם



הכרזות מהעבר הן הרשתות החברתיות של ימינו
יוצא לאור ע"י מכון ז'בוטינסקי בישראל
אחורי הקלעים של עולם הפירסום ,מערכות הבחירות ,נחשפו בערב מרתק שבו הושק אלבום הכרזות
מייסד ומנהל ראשון :ד"ר יוסף פעמוני ז"ל
2014
נובמבר
תשע"ה,
ההיסטוריות מאוצרות מכון ז'בוטינסקי" :רק צעקה תגיע" * השר סילבן גליון
אחים
מלחמת
חשוןבגין
54מנע
מס'כך
שלום:

* ראובן אדלר :לא עוד המפלגה במרכז תשומת הלב ,כי אם העומד בראשה
"חלק ממורשת התנועה הרביזיוניסטית לדורותיה היו הכרזות.
נושא הכרזות והכתיבה היו נושא מרכזי"  -אמר סילבן שלום ,שר
התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים ,פיתוח הגליל והנגב ושיתוף
פעולה אזורי ,בערב שנערך במכון ז'בוטינסקי ( )30.10.14לרגל
צאתו לאור של "רק צעקה תגיע"  -אלבום הכרזות ההיסטוריות
מאוצרות מכון ז'בוטינסקי ,בעריכת יורם א' שמיר.
לדברי השר שלום ,הכרזות הן ציון דרך בתולדות התנועה הלאומית
על כל שלוחותיה ,היישוב והמדינה .כרזת "זכור את 'אלטלנה'!",
אמר" ,מסמלת את העבר ,ההווה והעתיד .נפל דבר בישראל.
מנחם בגין ידע שהחלטה שלו באותם רגעים של שנאה יוקדת כלפי
אנשיו ,תקבע את גורלה של מדינת ישראל .ואכן ,קריאתו' ,לעולם
לא מלחמת אחים' ,הייתה גילוי של הבנה ברגע של אמת למהלך
ההיסטוריה .בגין ידע ,כי גורל המדינה מונח על כתפיו וזאת על אף
העובדה שלא נשא באותם ימים בכל תפקיד ממלכתי .לא הייתה
מלחמת אחים בישראל בימים בהם התנהלה מלחמת העצמאות
על עצם קיומו של היישוב העברי נגד צבאות הפלישה של מדינות
ערב".

המילה הכתובה חשובה

השר סילבן שלום" :ציון דרך בתולדות התנועה"

השר שלום התייחס לערך הכתיבה בעידן האינטרנט .הכרזות של
אותם ימים היו מעין הרשתות החברתיות של ימינו .גם הכתיבה
בכרזה הייתה אמורה להיות ממוקדת .לדבריו" ,הכתיבה לעולם לא
תסתיים .גם בכתיבת 'פוסט' יש צורך בכישרון כתיבה .משפט אחד
טוב יותר מהרצאה מלומדת מבחינת ההשפעה על דעת הקהל.
מכאן ,שאין עוד חוגי בית כבעבר .הופעה של דקה אחת בטלוויזיה,
בשיא הצפייה ,חודרת לתודעה הציבורית .אמנם ,לא תראו היום
כרזות רבות על לוחות המודעות .הן חלפו מהעולם .אבל למילה
הכתובה היה ויהיה תמיד מקום של כבוד".

המשפט" :לחש מנומס לא יגיע לאוזן .רק צעקה תגיע ".משמע,
ראש בית"ר ידע ,לדבריו ,כי לעתים לא דברי נועם ונימוסים יכולים
לשנות מצבים ,רק צעקה גדולה עשויה להישמע ולהיות מעשית.

העושים במלאכה

אחימאיר ,שיזם את הפקת האלבום ,שיבח את כל אלה שעשו
במלאכה :העורך יורם שמיר ,החוקר יוסי קיסטר ,המו"ל אביב מוזס
והדס קדמי ,אמירה שטרן מנהלת הארכיון ,אולגה גכמן עובדת
הארכיון ,מלאני רוזנברג המתרגמת לאנגלית ,אירית סיון ,בת־שבע
אורטנברג ,והצלמים :שוקי חלד ,תמי דהן ,דנה שלו־סוקולובסקי,
אביטל ויברן וענת לבן.

המנחה יוסי אחימאיר ,מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי ,קרא מכתב ברכה
שנשלח על־ידי שרת התרבות והספורט לימור לבנת .במכתבה
אמרה ,בין השאר ,כי במהלך עיון בדפי הספר חשה את חווית הנוסע
במנהרת הזמן" .הכרזות המוצגות בו משקפות באורח אותנטי את
העימותים הגדולים שקדמו להקמת ישראל ואת האירועים המסעירים
שהתרחשו אחריה" .אחימאיר גם קרא קטע מתוך מאמרו של זאב
ז'בוטינסקי לעיתון "חזית העם" מיום  22במרס  ,1932שממנו נלקח

העורך יורם שמיר סיפר שהגיע למכון ז'בוטינסקי באקראי .אביו ודודו,

ראובן אדלר  :אין "הליכוד" בכרזת נתניהו

יורם שמיר מצביע על אחת הכרזות



]

המשך בעמוד הבא

אבן ממינהרת
הבריחה מלטרון
במלחמת "צוק איתן" נחשפה ישראל לאיום חדש שהפעילו נגדה
הטרוריסטים מעזה  -נשק המינהרות .עשרות מינהרות שנחפרו
על־ידי חמאס בהון עתק ,שבא על חשבון רווחת התושבים
הנאנקים תחת שלטונו ,ובמטרה להפתיע את ישראל ,לפגוע
באזרחיה ולרצוח בהם כמה שיותר.
בתקופת המנדט הבריטי גם לוחמי האצ"ל ולח"י חפרו מינהרות.
היו אלה מינהרות שנועדו לבריחה ממחנות המעצר ,אם בארץ ואם
באפריקה .בחלק מן המקרים הצליחו העצורים לברוח ולהמשיך
בלחימה בשלטון הצבאי הבריטי.
אחת המינהרות המפורסמות היתה זו שנחפרה ממחנה המעצר
בלטרון .אחד ממשתתפי ה"פרוייקט" היה לוחם האצ"ל משה דולגין,
שהינו כיום יו"ר קרן תל חי .בימים אלה הוא העביר לארכיון של המכון
כמה מזכרות אישיות מאותה תקופה :אבן מסלע שנחצב על ידו
ב 13.10.47-בתוך מינהרת לטרון ,קופסת פח עם כדורי אקדח שהיו
בשימוש האצ"ל בלחימתו בבריטים ,וסמלים של משטרת המנדט.

כתב מר דולגין במכתב הלוואי" :המינהרה נחפרה ברוחב 50/50
ובאורך  100מ' ,חוזקה בתמיכות של עץ שפורק ונלקח מהצריפים
ומהמיטות שעליהן ישנו העצורים .המינהרה נתגלתה על־ידי
המשטרה יום אחד לפני הבריחה ,וזה היה בתאריך  ,29.11.1947יום
הכרזת מדינת ישראל באו"ם".
אכן ,כשם שההבדל הוא תהומי בין המחתרות העבריות הלוחמות
בשלטון הזר הבריטי ,לבין אירגוני הרצח הפלשתיניים בימינו ,בין
הלחימה בצבא זר אז לבין הרצון לפגוע באזרחים כיום רק משום
שהם יהודים  -כן ההבדל הוא תהומי בין יעוד המינהרות של האצ"ל
ולח"י ,לבין אלה של חמאס ושותפיו.

המשך מהעמוד הקודם

עושה זאת הטלוויזיה .אם בעבר המגמה הייתה פנייה לקראת הקהל
הרחב עם הסיומת "לך" ,היום המיקוד הוא כלפי עצמי " -לי" .לא
עוד המפלגה היא במוקד תשומת הלב ,אלא זה העומד בראשה.

]

המעצבים "האחים שמיר" ,היו חברי מפא"י וההסתדרות הכללית.
לכן ,כאשר רצה לאתר מיצירותיהם ,בא ,תחילה ,למכון לבון לתולדות
מפלגת העבודה .תוך שנבר בכרזות ,גילה להפתעתו כרזה שציירו
"האחים שמיר" עבור המפלגה הרביזיוניסטית ,שהתמודדה לכנסת
הראשונה .כך שהטריח עצמו לארכיון זבוטינסקי ומצא באוספיו אוצר
גדול .אלפי כרזות ששומרו במגרות ללא קטלוג או תיוק .הוא התנדב
לסייע בסידורן ,רישומן וקטלוגן .עבודה שנמשכה כשנתיים.
.
הפרסומאי ראובן אדלר ,ממשרד אדלר־חומסקי ,שניהל מערכת
הסברה בבחירות של שלמה להט לעיריית תל־אביב־יפו ,לכנסת של
רשימות "שלומציון"" ,הליכוד" ו"קדימה" ,ריתק את הקהל בסיפורים
מאחורי הקלעים של מסעי הפירסום ומערכות הבחירות.

המכון והספרייה הלאומית

אחרון הדוברים היה ד"ר חזי עמיאור ,אוצר ישראל בספרייה הלאומית.
לדבריו ,בעבר היו לוחות המודעות אמצעי תקשורת ראשון במעלה.
אנשים הקדישו זמן לקרוא את הפרסומים  -כרזות  -מעל גבי לוחות
המודעות .היום זה נחלת העבר.
בארכיון של הספרייה הלאומית במסגרת פרוייקט "מסע בזמן"
מצויים למעלה מ־ 150,000כרזות ,כאשר אחד השותפים שלנו
בנושא זה הוא מכון ז'בוטינסקי .ד"ר עמיאור ציין ,שמכון ז'בוטינסקי
היה אחד הראשונים שזיהה את המעבר בשימור תעודות מעידן
הדפוס אל העידן הדיגיטלי והמחשב .כבר היום ניתן למתעניינים לעיין
בעיתוני "המשקיף" ו"חרות" באמצעות אתר "עיתונות היסטורית"
באינטרנט.

הוא הסביר בהדגמה מצולמת את השינוי הרב שחל בעיצוב ובתוכן
של הכרזות .אם בעבר היה זה לוח המודעות ,הרי בעשורים האחרונים



המהדורה המדעית של כתבי ז'בוטינסקי:
הכרך השני  -ארץ ישראל א'  -נכנס לדפוס
וראשית ביקורתו על מדיניות הנציב העליון שנועדה להפיס את דעת
הערבים על חשבון העם היהודי.

אנו שמחים לבשר ,כי כרך ארץ ישראל א'  -השני במהדורה
המדעית של כתבי זאב ז'בוטינסקי  -נמסר לדפוס ,ובשבועות
הקרובים ייצא לאור .בכרך החדש כלולים  35פריטים  -מאמרים,
הרצאות ,נאומים ושירים.

בכרך זה מובאים מאמריו 'על קיר הברזל' ו'האתיקה של קיר
הברזל' ,שעיקרם הצורך להמשיך את המפעל הציוני למרות עמדות
הערבים והתנכלויותיהם .המאמר 'האתיקה של קיר הברזל' מובא
בשתי גרסאות .את הראשונה כתב ז'בוטינסקי ברוסית ב־ 1923ואת
השנייה כתב ביידיש ב.1933-

בראש מערכת הכתבים המדעים עומד פרופ' אריה נאור ולידו עורכי
משנה .בעריכת הכרך ארץ ישראל מסייעים עורך המשנה ד"ר יעקב
טובי ,המתרגם פטר קריקסונוב ,הארכיונאית אירנה ברדן ועורכת
הלשון נילי לנדסברגר .רכזת המערכת היא אירית סיון.

מעבר לשיקולי ביטחון וללחץ מדיני בשם שותפות אינטרסים ,דרש
ז'בוטינסקי לעמוד על המחויבות המוסרית שקיבלה עליה בריטניה
בהצהרת בלפור .לאורך כל הדרך פיתח את שיח הזכויות ההיסטוריות
וטבע את הסיסמה 'כולה שלי!' העוברת כחוט השני במאמריו,
בשיריו ובנאומיו.

לדברי פרופ' נאור ,זה הכרך הראשון בסדרה העוסקת בארץ־ישראל,
בזכות העם היהודי עליה ,בתביעה לשלימותה הגאוגרפית והמדינית,
בזיקת הזהות הלאומית היהודית לארץ ,במשטר השורר בה בתקופת
המנדט ובמשטר שיש לכונן בה בעתיד ,בסיכסוך המתגבר עם
הערבים ובהתפתחות היישוב.

בנוסף לכרך ארץ ישראל א' ,אנו שמחים לדווח ,כי מתקדמת
עבודת העריכה של כרכים נוספים בסדרה מיוחדת זו ,שמפיק מכון
ז'בוטינסקי בשיתוף עם מרכז מורשת מנחם בגין ובתקציב מיוחד
שהעמיד לצורך זה משרד ראש הממשלה :כרך לאומיות ליברלית
ב' עומד על סף השלמתו ,כרך מצב האומה א' העוסק במצבו של
העם היהודי ,נמצא בשלבי עריכה מתקדמים ,והוחל בעבודה על כרך
שעניינו השפה והתרבות העברית.

יצירתו של ז'בוטינסקי המובאת בכרך זה משקפת את צמיחתו
מאידאולוג ותועמלן ציוני לאחד האישים בעלי ההשפעה בגיבוש
האסטרטגיה הציונית בשלהי מלחמת העולם הראשונה ,ואת
התרחקותו ההדרגתית מעמדותיה של הנהלת התנועה הציונית,
תוך כדי פיתוח חלופה אסטרטגית ומנהיגותית לעמדותיה.
הכרך נפתח במאמריו היסודיים שפורסמו ברוסית בשנים הראשונות
לפעילותו הציונית ,ובהם העמיד את הזיקה לארץ־ישראל במרכז
ההוויה הלאומית .בהמשך מובאים דבריו כדובר המרכזי בדיון על
תביעות הציונים לקראת ועידת השלום בתום מלחמת העולם
הראשונה ,עמדתו הייחודית בפרשת תל חי ,תמיכתו במנדט הבריטי

בקרוב יוחל גם בעריכת כרך כתביו האחרונים של ז'בוטינסקי בשנת
 ,1940שנת הסתלקותו ,ובעריכת כרך ראשון בסדרת כתביו בענייני
כלכלה וחברה.

ז'בוטינסקי האקטואלי  -באיגרותיו מ־1938
מאוחדת ,הפעילות הדיפלומטית הענפה של ז'בוטינסקי לפתרון
מצוקתם של יהודי אירופה ,פעילותו הספרותית של ז'בוטינסקי,
ונושאים נוספים הקשורים לתנועה הרביזיוניסטית ולענפיה.

מפעל ההוצאה לאור של איגרות ז'בוטינסקי עושה בימים אלה
צעד נוסף ,עם צאתו לאור של הכרך השלושה־עשר .ההוצאה
משותפת למכון ז'בוטינסקי ולספריה הציונית שליד ההסתדרות
הציונית העולמית .כרך זה מכיל  257איגרות מן התקופה שבין
תחילת מארס  1938לבין סוף דצמבר  .1938מן האיגרות עצמן
ומאיגרות שנשלחו אל ז'בוטינסקי בתקופה הנדונה אנו למדים,
שאיגרות רבות מהתקופה זו לא נשתמרו או עדיין לא נחשפו.

וכמו תמיד משקפות האיגרות את אישיותו רבת הפנים של
ז'בוטינסקי ואת פועלו כמדינאי ,כמנהיג ציוני ,כהוגה ,כסופר ,כראש
תנועה פוליטית ,כראש בית"ר וכמפקד ראשי של הארגון הצבאי
הלאומי .ראוי לציין ,כי למרות העומס הרב שהיה מוטל על כתפיו
בתקופה הנדונה ,בשל פעילותו המדינית והתנועתית הענפה ,לא
זנח ז'בוטינסקי כליל את פעילותו הספרותית ואת ההגות.

עורך הכרך ,ד"ר משה הלוי ,מציין ,כי לאירועים הרי־הגורל שהתרחשו
בשנת  1938הייתה השפעה מכרעת על מצבם ועל גורלם של יהודי
אירופה וארץ־ישראל בשנה הנדונה ובשנה שלאחריה  -ערב פרוץ
מלחמת העולם השנייה ,וגם במהלך המלחמה.

סכנה קיומית

גם בכרך הזה כבקודמיו נדונים נושאים שהם אקטואליים לימינו,
עם השינויים הנדרשים ,למרות שחלפו מאז כתיבת האיגרות
שבעים ושש שנים ,ולמרות התמורות הגיאופוליטיות שנתחוללו
בעולם כולו ובאזורנו .כאז גם בימינו נמשך המאבק המדיני והצבאי
על זכותו של עם ישראל על ארצו; כאז גם בימינו מועלות הצעות
לפתרון הסיכסוך הישראלי־ערבי שלא ניתן לממשן.

במוקד הכרך הזה עומד המאבק להצלת יהודי מזרח אירופה
ומרכזה ,נוכח הסכנה הגוברת לקיומם הפיזי ,והמאבק לפתיחת
שערי ארץ־ישראל לעלייה המונית כמענה למצוקתם ,ובעת ובעונה
אחת לחיזוקו של היישוב היהודי בארץ־ישראל ,נוכח המדיניות
הבריטית והטרור הערבי.

כאז גם עתה מרחפת סכנה קיומית על חלקים מבני העם היהודי
בגולה ,בשל גאות האנטישמיות .וגם היום קיימים חילוקי דעות על
הדרך לפתרון הבעיות הללו .הקורא יוכל להתרשם באיזו מידה עדיין
אקטואליות עמדותיו של ז'בוטינסקי בתחומים הללו.

פעילות ספרותית

מלבד זאת כולל הכרך הזה מיגוון נושאים ,כגון :מסעו של ז'בוטינסקי
לדרום אפריקה; הטרור הערבי בארץ־ישראל; פרשת שלמה בן־
יוסף ואברהם שיין ומאבקו של ז'בוטינסקי להצילם מהגרדום; ועידת
אוויאן; עלייה ב' שאורגנה על־ידי התנועה הרביזיוניסטית; האירגון
הצבאי הלאומי; המתח בין התנועה הרביזיוניסטית לבין השמאל
בארץ־ישראל ,על רקע שבירת ההבלגה על־ידי האצ"ל; הניסיון
לאחד את שני אירגוני המחתרת; הניסיונות להשיב את ברית
הצה"ר להסתדרות הציונית הישנה; הניסיונות להקמת חזית ציונות

הכרך החדש יימצא בקרוב למכירה בחנויות הספרים
המובחרות ובמזכירות מכון ז'בוטינסקי במחיר של .₪ 80
מוצע לכל המעוניינים לרכוש את כל  13כרכי האיגרות שיצאו
עד כה ,במחיר הנחה יוצא מן הכלל של  ₪ 300בלבד.



חוק רמת הגולן חוקק לא
משיקולי "זכויות היסטוריות"
זאת גילה החוקר גיל ליטמן בטקס חלוקת
פרסי לימודים ומחקר לשנת תשע"ד שעמד
בצל "צוק איתן" * מרדכי שריג" :חבר פלמ"ח
הוא התורם הגדול של מכון ז'בוטינסקי"
טקס חלוקת פרסי לימודים ומחקר תשע"ד מטעם מכון ז'בוטינסקי
בישראל לזכרו של דוד רזיאל ,מפקד הארגון הצבאי הלאומי ,שנערך
במוזיאון ז'בוטינסקי ,ב־ 6באוגוסט  ,2014נפתח בדקת דומיה לזכר
חללי צה"ל האזרחים שנפלו במערכת "צוק איתן" וגם לזכר שלושת
הנערים שנחטפו ונרצחו בידי חוטפים טרוריסטים חברי "חמאס".
אמירה שטרן ,מנהלת הארכיון ,שהינחתה את הטקס ,העלתה על
נס את גבורת הלוחמים והאזרחים בעורף במהלך המערכה.
יו"ר הנהלת המכון מרדכי שריג בירך את החוקרים והתלמידים וכן
את בני המשפחות המעמידים לרשות המכון את הכספים לפרסים
וציין כי "חבר פלמ"ח הוא התורם הגדול של מכון ז'בוטינסקי".
יו"ר הוועדה האקדמית של המכון פרופ' אריה נאור ,בירך גם את
מנחי ומנחות עבודות המחקר .אחד מהם הוא פרופ' יחיעם ויץ,
מאוניברסיטת חיפה ,שכבר העמיד דור שלישי של סטודנטיות
וסטודנטים העושים עבודות מחקר על ז'בוטינסקי  -המנהיג הציוני
ומשנתו .הוא סקר את פעולת המכון בהפצת משנת ראש בית"ר
וברך את כלות וחתני הפרסים שיילכו מחיל אל חיל.

תכלית קיומו של עם

גיל ליטמן ,איש "קול ישראל" ,בירך בשם מקבלי פרסי המחקר.
ליטמן שהוא בן של חבר בית"ר צבי ליטמן ושרה ,ניצולי שואה,
שנשלחו על־ידי השלטונות הבריטיים למחנות המעצר בקפריסין,
שילב בדברי ברכתו מובאות ממאמרי ז'בוטינסקי .בדבריו אמר:
"היצירה הלאומית־הרוחנית היא תכלית קיומו של כל עם ,ואם לא
לשם יצירה ,אין לו לשם מה להתקיים ".כך קבע זאב ז'בוטינסקי .וכך
מגדיר הלשונאי הדגול אבן־שושן את המושג "פרס"" :מענק כבוד

גיל ליטמן" :מענק של כבוד והערכה"

והערכה ,הניתן לגמול על הצטיינות בתחום מסויים" .זוהי הגדרתו
הרשמית של המושג "פרס".
במענק שאנחנו מקבלים הערב ,עמיתי החוקרים ואני ,נמזגים
השניים ,והופכים למושג אחד ברוח אמירתו של זאב ז'בוטינסקי
שבה פתחתי .בשם חברי ובשמי ,אנחנו מבקשים להודות מקרב
לב לאנשי המכון ולבני משפחות התורמים ,שמצאו לנכון להעניק
פר ֵסי הצטיינות ,ולא פחות מזה  -מעודדים אותנו להמשיך
לנו ַ
במחקר ומאפשרים לנו להתמיד במאמצינו הצנועים לתרום ליצירה
הרוחנית־אקדמית בישראל ,כמאמר ז'בוטינסקי ,האינטלקטואל
ואיש הרוח האולטימטיבי .וזאת במיוחד בימים אלה ,שבהם חשיבותם
של מחקרים במדעי הרוח והחברה נדחקת לקרן זווית בתודעה של
קברניטי המדינה.

על הצדק לנצח

לא תסולא בפז חשיבותו של המחקר האקדמי של מדעי הרוח,
בעיקר זה המתקשר לפועלם של ז'בוטינסקי ותלמידיו .כי הרי גם
האוחזים כיום בהגה השלטון נמנים עם תלמידיו של המורה הדגול
(או לכל הפחות מתיימרים להיות תלמידיו וממשיכי דרכו) .וברוח
ימים אלה של רעמים ,ברקים ,אש ותימרות עשן ,ימים שבהם
שוב נדרשים צעירים ישראלים להוכיח כי לא פסה מישראל רוח
ההתנדבות ,הגבורה ,הסולידריות ואמונה בצדקת הדרך ,אני מבקש
לסיים בציטוט נוסף מפי זאב ז'בוטינסקי ,שנכון ,למעשה לכל עת:

המשך בעמוד הבא
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הזמרת חני דינור שרה משירי ז'בוטינסקי ונעמי שמר

"ואם העניין צודק הוא  -הרי על הצדק לנצח ,מבלי שיושם לב
להסכמתו או אי־הסכמתו של מישהו .ואם יוסף ,או שמעון ,או
איוואן ,או אחמד רוצים למנוע את ניצחונו של העניין הצודק ,מכיוון
שאין הדבר נוח בשבילם ,הרי חובה היא למנוע בעדם שהפרעותיהם
תוכתרנה בהצלחה; ואם ברצונם להשיג את מבוקשם על ידי שימוש
באלימות ,יש להשתמש בכוח הביצוע הממלכתי ובהגנה עצמית,
כדי לסכל את מזימתם .זהו מוסר בכל חברה הגונה  -ומוסר אחר
איננו בנמצא".

הזוכים בפרסים
לסטודנטים וחוקרים
לשנת תשע"ד

יוצא לאור ע"י מכון ז'בוטינסקי בישראל
מייסד ומנהל ראשון :ד"ר יוסף פעמוני ז"ל
גליון מס'  54חשון תשע"ה ,נובמבר 2014

מקבלי הפרסים ביחד עם פרופ' אריה נאור ,מרדכי שריג ,אמירה שטרן ,פרופ' יחיעם וייץ ויוסי אחימאיר

מקרן ע"ש חיים שיף למורשת ,תרבות ואמנות
גיל ליטמן  -עבודת גמר לאחר קבלת תואר שני ,אוניברסיטת חיפה:
הימין הישראלי ורמת הגולן 1981 - 1948 ,יחסן של מפלגות חרות,
גח"ל והליכוד בהנהגת מנחם בגין כלפי רמת הגולן ,מקום המדינה
ועד חקיקת 'חוק הגולן'
מקרן ע"ש ד"ר אלכס רפאלי
צחי סולומוביץ  -עבודת גמר לאחר קבלת תואר שני ,אוניברסיטת
חיפה :הוויכוח בתנועת החרות על ההצטרפות להסתדרות הכללית
ועל הקמת סיעת 'תכלת לבן'
מקרן ע"ש חיים קוליץ
אלונה הורנשטיין  -עבודת גמר לתואר שני ,אוניברסיטת אריאל:
ראשית ההתיישבות באלון מורה בפרספקטיבה היסטורית
מקרן ע"ש צבי הדסי ואריה מהולל
איציק פס  -עבודת גמר לתואר שני ,אוניברסיטת בר־אילן :ישראל
אלדד נושא דגל חזון 'ארץ ישראל השלימה'1967 - 1948 ,
מקרן ע"ש חיים שיף למורשת ,תרבות ואמנות
ארנון כהן  -עבודה סמינריונית לתואר ראשון ,אוניברסיטת חיפה :נתן

המשך מהעמוד הקודם

פרידמן־ילין  -איש קצוות :מאידאולוגיה פארדוקסלית לכשלון פוליטי
מקרן ע"ש מנחם איגלר
אלומה פלורסהיים־שוהם  -עבודה סמינריונית לתואר ראשון,
האוניברסיטה העברית :ז'בוטינסקי  -לאומיות ליברלית והמדינה
שלא היתה
מקרן ע"ש ד"ר יעקב (קובה) שכטר
טליה טאוב־אסולין  -עבודה סמינריונית לתואר ראשון ,אוניברסיטת
בר־אילן' :שני האליהו' ושאלת החנינה :סיפור גבורה או חוסר
ברירה?
מקרן ע"ש חיים גלזר
אלכס פוגורלוב  -עבודה סמינריונית לתואר ראשון ,אוניברסיטת בר־
אילן :הפרקליט אוסקר גרוזנברג ,שניצח במשפט עלילת־הדם נגד
מנדל בייליס
מקרן ע"ש חיים משה צירין
מאיה מיוחס  -בית הספר התיכון שליד האוניברסיטה העברית:
'ברית הבריונים' והשפעתה על היישוב היהודי כנגד הבריטים

ולימים נשיא צרפת ,הוא נשאל לגבי שטחים בסוריה (רמת הגולן),
ואמר ,כי אין לנו תביעות" ,זולת הנקודות השנויות במחלוקת".

]

לאחר מכן הירצה גיל ליטמן על נושא עבודתו בנושא "הימין הישראלי
ורמת הגולן" ,וציין ,כי רק לקראת הבחירות לכנסת העשירית (יוני
 )1981התייחס הליכוד בהנהגתו של מנחם בגין לכך שרמת הגולן
צריכה להיות חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל .זה גם ההסבר לחוק
רמת הגולן ,שהובא לאישור הכנסת ביום  14בדצמבר  ,1981עבר
בשלוש קריאות ,והפתיע גורמים שונים בישראל ובעולם.

גם מאוחר יותר ,לאחר מלחמת ששת הימים ( ,)1967גילה בגין
נכונות לפתרונות מדיניים שונים לגבי רמת הגולן ,שלא כללו סיפוח
השטח למדינת ישראל .כאמור ,רק לקראת הבחירות לכנסת
העשירית ,משיקולים שונים ולאו דווקא אלה של זכויות היסטוריות,
יזם ראש הממשלה המנוח את "חוק רמת הגולן".

לדבריו ,בעבר יחסו של בגין לחלק זה של ארץ־ישראל היה קצת
שונה .בפגישתו ,של בגין בפאריס ,ביוני  ,1952עם הגנרל שארל דה־
גול ,מי שעמד בראש "צרפת החופשית" במלחמת העולם השנייה,

את הערב החגיגי ,שנערך במהלך הפסקת האש הראשונה ב"צוק
איתן" ,הנעימה הזמרת הנודעת חני דינור  -בשירי ארץ־ישראל של
ז'בוטינסקי ,רחל ,נעמי שמר ,בליווי צלילי הגיטרה של גדי ציקמן.
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כאשר ח"כ אסתר רזיאל־נאור
לחמה להנחלת המורשת הרוויזיוניסטית
מכון ז'בוטינסקי העניק זו פעם שנייה את המלגה לדוקטוראט ,בטקס שנערך בצל
"צוק איתן" * הזוכה  -הסטודנטית מ"בר אילן" נעמה טייטלבאום־קריא
"ח"כ אסתר רזיאל־נאור לחמה כאשת חינוך ,בין כלל קרבותיה,
להנחלת המורשת וההיסטוריה הרוויזיוניסטית בעיקר בבתי־הספר
 היסודיים והתיכוניים כאחד  -להכרה ביוצאי מחתרת האצ"לכיוצאי ה'הגנה' לעניין זכויותיהם ,וגם להוקרה והכרת מכון
ז'בוטינסקי  -דבר הניתן לראות זאת בתחלופת המכתבים בינה
ובין מנהל מכון ז'בוטינסקי בדבר בקשת עזרה להכרה ותמיכה
במכון ,וכן בעת הדיונים בוועדת החינוך על חקיקת חוק הארכיונים,
דיונים אשר נערכו בין שנים ."1954-1953
דברים אלה אמרה הסטודנטית מאוניברסיטת בר־אילן ,נעמה
טייטלבאום־קריא ,אשר זכתה במלגת מכון ז'בוטינסקי לכותב
עבודת דוקטור ,על־שם פרופ' מנחם לוין ורעייתו רחל זכרם לברכה,
בטקס שהתקיים במוזיאון ז'בוטינסקי ביום ראשון .21.9.14
את התעודה ופרס המלגה (בשלב זה
שליש מהסכום הכולל) היא קיבלה מידי
מנהלת הארכיון אמירה שטרן ,שקראה
את נימוקי הוועדה האקדמית .נעמה
טייטלבאום־קריא כותבת דוקטורט על
דיוקנה המנהיגותי של מפקדת באצ"ל
וחברת הכנסת אסתר רזיאל־נאור.
לדבריה ,ח"כ רזיאל נאור ראתה
את החשיבות בחינוך להיסטוריה
רוויזיוניסטית ,לא רק כי היא שייכת
לתנועה זו ,מאמינה בערכיה ,אותם
ינקה כבר מבית הוריה ,אלא מתוך הבנה
כי יש בחינוך להיסטוריה  -חינוך ונטיעת
אסתר רזיאל־נאור ז"ל
ערכים בדור הבא" .כיום ברור לכולם
כי חלק־הארי מקרבותיה של רזיאל־
נאור השתלמו :ז'בוטינסקי והתנועה הרוויזיוניסטית נלמדים בפרקי
ההיסטוריה בבתי־הספר ,ואני בטוחה שהיא מהווה תשתית לגבורת
עמנו בהווה".
את הטקס הינחה מנכ"ל המכון יוסי אחימאיר ,אשר נשא תחילה
דברים על "האירוע המשמעותי ביותר שעברנו בשנה היוצאת — 'צוק
איתן'"( .ראו עמ'  ,)3בטקס החגיגי השתתפו כמה מבני משפחתם
של רחל ומנחם לוין ,והנכדה ענת דינור נשאה דברים לזכר סבתה
וסבה ,שהיה חבר הוועדה האקדמית של מכון ז'בוטינסקי.
בתום הטקס השמיע אורח הכבוד ,השגריר ד"ר דורי גולד ,את "הרצאת
ז'בוטינסקי" השנתית ,שנדחתה בגלל "צוק איתן" ,והמציינת מלאות
 74שנים לפטירת זאב ז'בוטינסקי( .על הרצאתו — ראו עמ' .)5
זו פעם שנייה שמכון ז'בוטינסקי מעניק את המלגה (בסך כולל של
 50אלף  )₪לכותב־ת עבודת דוקטור .סטודנטים באוניברסיטות
בארץ ,המבקשים פרטים על מלגת המכון לעבודת דוקטור ע"ש
פרופ' מנחם לוין ורעייתו רחל ,לשנת תשע"ה ,מתבקשים לפנות
אל מזכירת הוועדה האקדמית אמירה שטרן בטלפון 5287320־,03
שלוחה  ,3בשעות העבודה.
המלגה נבחרת על־ידי הוועדה האקדמית של המכון ומוענקת בסמוך
ליום פטירתו של ראש בית"ר.

משמאל תעודת המלגה ונימוקי השופטים
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נעמה טייטלבאום־קריא בטקס,
בחברת קודמה לקבלת מלגת לוין ,יגאל לפידוס

יוצא לאור ע"י מכון ז'בוטינסקי בישראל
מייסד ומנהל ראשון :ד"ר יוסף פעמוני ז"ל
גליון מס'  54חשון תשע"ה ,נובמבר 2014

פרופ' יגאל שפי מציג את פרשת בקעת הירדן
במלחמת העולם הראשונה

דוד אליאני נושא דבריו ,האלוף (מיל) עוזי דיין ,ח"כ עמר בר־לב,
ופרופ' אודי לבל  -מאזינים

בקעת הירדן :יש חלופות לחרם האירופי
דיון רב משתתפים על עתיד האזור שבו גרים כבר  7000מתיישבים ב־ 22יישובים וניתנת פרנסה
לאלפי ערבים * פרופ' אודי לבל :השקט הביטחוני עלול לייצר מחשבה ,שאפשר לצאת מן האזור * ח"כ
עמר בר־לב :פינוי  -רק בהסדר שלום * אלוף (מיל') עוזי דיין :לא מוותרים על נכסים אסטרטגיים
בקעת הירדן הרחוקה בתודעה הישראלית שנות אור ,מחוברת אל
המרכז בכבישים רחבים באורך של  75ק"מ בלבד .שעה ומשהו
נסיעה רגילה ברכב .על בקעת הירדן  -עבר ,הווה ,עתיד ,יוחד ערב
עיון במכון ז'בוטינסקי ,ביום ראשון 25 ,במאי .2014

אחר .למרות שהגדוד העברי ה־ 38וחלק מהגדוד ה־ 39נטלו חלק
שולי בכיבוש מעברות הירדן ,קיבלו משימה לתפוס את גשר אום־
שורט ב־ 23בספטמבר  - 1918הפעולה הקרבית היחידה ללא קרב
בו גם נטל ז'בוטינסקי חלק כמפקד פלוגה.

רבים באו להאזין לדברים שנשאו :דוד אלחייני ,ראש המועצה האזורית
בקעת הירדן ,הפרופסורים יגאל שפי ואודי לבל ואנשי הביטחון :האלוף
(מיל') עוזי דיין וח"כ אל"מ (מיל') עמר בר־לב ,ממפלגת "העבודה".

הפכים בדעת הקהל
פרופ' אודי לבל ,חבר הוועדה האקדמית של מכון ז'בוטינסקי ,דיבר
על ההפכים בדעת הקהל כתוצאה מהפער שבין המציאות הנתונה
לבין הבנתה על־ידי הציבור הרחב .שקט ביטחוני ,כשהטרור איננו
על סדר־היום ,מייצר מחשבות שניתן לצאת מאותו תא שטח רגוע.
בקעת הירדן שקטה זה שנים רבות והשקט עלול להביא אנשים
למחשבה שאין הוא חיוני לביטחון המדינה.

עבודה חלוצית

דוד אלחייני אמר כי חלפו כבר  47שנים מאז ששת הימים והאזור
מוכה השרב ,החום ,סופות החול ותנאי אקלים קשים ,נהפך לגן
פורח בזכות עבודה חלוצית של למעלה מ־ 7000מתיישבים ב־22
יישובים ,כולל משקי חרות־בית"ר והיישוב העירוני מעלה־אפרים.
לדבריו ,היום אין בית ריק בבקעה .איכות חיים טובה ,ביישובים בריכות
שחיה ,גני ילדים ומוסדות תרבות .הבקעה משתרעת על שטח שהוא
 14.1%מיהודה ושומרון ,אך עם אוכלוסייה פלשתינית דלילה .אלפים
מהם מוצאים מקומות עבודה ביישובים היהודיים .לא בכדי הבקעה
שקטה ,היחסים עם השכנים טובים וקיים אינטרס כלכלי.
החרם הכלכלי של מדינות השוק האירופי נגדנו  -אמר אלחייני  -מסב
לנו נזקים של  100מיליון שקלים .אך לא אלמן ישראל .גילינו שווקים
חלופיים לתוצרת החקלאית שלנו  -לרוסיה ,למדינות מזרח אירופה
למדינות נוספות על פני כדור הארץ" .את התמרים ,האירופאים לא
מחרימים .למה? אנחנו  40%מהשוק האירופי המשותף .בנקודות
מסוימות כשיש מחסור באותן מדינות לתוצרת חקלאית ,כמו פלפל,
והם לוחצים עלינו לספק ,אנחנו משיבים' :לא ,תודה!' גם לנו יש
גאווה לאומית".
פעולה קרבית
פרופ' יגאל שפי ייחד דבריו להיסטוריה של האזור בתקופת מלחמת
העולם הראשונה ( .)1918 - 1914דבריו לוו בשקופיות ובתצלומים.
הוא דיבר על מורשת מול היסטוריה .על היערכות צבאות תורכיה
והבריטים באזור זה שעד לקראת תום המלחמה הייתה חזית שולית.
הוא סיפר על בקעת הירדן בתור ציר חשוב שפתחו השלטונות
העות'מאנים במלחמת העולם הראשונה לשינוע תבואה מהגדה
המזרחית של נהר הירדן לגדה המערבית .לצורך זה הכניסו לים
המלח סירות מנוע.
ממכתבי החיילים ניתן ללמוד על היותו של אזור זה מוכה קדחת
ומחלות זיהומיות ,על סבל החיילים מהחום ומתנאי השרב והמדבר
הקשים .אולם מה שלגבי האירופאים ההיסטוריה של המערכה
בבקעת הירדן היא שולית ,הרי לגבי ההיסטוריה הציונית יש לה מימד

ולהיפך  -אזור מוכה טרור ומתח ביטחוני ,מייצר תחושה של חיוניות
שאין לוותר עליו .התשוקה לשקט היא סוג של מנוף למציאת
פתרונות מרחיקי־לכת.
לדבריו ,בקעת הירדן נתפסה בסקרי דעת־הקהל כלא־רלוונטית
בסכסוך הישראלי־ערבי .ולכן ,נחשבת כ"בתולה" מבחינת התפיסה
הפוליטית .היא מחוץ לבעיה הפלשתינית .במיוחד ,לאחר ההסכם
עם ממלכת ירדן לפני עשרים שנים.
ח"כ עמר בר־לב הדגיש כי ההתיישבות בארץ־ישראל היא הציונות
עצמה .כך היה לאורך ההיסטוריה הציונית .התיישבות לאורך הגבולות
היא הביטוי לריבונות הישראלית .הוא מאמין בהסכם שלום עם
הפלשתינים ,אולם הוא מכיר בחשיבותה של ההתיישבות היהודית
בבקעת הירדן ,שחלקה הגדול נעשה בעידודה של תנועת העבודה.
כל בקעת הירדן רוחבה  15ק"מ" .אני לא אומר שזה לא חשוב ,אבל
פחות ממה שהיה בעבר .הכול בתנאי שיש הגעה להסדר [שלום]
עם הצד השני" .גם לדעתו ,בקעת הירדן צריכה להישאר בריבונות
ישראלית אם אין צד להסכם.
עמדת רבין
לעומתו אמר אלוף (מיל') עוזי דיין כי "צריך את בקעת הירדן גם
בהסכם שלום" .לדבריו ,קווי  1967הם סיבה למלחמה .ולכן ,גם יצחק
רבין ,רמטכ"ל צה"ל ,שר הביטחון וראש הממשלה ,הבין כי בכל
הסדר תהיה בקעת הירדן ישראלית במובן הרחב של המושג.
לדבריו ,דווקא המצב המעורער היום בקרב מדינות ערב ממזרח לירדן
(עיראק ,סוריה) מחייב עירנות ולא שאננות .לא בונים ביטחון על
היכולות או הכוונות של הערבים .הכלל המנחה הוא ,שלא מוותרים
על נכסים אסטרטגיים .ואין לכך כל קשר אם יהיה או לאו הסכם
שלום .לצורך לחימה בטרור הערבי זקוקים לבקעת הירדן.
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"לחימה
חכמה,
מלאת
השראה"
שר הביטחון משה בוגי יעלון נושא ברכתו לכנס  70שנה להכרזת המרד

מכון ז'בוטינסקי בישראל ,מרכז מורשת מנחם בגין וברית חיילי האצ"ל ,ציינו במשותף,
בכנס מרשים ,מלאת  70שנה להכרזת המרד על־ידי האצ"ל * מרדכי שריג :ההיסטוריה
כבר פסקה מי גירש את הבריטים מארץ־ישראל
במלאת  70שנה להכרזת המרד של האצ"ל בשלטון המנדט
הבריטי ,ערכו במשותף מכון ז'בוטינסקי ,מרכז מורשת מנחם בגין
וברית חיילי האצ"ל ,ערב לציון התאריך ההיסטורי ,שהיה אבן ציון
חשובה בדרך אל יציאת הבריטים והקמת המדינה.
מאות מוותיקי המחתרות ,תנועת ז'בוטינסקי וצעירים ,באו לאולם
בבית ציוני אמריקה בתל־אביב ,להאזין לדברי שר הביטחון משה
בוגי יעלון ,הרצל מקוב ,ראש מרכז בגין ,ויאיר אסיסקוביץ ,יו"ר ברית
חיילי האצ"ל .הם שרו יחד עם רוחמה רז משירי האצ"ל ,בית"ר
וז'בוטינסקי .כמו כן צפו במיצג תמונות היסטוריות שהכין והציג איש
"קול ישראל" דן כנר.
דברי ברכה בשם מכון ז'בוטינסקי ,נשא יו"ר ההנהלה ,מרדכי שריג,
לשעבר איש האצ"ל ,וכך אמר:
" 70שנה חלפו מאותו בוקר קר וגשום של תחילת פברואר  ,1944עת
מכל קיר זעקו כרוזי האירגון הצבאי הלאומי בארץ־ישראל ,המכריזים
מרד נגד השלטון הבריטי .הזקנים שבינינו ,שהיו אז נערים ,יזכרו
בוודאי את הבוז והלעג של ראשי היישוב ושל העיתונות העברית,
שעיקרה היתה כפופה למדיניות המוסדות היישוביים ,על הכרזת
המרד .כמה נשמעה הקריאה המלגלגת על "כמה נערים עם כמה
אקדחים שיכניעו את האימפריה הבריטית".

שבירת גרדומים

אבל את הלוחמים לא הרתיעו לא האימפריה מצד אחד ,ולא הלעג
והבוז מן הצד האחר .לאחר מלחמה שנמשכה כארבע שנים,
מלחמה של הקרבה ,נחישות ודבקות במטרה תוך לחימה חכמה,
מלאת השראה ,שהתנהלה גם באקדחים אבל גם בשוטים ,בשבירת
גרדומים ובניפוץ גאוות האימפריה הבריטית ,נסתיימה המלחמה
בניצחונם של הנערים עליהם לגלגו כל־כך.
ביום ה־ 15במאי  1948פירסמו משרד המושבות ומשרד החוץ
הבריטי הודעה משותפת בדבר סיום המנדט הבריטי בארץ־ישראל.
מהודעה זו שנכתבה כאמור אנגלית ,ארשה לעצמי לצטט את
הדברים בתרגומם העברי:

'הוכח כי שמונים וארבעה אלף החיילים ...לא היו מספיקים כדי לקיים
את החוק והסדר לנוכח מערכת הטרור שנוהלה על־ידי כוחות יהודיים
מאורגנים ברמה גבוהה ,בהיותם מצויידים בכל כלי הנשק של חיל
רגלים מודרני .מאז גמר מלחמת העולם השניה נהרגו  338נתינים
בריטים בארץ־ישראל ,בעוד שההוצאה על הכוחות הצבאיים בה
עלתה למשלם המיסים הבריטי  100מליון לירות שטרלינג ....על־פי
כוונותיהם המוצהרות של היהודים הקיצוניים הוכח ,כי אובדנם של
עוד חיי אדם בריטיים הוא בלתי נמנע .בנסיבות אלו החליטה ממשלת
הוד מלכותו להביא לסיומו את המנדט שהופקד בידיה ולהיכון לפינוי
כל הכוחות הבריטיים מארץ־ישראל בכל ההקדם האפשרי'".
דומה שהודעת בעל־דין טובה מזו אי אפשר לספק ,הלעג והבוז
ללועגים ולבזים .ההיסטוריה שפטה כבר מי גרש את הבריטים
מארץ־ישראל.

"זוהי מלאכתך שלך"

מר שריג הדגיש :דומה שאין טוב מלצטט את דברי ראש בית"ר שעזב
בפעם האחרונה את המחנה הצבאי בראשון־לציון .אף כי הדברים
כוונו לחיילי הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה ,יכולים
אנו ,תלמידיו של זאב ז'בוטינסקי ,לראותם כאילו נאמרו לנו:
'אתה תחזור אל בני משפחתך ושם לכשתעיין פעם בעיתון תקרא בו
בשורות טובות על חיי חירות של יהודים בארץ יהודית חופשית  -על
בתי מלאכה וקתדראות ,על שדות חריש ותאטראות ,ואולי גם על
צירים ווזירים ושקוע תשקע בהרהורים והעיתון יישמט מן היד ותזכור
את עמק הירדן ואת המדבר מאחורי רפיח ואת הרי אפרים מעל לאבו
עין .התעורר אז וקום ,גש אל המראה והסתכל בגאון בפניך ,הזדקף
והתמתח והצדע :זוהי מלאכתך שלך'".
מרדכי שריג סיים באומרו ,כי מכון ז'בוטינסקי רואה לנגד עיניו את
הקניית המורשת של תנועת ז'בוטינסקי לשלוחותיה השונות כחלק
חשוב ביותר בחינוך הדור הצעיר בישראל .הכרת המשנה החברתית,
הכלכלית והמדינית של זאב ז'בוטינסקי היא חלק חשוב מן החינוך
לאזרחות טובה .על כן נמשיך לשקוד על טיפוח המכון כדי שימלא
את יעודו כראוי.
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חבורת בורשצ'וב 40 :נערים יהודיים
נלחמים ב־ 1400חיילים גרמנים

יוצא לאור ע"י מכון ז'בוטינסקי בישראל
מייסד ומנהל ראשון :ד"ר יוסף פעמוני ז"ל
גליון מס'  54חשון תשע"ה ,נובמבר 2014

"בני הדור השלישי והמבוגרים
מובילים את הנחלת זיכרון
השואה והגבורה .אני ,דור
שני לשואה .ועל בני דורנו
ההתעניינות בנושא זה־
דילגה ".דברים אלה אמר
החוקר והסופר שלמה
בהרצאתו
אברמוביץ,
המרתקת ,תחת הכותרת
"עד הכדור הלפני אחרון",
שנשא במכון ז'בוטינסקי
בתל־אביב ,במוצאי יום
הזיכרון לשואה ולגבורה
תשע"ד.
מחקרו מתבסס על סיפור
בהתהוות .דרמה מתמשכת.
חומר שנערם תוך כדי תחקיר
ותשאול עדים שעדין חיים
נפתחים
חלקם
וזוכרים.
לאחר עשרות שנות שתיקה
והתכנסות והדחקה .אברמוביץ

בני הנוער היהודי בבורשצ'וב  -טרם השואה

והיום באוקראינה .בני נוער
בורשצ'וב"-
"חבורת
שנתגבשה באותם ימים של
אביב  1942ליחידת פרטיזנים.
רובם של הנערים היו חברי
תנועת בית"ר בעיירה או
בעיירות הסמוכות.

ברשתות
רבות
הסתייע
החברתיות של המרשתת
(אינטרנט) ,כמו "פייסבוק".
"סטטוס"
פירסם
הוא
ולהפתעתו קיבל תוך זמן קצר
פניות רבות גם מצד ניצולי
שואה .אנשים ,שבדרך כלל,
אינם גולשים באתרים אלה.

אותם בני נוער התארגנו,
לאחר האקציה של ספטמבר
 ,1942לחבורה שהקיפה
עשרות חברים .בין הבולטים
באותה חבורה שזכתה גם
לכינוי ביידיש "בארשטשיווער
באנדע" ("כנופיית בורשצ'וב")
היו :וולף אשנדורף ,מפקדה
הראשון ,יואל וינטראוב ,קלמן
שוורץ ,יוסף שוורץ ,בייריש
צוקר ,אחיו יהושע צוקר

מאז האירוע במכון ,חומר נוסף
מגיע מפעם לפעם אל שלמה
אברמוביץ ,אשר מכין ספר על
הפרשה הכאובה הזאת.

החוקר שלמה אברמוביץ

המחקר התמקד על תמונת
מחזור של בני נוער יהודי
על רקע מבנה בית הכנסת
בעיירה בגליציה .אז ,בין שתי
מלחמות עולם  -בפולין,

פרס ראש הממשלה והנשיא ל"כסלע איתן"
משרד ראש הממשלה הודיע ליוסי אחימאיר ,מנכ"ל המכון ,כי ועדת פרס ראש הממשלה ונשיא המדינה
החליטה להעניק לו את הפרס לשנת תשע"ד על הספר "יצחק שמיר כסלע איתן".
הספר ,שראה אור בשנת  2008על־ידי מכון ז'בוטינסקי וידיעות־ספרים ,נערך על־ידי אחימאיר ,עוצב
באופן מרשים בידי אילן הגרי וזכה לתמיכת בני משפחתו של יצחק שמיר.
בספר שראה אור עוד בחייו של ראש הממשלה לשעבר ,כ־ 35פרקי עדות .תיעוד וזיכרונות על שמיר,
ובנוסף נכללו בו כמה מנאומיו החשובים.
"היוזמה להפיק את הקובץ על־ידי מכון ז'בוטינסקי באה כדי לקבץ ולהציל פרקי עדות של אישים שונים,
שדרכם הצטלבה עם דרכו של יצחק שמיר ,בין אם במחתרת לח"י ,בין אם במוסד ובין אם בכנסת
ובממשלה"  -אמר אחימאיר .הוא הזכיר כי שמיר היה יו"ר כבוד של המכון.
לדאבון הלב ,שישה מהכותבים כבר הלכו לעולמם :מנחם לוין ,יעקב בנאי ,אהרון אמיר ,מייק הררי ,יוסף
חריש ,צבי (הרי) הורביץ ,זכרם לברכה.
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ורעייתו נוסיה צימט־צוקר.
יהושע הפך לימים למפקד
הכוח.
בתושייה ,בגבורה ,שרדו בני
החבורה בתנאים הקשים
ובאווירה העוינת ליהודים
גם מצד פרטיזנים פולנים,
אוקראינים ורוסים .הם הצליחו
לשחרר מבתי כלא אסירים
יהודיים ,לתקוף בסיסים של
("באנדרה"),
אוקראינים
משתפי פעולה עם הגרמנים;
ואף לפשוט  40 -נערים
יהודיים  -על יעדים של הצבא
הגרמני ולהתגונן מול 1400
חיילים גרמנים המצוידים
בנשק מתקדם ,בטנקים,
בשריוניות וברכב קרבי אחר.

תמונה והקדשה
למזכירה הנאמנה בדרא"פ
תמונה של זאב ז'בוטינסקי עם הקדשה בכתב ידו נתרמה למכון
ז'בוטינסקי על־ידי שרה אולקניצקי (משמאל) ,מוותיקות תנועת
ז'בוטינסקי ובית"ר .ז'בוטינסקי הקדיש את התמונה לבת דודתה של
גב' אולקניצקי  -דורה שפירא ז"ל ,ילידת דרום־אפריקה ,שנפטרה
לפני כ־ 20שנה .לדברי שרה ,בכל ביקור של ראש בית"ר בדרום־
אפריקה ,דורה שימשה לו כמזכירה .לאחר מותה ,הועבר הצילום עם
ההקדשה לרשות בת־הדודה בתל־אביב ,עד שנמסר עתה למשמרת
בארכיון של המכון.

חיסול ברנדוט :הכתובת היתה על הקיר
"לשוא עמלך ,רוזן ,לא תהיה נסיך ירושלים!"" ,ירושלים שלנו הכתובת היתה רשומה על הקיר ,האזהרות הושמעו  -סיפר החוקר
 שטוקהולם שלך!"  -כך נאמר בכרזות שניתלו בחוצות עופר רגב ,מחבר הספר "נסיך ירושלים ,פרשת ההתנקשות ברוזןירושלים כנגד מתווך האו"ם הרוזן השוודי פולקה פון־ברנדוט ,ברנדוט"  -בערב שהוקדש לחיסולו של המתווך האנטישמי ,במלאת
בשנת קום המדינה .1948
חמש שנים לפטירתו של מתכנן הפעולה ,יהושע זטלר ז"ל .היה ברור,
כי מרגע שנתקבלה ההחלטה  -ברנדוט היה בן־מוות.
בערב רב המשתתפים במוזיאון ז'בוטינסקי ,שהתקיים ב־,29.5.14
בנוכחות האלמנה בלה זטלר ,בעצמה לוחמת לח"י ,הבת אפרת ובני
המשפחה ,ורבים מוותיקי לח"י ,סיפר רגב על שאיפתו של ברנדוט
להיות המושל הראשון של ירושלים ,שתהיה עיר בינלאומית .במילים
אחרות :ירושלים מחוץ לריבונות מדינת ישראל.

סיכול המזימה

יהושע זטלר הגיע לירושלים כדי לסכל את המזימה  -אמר רגב .לדידו
של מי שהיה מפקד לח"י בירושלים ,אם ירושלים היא "מחוץ לתחום",
כי אז "בשביל מה צריך מדינה?" וכך חזר אל העיר ,כשהוא נודר לא
לעזוב אותה עד שתהיה לבירת ישראל.
לדברי המרצה ,מטרתו של ברנדוט היתה להחזיר את המנדטור
הבריטי לארץ .נטיותיו האנטישמיות היו ברורות" :הוא היה הראשון
שנכנס למחנה ברגן־בלזן עם שיחרורו ,אבל כשהגיע לביקור במחנה
הפליטים ג'ילזון ,ליד רמאללה ,כתב כי היה זה "המראה הנורא ביותר
שראה אי פעם".
שתי האחיות לוחמות לח"י  -רות עמיקם (מימין) ובלה זטלר

חולייה של ארבעה אנשיי לח"י לשעבר ,שקראו לעצמם "חזית
המולדת" ,ביצעה את החיסול בלב ירושלים .האיש שירה עשרות
כדורים במתווך הפרו־ערבי היה יהושע כהן ,לימים ידידו הקרוב ביותר
של דוד בן־גוריון בשדה־בוקר ושומר ראשו .בן־גוריון עצמו התבטא ,כי
"מי שחשד בברנדוט שהינו סוכן בריטי  -אינו חושד בכשרים".

חזון עיוועים

מנחה הערב ציטט מתוף ספרו של יהושע זטלר "לוחם חרות
ירושלים" ,שיצא לאור שנתיים לפני מותו ,דברים אלה" :ההחלטה
המשמעותית ביותר שקיבל יהושע זטלר היתה הוצאתו להורג של
ברנדוט ,ערב צאתו לעצרת האו"ם ,שעמדה לקבל את תכניתו .תכנית
זו כללה את שיבת מאות אלפי הפליטים הערבים לבתיהם ,הכפפת
העלייה היהודית להסכמת הערבים וצימצום שטח המדינה היהודית
תוך מסירת הנגב לערבים.
"כל הפרטים הללו בתכנית ברנדוט נשמעים כיום כחזון עיוועים באוזני כל
הקשת הפוליטית בישראל .הסיבה שבעטייה החליט זטלר כי ברנדוט הוא
בן מוות ,לא היתה קשורה לכל הגורמים הללו ,אלא רק לכוונתו של המתווך,
לבסס את ירושלים כעיר בינלאומית".
החוקר עופר רגב עם המשוררת עליזה גרינברג ואלוף (מיל') יוסי בן חנן.

"יהושע זטלר הגשים חלומו  -ירושלים בירת ישראל" ,סיים עופר רגב
את דבריו בערב במרתק ,שבו נכחו בין השאר גם אלוף (מיל') יוסי בן־
חנן והמשוררת עליזה גרינברג ,אלמנת אצ"ג.
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"אם נקרא את ז'בוטינסקי הסופר –
נבין יותר את ז'בוטינסקי המדינאי"

יוצא לאור ע"י מכון ז'בוטינסקי בישראל
מייסד ומנהל ראשון :ד"ר יוסף פעמוני ז"ל
גליון מס'  54חשון תשע"ה ,נובמבר 2014

יום עיון על ז'בוטינסקי ובית"ר ,שנערך ביוזמת מכון ז'בוטינסקי באוניברסיטת תל־אביב ,הוקדש
לתנועת בית"ר במלאת לה  90שנה ("בני חלומי וסברי") ול"ראש בית'ר כגיבור תרבות" * "במושב
הזה כולנו מפא"יניקים המכירים בגדולתו של ז'בוטינסקי כסופר וכמדינאי"  -אמר א .ב .יהושע
"אני שפוט על איגרות ז'בוטינסקי"  -אמר חוקר הספרות פרופ'
דן מירון ,חתן פרס ישראל ופרס ביאליק ,בסיום יום עיון על זאב
ז'בוטינסקי ותנועת בית"ר למלאת  90שנה לתנועת הנוער
בית"ר ,שהתקיים ביום שני ,י"א בסיוון תשע"ד ( 9ביוני ,)2014
באוניברסיטת תל־אביב .הכנס הופק במשותף על־ידי המכון לחקר
הציונות וישראל ע"ש חיים וייצמן ומכון ז'בוטינסקי בישראל.

של טרומפלדור באות ת' במקום ט'.
ד"ר גולדשטיין דיבר על המציאות השונה של שנות השלושים מזו של
שנות העשרים .שנים של שבירת ה"הבלגה" ומאוחר יותר המאבק
בשלטון הזר .באותן שנים מיתוס עולי הגרדום החליף את מיתוס תל־
חי .אולם ז'בוטינסקי דבק כל חייו בסיפור גבורת תל־חי.

לדברי פרופ' מירון ,ז'בוטינסקי הפוליטיקאי היה סופר כל ימי חייו .גם
סיפוריו הקצרים אינם מנותקים כליל מהפוליטיקה ,כפי שאולי רצה
שכך ייראו .קיים אצלו קשר בין הפוליטיקה לבין הספרות והשירה.
"אם נקרא יותר את ז'בוטינסקי הסופר ,נבין יותר את ז'בוטינסקי
הוגה־הדעות והמדינאי".

ההיסטוריון ד"ר דן הלר מקנדה ,שזו לו היתה הופעתו הראשונה
בעברית ,ייחד דבריו לנושא :נשים ולאומיות :המאבק על זהותן של
הבית"ריות בפולין .לדבריו ,הנשים היו כ־ 40%מחברי בית"ר בפולין
ערב מלחמת העולם השנייה.

זהות הנשים הבית"ריות

יום־העיון נחלק לשני מושבים :הראשון "בני חלומי וסברי" ,התנהל
על־ידי ד"ר שרה אוסצקי־לזר ,חברת הוועדה האקדמית של מכון
ז'בוטינסקי ,בהשתתפות :פרופ' אריה נאור ,ד"ר אמיר גולדשטיין
וד"ר דן הלר מאוניברסיטת מקגיל ,קנדה .המושב השני "ראש
בית"ר כגיבור תרבות" ,התנהל בראשותה של פרופ' אניטה שפירא,
בהשתתפות :פרופ' דן מירון ,הסופר הלל הלקין ,שבאחרונה הוציא
לאור בארה"ב את הביוגרפיה (באנגלית) של ז'בוטינסקי ,והסופר
א"ב יהושע ,מחבר המחזה "היילכו שניים יחדיו".

ז'בוטינסקי ,ראש בית"ר ,נודע כלוחם למען שוויון הנשים בחברה.
הוא אף תמך בזמנו בתנועת הסופראז'יסטית באנגליה ,למעט
בתופעות האלימות .בביקוריו בקהילות היהודיות ברחבי פולין ,הוא
חזר וציין את הצורך בפעילות משותפת של נשים וגברים .הוא אף
פנה "לחיילים ולחיילות ,לאיכרים ולאיכרות" .הפעילות בבית"ר
לא מונעת מהאישה למלא חובותיה כאישה בבית ובמשפחה .הוא
התנגד לפעילות נפרדת לנשים ולגברים במעוזי בית"ר .גברים אינם
יכולים לקבל החלטות עבור נשים.

משירי בית"ר ביצעה הזמרת כרמל תדמור ,שסחפה עמה את הקהל
הרב שנכח וגילה מעורבות ביום־העיון החגיגי .יום־עיון שהיה מפגש
של ותיקי בית"ר ותנועת ז'בוטינסקי ,אנשי אקדמיה ,סטודנטים
ומתעניינים.

שיתוף פעולה מבורך

פרופ' איל זיסר ,דיקן הפקולטה למדי הרוח ,אמר בדברי ברכתו ,כי
ז'בוטינסקי ובן־גוריון הן דמויות שההיסטוריה של התנועה הציונית
ומדינת ישראל הייתה נראית אחרת ללא נוכחותן .במקרה של שני
אישים אלה ,ככל שאנו מתרחקים בזמן ,הדמות קורנת ומגדילה
חשיבות .הגעגועים אל המורשת שהייתה מבליטים את חשיבות
האיש ותנועתו שהם נושא כינוס זה — זאב ז'בוטינסקי ובית"ר.
הדיקן ברך על שיתוף הפעולה בין המכון לחקר ישראל והציונות ע"ש
חיים וייצמן באוניברסיטת תל־אביב ומכון ז'בוטינסקי בישראל.
מרדכי שריג ,יו"ר הנהלת מכון ז'בוטינסקי ,התמקד בדברי ברכתו
בתנועת בית"ר בגולה שלפני השואה .חניכי בית"ר היו העתודות
להגשמת הציונות .חניכי בית"ר איישו את שורות המחתרות האצ"ל
ולח"י .לדבריו ,שיתוף הפעולה בין שני המוסדות הוא ציון דרך שעברנו
מאז הורה דוד בן־גוריון ,יו"ר הסוכנות היהודית ,על גירוש חשודים
בהשתייכות ל"פורשים" מבתי הספר וממקומות העבודה.

הנדר הבית"רי

פרופ' אריה נאור דיבר בהרצאתו על הקמת בית"ר בריגה (27
בדצמבר  .)1923היוזמה לא הייתה של ז'בוטינסקי ,אלא של קבוצת
נערים שראו בו ובדרכו הציונית מופת להגשמה.
פרופ' נאור עמד על משמעות רעיון בית"ר שכתב ז'בוטינסקי בשנת
 .1934הדברים באו לידי ביטוי קודם לכן ב"נדר הבית"רי" (.)1932
במיוחד על השאיפה לעצב יהודי חדש ,לא זה הגלותי אותו פגש
בנסיעה ברכבת מאודסה לברן (שוויץ) ,אלא יהודי חדור ביטחון
עצמי ,יודע להגן על עצמו ,בעל גאווה לאומית ,בעל נימוסים טובים,
חדור תודעת שליחות.
ד"ר אמיר גולדשטיין ייחד דבריו למיתוס טרומפלדור .ז'בוטינסקי
ראה ביוסף טרומפלדור ,גיבור תל־חי ,מודל בשר ודם ליהודי החדש.
תמונת ראי לדימוי השלילי של היהודי הגלותי .ז'בוטינסקי גם חיבר
בין גבורת תל־חי לגבורת שמעון בר־כוכבא בביתר .ומכאן ,האיות

מדברים ז'בוטינסקי (מימין) :פרופ' דן מירון ,פרופ' אניטה שפירא,
פרופ' הלל הלקין והסופר א .ב .יהושע

הסופר הלל הלקין התמקד בניתוח הרומן "חמשתם" של
ז'בוטינסקי ,ושאל ,מתי היה לו פנאי לכתוב את "חמשתם" ,שיצא
לאור בשנת  - ?1936היות שבאותה תקופה היה ז'בוטינסקי
שקוע במאבק הפנימי בתנועה הציונית ,בספיחי פרשת ארלוזורוב,
בהקמת ההסתדרות הציונית החדשה ובפעילות למען העם היהודי.
"חמשתם" ,לדעת הלקין ,הוא רומן ציוני ,למרות שאין בין דפיו שום
התייחסות לציונות.

ההסכם שלא נחתם

הסופר פרופ' א"ב יהושע דיבר על "ההסכם שלא נחתם :האם הוא
עדיין אפשרי?" .כוונתו להסכם בן־גוריון ז'בוטינסקי מ־ ,1934שלא
הבשיל ולא צינן את המתח השלילי שבין שני המחנות הגדולים
בתנועה הציונית :תנועת העבודה והמחנה הלאומי.
יהושע אמר ,כי במושב זה כולנו "מפא'יניקים" המכירים בגדולתו
של ז'בוטינסקי כסופר וכמדינאי .לדעתי ,גדולתו של מנהיג ניכרת
בזיכרון הלאומי של העם .מאז פטירתם של ז'בוטינסקי ( )1940ובן־
גוריון ( )1973הם רלוואנטיים בכל דיון ציבורי ומתייחסים לנאומיהם
ולכתבים שהותירו .לא כך לגבי אלה שבאו אחריהם .אלה היו גדולים
רק לשעתם .הוא קרא לחדש את ההסכם מ־ 1934על־ידי אנשים
חדשים בסיטואציה החדשה.
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חג האהבה בעיצומה של מלחמה
"בבית שלי לא דיברו על אהבה"  -גילתה שרת המשפטים ציפי
לבני ,בערב טו באב ,חג האהבה ,שנערך במוזיאון ז'בוטינסקי,
והוקדש לנושא :אהבה ונישואין במחתרת" ..אמא שלי ,לו היתה
בחיים ,הוסיפה השרה לבני ,היתה מאושרת לשבת כאן ולשיר
אתכם ,הקול שלה היה נשמע מעל כל יתר הקולות"...
שרת המשפטים נתקבלה במכון בחום והתוודתה ,כי זהו סוג של
"חזרה הביתה"" :בבית זה גדלתי לא רק במובן האידיאולוגי ,אלא
ממש כך ,כשאבא בקומה ה־ ,12ואני מגיעה לבקר ,ואחר־כך
בתחילת חיי הפוליטיים".
השרה לבני סיפרה ,כי הבן שלה שירת על ספינת "דבור" במלחמת
"צוק איתן" ,והנה ,כשהיה על הגשר שמע מישהו שר "עלי בריקדות".
"אתה שר את השיר על הסבתא שלי"  -קרא לחברו ,והלה השיב:
"זה גם השיר של סבתא שלי!"...
מכון ז'בוטינסקי יזם מפגש מרתק של סיפורי אהבה ב"טעם של
פעם" .סיפור אהבתם של ציפורה לבית פרל מצפת ועמיחי ("גידי")
פאגלין ,קצין המבצעים של האצ"ל ,מתל־אביב ,שנגדעה בתאונת
דרכים קטלנית באדר ב' תשל"ח (פברואר  .)1978סיפור אהבתם של
שרה לבית רוזנברג מצפת ואיתן י' לבני ,וכן על תחילתו של סיפור
אהבה בין יפה ויוסק'ה נחמיאס.

אהבות שטרם לבלבו

מנכ"ל מכון ז'בוטינסקי ,יוסי אחימאיר ,הביא מובאות מהמקורות על
אותו חג האהבה לאורך הדורות .השתא נמזגה אווירת עצבות בחג
זה .מערכת "צוק איתן" והדי יירוט הרקטות וקולות רעם הפצמ"רים
מרצועת עזה אל עבר יישובינו  -טרם נדמו .מערכה שגם בה נוספו
למשפחת השכול חיים שנגדעו ,אהבות שטרם לבלבו ,אבל היו בה
גילויים של אחדות לאומית ואהבת ישראל.
על רקע זה נמנע מאליעזר ("גזר") הלל ,שהסיע את נכדו החייל
לבסיסו בדרום ,לספר על סיפור אהבתם של הוריו ,חנה ויעקב הלל,
חברי בית"ר והאצ"ל.
שרת המשפטים ,ציפי לבני ,סיפרה על האהבה שפרחה בין הוריה ,
גם היא במחתרת .האב איתן לבני ,לוסטר בכינויו המחתרתי ,שהיה
קצין המבצעים של האצ"ל ,מבורחי כלא עכו ( 4במאי  )1947ולימים
חבר כנסת מטעם הליכוד .היא גילתה ,כי בבית הוריה לא דיברו על
"כאלה דברים"  -רגשות .היו דיבורים על אהבה שהייתה בין לוחם
האצ"ל מיכאל (מייק) אשבל לבין שרה לבית רוזנברג.
הוא אף הקדיש לה שיר פולני ,שנהגו לזמר אותו ביידיש .אבל שרה
לחצה לכתוב אותו בעברית ,כדי שלוחמים ששפת היידיש לא הייתה
שגורה בפיהם ,בעיקר מבני עדות המזרח ששרתו באצ"ל ,יוכלו
להצטרף לשירה .שיר שהתפרסם לאחר נפילתו של אסיר העולם
באותה בריחה נועזת מכלא עכו ונודע בשם "עלי בריקדות" ,או "היום

שרת המשפטים ציפי ליבני "מרגישה בבית" במכון ז'בוטינסקי,
על רקע מלות השיר" :היום שרה הקטנה"

שרה הקטנה."...
לדבריה ,שמעה על סיפור אהבת הוריה ממקורות אחרים ,סיפור
אהבה שנהפך לחתונה ראשונה במדינת ישראל .חתונה שנערכה
בימי ספירת העומר ,שאין מתקיימים בהם חתונות .אבל הרב איסר
אונטרמן ,הרב האשכנזי הראשי של תל־אביב ,ולימים הרב הראשי
האשכנזי של מדינת ישראל נתן את אישורו.

צפורה ועמיחי פאגלין

נריאל פאגלין ,בנם של עמיחי (גידי) וצפורה ,סיפר כי מי שדחף
לנישואים ,שדכן בל כורחו ,היה אליהו לנקין ,מפקד מחוז ירושלים
של האצ"ל .אימו הייתה אישה ראשונה שפיקדה על סניף אצ"ל .זה
היה בצפת .שם גם הכיר את שרה רוזנברג ,לימים לבני.
צפורה ועמיחי באו מרקעים שונים .היא בת לבעלי בית מלון -
מלון פרל .אישה אוהבת סדר וניקיון ,בעלת נימוסים ,מקפידה על
קלה כחמורה .והוא ,בא ממשפחה חסרת כל מיפו .בוגר גימנסיה
"הרצליה" ,בתל־אביב ,בעל תושייה שלא יודע פחד מהו .אחד שהולך
תמיד ראשון.
אהבתם ניצתה כאשר הוטל עליהם להסיח את משמרות הצבא
והמשטרה של הבריטים מפעולת האצ"ל על המפקדה הראשית
של הבולשת בירושלים (מרס  .)1944הם היו אמורים לשחק כזוג
אוהבים .ומכאן החלה ללבלב אהבתם ,שחושלה בפעולות רבות ,עד
ליום בו נגדעה בתאונת דרכים קטלנית  34שנים מאוחר יותר.

יפה ויוסקה נחמיאס

יוסק'ה נחמיאס ,לוחם האצ"ל ומדריך שנים רבות במוזיאון האצ"ל
בתש"ח ע"ש עמיחי (גידי) פאגלין ,סיפר את סיפור אהבתו ליפה,
רעייתו המנוחה .הוא היה מגוייס לצבא הבריטי ,חבר בית"ר והאצ"ל,
ולא ידע תחילה שגם חברתו יפה חברה באותו ארגון .הוא גם לא ידע
שבביתם ברחוב ריינס  25בתל־אביב ,פועלת מפקדת האצ"ל.
החשאיות ב'ארגון' הייתה כל כך גדולה ,שהסודות לא נחשפו גם
במסגרת היחסים האינטימיים .יוסק'ה שהיה מבורחי כלא עכו ,סיפר
על "ירח הדבש" עם יפה שלא היה .על השליחות שנקרא לעשות
על־ידי "גידי" עם צאתו ל"ירח הדבש" ברמת־גן .על פעולות ההצלה
שעשתה יפה בתור אחות רחמניה על סיפון "אלטלנה" הבוערת,
יחד עם בעלה שחילץ את מפקד האצ"ל מנחם בגין מאותה אנייה
ששקעה במצולות האיבה.
יפה הייתה אז בחודשי הריונה האחרונים ומשה הבן הבכור שנכח
בערב זה טען לימים שגם הוא היה על סיפונה של אותה אנייה.

נרי פאגלין מחובק על־ידי שכנותיו לשעבר ,בנות השר שמואל תמיר ז"ל:
ליאורה שוראקי ונגה דוכובני

בין סיפור לסיפור ,הנעימו בשירי ארץ־ישראל הצמד נאוה וזאביק
אלון .זאביק בן למשפחת לוחמי חירות ישראל ,בנם של ששון ומרים,
ילידי אפגניסטן ,שנישאו  -היא בגיל  15והוא בגיל  .20זאביק סיפר
בין שיר לשיר גם על אהבת הוריו שביתם נהפך למוקד לפעילות
מחתרתית.
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מכון ז'בוטינסקי מתכבד להציע
יוצא לאור ע"י מכון ז'בוטינסקי בישראל
מייסד ומנהל ראשון :ד"ר יוסף פעמוני ז"ל
גליון מס'  54חשון תשע"ה ,נובמבר 2014

ספרים חדשים מאת זאב ז'בוטינסקי
				
				

					
ארץ ישראל א'
(כתבים אידיאולוגיים ,כרך שני)

				

בעריכת פרופ' אריה נאור

				

₪ 96

				

(נמצא בדפוס)

				

איגרות  -כרך 13

				

))1938

				

בעריכת ד"ר משה הלוי

				

₪ 80

				

מבצע מיוחד:

כל  13כרכי איגרות ז'בוטינסקי
במחיר סמלי  ₪ 300 -בלבד!
				
				

רק צעקה תגיע 					
(מאוצר הכרזות של מכון ז'בוטינסקי)

				

בעריכת יורם א .שמיר

				

 ₪ 85בלבד (במקום )₪ 135

על כל הזמנה יש להוסיף  ₪ 15דמי משלוח.
להזמנות :בטלפון ,03-5287320 :שלוחה  ,4בשעות העבודה,
בדוא"לSonia@jabotinsky.org :
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הלכו לעולמם...
משה בן־שחר ז"ל:

ממייסדי "תכלת לבן" ועורך "הירדן"
העיתונאי הלאומי משה בן־שחר,
מוותיקי תנועת ז'בוטינסקי ונאמניה,
ממקימי ומראשי סיעת "תכלת
לבן" בהסתדרות ,חבר עמותת מכון
ז'בוטינסקי ,יקיר גבעתיים ,הלך
לעולמו בשבת  27בספטמבר ,בגיל
.83
משה בן שחר נולד בפתח־תקווה,
מנעוריו היה בית"רי ,חבר האצ"ל
ומשתתף בכמה מפעולותיו הנועזות.
היה חבר מערכת יומון "חרות" של
תנועת החרות ,כתב צבאי ב"מבצע
סיני" ( )1956וסופר העיתון ליד
מוסדות האו"ם בניו יורק.

שלמה להט ז"ל (מימין) והשר לשעבר יבל"א מרדכי בן־פורת
באירוע במכון ב־2007

מ־ 1966היה חבר מערכת יומון "היום" של גח"ל ומשנה לעורך של
הירחון "בארץ ישראל" ,וכן שבועון גח"ל בהסתדרות הכללית ועורך
כתב־העת "הירדן".

שלמה להט (צ'יץ') ז"ל:

ראה במכון פנינה תרבותית
עם פטירתו של ראש העיריה לשעבר של תל־אביב־יפו ,האלוף
(מיל) שלמה להט ז"ל ,בן  ,86שיגר מכון ז'בוטינסקי את המכתב
הבא לרעייתו זיוה:
הריינו שולחים לכם נטפי תנחומים על איש משפחה למופת ,איש
ציבור נקי כפיים ,מיוחד ויוצא דופן ,על אדם יקר ,ישר ,אמין ,אוהב
חיים ,שתרומתו למדינה ולעירו היתה מיוחדת במינה בהיקפה
ובאיכותה .צ'יץ' היה לאגדה עוד בחייו ,אוהב האדם ,שתמיד היה
נעים וכיף להיות בחברתו.
זכינו והוא השתתף בשנים האחרונות  -בטרם החמירה מחלתו -
בכמה מאירועי המכון שלנו ,הקשיב ברוב קשב להרצאות ,ונועד פעם
ופעמיים עם חברי ההנהלה כשהוא מייעץ לנו איך לגייס תרומות
ואיך לנהל את עניינינו הכספיים.
כאיש תרבות מובהק ,הוא ראה במכון ז'בוטינסקי פנינה תרבותית
בתל־אביב ,כמוסד המפיץ מורשת לאומית וערכית .דמותו ,כשאת
זיוה תבל"א לצידו ,נראתה לעתים קרובות אם בקונצרט או אם
בהצגת תיאטרון ,בעיר שאותה הצעיד קדימה להיותה אחת מהיפות
בערי תבל.

בן־שחר היה מראשוני סיעת "תכלת־לבן" בהסתדרות הכללית
ומראשיה .עבד לצדו של ח"כ אריה בן־אליעזר .שימש מזכירה
הראשון של סיעת גח"ל בהסתדרות הכללית יחד עם ח"כ שמואל
רכטמן .בין השאר ,חבר הוועד המפקח של קופת חולים כללית ,חבר
הדירקטוריון של הקופה ,לימים שירותי בריאות כללית ,יו"ר ועדת
הביקורת שלה ,יו"ר דירקטוריון של רשת "משען" ומוסדות רבים
בהסתדרות הכללית.
על תרומתו לעיתונות הלאומית ניתן לקרוא בספרו הגדול "פרקים
אוטוביוגרפיים  -לאור דרכם של אבות הציונות הלאומית" (שני
כרכים) ,שבו הוא מספר רבות בין השאר על מנחם בגין.
בשיחה אחרונה עם משה בן שחר ז"ל ,הוא נשאל לשלומו ,והשיב
במעין משל" :אני כמו מי שנוסע בכביש גהה .כשאתה נוסע בכביש
גהה ,לפניך שלוש אפשרויות :להגיע לנתב"ג  -ומשם לחו"ל ,או
לביה"ח תל השומר  -ונאנקים ,או לירקונים  -לקבורה" ...ואולם הוא
נטמן בעירו פתח־תקווה ,בחלקת לוחמי האצ"ל ב"סגולה" ,לצד
רעייתו רות ז"ל.

אחת מזכויותיו הגדולות של להט היתה זמן קצר לאחר כניסתו
לתפקידו ,כאשר קיבל ב־ 1976את יוזמתו של סגנו ,אברהם שכטרמן
ז"ל ,ראש ועדת השמות העירונית ,לקרוא את רחובות השכונה
החדשה שהיתה אז בהקמה ,רמת אביב ג' ,על שם  12עולי הגרדום
חברי האצ"ל ולח"י ,ואב"א אחימאיר אבי התגר בישראל.

בטקס חנוכת
רחובות ברמת
אביב ג'.
מימין :מנחם
בגין ,שלמה
להט ,יצחק
שמיר ,אברהם
שכטרמן (צילם:
שמוליק רחמני)
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עטיפת ספרו של משה בן שחר ז"ל

הלכו לעולמם...

דב שפרלינג ז"ל:

שרגא עליס ז"ל:

"מגש הכסף" של העלייה מרוסיה

מבצעים נועזים במחתרת
שרגא עליס ,מבכירי האצ"ל ,הלך
לעולמו ביוני  2014בגיל .93

ערב חג החרות תשע"ד
הצדיע מכון ז'בוטינסקי לאחד
מלוחמי החרות בבריה"מ.
במלאת שלושים לפטירתו
של דב שפרלינג ז"ל ,אסיר ציון
ואחד מפעילי העלייה הבולטים
ביותר ,ערך המכון יחד עם
איגוד יוצאי לטביה ואסטוניה
בישראל ערב התייחדות לזכרו.
דב היה יליד ריגה ,בירת
לטביה ,לוחם למען זכויות
העם היהודי ,אסיר ציון ונאמן
לרעיון ארץ־ישראל .אחד
הפעילים הנמרצים והנחושים
לפתיחת שערי "מסך הברזל"
של ברית המועצות .הוא גם היה אחד הראשונים שהגשים אותו חלום
ואף זכה לראות את קריסת הקומוניזם ונפילת ברית־המועצות.
לוחמת חרות ישראל וכלת פרס ישראל גאולה כהן ,שפעלה רבות
יחד עם המנוח וחבריו לקדם את מסע ההסברה ליציאת יהודי ברית
המועצות באותם ימים ,שיגרה מכתב לערב זה ,שבו כתבה כי כבר
במפגש הראשון עמו נדהמה מהעברית השוטפת שבפיו של דב
ומלהט אמונתו הציונית .הוא חי בברית המועצות של אותם ימים
את ארץ־ישראל .דב אהב את ארץ ישראל והיא אהבה אותו.
שותפו של דב שפרלינג למאבק היה יאשה קזאקוב ,לימים יעקב
קדמי ,לשעבר ראש "נתיב" .קדמי סיפר על המאבק מבית  -נגד
ממשלת ישראל וההנהגה הציונית שפעלו להדממת הקולות שקראו
למאבק מדיני עולמי במדיניות השערים הסגורים של מוסקבה .מאבק
אותו העתיקו גם מעבר לים לארה"ב ,לאירופה ולמדינות אחרות על
פני כדור הארץ.
דברים נוגעים ללב סיפרו חברתו של דב למאבק סילבה זלמנסון,
והבנים יאיר ושמואל שפרלינג .דב שפרלינג ,שהיה בן  73במותו,
נטמן בבית העלמין ירקון.

אליעזר בן־יקיר ז"ל:

מנע מלחמת אחים ב"אלטלנה"
אליעזר בן יקיר ,יליד תל־אביב ,הלך
לעולמו באפריל  2014והוא כבן
 .92היה חבר ה"הגנה" ,שהצטרף
לאצ"ל עם הכרזת המרד ב־.1944
שימש כמפקד מחוז הגליל של
האצ"ל (טבריה ,צפת ,ראש פינה
ומשמר הירדן) וקיבל את הכינוי
"שאול".
עם הקמת צה"ל ,הוא חויל עם
יחידת האצ"ל לגדוד  35של האצ"ל
בחטיבת "אלכסנדרוני" ונתמנה
למפקד פלוגה (מ"פ) בחטיבה .עם
הגיעה של "אלטלנה" לחוף כפר
ויתקין ,יצא בראש חייליו (ללא
נשק) לסייע בפריקת מטען הנשק
שעל האנייה.

על שמו של עליס ,שנודע בכינויו
באצ"ל "חיים טויט" (יש שהוסיפו
"הגדול") ,רשומים מבצעים
נועזים במחתרת .הוא שימש
מפקד הח"ק (חיל הקרב) של
האצ"ל .השתתף בפעולות רבות.
על ההתקפה (השנייה) נגד מרכז
הבולשת הבריטית ב"מגרש
הרוסים" ,קיבל ציון לשבח
ממפקדיו על תפקודו ועל עוז
רוחו.
עליס השתתף בהתקפה על משטרת אבו־כביר ,במה שנודע בשם
"ליל תחנות המשטרה  -תל־אביב  -יפו" ( ,)1944כסגנו של המפקד
דוד דנון .הכוח התוקף נקלע לקרב יריות ,שנמשך כמחצית השעה.
לשני הצדדים היו פצועים.
כן השתתף בהתקפה על מלון "המלך דוד" בירושלים ,מרכז השלטון
האזרחי ומפקדת הצבא הראשית של השלטונות הבריטיים בארץ
ישראל ,ובהתקפה על מועדון הקצינים הבריטיים בבית גולדשמיד
בירושלים.
עליס היה פעיל שנים רבות בברית חיילי האצ"ל ,נודע בצניעותו ,איש
משפחה למופת ,דואג לחבריו לשורות "המעמד" ונעים הליכות.
לפני שנים ספורות העביר למוזיאון האצ"ל סרט שהופק בממלכה
המאוחדת ובמדינות חבר העמים על התקפת האצ"ל נגד מלון המלך
דוד ,בירושלים .סרט שהוקרן בשידורי ה־ , .B.B.Cלציון חמישים שנים
לאירוע .עליס צולם בסרט תיעודי זה שזכה למיליוני צופים בעולם.
גם על־פי סרט מגמתי זה ,סיום שלטון בריטניה בארץ־ישראל ,הואץ
הודות לפעולות האצ"ל הנועזות שבהן השתתף שרגא עליס.

ליד המושב אביחיל נתקלו בפלוגה חמושה אחרת מ"אלכסנדרוני".
חיילי אותה פלוגה איימו באש בדרישה לחזור לבסיסם .אליעזר גילה
מנהיגות ,הורה לחייליו לעלות על האוטובוסים ,לחזור לבסיס ולקבל
הוראות חדשות .כך מנע מלחמת אחים.
במהלך המערכה ,השתתף אליעזר בכיבוש הכפר הערבי עין ר'זאל
במסגרת "מבצע שוטר" ליד זיכרון־יעקב .תשעה מלוחמיו נהרגו
מפצצת מרגמה שנורתה בטעות על־ידי כוחותינו .במרוצת כל אותן
השנים פעל אליעזר להנצחת החללים .הוא היה ממקימי יחידת
המיעוטים בצה"ל ובמצעד צה"ל הראשון זכה לעמוד בראש הצועדים
במדי צה"ל עטוי כאפיה.
ב־ 1987התמנה בן־יקיר למנהל הראשון של מוזיאון האצ"ל בתש"ח
ע"ש עמיחי פאגלין .ב־ 1993נתמנה למנהל רבעון "האומה" של
המסדר ע"ש זאב ז'בוטינסקי .בתפקיד זה התמיד עד  .2009כיהן
במסדר כראש מצודת "הראשון ליהודה" וכסגן הנגיד .כן היה חבר
עמותת מכון ז'בוטינסקי .בהלווייתו בכפר־סבא ספד לו יוסי אחימאיר,
עורך "האומה" ומנכ"ל מכון ז'בוטינסקי.
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""הביאו לכאן מזקנים ועד טף
ַ

 יעודד ביקורי אזרחים ותיקים, ח"כ אורי אורבך,השר לאזרחים ותיקים
 השר אורבך אמר זאת במהלך ביקורו.וגימלאים במוזיאון ז'בוטינסקי
 כאשר צפה בחומרי מיוחדים מאוספי הארכיון, באוגוסט12 ב־,במכון
.ובשני מיצגי המוזיאון
 כי שיתוף הפעולה בין המשרד,המנכ"ל יוסי אחימאיר הביע תקוותו
לאזרחים ותיקים לבין מכון ז'בוטינסקי יתרום במשהו לרווחת והנאת
.האזרחים הוותיקים
השר אורבך הודה בספר האורחים על "הביקור המאלף בעקבות חייו
... אחד מנביאי תקומת ישראל בארצו,ומפעלו של זאב ז'בוטינסקי
 כדי שיידעו כולם על איש גדול, מזקנים ועד טף,המשיכו להביא לכאן
." על תנועתו וממשיכיה,זה
השר אורי אורבך מעיין באטלס העברי הראשון
.שערכו ז'בוטינסקי ושמואל פרלמן

Uri Orbach, Minister of Pensioner Affairs, during
his visit to the Institute

Legendary Colonel John Patterson’s Ashes Brought to Israel for Burial in Avichail, from page24
The operation to bring Colonel Patterson’s ashes to
Israel actually began in 2010. At that time, the proZionist’s grandson Alan Patterson approached thenchairman of the Jabotinsky Institute, the late Peleg
Tamir, and Institute director Yossi Ahimeir with
the desire to reinter his grandparents’ ashes in the
Avihayil Military Cemetery alongside the colonel’s
fellow legionnaires.
Alan Patterson, who resides in the US, first
connected with the Jabotinsky Institute in Israel on a
personal visit there in 1999. At the time he met with
Ze’ev Jabotinsky, the grandson of his namesake,
for a close-up look at files on Colonel Patterson
in the Institute’s archives. Following a subsequent
letter from Alan Patterson, the Jabotinsky Institute
director sent this message to then-Cabinet Secretary
Zvi Hauser.
From the moment that Ahimeir approached
the cabinet secretary, the process began to take
movement. Attorney Hauser, who had spearheaded
the National Heritage program under the aegis of the
Prime Minister’s Office, immediately grasped the
significance of the effort to bring Col. Patterson’s
ashes for burial in Israel. A team was appointed
that included Mr. Yehezkel Sibak of Moshav
Avihayil, who determined the precise location in
the cemetery for Patterson’s final resting place.
The Prime Minister’s Office has announced that

the official government ceremony will take place in
November.
Together with Orde Wingate, Josiah Wedgewood,
and Richard Meinertzhagen, Colonel John Patterson
holds the distinction of being one of the few major
British figures to aid the Jewish People in realizing
their dream of independence.
The Jabotinsky Institute Archives contain a great
deal of historical material related to Colonel
Patterson, including personal correspondence from
the 1930s revealing a close relationship between
Patterson and Ze’ev Jabotinsky and his movement.
Researcher Yossi Kister noted that Patterson was
even a member of the executive board of Keren
Tel Hai, and on a 1937 visit to Israel was closely
involved in the creation of Metzudat Ze’ev. In 1940,
Colonel Patterson came to Jabotinsky’s assistance
in garnering support from the U.S. government for
the establishment of a Jewish Army.
Nearly a century has passed since Patterson and
Jabotinsky joined forces to found the Jewish legions
during World War I. At this point in time, events
have come full circle. Fifty years ago, Jabotinsky’s
remains were brought from America for burial in
Israel. Today, as well, the ashes of his non-Jewish
comrade and partner Colonel John Henry Patterson
have been brought for burial in the Land of Israel.

Greetings from the Jabotinsky Institute to Public Citizen Number One, from page 24
The newly-elected president quickly dispatched
a thank-you message saying, “I have committed
myself to concentrating on the essential foundations
of our society, which involves building our national
lives here on Israeli soil and our ability to create
here a full life of partnership and action.”
Even before being sworn into office, the presidentelect took part in a memorial ceremony for the
victims of the Altalena held at the Nachlat Yitzchak
cemetery. Following his inauguration on July 24,

2014, President Rivlin conducted his first public
appearance at the commemoration of the 74th
anniversary of the death of Ze’ev Jabotinsky.
In his previous positions, President Rubi Rivlin
visited the Jabotinsky Institute in Israel on several
occasions and events, including his memorable
participation in the seminar devoted to “Israeli
Princes.” Among his accomplishments on behalf
of the Institute, Rivlin spearheaded the initiation of
the project to renew the publication of the works of
Jabotinsky in annotated edition.
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REDOUBLED EFFORTS TO RAISE CONTRIBUTIONS
As you may be aware, only some 50% of the budget
of the ז'בוטינסקי
Jabotinsky
in Israel is funded by
בישראל
 מכוןInstitute
יוצא לאור ע"י
theפעמוני
Israeliיוסף
Ministry
of ומנהל
Culture
and Sport. In order
ז"ל
 ד"ר:ראשון
מייסד
2014
 נובמבר,תשע"ה
חשוןprogram
54 'גליון מס
to provide
the total
of vital educationalcultural activities, the Institute depends upon the
support of its friends and all those to whom the
existence and activities of the Institute are close to
their hearts.
Currently, appeals for funding are being sent to
potential contributors, signed by Jabotinsky Institute
Chairman Mordechai Sarig and member of the
Board of Directors Eli Chazan. To bolster the effort,
Assistant Chairman of the Board Amiram Bukspan
has written letters and made additional attempts
towards fundraising.
We have been blessed by the ongoing friendship
of Mr. Muzi Wertheim, CEO of the leading soft
drink company (Coca-Cola), who has tirelessly and
generously supported the Jabotinsky Institute as a
tribute to his deep appreciation for the legacy of
Ze’ev Jabotinsky.
Prior to the death of renowned businessman and
builder David Azrieli, the Institute became the
recipient of a generous contribution from the Azrieli
Fund, established by its namesake to support cultural

enterprises. The significant donation was initiated at
the request of the director of the Jabotinsky Institute.
In gratitude, David Azrieli’s name is perpetuated on
the thirteenth and most recently published volume
of Ze’ev Jabotinsky's Letters.
Members of the Institute’sAmuta provide outstanding
fundamental support via their annual membership
dues and donations. Today, over 300 members of
the Amuta have received their membership cards for
the Hebrew year 5775 (2014-15). Membership fees
begin at 200 NIS and up. The Board of Directors
is pleased to welcome new members to join the
Amuta, who will become eligible to attend the
General Meeting and cast their votes for those who
will compose the governing board of the Institute.
The Board of Directors of the Jabotinsky Institute in
Israel calls upon our friends to follow those who have
already answered the plea to assist the Institute to
carry out its crucial mandate of activities by making
a minimum contribution of 200 NIS. We thank you
in advance for your generous vote of support.
To make your donation, kindly phone the secretary
of the Jabotinsky Institute (Sonia) at 03-5287320,
Ext. 4, during the opening hours of the Institute.

AN ALBUM OF POSTERS
For years, they lay in large, special drawers in
the Jabotinsky Institute’s Archive. Stored and
preserved. Thousands of posters and public
notices of the Jabotinsky Movement and its many
organizations, institutions and branches-in Eretz
Yisrael and abroad. Poster after poster, notice
after notice.
Today, at the culmination of a massive project, a
selection of these vintage posters has been published
in a deluxe, full-color album by the Jabotinsky
Institute in Israel. Only a Shout contains 110 of
the over 3000 historic posters preserved in the
Jabotinsky Institute Archives, providing readers
with a rare, poignant glimpse into past eras and
events in the history of the Jabotinsky Movement
and the birth of Eretz Yisrael.
The stunning album may be purchased from the
Jabotinsky Institute in Israel at a special price in
honor of Hebrew Book Week for 86 NIS (plus 15
NIS for delivery in Israel).
The Hebrew-English volume was edited by Yoram
Shamir in collaboration with Joseph Kister and Yossi
Ahimeir (all of whom wrote commentaries upon the
poster collection), with the assistance of Jabotinsky
Institute archivists Amira Stern and Olga Gechman.
Only a Shout was designed and produced by “Elul

המתנדבת עדן מלסה מציגה את האלבום בערב השקתו

Volunteer Eden Malesa presents the
album at its launch evening

Image Makers.” The book’s title is excerpted from
a 1932 article by Jabotinsky in which he wrote, “A
polite whisper will not reach the mind, only a shout
will penetrate.”
To purchase copies of Only a Shout, contact the
Jabotinsky Institute, 972-3-528-7320, Ext. 4.
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Greetings from the Jabotinsky Institute to Public Citizen Number One
To mark the election of Reuven “Rubi” Rivlin as
Israel’s tenth president, the Jabotinsky Institute
in Israel sent him a gift – Only a Shout, the
newly-released album of historic posters from
the Institute’s archives.
The inscription reads: “With outstanding timing, just
as Ze’ev Jabotinsky’s disciple was elected president,
the Jabotinsky Institute published a first-time album
of historical posters of the Jabotinsky movement.
“We are proud to present you with the very first copy
of this book, which highlights activities beginning
from 1925 of the movement from which you grew
to reach the lofty position of Public Citizen Number
One.” The inscription continues, “We are deeply
grateful for your ongoing support over the years for
the institution dedicated to perpetuating the heritage
of the great Zionist leader Ze’ev Jabotinsky, “Rosh
Betar,” defender of Jerusalem, commander of the
Etzel, and father of the Zionist Revisionists.”

President Reuven Rivlin lays State of Israel wreath on
Jabotinsky's grave
הנשיא ריבלין מניח את זר מדינת ישראל על קברו של זאב ז'בוטינסקי
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Legendary Colonel John Patterson’s Ashes
Brought to Israel for Burial in Avichail
The ashes of Colonel John Patterson have now been brought to Israel
for reinterment. Patterson, renowned for commanding the British
Army’s Zion Mule Corps as well as the 38th Battalion of the Royal
Fusiliers (“the Jewish Legion”) during World War I, served as the
right-hand man of Ze’ev Jabotinsky, founder of both the battalions.
Following a complex operation initiated by the National Heritage
Department of the Prime Minister’s Office headed by Reuven
Pinsky, the ashes of Colonel Patterson and his wife Frances Helena
were brought from the Los Angeles mausoleum where they had been
buried since the colonel’s death in 1947.
1930: Ze'ev Jabotinsky (r.) and Meir Grossman
(l.) with John Henry Patterson (seated)
 זאב ז'בוטינסקי (מימין) ומאיר גרוסמן )משמאל) בחברת ג'ון:1930
)הנרי פטרסון (יושב
מנכ"ל
יוסי אחימאיר
אמרכלית
אירית סיון
מנהלת הארכיון
אמירה שטרן
מדריך ראשי
אילון קפלן

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
ניבה פון־וייזל
יניב רג'יניאנו

תרומות
ועדת ביקורת
4  שלוחה,03-5287320 , יו"ר סוניה- השופט (בדימוס) אורי שטרוזמן
ד"ר אריה הררי
מבקר פנים
רו"ח ארנון הדרי
משה גול

The Jabotinsky Institutein Israel
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