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הארכיונאית אולגה גכמן מציגה את האתר החדש

כך  במכון -  אינטרנטית  מהפכה 
אתר  החלפת  את  להגדיר  אפשר 
האינטרנט הישן של מכון ז'בוטינסקי 
הקודם  האתר  ומרהיב,  חדש  באתר 
בשבע  גולשים  אלפי  מאות  שירת 
החדש   האתר  האחרונות.  השנים 
באותה  באפריל,  ב־1  לאוויר  עולה 
כתובת בדיוק ששימשה את הגולשים 
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מי שניצחה על המלאכה, אמירה שטרן, 
האתר  מסבירה:   הארכיון,  מנהלת 
הקודם זכה לשבחים רבים. ואולם מאחר 
לדפדפנים  מתאים  ואינו  שהתיישן 
האחרונות,  בשנים  שפותחו  החדשים 
לאתר  ולהופכו  לעדכנו  לשדרגו,  הוחלט 
מודרני,  באופן  מעוצב  יותר,  צבעוני 
לקהל  יותר  עוד  וידידותי  נגיש  שיהיה 
החיפוש  במימשק  במיוחד  הרחב, 

בארכיון.

השדרוג התאפשר באמצעות תרומתה של  הגברת דורה שיטנוביצר, 
להנצחתן של משפחות שיטנוביצר, שמידט והכט. לביצוע העבודה 
נבחרה חברת  NGSOFT שענתה לדרישות המכון, מבחינת העלות 
של  הארכיון  תוכנת  את  החדש  לאתר  להעביר  היכולת  ומבחינת 

חברת "אידאה" המותאמת במיוחד לצרכינו. 

את העבודה מול החברה המבצעת עשתה במיומנות ובמקצוענות 
הארכיונאית אולגה גכמן. בכתיבת החומרים ובשיכתובם נטלו חלק 

יוסף קיסטר ויוסי אחימאיר. 

ערוץ סרטי וידאו
באתר החדש ישנם חידושים, וביניהם:

ערוץ יוטיוב  מיוחד של המכון, שיציג סרטים היסטוריים ואת ערבי   l
העיון שמתקיימים ומצולמים במוזיאון.

קישור לפייסבוק של המכון ואפשרות לעשות "לייק" בכל אחד   l
מדפי האתר.

או  המכון  פעילויות  על  הודעות  ועיונים:  אירועים  של  רץ  פס   l
התייחסות לנושאים בעלי עניין.

לוח תאריכים ומידע על הרצאות, ערבי עיון, טקסים, סרטים ועוד   l
המתקיימים  לאירועים  והזמנות  המוזיאון   באולם  המתקיימים 

במכון. 
"החודש לפני..."  - תזכורת מתחלפת  לאירועים היסטוריים בולטים   l

בתולדות ז'בוטינסקי ותנועתו.

עוד באתר: מידע על המיצגים האורקוליים של המוזיאון והפעילות 
שמעניק  והמלגות  הפרסים  על  מידע  בו.  המתקיימת  החינוכית 

המכון.

מלווה  ז'בוטינסקי,  זאב  על  עשיר  מידע  לציבור  מגיש  מיוחד  פרק 
ביבליוגרפיה  בפעילותו,  דרך  אבני  חייו,  סיפור  ואיורים,  בתצלומים 
נבחרת עם אפשרות לקריאה וחיפוש בחלק מהספרים המקושרים 

עם  ומאמרים  איגרות  מבחר   תצלומים,  גלריית  "כותר",  לספריית 
הפניות למאגרי החומר בארכיון, ועוד.

במיוחד יש לציין את מימשק החיפוש הידידותי ומאיר העיניים של 
הארכיון שמאפשר חיפוש בחומר הארכיוני העשיר שנמצא ברשות 
פשוט  חיפוש  התיקים,  בקטלוג  דפדוף  אופנים:  בשלושה  המכון, 

וחיפוש מתקדם. מימשק החיפוש מלווה בהסברים מפורטים.

חידושים מתקדמים ועיצוב מרהיב באתר האינטרנט 
החדש של המכון שעולה לאוויר ב־1 באפריל

מת'יו גולד,
שגריר בריטניה היוצא,
ערך לפני הבחירות
ביקור היסטורי
במכון ז'בוטינסקי
)ראו עמ' 3(

ביקור
שגריר 

בריטניה 
במכון
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- להפיץ את  ומה תפקידנו  קיימים  אנו  לזכור בשביל מה  "צריך 
בוקשפן,  עמירם  השמיע  זה  משפט  ז'בוטינסקי!"  זאב  מורשת 
בישיבת הנהלת מכון ז'בוטינסקי, האחרונה שבה השתתף. כמה 
לטנזניה,  משפחתי  טיול  בעת  הכרתו  את  איבד  מכן  לאחר  ימים 
הוחזר לארץ במטוס מיוחד - וכעבור כשלושה חודשי אישפוז, ביום 

חמישי, 22 בפברואר, בשעה 7 בבוקר, הוא הלך לעולמו, כבן 74.

אבל כבד נפל על המוני ידידיו ועל חבריו לדרך במכון ז'בוטינסקי, בו 
כיהן כסגן יו"ר ההנהלה, ולו הקדיש את מלוא אונו ומחשבתו, בעיקר 
מאז שפרש מניהול הרשות לעסקים קטנים. מכון ז'בוטינסקי פירסם 

מודעת אבל ב"ידיעות אחרונות".

המונים בהלוויה ברמת־השרון
המונים ליווהו למנוחות בבית העלמין ברמת־השרון. זר המכון הונח 
על הקבר הטרי, ומנכ"ל המכון יוסי אחימאיר ספד לו בהתרגשות. בין 
השאר אמר: "עמירם, היית נסיך. אולי ה־נסיך - בהא הידיעה! היית 
מן הנאמנים ביותר למורשת ראש בית"ר, למורשת בית אבא ואמא 
ביתך השני, כשביתך הראשון, בצעירותך,  זאב היתה  שלך. מצודת 

שלך ושל אלדד, היה הבית הסמוך למצודה. 

"את חדר הישיבות של הנהלת המכון פקדת כבר כילד וכנער, כאשר 
היה זה חדרו של אביך, חבר הנהלת התנועה. בשנים האחרונות היית 
הנהלה  לישיבת  אם  בשבוע,  פעמיים  או  פעם  הזה,  החדר  אל  בא 
של המכון, אם לחתימה על מסמכים ומכתבים, ואם כדי להתעניין 

ולייעץ.

"היית בית"רי בכל נשמתך, עוד משנות החמישים המוקדמות של 
המאה הקודמת, איש הדר, מנהל חסר מרפקים, אהוב על כל חבריו, 
תורת  את  לשיטתך,  לסלף,  מי שהעז  כל  עם  בעוז  להתווכח  שידע 
ראש בית"ר, או לעוות את ההיסטוריה התנועתית, אף כי היית מתון 

בדעותיך, כמו בהליכותיך.

"תמיד הזכרת לנו אירועים מראשיתה של תנועת החרות ומבית"ר 
גם  ולעתים  אפיזודות,  אנקדוטות,  החמישים,  בשנות  בתל־אביב, 

סיפורים חשובים, שהיית להם בבחינת מקור ראשון.

יזם פניות לתורמים 
עד ארבע שעות  להדרכה של שתיים  "באחרונה הצעת את עצמך 
התגייסת  בנוסף  וגימלאים.  חיילים  של  לקבוצות  במוזיאון,  בשבוע 
מכתבי־פנייה  חמישה  לשגר  והספקת  למכון,  התרומות  למאמץ 
לידידיך, ובהם בקשה לתרום, כדי שייקל על המכון להפיץ את מורשת 

ז'בוטינסקי.

וידידיך הרבים:  "במלאת לך 70 שנה, ביקשת, עמירם, מכל חבריך 
אליכם.  לי  בקשה  יום־הולדת,  מתנת  לי  להביא  רוצים  אתם  'אם 
למכון  כתרומה,  את תמורתה  תנו   - לי  את המתנה  לתת  במקום 
למען   - להם  אמרת   - לתרומות  מאוד  זקוק  המכון  ז'בוטינסקי. 
נכנסו  שקל  מעשרת־אלפים  למעלה  החשובה'.  השוטפת  פעילותו 

בתוך שבוע לקופת המכון...

ואולה  דוד  ד"ר  הוריכם,  לזכר  אלדד  עם  יחד  שהוצאת  "בחוברת 
בוקשפן, כתבת: 

הצטרפנו  לא  מעולם   - ועמירם  אלדד   - הבנים  שאנו  לומר  'ניתן 
לתנועת ז'בוטינסקי, או כמו שראש בית"ר שר: מעולם לא נקראנו 
הזכות  לנו  והיתה  בתוכה  נולדנו  אלא  וסיני,  וציון  בית"ר  של  לפלא 

להיות חלק ממנה. 

ונאמנות  אהבה  הורינו:  בבית  ואני  אלדד  ספגנו  עיקרים  ארבעה 

למדינה ולעם, שירות ללא תמורה וללא חשבון, הדר 'באור ובסתר', 
וצחוק כרוח צוואת שמשון. אני יכול רק לקוות, שגם בחיינו מגשימים 
הורינו  ברוח  להעבירם  ונצליח   בחלקם,  אפילו  אלה,  עיקרים  אנו 

לילדינו'.

"הגשמת, ויותר משהגשמת, את כל מה שספגת בבית אבא ואמא. 
ויושרה, עממי וצנוע, איש של  היית בראש וראשונה איש של אמת 
טיולים  הטובים,  החיים  אוהב  וחברותא,  חברה  של  איש  אנשים. 

ונסיעות, סרטים והצגות. 

"קשה לעכל את הידיעה, שלא נראה אותך עוד בין כתלי המכון. קשה 
המחשבה שלא נשמע עוד את קריאת ה"ש - לום" שלך מהדהדת 
עובדי  עלינו,  תשרה  הטובה  רוחך  להבטיחך:  יכולני  אבל  במסדרון, 

המכון, חברה ההנהלה - תמיד!"

בני בגין ומרדכי שריג סופדים 
נורית,  רעייתו  קוליץ,  דוד  חברו  העלמין  בבית  לעמירם  ספדו  עוד 
כלתו ואחיינו. בערב השקת כרך האיגרות ה־13, שהתקיים במוזיאון 
דקת  עמד  הרב  הקהל  למנוחות,  שהובא  לאחר  יומיים  ז'בוטינסקי 

דומייה לזכרו של עמירם.

חייו  כל  קשור  שהיה  לעמירם,  מדבריו  קטע  ייחד  בגין  בנימין  זאב 
לתנועת ז'בוטינסקי, וציין כי עולמו הושפע בראש וראשונה מהוריו 
ומפעילותם באצ"ל ובלח"י. בגין קרא מתוך מכתב של ראש בית"ר 
מווארשה, פולין, ב־20 באוגוסט 1938, אל  ד"ר דוד בוקשפן: "השורות 
הללו הן בבחינת לחיצת יד - כדי שתדע עד כמה כולנו מעריכים את 

מעשיך, שאתה עושה באומץ רב בימים הקשים הללו".

יו"ר הנהלת המכון מרדכי שריג העלה את זכרו של עמירם בישיבת 
ההנהלה הראשונה בהיעדרו, וכך אמר: "מוטיב אחד חזר באישיותו 
ועשה דברים למען המכון  עיניו תמיד  לנגד  לב. המכון עמד  - טוב 
הגדולה שהשיג  לטובה התרומה  זכורה  גדולה.  באהבה  וז'בוטינסקי 
ולא  דאבדין  על  חבל  לאנגלית.  האינטרנט  אתר  לתירגום  עבורנו 

משתכחין".

גילוי המצבה על הקבר של עמירם בוקשפן ז"ל התקיים ביום השלושים. 
על האבן השחורה נחרתו מלים אלה: "איש הדר ז'בוטינסקאי, טהר־

חלומות, בר־לבב, נקי־כפיים, נתגעגע אליך לעד". 

עמירם בוקשפן ז"ל - הנסיך בה"א הידיעה
* בחוברת שיצאה לזכר  יו"ר ההנהלה, שהלך לעולמו  ז'בוטינסקי אבל על סגן  מכון 
הוריו, כתב עמירם על עצמו ועל אחיו הבכור אלדד, יבל"א: "מעולם לא נקראנו לפלא 

של בית"ר וציון וסיני, אלא נולדנו בתוכו והיתה לנו הזכות להיות חלק ממנו". 
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שגריר בריטניה בביקור היסטורי במכון:
"ממשלת לונדון ידידותית לישראל"

בישראל  תומכת  בריטניה  "ממשלת 
בניגוד  זאת  שלה.  הקהל  דעת  וגם 
לרפובליקה הפדראלית הגרמנית בה 
הקהל  דעת  אך  תומכת  הממשלה 
שגריר  אמר  אלה  דברים  עוינת". 
הממלכה המאוחדת בישראל, מת'יו 
במכון  ההיסטורי  בביקורו  גולד, 
ז'בוטינסקי. היה זה ביקור ראשון של 
שגריר בריטי במכון ז'בוטינסקי מיום 

הקמתו לפני 84 שנים. 

 8 חמישי,  יום  של   11:15 בשעה 
מלווה  השגריר  הופיע   ,  2015 בינואר 
בשערי  השגרירות,  מיועצות  בשתיים 
ערך  אחימאיר  יוסי  המנכ"ל  המכון. 
היכרות עם מקבלי פניו: יו"ר ההנהלה 
מרדכי שריג, יו"ר הוועדה האקדמאית 
פרופ' אריה נאור, חבר ההנהלה אריה 
המכון.  חוקר  קיסטר,  ויוסף  בולשטיין 
תולדות  על  בקצרה,  סיפר,  המנכ"ל 
המכון ועל פעילותו, הזכיר את אירוע 
פטרסון  קולונל  של  אפרו  קבורת 
בין  פעולה  שיתוף  והציע  באביחיל, 
ארכיונים  לבין  ז'בוטינסקי  ארכיון 

היסטוריים באנגליה.

מרדכי שריג העלה זיכרונות מתקופת 
היותו חבר בארגון הצבאי הלאומי שניהל מאבק בשלטונות המנדט 
והעם  ישראל  לבין  בריטניה  בין  היחסים  שמערכת  היות  הבריטיים. 
היהודי הייתה תמיד במצבים של גאות או שפל, הוא הוסיף, כי לא רק 
מאבק ניהל האצ"ל בבריטים, אלא גם דובר על שיתוף פעולה. מכול 
זכינו  האומות,  שתי  בין  המורכבת  היחסים  מערכת  אף  על  מקום, 

שהמנדט על ארץ ישראל היה מנדט בריטי ולא צרפתי. 

ז'בוטינסקי כותב לצ'מברלין
ז'בוטינסקי  זאב  שכתב  מכתב   - מסמך  לשגריר  הציג  נאור  פרופ' 
בו הכריזה  ביום  נוויל צ'מברלין  אל ראש ממשלת בריטניה הגדולה 
 .)1939 בספטמבר   4( הנאצית  גרמניה  על  מלחמה  ממשלתו 
בריטניה  ראש ממשלת  אל  בלונדון  פנה ממקום שבתו  ז'בוטינסקי 
במברק ובו הביע נכונות לפתוח דף חדש ביחסי שני העמים במערכה 

נגד גרמניה הנאצית. 

חלק  שתיטול  יהודית  ארמיה  הקמת  בדבר  תזכיר  הגיש  אף  הוא 
במערכה לצד בעלות הברית. כמו כן, שהקמת מדינה יהודית תיקבע 
כמטרת מלחמה של בעלות הברית. "אם תכריז ממשלת בריטניה 
יתנדבו בארצות  יהודית  הירדן כמדינה  ישראל משני עברי  על ארץ 
הניטראליות יהודים במספר רב לאין ערוך מאשר במלחמת העולם 
האחרונה ]הראשונה[ לצבא יהודי שיילחם בכל חזית שיקרא אליה". 

 
יוסף קיסטר ציין שעל אף כל המשקעים במערכת היחסים בין היישוב 
העברי לבין בריטניה, רבים מחברי האצ"ל התנדבו עם פרוץ מלחמת 

העולם השנייה לצבא הבריטי ובראשם מפקד האירגון דוד רזיאל. 

השגריר ומלוותיו סקרו בחומר היסטורי בארכיון וכן צפו במיצג "זאב 
בתצוגה,  גילו  מיוחד  עניין  )באנגלית(.  חיים"  מעגל   - ז'בוטינסקי 
קיבלו הסבר על העיטור M.B.E( Member British Empire( שהוענק 
לז'בוטינסקי על־ידי המלך ג'ורג' החמישי, סבה של המלכה אליזבת 

השנייה. 

כל אדם הוא מלך
הודה  סיים את תפקידו,  ובימים אלה  יהודי  השגריר מתיו, שהינו 
הממלכה  יחסי  מערכת  על  דיבר  הוא  היוזמה.  על  למארחיו 
המאוחדת ומדינת ישראל, על המדיניות הידידותית של הממשלה 

בראשות דיוויד קמרון, על בעיות בדעת הקהל הבריטית לישראל 
בשל הסכסוך המתמשך באזורנו. 

הוא ציין שקלט את דברי ז'בוטינסקי לגבי יחסו לכל אדם - כל יחיד 
הוא מלך, ועל שוויון הזכויות האזרחי המתחייב מכך. ביקש לשמור על 
זכויות האזרחים הלא יהודיים במדינת ישראל. את השכנים לא ניתן 
להחליף, כפי שרמז בצחוק היו"ר שריג, ולכן חייבים לטפח מערכת 

יחסים טובה עם שכנינו. 

כן ציין השגריר גולד את מערכת היחסים הטובה בין שתי המדינות 
בתחומי המסחר, התרבות והמדע, ואמר שגם בממלכה המאוחדת 
יתקיימו בקרוב בחירות כלליות והביע אמון בעתיד היחסים שנרקמו 

מאז הקמת מדינת ישראל. 
 

הליכוד  נציגי  היום  אם  מת'יו  השגריר  שאל  הפגישה  סיום  לקראת 
יודעים על זאב ז'בוטינסקי - האיש ומפעלו הספרותי והמדיני... הוא 
דומים  למכונים  המכון  הנהלת  בין  הקשרים  לקיום  התקווה  הביע 

בממלכה המאוחדת, באמצעות השגרירות. 
 

פסל ראש
של קולונל
ג'ון הנרי פטרסון,
שנעשה בקהיר
בשנת 1918,
מוצג מעתה
במוזיאון ז'בוטינסקי

יו"ר המכון מרדכי שריג )משמאל( והמנכ"ל יוסי אחימאיר )מימין( מציגים לשגריר ועוזרותיו
את כרזת ביקור פטרסון בתל־אביב בשנת 1977
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ז'בוטינסקי למנחם בגין, לימים נציב  ויכוח סוער התנהל בין זאב 
בבירת  שהתקיים  השלישי,  העולמי  בית"ר  בכינוס  פולין  בית"ר 
פולין, בתאריך 11-16 בספטמבר 1938.  הוויכוח היה לגבי השינוי 

שדרש זה האחרון להכניס ל'נדר הבית"רי'. 

הדים לאותו ויכוח עלו בערב החגיגי שערך מכון ז'בוטינסקי להשקת 
ז'בוטינסקי, כרך המוקדש כולו לשנת  כרך האיגרות ה־13 של זאב 
הערב  בגין.  ב.  זאב  ד"ר  המרכזי  הדובר  של  בהרצאתו  וזאת   ,1938
התקיים ביום ראשון, 25 בינואר במעמד קהל רב, יומיים לפני שד"ר 
הליכוד  ברשימת  להיכלל  הממשלה  ראש  לפניית  בחיוב  נענה  בגין 

לכנסת, במקום ה־11.

ונתקבל   )1934( תרצ"ד  בשנת  ז'בוטינסקי  על־ידי  נכתב  "הנדר" 
בכינוס העולמי השני של בית"ר בקרקוב, פולין )6-10 בינואר 1935(. 
מאז נתקבלו עקרונותיו יחד עם שיר "הנדר": ציון, חד־נס, עברית, 
גיוס, מגן, הדר, ציות לשבועת נאמנות מחייבת של כל חבר בית"ר. 

ולא  בסעיף ד' של 'הנדר הבית"רי' נכתב: "אכין זרועי להגנת עמי, 
אשא זרועי אלא להגנה". הציר מנחם בגין הציע להוסיף לאותו נוסח 
"כל  הנימוק:  מולדתי".  "ולכיבוש  מילים:  שתי  בית"ר  ראש  שכתב 
]יהודים[, שאין להם  ישנם מיליונים  נוצר.  הזמן שאפנו לכוח. הכוח 

מה להפסיד. תפקידנו הוא לנצל את הכוח החבוי בהם". 

אף  חריפה  בנימה  דבריו  בסיכום  ז'בוטינסקי  הגיב  זו  הצעה  על 
אחרים  ויחס  אני  ויחסי  שריקה,  יש  רעש.  מיני  כל  "יש  עוקצנית. 
לשריקה הוא שונה. ... ואולם אין לסבול את חריקת־הדלת, כי אין בה 

כל תועלת. אין בה צורך... 
מפי  שנשמעו  הדברים 
חריקה  הם  בגין  האדון 
באכזריות  וצריך  כזאת, 
חריקות  מיני  כל  לדכא 

כאלו".

הייאוש הוא סכנה   
ניתח  ז'בוטינסקי 
של  מצבם  את  ביסודיות 
יהודי הגולה, מעמדה של 
המדיניות  ארץ־ישראל, 
הבריטית והיישוב העברי. 
מתוחה.  הייתה  האווירה 
הוא סיים דבריו במשפט: 
"אני מבין יפה את הכאב, 
כך  משום  לבוא  אבל 
היא.  סכנה   - ייאוש  לידי 
שאין  היא  הדלת  חריקת 

בה תועלת ואין צורך".

סוער  דיון  של  בסופו 
הודיע בגין כיו"ר הישיבה, 
זאב  של  בחירתו  על 
ראש  בתור  ז'בוטינסקי 
בגין  של  הצעתו  בית"ר. 
של  ד'  סעיף  לשינוי 
'הנדר' התקבלה.   "אכין 
זרועי להגנת עמי ולכיבוש 
מולדתי". ואם נדמה היה 
אמון  של  משבר  שנוצר 

הושק כרך האיגרות ה-13 של ז'בוטינסקי, משנת 1938 

בני בגין: שני מכתבים נועלים את הוויכוח 
סביב פרשנות ה"קרע" בכינוס בית"ר

בתנועה, ז'בוטינסקי עצמו הודה שלא כך פני הדברים.
איגרות  שתי  שדוקא  הערב,  למשתתפי  אמר  בגין  בנימין  זאב 
הנכללות בכרך החדש  "נועלות את הוויכוח" בשאלה אם נוצר קרע 
לכינוס  הן  לאו. שתי האיגרות מתייחסות  לבגין, אם  ז'בוטינסקי  בין 

בית"ר והן למועצת המפלגה, שהתכנסו בסמיכות מועדים. 

גאוות יחידה
ציין ראש  לאותו מכתב שבו  לב הקהל  בגין  הסב את תשומת  בני 
זוהי  הצה"ר".  "גאוות  קרא  לה  בתנועתו  היחידה  גאוות  את  בית"ר 
אברהם  אל  מווארשה  ששלח  החדש(,  בכרך   166 )מספר  איגרת 
אברהמס, בלונדון, מיום 21 בספטמבר 1938, ובה הוא מביע אכזבה:  
"דבר מה נעלם פתאום בצה"ר - אני קורא לזה גאוות הצה"ר. הכול 

מסביב תבוסתנות )בכינוס בית"ר לא היה לכך זכר(".

בספטמבר   24 מיום  החדש(,  בכרך   170 )מספר  נוספת  באיגרת 
1938 אל סמואל קוזין, פעיל התנועה מדרא"פ, כעבור שלושה ימים, 
כותב ז'בוטינסקי: "היה לנו כינוס בית"ר טוב מאוד ומועצת מפלגה 

חיוורת למדי". 

שבו  בית"ר,  כינוס  על  אכזבה  מביע  אינו  שז'בוטינסקי  העובדה 
נדון עניין הנדר הבית"רי, נועלת לדברי הנואם את הוויכוח. "כאשר 
צריך להביע אכזבה, ז'בוטינסקי מביע זאת", חתם בני בגין פרק זה 

בנאומו.

לקראת סיום המפעל
של  זה  וחשוב  גדול  שמפעל  ציין  שריג,  מרדכי  המכון  הנהלת  יו"ר 
איגרות  של  לאור  הוצאתן 
לפני  שהחל  ז'בוטינסקי, 
בעריכת  שנים  ושלוש  עשרים 
המנוח  קארפי  דניאל  פרופ' 
ויבדל לחיים ארוכים ד"ר משה 
הלוי, עומד כבר לקראת סיומו. 
התורמים  לכל  הודה  הוא 

לקידום מפעל זה. 

של  האקדמית  הוועדה  יו"ר 
נאור,  אריה  פרופ'  המכון, 
היהודים  כי ב־1938 מצב  ציין 
ככל  והחמיר  הלך  באירופה 
ששעון החול אזל. בשנה זו ניתן 
לראות אצל ז'בוטינסקי תהליך 
המוליך להקמת מדינה יהודית 
זאב  בנימין  אצל  כמו  בימינו, 
הרצל בקונגרס הציוני הראשון 

בבאזל. 

עורך כרכי האיגרות, ד"ר משה 
שנים   77 חרף  כי  ציין  הלוי, 
האיגרות  כתיבת  מאז  שחלפו 
והתהפוכות שעברו על העולם, 
משמעותיות  האיגרות  עדיין 
בימינו.  המתרחשים  לאירועים 
היכולת  על  אור  שופכות  הן 
ז'בוטינסקי  של  הקוגניטיבית 
לקלוט מידע עצום, אפילו בחקר 
בנושאים  וליישמו  המקרא, 

השונים שבתחום טיפולו. 
    

ד"ר זאב בנימין בגין וד"ר משה הלוי בערב השקת האיגרות



יוצא לאור ע"י מכון ז'בוטינסקי בישראל
מייסד ומנהל ראשון: ד"ר יוסף פעמוני ז"ל
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בלשכתו   11.2.15 רביעי,  ביום  קיבל  ריבלין  ראובן  המדינה  נשיא 
הציונית,  והספריה  ז'בוטינסקי  מכון  של  משלחת  בירושלים, 
שהגישה לו את הכרך ה־13 של איגרות זאב ז'בוטינסקי, שמוקדש 

כל כולו לשנת 1938.

ז'בוטינסקי: פרופ' אריה נאור, מרדכי שריג,  השתתפו מטעם מכון 
ויוסי  חיימוביץ  ליאור  הלוי,  משה  ד"ר  רובין־ז'בוטינסקי,  קרני  ד"ר 
אחימאיר. את הספריה הציונית, השותפה בהוצאת כרכי האיגרות, 

ייצגו עמוס יובל שהוא מנכ"ל מוסד ביאליק ועו"ד יעקב אהרוני.

 - "זוהי משימה לאומית להוציא את הכתבים של המנהיג הציוני" 
אמר הנשיא, שהצביע על כתבי ז'בוטינסקי הנמצאים בספרייתו. הוא 
כיו"ר הכנסת פעל להקצות חמישה מיליוני ₪ להוצאת  כי  הזכיר, 
המהדורה החדשה של הכתבים על־ידי מכון ז'בוטינסקי, והבטיח כי 

ז'בוטינסקי בבית הנשיא ריבלין
בשנות כהונתו כנשיא יעמוד על כך שהכסף אכן יוקצה ויוקדש כל 

כולו למטרה זו.

אור  לראות  עומד  הקרובים  בימים  כי  לנשיא,  סיפרו  המכון  נציגי 
והבהירו  ישראל,  ארץ   - הספר השני במהדורת הכתבים המדעיים 
שכל הוצאות ההפקה מדווחות עד השקל האחרון. הם דיווחו לנשיא 
על התכנית להרחבת המכון לעבר קומת עצמאות בבית ז'בוטינסקי 
בתל־אביב ומר ריבלין הגיב באומרו, שגם זה פרוייקט שהוא חשוב 

מאין כמוהו.

הנשיא ריבלין בירך על הפעילות שנעשית  על־ידי מכון ז'בוטינסקי 
וסיפר לאורחיו כי עם כניסתו ללשכת הנשיא, מיהר לתלות בה את 
תמונת ז'בוטינסקי. "64 שנה היה כאן בן־גוריון, הגיע הזמן שיהיה גם 

הרצל וגם ז'בוטינסקי".

2015 היא שנת ה־75 לפטירתו של ראש בית"ר, זאב ז'בוטינסקי, 
דבר שיצויין לקראת חודש אוגוסט על־ידי מכון ז'בוטינסקי ושאר 
יוסף  המכון  חוקר  כותב  כך  על  אירועים.  בשורת  ההנצחה  גופי 

קיסטר:

ז'בוטינסקי  זאב  נפטר   )1940 באוגוסט   4( ת"ש  בתמוז  כ"ט  ביום 
מהתקף־לב על סף שנת השישים שלו, בקרב תלמידיו הבית"רים, 

במחנה הקיץ האנטר, ליד ניו יורק, ארה"ב. 

נשיאות  חבר  אליו  נילווה  מחנה.  באותו  שני  לביקור  חזר  קודם  יום 
היה  רוחו  דוד שקט. מצב  נוסף בשם  וחבר  הצ"ח אהרון קופלוביץ' 
טוב וביקש מקופלביץ לשיר לו את תפילת "כל נדרי". בדרך חש ברע. 
אבל הספיק לסקור את משמר הכבוד של חברי בית"ר. אחר כך פנה 

מיד לבניין שבו שיכנו אותו. 

אט־אט עלה במדרגות לחדרו שבקומה העליונה, ככל הנראה בכאב 
יודע  ידאג, דוקטור, אני  רב. לרופא שהוזעק לבדוק אותו אמר: "אל 
ציוד־ עימו  הביא  שהוזעק,  נוסף  רופא  פקטוריס".  אנגינה  לי  שיש 

שנת השבעים־וחמש שנה לפטירת ז'בוטינסקי
דבריו  נפטר.  שעתיים  כעבור  עוד.  אליו  שבה  לא  הכרתו  אך  חמצן. 

האחרונים, לפי עדות קופלביץ', היו: "אני כה עייף, אני כה עייף". 

באותם ימים סוערים של עולם במלחמה, בית ישראל נתון בלהבות 
של  לבו  בו  עמד  לא  שנייה,  עולמית  מלחמה  של  והחורבן  האש 
ז'בוטינסקי במאמץ בו שיקע את עצמו להצלת עמו ולגאולתו. הוא 
היה נתון אז בעיצומו של מאבק מדיני להקמת חזית מאוחדת של עם 

ישראל יחד עם בריטניה הגדולה נגד גרמניה הנאצית. 

הידיעה על מותו של המנהיג הציוני הנערץ על המוני בית ישראל ועל 
לגטאות  אף  תבל.  רחבי  לכל  מהר  חיש  התפשטה  תלמידיו  רבבות 
בו  ואתר  אתר  ולכל  בסיביר  הסובייטיים  העבודה  למחנות  בפולין, 
ייחלו יהודים לתפנית במערכה נגד הגרמנים וראו בז'בוטינסקי עוגן 

הצלה לתקוותיהם ולתפילותיהם. 

בארץ־ בית"ר  נציב  רזיאל,  דוד  כתב  אותה  ת"ש"  אבל  ב"פקודת 
ישראל והמפקד הראשי של האצ"ל, והוקראה במסדר האבל שנערך 

המשך בעמוד הבא

]

משתתפי המפגש )מימין(: עו"ד ליאור חימוביץ, יוסי אחימאיר, ד"ר קרני רובין־ז'בוטינסקי, הנשיא ראובן ריבלין, מרדכי שריג,
עו"ד יעקב אהרוני, עמוס יובל, פרופ' אריה נאור, ד"ר משה הלוי 
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 ,2014 בדצמבר   4 חמישי,  ביום 
מושב  של  העלמין  בבית  התקיים 
רב  טקס  נתניה,  ליד  אביחיל, 
של  האפר  כדי  נטמנו  שבו  רושם, 
הנרי  ג'ון  הבריטי  הלויטננט־קולונל 
בסמוך  פראנסס,  ורעייתו  פטרסון 
העבריים  הגדודים  לוחמי  לקברי 

וצאצאיהם. 

ושר  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  במעמד 
וחברי־כנסת,  שרים  יעלון,  בוגי  משה  הביטחון 
מי  של  מסעו  הגיע  ואירלנד,  בריטניה  שגרירי 
מלפני  העבריים  הגדודים  של  מפקדם  שהיה 
לצד  להיקבר  רצונו  דרכו.  סוף  אל  שנה,  מאה 
לאחר  שנה   66 נתגשם    - היהודיים  לוחמיו 

פטירתו ושריפת גופתו בלוס־אנג'לס.

והמקדם  ז'בוטינסקי היה השותף הפעיל  מכון 
לקבורה  של מבצע העלאת אפרו של פטרסון 
אחת  היה  פטרסון  פרוייקט  ישראל.  במדינת 
בשנת  המכון  פעילות  של  הכותרת  מגולות 

.2014

בצילום:
ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו שרה נותנים 
כבוד למפקד הגדודים העבריים,
בטקס באביחיל.
על המצבה מונח זר מכון  ז'בוטינסקי,
אותו הניח זאב ז'בוטינסקי הנכד.

ראש 
הממשלה 
וזר המכון

בבית הנושא את שמו "מצודת זאב" )בית ז'בוטינסקי(, בתל־אביב, 
קרא המפקד:

החייל  ז'בוטינסקי,  זאב  כי  בזה  מודיעים  תהומי  ובאבל  קודר  "ביגון 
אותו  לקח  כי  ואיננו  לעולמו  נסתלק  בית"ר,  וראש  ליהודה  הראשון 

האלוהים.

ירושלים,  יוצר הגדודים העברים, מגן  ז'בוטינסקי, ראש בית"ר,  זאב 
ההדר  ואביר  ישראל  למלכות  הנצחית  המלחמה  גיבור  עכו,  אסיר 

בחייו ובפועלו.

בימי דכדוך הרוחות וקטנות האמונות מזריח היה אורות במחשכים. 

שנת ה־75 - המשך מהעמוד הקודם

]

בהמון  היחידי  הגדול  אומללים,  בקהל  הנצחי  התקיף  תמיד  הופיע 
הקטנים, השמש העולה של גאוות־הלאום והאור הגנוז לתקוותיו.

ועד למלחמת בית"ר נשא במחשכי הגולה את  מימי הגדוד העברי 
חלום המכבים הישן, נביא בן־אלמוות לרעיון הצבאי בישראל, הצבא 

הלוחם, הכובש והמשחרר.

גולה ונודד, נרדף ומעונה, נשא את זר הכוכבים המזהיר של ניצחון 
תורתו ואת זר הקוצים של מנהיג ומורה לעם סורר ומורה".

וכמנהיג למופת לדור המדבר רק מרחוק ראה את הארץ ואליה לא 
נכר, הרחק מציון אך בתוככי בית"ר, בניו־תלמידיו,  בא. על אדמת 

בעשותו את מלאכת הקודש, כרע נפל.
בית"ר תקדש את זכרו במלחמתה על ציון וירושלים, "אמן"!

אתר המכון - המשך מעמוד 1

]

באמצעות החיפוש בארכיון ניתן לצפות ביותר מ־23,000 תצלומים, 
של  המפורטים  בקטלוגים  חיפושים  ולערוך  מסמכים,  מאות־אלפי 
ספריית המכון המכילה כ־18,000 כותרים של ספרים וכ־800 כותרים 
של כתבי־עת, ביניהם כתבי־עת נדירים של התנועה הרוויזיוניסטית 
כן נמצאים באתר קטלוגים של החומר האודיו־ ובארץ. כמו  בגולה 

ויזואלי: סרטים וקלטות שמע, תיעוד בעל פה ועוד.

מידע בשפה האנגלית
האנגלית.  בשפה  גם  באתר  קיים  ופעילותו  המכון  אודות  על  מידע 

ממשק  עומד  העולם  ברחבי  והמתעניינים  החוקרים  ציבור  לרשות 
האנגלית.  בשפה  הארכיוני  לחומר  וגישה  חיפוש  המאפשר  מיוחד, 
רכישת התוכנה המיוחדת וביצוע התרגום לאנגלית על־ידי מתרגמת 
מקצועית התאפשרו בזכות תרומה נדיבה לזכרו של אריק ספקטור 

ז"ל, פעיל האצ"ל והתנועה הרוויזיוניסטית. 

לתשומת לב הגולשים באתר המכון: 
האתר עדיין בהרצה ויתכנו תקלות או שיבושים. לעתים המידע עדיין 

אינו שלם. נשמח לקבל את תגובותיכם, הערותיכם והצעותיכם. 



יוצא לאור ע"י מכון ז'בוטינסקי בישראל
מייסד ומנהל ראשון: ד"ר יוסף פעמוני ז"ל
גליון מס' 55 ניסן תשע"ה, מרץ 2015
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העבריים,  והגדודים  ז'בוטינסקי  לפטרסון,  שהוקדש  העיון  יום 
שנערך במכון ז'בוטינסקי, ב־11 בדצמבר 2014, בעקבות הבאתו 
לקבורה בישראל של קולונל ג'ון הנרי פטרסון, לא יכול היה שיהיה 

מנותק מאווירת הבחירות הכלליות לכנסת העשרים. 

ז'בוטינסקי  ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים באותה שעה בבית 
את  רבים  פעילים  גדשו  לבניין  בכניסה  הליכוד.  פעילי  עם  מפגש 
הרחבה והכבישים היו עמוסים בניידות ביטחון ורכבי משטרה. מנגד 
והמוזמנים  המכון  עמיתי  התכנסו  ז'בוטינסקי  מוזיאון  באולם   -
לכבד את זכרו של לויטננט־קולונל ג'ון הנרי פטרסון )1947-1867(, 
עולם  למנוחת  הובאו  הלנה  פרנסיס  רעייתו  אפר  עם  יחד  שאפרו 

מארה"ב למדינת ישראל.

פרופ' משה ארנס, מי שכיהן כשר החוץ והביטחון, סיפר על המסלול 
שהחל בלחימת גדוד נהגי הפרדות של ציון בחזית גליפולי, תורכיה, 
ועד לצה"ל של  במלחמת העולם הראשונה )"המלחמה הגדולה"(, 

היום. 

ז'בוטינסקי צדק
פטרסון היה חבר קרוב מאוד לזאב ז'בוטינסקי, האיש שיחד עם יוסף 
טרומפלדור ואחרים יזמו הקמת גדוד נהגי הפרדות והגדודים העבריים 
במלחמת העולם הראשונה. חברות שבין טוראי, שעלה לדרגת סגן 
מ"מלחמת  עוד  רב  קרבות  ניסיון  בעל  קולונל  לבין  הבריטי,  בצבא 
הבורים" בדרום אפריקה בראשית המאה העשרים, שהייתה לידידות 

נפש לאורך כל השנים. 

ביטחון:  שרי  שני  ולימים  דורי,  יעקב  רא"ל  הראשון  צה"ל  רמטכ"ל 
מר  יריב  בן־גוריון,  העברי.  בגדוד  שירתו  אשכול,  ולוי  בן־גוריון  דוד 
והוא  ז'בוטינסקי  צדק  אחד  בדבר  שלפחות  הודה  בית"ר,  ראש  של 
זה היה בעניין מי  טעה. 
העולם  במלחמת  ינצח 

הראשונה. 

רעיון  ארנס,  פרופ'  לפי 
היה  הלגיון  או  הגדוד, 
על  בית"ר  מעקרונות 
הנוער  בני  הכשרת 
רעיון  עצמית.  להגנה 
בבית"ר  גם  קיים  שהיה 
ארה"ב. הרעיון להקמת 
)הצבא  היהודי  הלגיון 
על  שוב  עלה  העברי( 
גם  היהודי  היום  סדר 
במהלך מלחמת העולם 

השנייה. 

לרעיון  כי  ציין,  הדובר 
השלכות  היו  הלגיון 
להתקוממות של האירגון הצבאי היהודי )אצ"י( בראשות חבר בית"ר 
פאבל פרנקל במרד גטו וארשה נגד הגרמנים באפריל 1943. כן ציין 
ליישוב  העזרה  את  נס  על  והעלה  צה"ל  בהקמת  אבני־דרך  מספר 

העברי מצד הקצין הבריטי ממוצא אירי צ'רלס אורד וינגייט. 

שנתן  )התואר  צה"ל"  של  "הסנדק  לתואר  ראוי  וינגייט  גם  לדעתו, 
ראש הממשלה נתניהו לפטרסון(. וינגייט לימד אותנו את החשיבות 

של גורם ההפתעה, כפי שניסה ליישמו עם "פלוגות הלילה". 

אלפים נפלו 
תל־אביב,  באוניברסיטת  לתקשורת  החוג  ראש  קרן,  מיכאל  פרופ' 
לתקשורת  הקנדית  הקתדרה  מחזיק  פוליטית,  לספרות  מרצה 
והארץ  העבריים  "הגדודים  הספר  ומחבר  קלגרי  באוניברסיטת 

פטרסון ואורד וינגייט - הסנדקים של צה"ל

על  שיקופיות,  הקרנת  בליווי  דבריו  ייחד  )באנגלית(,  המובטחת" 
מיקום הגדודים העבריים במלחמה הגדולה. 

היהודים על אף שזכו ברוב מדינות מערב אירופה ל"אמנסיפציה", 
וראו עצמם כחלק בלתי נפרד מהלאום עמו הזדהו, נדרשו להוכיח 
יהודים  וחצי  כמיליון  לחמו  באותה מלחמה  כיהודים.  נאמנותם  את 
נפלו  יהודים   170,000 המתרס.  צדי  משני  המדינות  בצבאות 
במלחמה. 50,000 התגייסו לצבא הבריטי. ולמרות הכול היה מאמץ 
מצד היהודים להוכיח את השתייכותם לאומה שהם רצו להיות חלק 

ממנה. מה שנהוג לכנות "לשלם את מס הדם".

העות'מאנית  הקיסרות  הצטרפה  בו  מהרגע  כבר  הבין  ז'בוטינסקי 
משמע,  עולם".  סדרי  שמשנה  "מלחמה  זו  כי  העולמית,  למלחמה 
הלבבית"  ה"הסכמה  מדינות  לאמונתו,  העתיד.  על  לחשוב  חייבים 
להילחם  צריכים  היהודים  אנחנו  לפיכך,  תורכיה.  את  תנצחנה 
כיהודים כדי שתהיה לנו נציגות בוועידת השלום שלאחר המלחמה. 
ז'בוטינסקי הבין, כי כדי להגן על תעלת סואץ יהיה לבריטניה אינטרס 

בהקמת חיץ יישובי יהודי בארץ־ישראל.

מכאן, המגעים המדיניים שקיימו ד"ר חיים ויצמן וז'בוטינסקי בלונדון 
עם גורמים שונים בממשלה הבריטית, כדי להניע רעיון זה של הקמת 
הלגיון היהודי. דברים שנתקבלו באהדה עם הקמת ממשלה חדשה 

באנגליה, ב־1916, בראשותו של דיוויד לויד ג'ורג'.

הנצחה ב"בצלאל"
 הדוברת האחרונה, גב' רחל רוגל, חברת העמותה למלחמת העולם 
הראשונה בארץ ישראל, התמקדה בהנצחת אותה מלחמה על־ידי 
תלמידי בצלאל, בית הספר הראשון לאמנות בא"י, שהוקם על־ידי 
בוריס שץ )1903(. לדבריה, שבעה־עשר מתלמידי המוסד התגייסו 
מורה  שהיה  )גורודצקי(,  גור־אריה  מאיר  מהם  אחד  העברי.  לגדוד 
ב"בצלאל" אף צייר את ז'בוטינסקי והביע תקווה, ש"אדון ז'בוטינסקי 

ישמח מאוד בזה". 

ידי  פטרסון - מעשה  של  ראש  פסל  נשקף  הקהל  הקהל  מול  אל 
מוצג  להיות  ממשיך  הפסל   .1918 בקהיר  גולדנברגר,  הלן  הפסלת 
הוענק  3(. למשתתפי הערב  צילום בעמ'  )ראו  באי המוזיאון  לעיני 
פטרסון",  הנרי  ג'ון  לויטננט־קולונל  של  לזכרו  "מצדיעים  הספרון 
ראש  משרד  בשיתוף  ז'בוטינסקי  מכון  בהוצאת  זה  לאירוע  שיצא 

הממשלה - אגף מורשת.

פרופ' מיכאל קרן נושא דברים, מאחוריו - פסלו של פטרסון

פרופ' משה ארנס נושא דבריו
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בין מהפכת 1905 ברוסיה לשלהי מלחמת העולם 
עניינים  על  ז'בוטינסקי  זאב  כתב  הראשונה 
וב־1918 שב לעסוק בהרחבה בענייניה  אחרים, 

של ארץ ישראל ובעתידה המדיני והחוקתי. 

העברי  הגדוד  עם  ארצה  ז'בוטינסקי  הגיע  כידוע, 
תפקידי  מילא  בואו  ועם  הקמתו,  את  יזם  שהוא 
הנוגע  בכל  הציונית  העמדה  בגיבוש  מפתח 
השלטון  סדרי  וכינון  בלפור  הצהרת  למימוש 
מכונסים  אלו  בנושאים  דבריו  המנדט.  בתקופת 
צפויים  זה  בנושא  לאור.  יצא  זה  שעתה  בכרך 

להופיע עוד שני כרכים.

עליה והתיישבות
המעיין  נאור:  אריה  פרופ'  הראשי  העורך  אומר 
במאמריו מגלה גישה פרגמטית לצד עמידה בלתי 
ולהתיישבות,  לעלייה  התביעה  על  מתפשרת 
זה  בהקשר  בארץ.  יהודי  לרוב  להגיע  במגמה 
הראשון,  העליון  הנציב  עם  בחריפות  התפלמס 
הלורד הרברט סמואל, וניתח את שורשי ההתנגדות 

הערבית לעלייה ולהתיישבות. 

תביעתו  השני  כחוט  עוברת  ובנאומיו  במאמריו 
)התיישבותי(  קולוניזטורי"  "משטר  להנהיג 
בארץ, כדי לבנות במהרה את הבית הלאומי. אל 
שביסוד  מההתחייבות  להתחמק  הניסיונות  מול 
תבע   – היהודי  הלאומי  הבית  כינון   – המנדט 
ממשלת  על  בלתי־פוסק  מדיני  לחץ  ז'בוטינסקי 
השני במאמריו  כחוט  עוברת  זו  בריטניה. תביעה 

ובנאומיו בכרך זה.

ישראל"  "ארץ  בכרך  המכונסים  הכתבים  בין 
"על  מאמריו  בולטים   - נאור  פרופ'  אומר   –
ו"האתיקה  והערבים("  )אנחנו  הברזל  קיר 
הבנה  בהם  גילה  ז'בוטינסקי  הברזל".  קיר  של 
אינטלקטואלית למניעיהם הלאומיים של הערבים, 
וראה בפעולותיהם נגד העלייה וההתיישבות ביטוי 
הגירה  ארץ  בכל  הילידים  התנגדות  של  אופייני 

לבואם של מתיישבים חדשים. 

תור המשא ומתן
דווקא משום כך בא לכלל מסקנה, שאין סיכוי להסדר עם הערבים 
היהודי.  היישוב  על  להתגבר  בכוחם  שאין  הכרה  לכלל  שיגיעו  לפני 
רק אז יבוא תור המשא ומתן, ושני העמים יוכלו לחיות זה בצד זה 
חיזוקו של השלטון  כלומר  הברזל,  "קיר  היא  להסדר  הדרך  בשלום. 

בארץ־ישראל שלא יהיה נתון לשום השפעות ערביות".

למאמר "האתיקה של קיר הברזל" יש שתי גירסאות, ושתיהן מובאות 
בכרך זה. את הגירסה הראשונה של המאמר כתב ז'בוטינסקי ברוסית 
בשנת 1923, שבוע ימים אחרי שפרסם את המאמר "על קיר הברזל 
המאמר  את  בעצמו  תירגם  שנים  עשר  כעבור  והערבים(".  )אנחנו 
ליידיש, ולמעשה כתב אותו מחדש, קיצר בעניינים אחדים, שלקורא 

רוסית היו נהירים יותר מאשר לקורא יידיש, והאריך באחרים. 

כרך "ארץ ישראל" א': מאמר אחד, 
שתי גירסאות, בהפרש של עשר שנים

בהוויה  ארץ־ישראל  של  במקומה  ז'בוטינסקי  זאב  עסק  ברוסיה  הציונית  פעילותו  בתחילת 
ובתודעה הלאומית של העם. במאמריו מתקופה זו, המכונסים בכרך החדש בסדרת כתביו 
האידיאולוגיים, עסק במעמדה המכונן של הארץ כלפי ההוויה הלאומית והתודעה הלאומית. 

בגרסה זו השיב לביקורת על רעיון "קיר הברזל" מנימוקים של מוסר 
וטען שהיא אבסורדית: "אם קיים בעולם עם ללא ארץ, אסור לו אפילו 
לחלום על בית לאומי, כי החלום עצמו הוא לא אתי. עם ללא ארץ 

חייב להישאר לנצח ללא ארץ. העולם כבר חולק, וחסל". 

כנגד גישה זו )אתיקה של "אוכלי אדם", כלשונו( ז'בוטינסקי מדגיש 
שדווקא מנקודת ראות אתית "האדמה אינה שייכת רק לאלה שיש 
ושיקול זה  יותר מדי קרקע, אלא גם לאלה שאין להם כלום",  להם 

מונח ביסוד הצדק של העמדה הציונית.

את הכרך החדש אפשר לרכוש מעתה בחנויות הספרים המובחרות 
ובמזכירות המכון.
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השרה לבנת נפרדת, המנכ"לית מבקרת
החיים  מן  לבנת  לימור  והספורט  התרבות  שרת  של  פרישתה  עם 

הפוליטיים, שיגר לה מכון ז'בוטינסקי מכתב תודה וברכה שבו נאמר:

החיים  מן  שלך  הפרישה  הודעת  על  הצטערנו  ז'בוטינסקי  במכון  "אנחנו 
להיכנס  לנו  לא  ציבורית,  כעמותה  אותה.  מבינים  שאנו  הגם  הפוליטיים, 

לנושאים פוליטיים־מפלגתיים, אלא אך ורק למהות עבודתך ותפקידך.

תפקידים  של  שורה  וכשרה  כחברת־הכנסת  הארוכה  בדרכך  מילאת  אכן, 
בהובלת  וסיימת  עשייתך,  בכל  ציוניים  ערכים  קידמת  חשובים,  ציבוריים 
נושא התרבות והספורט. עלינו לציין את הקשר הטוב ששרר בינך לבין מוסד 
המורשת הלאומי, מכון ז'בוטינסקי, כאשר דלתך ולבך היו פתוחים לבקשותינו 

ולשמיעת צרכינו.

תוספת  גדול  כארכיון  לנו  שהביאה  הארכיונים,  בתקנת  נכללנו  באחרונה, 
תקציבית חשובה, כפי שאכן הבטחת. על כך תודה מיוחדת".

במכתב התודה כתבה לימור לבנת, בין השאר: "אני יוצאת לדרך חדשה לאחר 
גדולה  זכות  לי  שהיתה  על  שמחה,   וחשה  הפוליטית  במערכת  רבות  שנים 
ומהלכים  רפורמות  ולהוביל  הציבור  את  לשרת  ישראל,  מדינת  את  לשרת 

שהיטיבו עם הציבור וישפרו את הקיים.... המשיכו בעבודתכם החשובה".

ימים ספורים לאחר הודעת הפרישה של השרה לבנת, ערכה מנכ"לית משרד 
התרבות והספורט גב' אורלי פרומן ביקור במכון ועמדה מקרוב על פעילותו 
בן נעים והממונה על תקנת הארכיונים  נילוו אליה היועצת נתנאלה  וצרכיו. 

במינהל התרבות גב' בטי דן. 

השלוש שמעו הסברים על פעילות המכון באינטרנט וצפו במיצג "מעגל חיים", בעת שקבוצה גדולה של תלמידים ביקרה במוזיאון. 

"הביקור הסב לי קורת רוח רבה - כתבה גב' פרומן במכתב התודה ששיגרה להנהלת המכון - "בפוגשי מקרוב את המיית העשייה וההתפתחות 
של המכון על גווניו. אני מאחלת לכם המשך עשייה איכותית, לקידום וחיזוק מורשת ז'בוטינסקי בפרט והתרבות הישראלית בכלל".

עריכת כתבי זאב ז'בוטינסקי, במהדורה המדעית שעתה ראה אור 
הכרך השני בסדרה, מצריכה עבודת נמלים של בדיקה ובילוש, של 
השוואת טקסטים ותירגומים, מצד כל העוסקים במלאכה, כמעט 
היינו אומרים "מלאכת קודש" של צוות המורכב מהעורך הראשי, 
עורכי המישנה, המתרגמים, העורכים הלשוניים, המגיהים ועוד. 

מה שמנחה את מערכת הכתבים הוא הקפדה על הדיוק והמהימנות, 
והעריכה  ללא פשרות! הסיפורים "מאחורי הקלעים" של ההפקה 
מפעל  מרכזת  סיון,  אירית  שסיפרה  כפי  מהם,  אחד  הנה  רבים. 

הכתבים.

בעת איסוף המאמרים לכרך "ארץ ישראל", א', מיונם והכשרתם 
לדפוס, הגיע הצוות אל הנאום שנשא זאב ז'בוטינסקי ב"בית העם" 
בתל־אביב )כיום – בית "אל על", ברחוב בן־יהודה(, ב־17 באוקטובר 
1926. נאום זה נזכר כמובן ב"ביבליוגרפיה" של כתבי ז'בוטינסקי, 
לנוכח המשבר הכלכלי  הציונות  עוסק במצב  הנאום   .1269 פריט 

ששרר בארץ. 

נאום זה פורסם כמעט במלואו בעיתון "דאר היום" )19.10.1926(, 
נמצא  מילולי  נוסח  אך  באריכות,   )18-19.10.1926( ב"דבר"  וכן 
רק ב"הצפון", בעריכתו של עו"ד אברהם ויינשל. מסתבר, שבאותו 

חודש נשא זאב ז'בוטינסקי ארבעה נאומים. 

הנה מה שהוא עצמו אומר בנאומו הראשון, ב"בית העם" בתל־אביב:  
האלה  ההרצאות  בארץ־ישראל.  הרצאות  ארבע  לשאת  "הוזמנתי 
הן כעין שלשלת אחת. פה, הערב, אדבר על המצב וסיבותיו. בעוד 
ההתקפה  דרכי  בשאלת  לאנגליה,  ביחסנו  אגע  בירושלים,  יומיים, 
של  האילוזיות  על  אדבר  בחיפה  השלישית  בהרצאתי  המדינית. 

ובהרצאתי הרביעית, שהיא השנייה  ]היהודית[.  הסוכנות העברית 
בתל־אביב, אדבר על דרישותינו הכלכליות והמדיניות".

עורכי הכרך החלו אפוא במסע חיפושים בניסיון לאתר את ארבעת 
הנאומים, שנזכרים כמובן אף הם ב"ביבליוגרפיה" )פריטים 1270, 
1272, 1273(. על הנאום הרביעי בתל־אביב הם מצאו רק ידיעות 
קצרות, ומכאן ידוע שאכן התקיים. הנוסח המלא, פחות או יותר, 
של ההרצאה בחצר הטכניון נגד הסוכנות היהודית נמצא אף הוא 

ב"הצפון" והובא בכרך החדש.

באשר לנאום בירושלים על היחס לבריטניה, עמדו העורכים בפני 
בעיה: היו שני נוסחים - אחד של "דאר היום" והאחר של "הצפון". 
פרטים  הושמטו  היום",  "דאר  עורך  בן־אב"י,  איתמר  של  בנוסח 
שנראה היה לו שהקורא לא יבין, אך הוא היה קרוב יותר למילים בהן 

השתמש ז'בוטינסקי. 

ז'בוטינסקי עבר עריכה,  ויינשל )עורך "הצפון"( נאום  בדיווח אצל 
הוסרו ביטויים שכנראה לא מצאו חן בעיני העורך, אך נכללו שמות 
וגם ציטטה שלמה מתוך שיר, מה  משוררים שז'בוטינסקי הזכיר, 

שהעניק לנאום אופי יותר אינטלקטואלי.

כיוון שכך, העורך הראשי של הכתבים, פרופ' אריה נאור, החליט 
מלוא  את  כך  על־ידי  ולהראות  בקובץ  הנוסחים  שני  את  לכלול 
בן־ בנוסחו של איתמר  אגב, הכותרת של המאמר  היריעה.  רוחב 
אב"י היתה: "מנאם ז'בוטינסקי בירושלים". השימוש במילה מנאם 
זהו אחד מחידושי הלשון בשפה העברית שלא  אינו עוד בשימוש. 

נקלטו.

המירדף אחר ארבעה נאומים

יו"ר המכון מרדכי שריג, ומנהלת הארכיון אמירה שטרן מציגים 
למנכ"לית אורלי פרומן את אתר המכון 
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"מחאת ה'מילקי' ותופעת היורדים הישראלים שקוראים לישראלים 
אחרים להצטרף אליהם, מאפשרות לעם הגרמני להינתק מעברו".  
כך סיפר העיתונאי אלדד בק, בערב השקת ספרו "גרמניה, אחרת", 

שנערך במוזיאון ז'בוטינסקי ב־28.12.2014.

ה'מילקי'  ציני במחאת  עושה שימוש  לדבריו, התקשורת הגרמנית 
בכך שמעצימה את התופעה שברלין משמשת עיר מקלט לישראלים 
המרתקת  הרצאתו  במהלך  ניפץ  בק  מארצם.  שבורחים  )יהודים( 
דימויים והנחות יסוד שגויות על "גרמניה האחרת" - זו המתנערת 
מעברה ונכונה להסכם פיצויים "הוגן" עם ממשלת ישראל המייצגת 

את העם היהודי כולו. 

גרמניה אחרת? – לאו דוקא
עדות עיתונאי ישראלי על גל האנטישמיות הגואה –
על אף יחסה הידידותי לישראל של הקנצלרית מרקל

"חלק ממערכת יחסינו עם אירופה וארה"ב זה גם קיום מערכת 
 ,2014 בדצמבר   25 חמישי,  ביום  אמר   - טובים"  אישיים  יחסים 
ישראל  ושגריר  החוץ  משרד  איש  לשעבר  מאיר,  גדעון  השגריר  
באיטליה )2006-2012(, לבאי האסיפה הכללית של חברי עמותת 

מכון ז'בוטינסקי.

לבין  ישראל  בין  הסבוכה  היחסים  מערכת  על  דיבר  מאיר  השגריר 
מדינות אירופה וארה"ב, מניסיונו הדיפלומטי רב השנים, וגם קצת 
על עצמו: יליד ירושלים, בן למשפחת אנשי 
רוח שמזה עשרות שנים מנהלים את חנות 
ירושלים  מאיר  לודביג  הוותיקה  הספרים 

בע"מ, שנוסדה בשנת 1908. 

הוא סיפר על שורשי משפחת האב שהגיעו 
המאה  בראשית  גרמניה,  מפולדה,  ארצה 
ספרים  להפצת  יסוד  והניחו  העשרים 
לו  שיש  גילה  כן,  רבות.  ובשפות  בעברית 
שורשים דרך משפחת רעייתו, פרופ' אמירה 
הוותיקים  החרות.  לתנועת  הכהן,  לבית 
את  באהבה  זוכרים  העמותה  חברי  מבין 
מרכז  חבר  שהיה  מי  ז"ל,  הכהן  דוד  אביה 
תנועת החרות, יו"ר הסניף הירושלמי שאף 
ברשימת  השביעית  לכנסת  מועמד  היה 

הסכם פיצויים שנוי במחלוקת, לא רק בין תנועת החרות בהנהגתו 
הקשת  צדי  מכל  בעם  אחרים  חלקים  עם  אלא  בגין,  מנחם  של 
הפוליטית מבית, שהביא לפני חמישים שנים לכינון יחסים מדיניים 
הביא  הוא  הגרמנית.  הפדרלית  הרפובליקה  לבין  ישראל  מדינת  בין 
את  הממחישים  הגרמנית,  בתקשורת  שהתפרסמו  סקרים  מספר 
היהודים  מפני  לגרמניה  האורבת  "הסכנה  בדבר  הגרמנים  דעת 
אווירה  ולאותה  זוהי חזרה לאותה מציאות  והיהדות הבין־לאומית". 

של גרמניה ערב עליית הנאצים לשלטון )ינואר 1933(.

בקריקטורות  מלווה  עויינות  מגלה  לדבריו,  הגרמנית,  התקשורת 
ותצלומים מעוותים על מציאות של "שחור-לבן" בסכסוך הישראלי־
הישראלים  ואיזון.  ריסון  חסרת  ארסית  תקשורת  זוהי  פלסטיני. 
מיוצגים בה תמיד על־ידי חרדים, או מתנחלים המנהלים חייהם  על־

ידי דיכוי הערבים. 

לדבריו, לימוד השואה במערכת החינוך הגרמנית אינו נכלל בלימודי 
החובה, אלא המלצה בלבד. לא מלמדים בבתי הספר הגרמנים על 
האנטישמיות. בעוד מספר היהודים בגרמניה מגיע ל110,000 יהודים, 
רבים סבורים כי מספרם מעל למיליון. מספר המוסלמים כבר נושק 

לחמישה מיליונים.
 

האנטישמיות בגרמניה בעלייה. נוטלים בה חלק המהגרים המוסלמים 
וגם המקומיים. הקנצלרית אנג'לה מרקל, שיחסה לישראל ידידותי, 

איננה משקפת את דעת הקהל בגרמניה שהיא אנטישמית.

באירוע השתתפו גם חניכי המרכז לדיפלומטיה ציבורית להכשרת 
סוכני הסברה בראשותו של דוד הרמלין. מר הרמלין ציין את שיתוף 
לא  שהשואה  לזכור  עלינו  כי  ואמר,  ז'בוטינסקי  מכון  עם  הפעולה 

התחילה באושוויץ. ראשיתה בדמוניזציה ובדה־לגיטימציה. 

סודות דיפלומטיים מפי השגריר בדימוס
גח"ל )גוש חרות - ליברלים(. 

מדינה".  "סוד  בזמנו  שהיה  מה  מאיר  חשף  המרתקת  בהרצאתו 
במהלך משפטו של אדולף אייכמן, הועברו לתא הכלא בו שהה שישה 
שלטונות  בקשת  לפי  מאיר,  לודביג  הספרים  חנות  על־ידי  ספרים 
היו על תולדות  לעיונו של הצורר הגרמני  הכלא. הספרים שנשלחו 

העם היהודי ומדינת ישראל. 
 

אירופה  מערב  מדינות  בין  הדיפלומטית  האווירה  העכרת  לדבריו, 
אתם  שמביאים  ליבשת  המוסלמים  בהגירת  מקורה  לישראל 
אנטישמיות מסוג חדש. במקום להיטמע באירופה הם משנים את 
פניה. באשר למדיניות ישראל ציין, כי בעבר בנו התנחלויות ולא דיברו 
על כך. ואילו בשנים האחרונות מדברים על בנייה טרם הבנייה, דבר 

המעורר תגובה נזעמת של מדינות אירופה וארה"ב.  

לאירופה, שעל אדמתה השמידו מיליוני יהודים במלחמה העולמית 
השנייה, יש מטרה מתוך רגשי אשמה להפוך את הקורבן לתוקפן. 
העבר  גם  זו.  ביבשת  שנבטה  לדורותיה  לאנטישמיות  בנוסף  זאת 
האשם  רגשי  על  מעיק  אירופה  ממדינות  רבות  של  הקולוניאלי 
ואף  כובשים  בתור  אותנו  רואות  בריטניה,  בעיקר  הן,  מכאן,  שלהן. 
אצל  קיימת  האנטישמיות  בלפור.  הצהרת  על  אשם  רגשי  מביעות 
קובעי המדיניות במדינות אירופה וקיים הרצון להפוך את חיילי צה"ל 

ל"נאצים", סיכם השגריר בדימוס גדעון מאיר.

העיתונאי אלדד בק מסביר את התמיכה בפלסטינים
במערכת החינוך הגרמנית

השגריר בדימוס גדעון 
מאיר נושא הרצאתו
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בני ציפר
עורך תרבות וספרות

ד"ר אבי שילון
חוקר הימין

אמילי עמרוסי
סופרת ועיתונאית

ישראל הראל
פובליציסט ועורך

"יש 'גרוסמן' ואף הרבה 'גרוסמנים' ב'ימין'!" - אמר בני ציפר, 
על  שיח  ברב  "הארץ",  יומון  של  וספרות'  'תרבות  המוסף  עורך 
לפני  שבוע  ז'בוטינסקי  במוזיאון  שנערך  בימין",  ורוח  "תרבות 

הבחירות לכנסת ה־20.

המכון יזם את הדיון "בעקבות המחלוקת סביב פרשת פרס ישראל 
לספרות, וטענות שנשמעו כאילו אין הרבה סופרים ואנשי רוח באגף 

הימין של הקשת הפוליטית", כנאמר בהזמנה.

לדברי ציפר, כל החלוקה ל"ימין" ול"שמאל" היא שגויה. היא קיימת 
רק בתדמיות, המקובעות שאינן המציאות עצמה. "יש לכולנו נטייה 
זו "היברידיות". קשה  להכניס אנשים למגירות". הוא קרא לתופעה 
וגם  אינלקטואלים  שהם  אדם  בני  שישנם  תופעה  לקבל  אדם  לבני 
ימניים. המציאות איננה סטריאוטיפית. ביאליק היה ביאליק. לא ימני 

ולא שמאלי. כך גם משוררים וסופרים אחרים )עגנון, דוד שחר(. 

על  בדברים  פתח  הרב־שיח,  ומנחה  המכון  מנכ"ל  אחימאיר,  יוסי 
הפולמוס שהתחולל סביב "פרס ישראל לספרות" בעקבות החלטתו 
השופטים.  מחבר  שניים  לפטר  נתניהו  בנימין  הממשלה  ראש  של 
יוענק השנה. הוא הביע  זה לא  החלטה שאחר כך בוטלה, אך פרס 
צער על כי סופרים ואנשי הרוח, השמים עצמם בצד השמאלי של 
נגד  ולרוב  גורפת בצד הערבי  המפה הפוליטית, מגוייסים לתמיכה 
מדינת ישראל. הוא נקב בשמם של נתן זך, יאיר גרבוז ויהושע סובול 
שהם, לדעתו, נציגים של "אנטי תרבותיות במרעה". מנגד, ציין כי 
אין התייחסות רצינית מצד ראשי התנועה הלאומית על כל גלגוליה 

למפעלים של תרבות וספרות. 

קולם נדם בעת ההתנתקות
בתור  עצמה  את  הציגה  עמרוסי,  אמילי  והעיתונאית  הסופרת 
תושבת  עמרוסי,  אליו.  להשתייך  גאה  שהיא  תואר  "מתנחלת", 
לגבי  אי־ודאות  כי היא חיה בתחושה של  ציינה  ההתנחלות טלמון, 
לרבות  שונים,  גורמים  ומצד  הערבים  שכניה  מצד  איום  יש  המחר. 
"איפה  ובשומרון.  ביהודה  ההתיישבות  עתיד  לגבי  השלטוניים, 
מקרב  והמשוררים  הסופרים  רוח,  אנשי  אותם  כל  בהתנתקות  היו 
גירוש  של  מסויטים  ימים  באותם  נדם  קולם  שאלה.   - השמאל?" 

יהודים וחורבן מפעל חייהם, לפני עשר שנים. 

היא ציינה את האווירה של רצח־אופי ושנאה כלפי ציבור גדול של 
עם  בעיה  שום  לי  אין  מתנחלת.  "אני  ובוניה.  ארץ־ישראל  אוהבי 
המונח שהפך היום מילת גנאי. המוטיבציה שלי פוליטית. אני שליחה 
ציון החדשה". לדבריה, גם בכתיבתה העיתונאית־ של רעיון שיבת 
הספרותית, "חשוב לי מאוד להעביר מסר פוליטי ללא שקרים וללא 
ערב  הכבשים  שתיקת   - שתיקה  של  מציאות  לתקן  מניפולציות. 

הגירוש והחורבן". 

"יש  הרבה 'גרוסמנים' בימין!"
כך טען עורך הספרות ב"הארץ" בני ציפר * הסופרת אמילי עמרוסי: "לא התנחלנו בספריות 
ועלינו להיאבק על  התודעה" * הפובליציסט ישראל הראל: "לחץ ציבורי מופעל נגד סופרים 

שעברו לימין", * ד"ר אבי שילון: "הימין החילוני איבד זהותו לדתיים" 

אמילי עמרוסי הוסיפה: "אני נציגת מגזר פצוע ומדמם. אבל בקרב 
ציבור המתנחלים קמים עוד ועוד סופרים ואנשי רוח שלא קמו קודם 
על  למאבק  מקום  ויש  ובספריות  בלבבות  התנחלנו  לא  נכון,  לכן. 
התודעה. יש לנו עוד דרך ארוכה למתג את עצמנו בתנאים הנתונים 

של איבה והדרה".

משה שמיר כבר לא חשוב
עפרה  ותושב  יש"ע  מועצת  מזכיר  בעבר  הראל,  ישראל  העיתונאי 
ועורך "נקודה" ציין כי לחץ ציבורי ותקשורתי מופעל כנגד אנשי רוח 
שהזדהו עם הימין. משה שמיר, לדוגמה, שהיה גדול סופרי הפלמ"ח 
כבר לא היה חשוב וגם לא יצירותיו מאז שהחליט לחצות את הקווים 
משמאל לימין. כך גם אנשי רוח אחרים. שירי נעמי שמר על ארץ־
הרדיו,  להעלם מתחנות  החלו  בסיני  הנח"ל  ההיאחזות  ועל  ישראל 

כולל גל"ץ. 

דעה  וחברתיות. מי שהשמיע  היו חבורות ספרותיות  לדבריו,  פעם, 
חריגה לא מצא עוד מקומו בחבורה זו, על כל המשתמע מכך. "לכן, 
אין 'גרוסמן' ימני!". לדבריו, ניסה לשנות זאת בהיותו עורך כתב העת 

"נקודה". 

ירושלים,  בישיבת  צעיר, מבית חסידי שלמד  על משורר  סיפר  הוא 
שבא למערכת "נקודה" והציג בפניו שירים כתובים בכישרון רב אך 
זכה לפרסום  סרב לפרסמם ב"נקודה", ביטאון המתנחלים. לימים, 
רב בכתב העת הספרותי "חדרים" בעריכת הילית ישורון ובמוספים 
ספרותיים של העיתונות שלא מזוהה עם ה"ימין". אחת שמשתתפת 
ב"הארץ", הוציאה מהביוגרפיה שלה את העובדה, שבעבר השתתפה 

ב"נקודה".

אבד הימין החילוני
בגין שיתק את האליטה  כי מנחם  ד"ר אבי שילון טען,  חוקר הימין 
האינטלקטואלית בתנועתו. לדבריו, כך עשה לפרופ' ערי ז'בוטינסקי, 
לפרופ'  המזרחי,  של  לסניף  החרות  תנועת  את  הפכו  כי  שהתלונן 
גם  ולאחרים.  קוק  הלל  לח"כ  אלדד,  ישראל  לפרופ'  נתניהו,  בנציון 
ד"ר אב"א אחימאיר היה פגוע מיחסו של בגין לאנשי הרוח. בגין רצה 
לכבוש את השלטון ואולי כדי לקדם מטרה זו הוא נזקק לתמיכה של 

המון־העם. 

לדבריו, "הימין החילוני הוא זן נכחד. האידיאולוגיה של הימין היא היום 
הכנעניות.  לכיוון  הלך  התרבותי  זה  החילוני.  לימין  בעיה  יש  דתית. 
ז'בוטינסקי עלה בהיבט המנהיגותי על מנהיג השמאל. הימין שהוא 
ייצג בזמנו - נעלם. עמו אבד הימין החילוני בגלל שאיבד זהותו לזה 
הדתי. ד"ר שילון אמר, כי הימין מתחזק בתקשורת ובצבא ובהקשר 

התרבותי יש לו את כל הנתונים לפריחה תרבותית. 
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יאללה בית"ר נורדיה
ראשי קבוצת הכדורגל של בית"ר נורדיה, ירושלים, הפיקו חולצות, 
קפוצ'ונים וסווצ'רים בצבע צהוב ועליהם מתנוססת תמונת ראש 
בית"ר כשהוא לוגם כוס משקה. את התמונה הם קיבלו, לבקשתם, 
שעליהם  הלבוש  פריטי  של  דוגמאות  ושלחו   - המכון  מארכיון 
מוטבעת התמונה וכן לוגו המכון. בתמונה: אמירה שטרן ואירית 

סיון מציגות את המוצר הספורטיבי.

"מתחברים למעגל הציוני" - זוהי התכנית המופעלת השנה במוזיאון. 
במסגרתה מגיעות כיתות בתי ספר מן הפריפריה  - כמו קבוצה זו מדימונה  
-  אל מוזיאון ז'בוטינסקי, לצפות במיצגים ולשמוע את המדריך הראשי אילון 
קפלן. השנה מושם דגש מיוחד על נושא הגדודים העבריים, לציון מאה שנה 

להקמת גדוד נהגי הפרדות של ציון.

ומורים המעוניינים לשלוח כיתות לביקור במוזיאון, מתבקשים, לשם  מנהלים 
בשעות   ,4 שלוחה  המכון 03־5287320,  מזכירות  אל  לטלפן  מראש,  תיאום 

העבודה.

שגיאות מי יבין?
העיתונאי הוותיק עקיבא צימרמן פוקד מפעם לפעם את המכון, 
כדי לתרום לארכיון איזה עיתון ישן או מסמך מצהיב, שהיו ברשותו. 

על כך אנו כמובן מודים לו. אך בכך אין הוא מסתפק.

ואפילו  שונים  בעיתונים  שגיאות  למצוא  הוא  מתחביביו  אחד 
למשל,  כך,  לדבריו.   קשה,  משימה  זו  ואין  המכון",  ב"חדשות 

בגיליון הקודם מצא צימרמן שתי שגיאות והוא מבקש לתקנן. 

כן  ולא  "סגנית שר"  היא  גמליאל  גילה  כי  נכתב  בעמוד הראשון 
הוא. "היא היתה סגנית שר בקדנציות הקודמות, כיום היא סגנית 
יו"ר הכנסת". נציין כי הדברים נכתבו לפני הבחירות לכנסת ה־

.20

בעמוד 20 נכתב כי אברהם שכטרמן היה סגנו של שלמה להט. 
"לא היה ולא נברא" - כותב לנו צימרמן, ומפרט: "שכטרמן היה 
וכן ראש אגף הבריאות  סגנו וממלא מקומו של של חיים לבנון, 
יפו בשנים 1957-9. לאחר מכן היה ראש סיעת 'חרות'  ומינהל 

בעיריה, שהיתה באופוזיציה למרדכי נמיר. 

שנים,  שמונה  וכיהן  לכנסת  שכטרמן  נבחר    1969 "בשנת 
מכן  ולאחר  והתרבות  החינוך  ועדת  יו"ר  והיה   ,1977-1969
'חרות'  ועדת הכלכלה. סגנו של שלמה להט מטעם סיעת  יו"ר 
יו"ר  היה  ששכטרמן  נכון  גריפל.  יגאל  רבות  שנים  היה  שבליכוד 
ועדת השמות העירונית. בזמנו לא היתה חברות בוועדת השמות 

מותנית בחברות במועצת העיר".

ביקור ארכיונאים
מקיבוצי הגליל העליון 

במכון  ביקרו  בלום,  כפר  קיבוץ  ארכיונאי  פורת,  יונתן  של  ביוזמתו 
ז'בוטינסקי 20 ארכיונאים מקיבוצי הגליל העליון.

חלקו הראשון של הביקור עסק בהיכרות עם המכון, תולדותיו ותחומי 
פעילותו: מוזיאון, מחקר וארכיון. בחלק העיקרי הם האזינו להרצאה 
ואוספים  ארכיונים  ניהול  על  הארכיון,  מנהלת  שטרן,  אמירה  של 
והרישום  אישיים. בהרצאה שלוותה במצגת הודגמו שיטות הסידור 
של החומר כפי שהן מתבצעות במכון ז'בוטינסקי, באמצעות אתר 

האינטרנט המתקדם שלנו. 

המשתתפים הביעו את התפעלותם מהעבודה שמתבצעת בארכיון 
מחפש  אותו  החומר  לאחזור  והיעיל  המהיר  מהפיתרון  ובמיוחד 

החוקר או המבקר.

לסיום, צפו המשתתפים בשתי המצגות של המוזיאון: זאב ז'בוטינסקי 
– מעגל חיים והספורט הלאומי – עליית אף על פי. בשם משתתפי 
בטוב  האירוע  את  "שהינחתה  שטרן  לאמירה  פורת  הודה  המפגש 

טעם".

מתחברים למעגל הציוני

תלמידים מדימונה מאזינים להרצאתו של המדריך הראשי אילון קפלן 
בנושא הגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה
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הוועדה
האקדמית:
פרסים 
לחוקרים
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הלכו לעולמם...

יצחק אבינועם ז"ל:
מפקד האצ"ל בירושלים
יצחק אבינועם )יגנס(, מפקד האצ"ל 
לאומי  איש  שכול,  אב  בירושלים, 
בשבת  לעולמו  הלך  פעלים,  רב 
הובא  הוא   .94 כבן  והוא   21.2.2015
המכון  וזר  בקריית־שאול  למנוחות 

הונח על קברו.

מכון  עמותת  חבר  היה  אבינועם 
אשר  ותומך,  תורם  ז'בוטינסקי, 
למען  פעילותו  אחר  השנים  כל  עקב 
בשנותיו  הלאומית.  המורשת  הפצת 
האחרונות חלק מחמאות רבות למכון, 
אף כי נבצר ממנו להשתתף באירועיו.

הנועזים  האצ"ל  ממפקדי  )"גל"(,  גולדשמידט  יהושע  ע"ש  גל,  בנו 
שנפל בשיח ג'ראח במלחמת העצמאות, נפל במרדף אחרי מחבלים 

בעזה, כ"ט בכסלו תשל"ב )17 בדצמבר 1971(. בן 20 היה. 

כיליד פתח תקווה, היה יצחק מפקד בית"ר בפתח־תקווה. עם הפילוג 
בשורות ה"הגנה", הצטרף כמו רבים מבני הנוער במושבה לשורות 
האירגון הצבאי הלאומי, ונפצע בעקבות ניסיון בריחה ממעצר. בשנת 
1945 התמנה למפקד "הדלק", שירות המודיעין  הארצי של האצ"ל. 
באותה שנה נתמנה למפקד האצ"ל במחוז ירושלים ולחבר המטה. 

כינוייו במחתרת היו: "אלון", "אבינועם", "יהושע בר־יוסף". 

אשר  לפעולות,  האצ"ל  יצא  ירושלים,  מחוז  מפקד  היותו  בתקופת 
של  הארצי  המטה  תקיפת  מארץ־ישראל:  הבריטים  לגירוש  הביאו 
דוד,  המלך  מלון  תקיפת  הרוסים,  במגרש   CID הבריטית  הבולשת 
בו שכנה המפקדה הצבאית הראשית של בריטניה, ותקיפת מועדון 
ונשלח  השלטונות  על־ידי  נעצר  הוא  גולדשמיד.  בבית  הקצינים 
למדינת  והגיע  מקניה  הגולים  אחרוני  עם  שוחרר  הוא  לאפריקה. 

ישראל העצמאית ביום 12 ביולי 1948.

היה ממייסדי תנועת החרות. בשנת  אבינועם  יצחק  בקום המדינה 
1980 - נתמנה למנכ"ל הקרן לביטחון ישראל )לב"י(, וב־1981 - 
כל  עסק  הוא  ישראל.  למערכות  הלאומי  איתן, המרכז  הר  למנכ"ל 
השנים בהנצחת זכר לוחמי האצ"ל ובשימור מורשתם. יזם את הפקת 
מיוזמי  היה  כן  ז'בוטינסקי".   ל"פרס  שזכה  המרד"  "בלהב  הסרט 
הקמת מוזיאון האצ"ל של יחידת המוזיאונים במשרד הביטחון, יו"ר 
חיילי  ברית  בהנהלת  חבר  האצ"ל,  מוזיאון  אגודת  עמותת  הנהלת 

האצ"ל, ויקיר העיר תל־אביב יפו )1995(.

נפתלי דרזנר ז"ל:
מנהל המוזיאון 

בט"ו בשבט תשע"ה נגדע פתיל חייו של נפתלי 
משורות  לוחמים  למשפחת  בן   ,88 בן  דרזנר, 
ציון  ב"קול  שדרן  שהיה  מי  והאצ"ל,  ה"הגנה" 
הלוחמת", תחנת השידור החשאית של האצ"ל, 

ומנהל מוזיאון ז'בוטינסקי במשך 13 שנה. 

ערה,  רעייתו  עם  התגורר  האחרונות  בשנותיו 
תבל"א, בשערי־תקווה. הוא נטמן בקרית שאול, 

וזר המכון הונח על קברו.

זקונים  בן  פולין,  בלבוב,  ב־1927  נולד  נפתלי 
בת  )שיינדל(  ויפה  זלמן  אפרים  להוריו  )רביעי( 
ראש  ארצה  עלה  תחילה  טייטלבוים־בר.  דוד 
המשפחה עם הבן צבי. מנשה הבכור נותר בפולין 
לחסל את עסקי המשפחה )עלה ארצה בדצמבר 
השנה  ראש  ערב   ,1933 ובספטמבר   .)1935
הצעירים  הבנים  שני  עם  האם  עלתה  תרצ"ד, 

)יחיאל־דב ונפתלי(. 
 

נכנס  אחיו  בזכות  "מעלה".  הדתי  הספר  בבית  למד  בירושלים 
גורש מבית הספר.  בית"ר.  על פעילות בבית"ר  לפעילות בתנועת 
בשנת 1940 עקרה המשפחה לתל־אביב. האב פתח חנות לרהיטים, 
לא רחוק מ"מצודת זאב". חנות ששימשה גם מקום להעברת ידיעות 
ומסרים של האצ"ל.  בהיותו בן חמש עשרה הלך בעקבות שני אחיו 

הבוגרים: צבי ויחיאל והצטרף לשורות האצ"ל. 

האח הבכור מנשה היה חבר ב"הגנה". אולם היה עובד בכיר בלשכתו 
מנשה  השיג  דרכו  פורד.  איילברט  פטריק  ג'ון  הבולשת  מפקד  של 
מידע מסווג והעבירו לאחיו צבי שהיה מפקד "הדלק", המודיעין של 
זהות  והחליף  יחיאל - עזב את הבית   - יותר  האצ"ל. האח הצעיר 
 29( המלקות"  ל"ליל  תגובה  בפעולת  נתפס  רוזנבאום.  ליחיאל־דב 
בדצמבר 1946( של האצ"ל ונידון למוות עלי גרדום בזהות שאולה. 
עלה לגרדום בכלא עכו ביום כ"ו בניסן תש"ז )16 באפריל 1947( יחד 
עם חבריו ל"מעמד": דב גרונר, מרדכי אלקחי ואליעזר קשאני הי"ד. 

נפתלי, הצעיר באחים, נאלץ גם הוא לעזוב משיקולי ביטחון את בית 
האצ"ל.  של  תעמולה  חטיבת   - ה"חת"ם"  במסגרת  ופעל  ההורים 
להיות שדר־ בזכות העברית הטובה שלו, נתבקש  באוגוסט 1947, 

קריין ב"קול ציון הלוחמת". בתפקיד זה התמיד עד תחילת 1948.

נפתלי היה מנהל כפרי הנוער של בית"ר - ע"ש דוד רזיאל בהרצליה 
חיילי  ברית  כמזכ"ל  כיהן  כן  יעקב.  בבאר  ז'בוטינסקי  יוענה  וע"ש 
האצ"ל. מי שהיה מנהל מוזיאון האצ"ל, יוסף קיסטר, סיפר כי נפתלי 
אהבה  מתוך  ז'בוטינסקי  במכון  המוזיאון  מנהל  תפקיד  את  מילא 
גדולה, תחושת שליחות וידע ממקור ראשון. מנהל ומחנך בכל רמ"ח 
אבריו. איש חינוך שהעמיד תלמידים הרבה והקנה לדורות של אזרחים 

וחיילים את מורשת הגבורה של עם ישראל במולדתו

יצחק אבינועם ז"ל

שניים שאינם עוד: עמירם בוקשפן ז"ל )משמאל( מעניק שי לנפתלי דרזנר ז"ל,
בסיימו את תפקידו כמנהל המוזיאון



יוצא לאור ע"י מכון ז'בוטינסקי בישראל
מייסד ומנהל ראשון: ד"ר יוסף פעמוני ז"ל
גליון מס' 55 ניסן תשע"ה, מרץ 2015
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בן־ציון גבעוני ז"ל:
בית"רי ויקיר לוד 

הבית"רי בן־ציון גבעוני )הוכמן(, אחד 
מוותיקי תנועת החרות והליכוד, איש 
לעולמו  הלך  וההתיישבות,  החינוך 
בן   ,2014 בדצמבר   12 שבת,  בליל 
צבי.  ניר  במושב  למנוחות  והובא   ,83
נפטרה  לכן  קודם  ספורים  שבועות 

רעייתו פנינה ז"ל.

מכון  עמותת  חבר  היה  ז"ל  גבעוני 
ציוניים  בקונגרסים  חבר  ז'בוטינסקי, 
גם  כמו  הציוני,  הפועל  הוועד  וחבר 

יקיר העיר לוד ויקיר הליכוד.

גבעוני, יליד ארגנטינה, עלה ארצה עם ראשוני העולים שבאו להילחם 
במלחמת העצמאות. כך כתב  על עצמו בזכרונותיו: "בן־ציון עלה 
לארץ ב־1948, השתתף בהקמת גרעין ניל"י להתיישבות בית"רית, 
להקמת  פעל  לכיש,  בחבל  אמציה  ירושלים,  בהרי  בית"ר  מבואות 
רפיח  בפתחת  סיני  ונח"ל  דקלה  התיכון,  בשרון  צור־נתן  הישובים 

וארגמן בבקעת הירדן

מילא תפקידים של מרכז משק, מזכיר וגזבר במבואות בית"ר. היה 
תל־ בעיריית  סוציאלי  עובד  ז'בוטינסקי,  יוהנה  הנוער  כפר  מנהל 
אביב, מ־1963 עד 1973 ראש ההנהגה העולמית של בית"ר, ראש 
מתנ"ס  ומנהל  השכונות  שיקום  מנהל  בליכוד,  לעולים  המחלקה 

בלוד". 

לדברי חברו, השופט בדימוס אורי שטרוזמן, בן־ציון היה גאה מאד 
במשפחתו הגדולה, כמו גם בפעילותו בבית"ר ובמחנה הלאומי. מכון 
ז'בוטינסקי, אשר בארכיונו נעזר גבעוני לכתיבת זכרונותיו, מלאכה 
בה היה שקוע בשנותיו האחרונות, שיגר מכתב תנחומים למשפחה.

בן־ציון גבעוני ז"ל

הלכו לעולמם...
ד"ר משה נס־אל ז"ל:

לא שכח דמי החבר
ארואסטה(  )מאוריצ'יו  נס־אל  משה 
 ,2014 בנובמבר  ב־14  שנפטר  ז"ל, 
והוא כבן 82, עלה ארצה מארגנטינה, 

שם היה חבר בית"ר מנעוריו. 
  

ביתר  במבוא  התיישב  נס־אל 
למד  ספר,  יישוב  היה  ימים  שבאותם 
בירושלים  העברית  באוניברסיטה 
בחוג להיסטוריה וליחסים בינלאומיים 
והוסמך כמורה בתיכון  ובהמשך למד 

להיסטוריה ולאזרחות. 

לצה"ל.  לסייע  התנדב  מילדותו,  עוד  שלו  הראייה  מגבלות  אף  על 
במלחמת ששת הימים )1967( היה אחראי לגדוד האלונקאים. גדוד 
שאויש על־ידי תלמידים מבתי הספר של רשת "אורט", שבהם היה 

מורה להיסטוריה.
  

בשליחות האוניברסיטה העברית יצא לאמריקה הלטינית כדי להביא 
ארצה תיעוד היסטורי על קהילות ישראל. ב־1975 ייצג את תנועת 
החרות באמריקה הלטינית  וב־1979 כיהן כראש המחלקה לחינוך 

בגולה באמל"ט מטעם הסוכנות היהודית.

בתחום  הספרדית  בשפה  מאמרים  עשרות  פירסם  נס־אל  ד"ר 
 .Revista Oriente y Occidente הירחון  לאור את  הוציא  התמחותו, 
אמריקה  יהדות  על  "עיונים  וביניהם:  מחקר,  ספרי  כתב  כן,  כמו 

הלטינית", "עיונים על יהדות צ'ילה", "הביוגרפיה של יצחק שמיר".
 

הוא נהג לפקוד את חדר העיון במכון ז'בוטינסקי גם כאשר התקשה 
להתנייד והיה מרותק לכיסא גלגלים. בנו יחידו יעקב גילה, כי בקשתו 
האחרונה הייתה לא לשכוח להעביר את דמי החבר לעמותת המכון.  

ד"ר משה נס־אל ז"ל

חיים קורפו ז"ל:
מפקד באצ"ל,
שר התחבורה

יום לאחר הבאתו למנוחות של המפקד 
והנה   - ז"ל  אבינועם  יצחק  באצ"ל 
שר   ,)94( גילו  ובן  לאצ"ל  חברו  גם 
הלך  קורפו,  חיים  לשעבר  התחבורה 

לעולמו והובא למנוחות בירושלים.

ב־ נולד  בירושלים,  דור שביעי  קורפו, 
ובישיבות  תורה  בתלמוד  למד   ,1922
בבית  יותר  מאוחר  וחברון.  לומז'ה 
השכלה  "המזרחי".  למורים  מדרש 
גבוהה רכש בפקולטה למשפטים של 

האוניברסיטה העברית בירושלים. חבר בית"ר מנעוריו. 

ב־1937 הצטרף לאצ"ל ובשל הידע שרכש בחשמלאות הפעיל את 
חומרי  בהכנת  התמחה  הוא  האירגון.  של  החשאית  השידור  תחנת 
המפקדים  בימי  האצ"ל,  של  המודיעין  ב"מש"י",  פעל  מלחמה, 
האצ"ל  מפקדת  עם  ונימנה  מרידור,  ויעקב  רזיאל  דוד  הראשיים 

בירושלים )1942(.

ב־2 באפריל 1944 נעצר קורפו ונכלא במחנה המעצר בלטרון ובכלא 
עכו. היה יחד עם אחיו שמואל קורפו ז"ל )1923-1986( גם הוא חבר 
האצ"ל, בשילוח המוטס הראשון עם 251 לוחמי האצ"ל ולח"י )19 
בבריחה  השתתף  באפריקה.  המעצר  למחנות   )1944 באוקטובר 

הגדולה בה נטלו חלק 54 עצירים. 
  

לשורותיה  קורפו  הצטרף  החרות,  תנועת  הקמת  לאחר  קצר  זמן 
והיה בין פעיליה הבולטים. במשך שנים רבות היה מזכיר ויו"ר סניף 
מטעם  ירושלים  עיריית  מועצת  חבר  היה  כן  בירושלים.  התנועה 

תנועת החרות וגח"ל. 

תנועת  מטעם  השביעית  לכנסת  קורפו  חיים  נבחר   1969 בשנת 
החרות וגח"ל. בכנסת השמינית, התשיעית, העשירית, האחת עשרה 
וחבר  הקואליציה  יו"ר  היה  הליכוד.  מטעם  שירת  והשתים־עשרה 
בארבע ממשלות. גולת הכותרת של שירותו בשירות העם והמדינה 

היתה כהונתו כשר התחבורה בשנים 1981-1988. 

הנהלת  חבר  האצ"ל,  מורשת  להנצחת  פעיל  היה  ז"ל  קורפו  חיים 
ברית חיילי האצ"ל, חבר מערכת לקסיקון האצ"ל. תפקידו בו נשא עד 
יומו האחרון היה יו"ר מרכז ברית חיילי האצ"ל. הוא גילה התעניינות 

בפעילות מכון ז'בוטינסקי ואף השתתף בכמה מאירועיו.

חיים קורפו ז"ל
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אורי אורבך ז"ל:
ביקור השר לאזרחים ותיקים במכון

ניחומים  מכתב  שיגר  ז'בוטינסקי  מכון 
עם פטירתו בגיל 55  של השר לאזרחים 
ותיקים, אורי אורבך ז"ל. השר אורבך ביקר 
כך  ועל  במכון,  לכן  קודם  חודשים  כמה 

פורסם דיווח בגיליון הקודם.

נאמר:  למשפחה  הניחומים  במכתב 
חזה  מרובה  ובהתעניינות  "בסבלנות 
ואנו  ההסברים,  את  שמע  במוצגים, 

יכולנו להיווכח  והשנונה.  נהנינו מזיו פניו, מלשונו המבודחת 
בחולשתו הפיסית, בחיוורונו, ברפיון קולו - ובעוצמת אישיותו 

הכובשת".

הממשלה  ראש  על  המאמרים  בקובץ  כי  הוזכר,  במכתב 
המנוח, יצחק שמיר ז"ל, שהפיק המכון, כלול מאמרו המופלא 
מלים  במספר  מתגעגע".  "אני  הכותרת  תחת  אורי,  של 
של  ופועלו  אישיותו  את  לנתח  אורי  הגדיל  יחסית,  מצומצם 
שלא  מבקריו,  על  מלגלג  שהוא  תוך  שמיר,  הממשלה  ראש 

השכילו לרדת לעומק אישיותו המיוחדת.

שנה לאחר פטירתו של יוסף עבו עברון ז"ל, דור חמישי בצפת, נצר 
למשפחת עבו מוותיקות היישוב הישן בגליל, סופר, עיתונאי ולוחם 
אלומה  והבנות  יהודית  הרעייה  משפחתו,  בני  הוציאו  האצ"ל, 
ובו מאמריו בנושאי השעה  לזכרו  ורפאלה, קובץ עב כרס מהודר 

ובנושאי מורשת.

של  כעורך  עברון  שימש   )2014  -  2005( לחייו  האחרונות  בשנים 
אתר האינטרנט  "מזכר", שבו הירבה לכתוב על אירועים היסטוריים 
מתקופת המאבק להקמת המדינה, על נושאים עכשוויים, לדמותם 
של אישים שונים, לרבות חברים שהלכו לעולמם, ראיונות שערך עם 
עיר  צפת  על  וכמובן  העיתונאית,  עבודתו  במהלך  תפקידים  נושאי 

הולדתו שהוא היה "אזרח כבוד" שלה, בה גם נקבר. 

עם דוד בן־גוריון, ראש הממשלה ושר הביטחון הראשון של מדינת 
ישראל, היו לעברון מספר רב של מפגשים וראיונות. אחד מהם נערך 
בשדה ־בוקר עבור יומון "הבוקר" )18 במאי 1965(, כאשר בן־גוריון 
כבר היה מחוץ להנהגת המדינה. אבל כנראה חתר לחזור אליה כדי 

להדיח את יורשו ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול. 

אותי"  מייצג  אינו  הוא  אשכול,  בראשות  רשימה  עבור  אצביע  "לא 
לא שכח את השנאה שיקדה  "הזקן"  וחלק.  חד  בן־גוריון  - הצהיר 
ושר  הממשלה  ראש  להיות  חדל  כאשר  גם  פוליטיים  ליריבים  בו 

הביטחון. 

השעות הרבות שעשה עברון עם בן־גוריון עבור עיתונים אותם ייצג 
כמו יומון "הבוקר", "מבט חדש" - ביטאון רפ"י, "בתעש" – ביטאון 
אחת  להכרת  אור  השופכים  מאמרים  הניבו  הצבאית,  התעשייה 
באותה  הציונית  והתנועה  ישראל  מדינת  של  המעצבות  הדמויות 
פטן  פיליפ  המרשל  על  בגין,  מנחם  על  רשימותיו  גם  כך  תקופה. 

והגנרל דווייט איזנהאואר ועל עוד שורה ארוכה של אישים. 

יצא לאור "מזכר" -
קובץ מאמריו של יוסף עברון ז"ל

עברון הוא איש שתוכו כברו. לא עושה 
חשבון לאף אחד וגם לא לאף אחת. הוא 
מותח ביקורת נוקבת על ח"כ מירי רגב 
מדיניותה  על  בהתנתקות,  שתמכה 
מי  אשטון,  מרגרט  קתרין  של  ההזויה 
שהייתה נציגת האיחוד האירופי לענייני 
חוץ ומדיניות ביטחון, על השרה לשעבר 
כי  ב־2005,  שהצהירה  לבני,  ציפי 

"ההתנתקות טובה לישראל - רצועת עזה לא תהיה יותר בעיה שלנו, 
פילדלפי  ציר  נשלוט שם, בשביל מה אנחנו צריכים לשלוט על  לא 

ולמנוע הברחות"... 

עברון אינו שוכח חברים לשורה כמו את עמיחי פאגלין הוא "גידי", 
קצין המבצעים האגדי של האצ"ל, שיחד עברו מהפלמ"ח לשורות 
י' לבני,  האצ"ל. כן את מי שקדם לו בתפקיד קצין המבצעים איתן 
גדול  ואבא של..., את אריה טפר,  הליכוד  לימים חבר כנסת מטעם 
הסיירים במלחמת העצמאות וגיבור שיירת נבי דניאל, חבריו לאצ"ל 
ברזל  צבי  )"קבצן"(,  סודיט־שרון  אליעזר  )"קונוס"(,  וינר  ברוך 
)"קקטוס"(, העיתונאי גבריאל צפרוני, עורכו האחרון של "הבוקר", 
במערכה  שנפל  מעולה  וסייר  ה"הגנה"  חבר  כהן,  זאב  הדוד  ובן 
לשחרור צפת במלחמת העצמאות. הוא אף הקדיש לו שיר מרגש 
המסתיים בשורות: "סואנים הרחובות מהמיית עלומים/ רק אתה כה 

חסר – סהדי במרומים".

הביטחון  שר  בספר  כתבו  עברון  יוסף  והסיפא  הספרא  איש  על 
יוסי אחימאיר,  ז'בוטינסקי  לשעבר פרופ' משה ארנס, מנכ"ל מכון 
לשכת  מנהל  שהיה  מי  נאמן,  יעקב  פרופ'  לשעבר  המשפטים  שר 
ראש הממשלה יצחק רבין איתן הבר, שגריר ישראל בארה"ב בדימוס 
יורם אטינגר, עורך ערוץ "שבע" שמעון כהן, עיתונאי "ישראל היום" 

אלי חזן. 


