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 אבא אחימאיר  חדשות   -נושא:  1פרק  
 

 1932אב"א אחימאיר, 

  1897בנובמבר 2 לידה

  בלארוס ,בוברויסק

 (64בגיל  1962 )ביוני 6 פטירה

  ישראל ,יפו-תל אביב

 תרנ"ח ז' בחשוון תאריך לידה עברי

 תשכ"ב ה' בסיוון תאריך פטירה עברי

 איש תקשורת עיסוק

  עברית ,רוסית שפות היצירה
 

 

"א ֲאִחיֵמִאיר  אּול ֶגְיִסינֹוִביץ)ַאבָּ א שָּ  בנובמבר 2 ,תרנ"ח ז' בחשוון ;'ַאבָּ

היה ממנהיגיה הרוחניים של  (1962 ביוני 6 ,תשכ"ב ה' בסיוון – 1897

ברית הציונים ו בית"ר תנועת הנוער ,התנועה הרוויזיוניסטית

 ישראלי סופרו היסטוריוסוף ,פובליציסט ,עיתונאי ,רוויזיוניסטיםה

א'  ,א. שמאי, א. גיא, א. מערבי :בהם ,בשמותיו הספרותייםנודע גם  .

 [1].ציון וסתם מקשן-א. אסיר ,אבא אריכא ,יאביש ,אבא סיקרא ,מדיני

 .פרס ז'בוטינסקי לספרות ולמחקרזוכה 

 

אבא שאול גייסינוביץ' נולד לשרה )לבית גלפנד( וליצחק )איזק( 

 גוברניית מינסקב ,בוברויסקק"מ מ 60לגי, במרחק גייסינוביץ בכפר דו

הרביעי  היה .(בלארוסכיום ב) האימפריה הרוסיתשל  תחום המושבשב

ר' אברהם בר בסקין, שהיה  ,מורה פרטימבין שבעה ילדים. למד אצל 

ולימים  18אז בן  ,דוד שמעונוביץואצל  ,ציוניתלמיד חכם ומשכיל 

המשורר דוד שמעוני. המשפחה עברה להתגורר בבוברויסק 

בין השאר אצל אברהם פרידלנד  ,חדר מתוקן' למד בוגייסינוביץ

למד בגימנסיה רוסית פרטית,  1912–1907ואייזיק סברדלוב. בשנים 

אצל בן דוד אביו יצחק אייזיק גורפינקל.  תלמודו עבריתובמקביל למד 

מילות הספד  הצפירהפרסם לראשונה מפרי עטו בעיתון  1912בשנת 

 .לזכרו של הסופר ישראל ברנשטיין
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לארץ  הגיע ,תרע"ג סוכותערב  ,1912, בסתיו 14בהיותו כבן 

 [3].תל אביבב "גימנסיה "הרצליהולמד שנתיים ב [2].ישראל

 

 ברל כצנלסון

 ,התקרב אל מנהיגיה ,הציונות הסוציאליסטיתבגיל הנעורים נמשך אל 

העריץ אותם, וכמו רבים אחרים, נהה  ,ברל כצנלסוןו אהרן דוד גורדון

 .לב טולסטויאחרי תורתו של 

מלחמת עת נסע לחופשה לבית הוריו ברוסיה. פרצה  ,1914בקיץ 

במשך המלחמה  .ארץ ישראלונבצר ממנו לחזור ל העולם הראשונה

המשיך וסיים את לימודיו בגימנסיה בעיר פריץ שליד בוברויסק. כאשר 

הוא נאסר לראשונה לאחר שביקש  בולשביקיםנכבשה העיר על ידי ה

אוניברסיטת החל בלימודיו ב 1918-להגן על חנווני יהודי מעושק. ב

בשלהי  ."איזבסטיה" ועבד כעיתונאי של הביטאון הסובייטי קייב

 ,קומוניסטיתאף התרשם מהאידאולגיה ה מלחמת העולם הראשונה

ומלחמת האזרחים גרמו  מהפכת אוקטובר ברוסיהדמים באך אירועי ה

לו לשנות את דעתו מהקצה אל הקצה, ומאז סלד מהמשטר 

וראה בקומוניזם הפוליטי בכללו  ,רוסיה הסובייטיתהבולשביקים ב

נהרג אחיו  1919 באפריל 19-ב [4].דמוקרטיסכנה לעולם החופשי ה

לימים שינה  .פוליןבקרב ב צבא האדוםהאהוב מאיר, ששירת כקצין ב

 .אחימאיר –את שם משפחתו על שם אחיו 
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 זאב ז'בוטינסקי

הוא נמלט מרוסיה טרם הסתיימה מלחמת האזרחים בה בשנת 

עבר  1920-ב .בלגיהב 'אוניברסיטת לייזומשם ל וורשה, הגיע ל1921

בשנת  .זאב ז'בוטינסקיובה נפגש לראשונה עם המנהיג הציוני  ,ווינהל

על הגותו  הֹתרןמרו הראשון בעברית בכתב העת פרסם את מא 1922

ספרו של ההיסטוריון הוא הגיש עבודת דוקטור על  .משה הסשל 

 ,אוניברסיטת וינהל ,"שקיעת המערב" ,אוסוואלד שפנגלרוהפילוסוף 

 .1924בשנת  (Ph.D) בפילוסופיה דוקטורעניקה לו תואר שה

חזר לארץ ישראל. גם אחותו בלומה עלתה לארץ  1924בשנת 

 ."הפועל הצעיר" היה חבר במפלגת .'דגניה בוהצטרפה לקבוצת 

קבוצת  ,זכרון יעקבעבד כספרן, כפועל וכמורה ב 1928-1924בשנים 

בשנת  התנועה הרוויזיוניסטיתהוא הצטרף אל  .נהללומושב  גבע

 .יהושע השל ייביןו אורי צבי גרינברגעם חבריו, המשורר  1928

 .נחלת יהודההשלושה הקימו את "גוש העבודה הרוויזיוניסטי" בכנס ב

והיה פעיל  דֹאר היוםהחל לפרסם מאמרים על ענייני השעה בעיתון 

 .בקרב צעירי התנועה ומרצה בבית הספר למפקדי בית"ר

נולדה  1930-נשא את חברתו חסיה )חסידה גרצ'קוב(, וב 1928בשנת 

בתה של  .זאב ז'בוטינסקילהם בתם, זאבה, שנקראה על שמו של 

ולשעבר יושבת ראש מועצת הרבנים של  רבהזאבה, עדה, היא 

חסיה חלתה עם הלידה במחלה  .התנועה ליהדות מתקדמת בישראל

בית הקברות בהר היא נטמנה ב .1938-, אושפזה ונפטרה בקשה
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הבת זאבה אומצה על ידי דודיה, בלומה ואליעזר ורדימון  .הזיתים

 .'בדגניה ב

שהיה ראשון למחות  ,"ברית הבריונים" הקים את ארגון 1930בשנת 

אשר אותו כינה "השלטון הזר".  ,המנדט הבריטישלטונות ולהפגין נגד 

נעצר אחימאיר לתקופה ארוכה  ,רצח ארלוזורובלאחר  ,1933ביוני 

צבי ו אברהם סטבסקיבחשד למעורבות ברצח והועמד לדין ביחד עם 

עם סיום שמיעת עדויותיהם של עדי  ,1934 במאי 29-ב .רוזנבלט

התביעה, הוא זוכה מאשמה זו, אך נעצר והועמד לדין כמקים הארגון 

"ברית הבריונים". יחד איתו הועמדו לדין חברים נוספים בארגון. 

המשפט קיבל את הכינוי "משפט ברית הבריונים". סנגורו במשפט זה 

 21-להורשע אחימאיר ונדון  1934 ביוני 18-ב .צבי אליהו כהןהיה 

 .חודשי מאסר בפועל

נשא את סוניה )לבית אסטרחן( בטקס שערך  1935 באוקטובר 4-ב

וזוכה  ות השידוררשב עיתונאי ,יעקב שלמהנולדו להם  .אריה לויןהרב 

 הליכודלשעבר מטעם  חבר הכנסת ,(יוסי )יוסף דבו ,פרס ישראל

 .מכון ז'בוטינסקיומנכ"ל 

מחוץ לארץ ישראל  ,לבנוןב 1938-שהה ב ,1937לאחר שנעצר בשנת 

ומשם לוורשה. הרעייה והבן  פיראוסל ביירותהמנדטורית. הוא נסע מ

הצטרפו אליו, והמשפחה שהתה כשנה בפולין. הם חזרו בשיירת 

ים, ובהם אורי צבי גרינברג, לארץ ישראל, ימים כמאה ארצישראל

רה ואייזיק הוריו ש .מלחמת העולם השנייהאחדים לאחר פרוץ 

 .ונרצחו שם על ידי הנאצים גטו בוברויסקגייסנוביץ נשלחו ל

לאחר חזרתה לארץ ישראל, התיישבה המשפחה  ,1939בשנת 

, עד 25בדירת קרקע ברחוב אלפסי  ,רחביהבירושלים, בשכונת 

לאחר מכן התגוררו  .מנחם בגיןמים התגוררה שם משפחת לי .1942

בתקופת  .מקור ברוךבשכונת  28בדירת קרקע ברחוב הטורים 

לאחר  ."משמר העם"היה אחימאיר חבר ב מלחמת העצמאות

 92המלחמה עברה המשפחה לדירה שכורה ברחוב שיינקין 
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, 12עברה המשפחה לביתה ברחוב ניצנים  ,1952בשנת  .ייםגבעתב

 .רמת גןב"שיכון וותיקים" ב

 ביוני 6-ב ,תשכ"ב שבועותבערב  ,התקף לבאחימאיר נפטר לפתע מ

מסע הלוויתו עבר ליד בית  .רמת אביבבית בתו בבהיותו ב ,1962

רעייתו  .בית הקברות נחלת יצחקהכנסת הגדול בתל אביב בדרכו אל 

 .ונטמנה לצדו 2006 ינוארסוניה נפטרה ב

 

ופרסם בעיתונות  הפועל הצעירהיה חבר מפלגת  1928עד שנת 

 [5],"ברד"ו "קונטרס" ,הפועל הצעיר"מפלגות הפועלים, בין השאר ב

וריים והדוקים עם סופרים אחימאיר יצר קשרים פ ."הארץ" וכן בעיתון

 ,יוסף קלוזנר ,שמואל יוסף עגנוןעבריים ואנשי מחקר והגות, בהם 

 [6].עמנואל הרוסיו אברהם שבדרון

הוא עקב בדאגה, כמו רבים ביישוב, אחר נסיגתה של בריטניה 

וסבר כי  ,הצהרת בלפורב בית לאומי לעם היהודימהבטחותיה להקים 

יש להיאבק בכך בנחישות ובגלוי. דעותיו ועצמאותו קוממו עליו את 

יהושע ו אורי צבי גרינברגהציוני דאז. יחד עם המשורר  שמאלחבריו ב

 ברית הציונים הרוויזיוניסטיםהצטרף לתנועת ז'בוטינסקי ול ייבין

החלו השלושה "לדרוש מהנהלת הצה"ר לאמץ  1927הצה"ר(. משנת )

 [7]."את המאבק הגלוי נגד הבריטים

אחימאיר היה ממחנכי הצעירים הבולטים במחנה הרוויזיוניסטי. הוא 

בארץ ישראל הגות ציונית  בית"ר תנועת הנוערהרצה ולימד את חניכי 

ית ואת תפיסת עולמו המדינית. הוא הגיע למעמד של השפעה וכלל

 [8].רבה על הדור הצעיר של הבית"רים בראשית שנות השלושים

דאר היום,  עיתוןפרסם אחימאיר סדרה של שמונה מאמרים ב 1928-ב

שנשאו את הכותרת "מפנקסו של  ,איתמר בן אב"יבעריכתו של 

לארץ פרסם מאמר ברכה  זאב ז'בוטינסקיפשיסטן". לקראת בואו של 

 [9]."למנהיג מפלגתו תחת השם "בקשר עם בואו של הדוצ'ה שלנו

תזה למשטר הקומוניסטי ממנו -אה בעיקר את האנטיבפאשיזם הוא ר
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סלד ובו נלחם כל ימיו. בהשפעת ז'בוטינסקי חזר בו מתמיכתו 

 .בפאשיזם

 בשנות המרד והמאבק – 1948-1929

ביקר ישירות את התקווה לשיתוף פעולה עם  מאורעות תרפ"טלאחר 

הבריטים, תקווה שבתחילה הייתה קיימת אצל הרוויזיוניסטים ואצל 

ציוני יש להגשים, כמו -ז'בוטינסקי, ונהג לטעון כי את הרעיון הלאומי

אצל כל העמים שלחמו לעצמאותם, רק בפעולות אקטיביות, תוך 

נות להקרבה אישית. ארגון "ברית הבריונים", שהקים עם חבריו נכו

כדי להיאבק בשלטון הבריטי עד לעזיבתו את הארץ, נקרא על שם 

עת ב רומאשהוזכרו בין הלוחמים לחירות ישראל ב "ה"בריונים

הוא פרש בפומבי את עמדותיו, ובמיוחד דיבר על הצורך  .העתיקה

כך  [10].בהתמקדות נחושה בהקמת ריבונות יהודית בארץ ישראל

 :למשל כתב בפומבי

האוריינטציה הציונית אינה צריכה להיות לא בריטית, לא צרפתית, לא 

ית. לציונות יש איטלקית, לא סובייטית, לא מצרית ולא אשור

אוריינטציה יהודית, ולא סתם יהודית, אלא  –אוריינטציה אחת ויחידה 

 .אוריינטציה כלפי הנוער היהודי

 

 אצ"לברית הבריונים" הייתה לניצוץ שהדליק את אש המרד של "

באוקטובר, חול המועד סוכות תרצ"א,  8-ב .שנות הארבעיםב לח"יו

דוד ואריה -אפרים בן ,יצא בראש קבוצה, שכללה את משה סגל

נציג בכיר של המדיניות הבריטית בארץ ישראל טגנסקי, להפגין נגד 

המנדטורית, סגן שר המושבות הבריטי ד"ר דרומונד שילס, שהגיע 

בתל אביב.  רחוב נחלת בנימיןב מלון פלטיןלביקור והתאכסן ב

 .הבריטים הכו את המפגינים ועצרו אותם

אל ִתּפקדּו", כנגד מפקד  :גרפיטיאב"א אחימאיר עומד ליד קיר ועליו 

 האוכלוסין הבריטי
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שיזמה ממשלת המנדט ונאסר  מפקד האוכלוסיןפעל נגד  1931בקיץ 

בפעם השנייה. כך נאסר עוד פעמים אחדות בשל ארגון פעולות 

כנגד התנערותה של ממשלת המנדט מהבטחותיה  הפגנותו מחאה

הרת בלפור לעם היהודי ולהסתדרות הציונית בהצ ,חבר הלאומיםל

כתב אחימאיר מסה בשם  שנות השלושיםבראשית  .כתב המנדטוב

באוקטובר  21-"מכתב לנוער הציוני", שפורסמה בעיתון דאר היום ב

, ובה תבע מהנוער היהודי מהפכנות לאומית, תחת המהפכנות 1930

 .תנועת העבודהשעליה דובר ב הסוציאליסטית

חלק לו דברי שבח על ארגונן של ההפגנות בתל אביב  זאב ז'בוטינסקי

 :(1932) "ובירושלים, במאמרו "על אוואנטוריזם

ישראל; אב"א אחימאיר שמו. צעיר משכיל -צעיר מיוחד במינו חי בארץ

דעות -מאוד הוא, יודע לשונות רבות, פובליציסט רב כשרון והוגה

עולם שלנו, תפקיד -מעמיק. עוד עתיד הוא למלא תפקיד בענייני

שכיח של אנשים, הסבורים, כי -חשוב, כי הוא שייך לאותו סוג בלתי

לעניין רע יש להפריע,  - מן התועלת הוא "למחות" נגד עניין רעלא 

להפריע בפועל, או, למצער, לנסות ולהפריע, בלא לעשות חשבונות 

רבים בדבר כוחך, אם כבר חזק אתה, או כי עודך חלש. משום שהוא 

כי רק בדרך הנסיונות גדלים הכוחות, רק בדרך הפעולה  ,סבור

אב"א אחימאיר היה מנהיגם של  חזקים. ,נעשים, בסופו של דבר

אותם הצעירים בתל אביב, שערכו הפגנה נגד מיסטר שילס. בעת 

; אב"א אחימאיר היה זה, 1929ביקורו החביב מיד אחרי הפוגרום של 

בתל אביב אחרי  רחוב אלנבישהמשטרה אסרה אותו והיכתה אותו ב

הסוהר, -אב"א אחימאיר שוב יושב בבית [12];ההפגנה נגד המיפקד

 .נורמן בנטביטשהשתתף ב"אוואנטורה" לכבוד האדון  משום שהוא

 !שלום לך מרחוק, אב"א אחימאיר, מורנו ורבנו-פריסת
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 מדינת ישראל בשנות – 1962-1948

 

תנועת אבא אחימאיר נושא דברים בוועידה הארצית הרביעית של 

 החרות

עיתון  ,"חרות" :השתתף בעיתונים ובכתבי העת קום המדינהלאחר 

 ."מעריב"ו "הארץ" ,"קשת" ,"מאזניים ,"המערב" ,הבקר ,"מיוחד

אחימאיר פרסם אלפי מאמרים בתקופת המנדט הבריטי ומדינת 

ראה אור ספרו "עם  1957-ב [20].ישראל, רובם בשמות בדויים

יצא ספרו,  1960-קריאת גבר" שכלל מבחר מהגותו ומסותיו, וב

"יודאיקה", שעליו הוענק לו לאחר פטירתו "פרס ז'בוטינסקי לספרות 

 ."למחקרו

שמש חבר ל בנציון נתניהו 'הוא הוזמן על ידי פרופ 1951משנת 

ושהה לרגל עבודתו זו בירושלים ימים  האנציקלופדיה העבריתמערכת 

 ספרותהוא כתב מאות ערכים בעיקר בנושאי  [21].שבועאחדים ב

 ,אדולף היטלר :בין הערכים הבולטים שתרם .היסטוריה של רוסיהו

 .ודגניה פיודור דוסטויבסקי

הוא נפטר במפתיע בערב שבועות תשכ"ב, בבית בתו ברמת אביב, 

ודבר מותו צויין בכותרת הראשית של העיתון "חרות". מסע ההלוויה 

יצא מ"מצודת זאב" בתל אביב, שם ספד לו יו"ר הכנסת וחברו 

לוז. על קברו בנחלת יצחק נשא דברי פרידה הרב  מבוברויסק, קדיש

מאמרו האחרון,  "חרות" אריה לוין. למחרת פטירתו הופיע בעיתון

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA_(%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_(%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A9%D7%AA_(%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%22%D7%90_%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8#cite_note-20
https://he.wikipedia.org/wiki/1951
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%A6%D7%99%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%22%D7%90_%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8#cite_note-21
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%95%D7%9C%D7%A3_%D7%94%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%93%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%99%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%99%D7%95%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%93%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%99%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA_(%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F)


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 .ציון-ש. בןירת הסופר שנה לפט 30שהיה מוקדש לציון מלאת 

מוספים מיוחדים של "חרות" הוקדשו לזכרו אחימאיר ב"שבעה", 

בשלושים וביום השנה. מנחם בגין נשא נאום גדול לזכרו בישיבה 

תנועת החרות שכונס לזכרו ביום השלושים  מיוחדת של מרכז

 .לפטירתו

 

 זכרו בתודעה הציבורית והנצחתו

 

 , )פינת רחוב אחימאיר( רמת גן12חזית "בית אבא" ברחוב ניצנים 

פועלו ההגותי והפוליטי של ד"ר אב"א אחימאיר פתח תקופה 

אחימאיר התברך ביכולת יצירה, הסברה ומנהיגות  .בתולדות היישוב

ש ומחודש; שנית, אישית. בנציון נתניהו העיד עליו: "קודם כל רעיון חד

ושלישית, יכולת לשמש  ;הטפה מתמדת ועקשנית לרעיון זה

עם זאת, מורשתו הייתה, בחייו ולאחר פטירתו, ל"אחד  [22]."מופת

ושאים השנויים במחלוקת, במשך עשרות שנים", לדבריה של הנ

 [23].אישוני-החוקרת שושנה ברי

מעל  גוריון-דוד בןשנה לאחר מותו של אחימאיר, הזכיר  ,1963במאי 

ינסקי, כדי בימת הכנסת את אחימאיר בהקשר לאמירתו לכבוד ז'בוט

ובעקבות כך  ,תנועת החרות באהדה לפאשיזם, כביכוללנגח את אנשי 

קראו לעבר ראש  חיים לנדאוו מנחם בגיןהתעוררה סערה, כאשר 

ליך מעל רגליך". יושב ראש של נע –הממשלה: "בדברך על אחימאיר 

הורה למחוק את הדברים מהפרוטוקול. ימים  ,קדיש לוז ,הכנסת

 .גוריון מראשות הממשלה-ספורים לאחר מכן התפטר בן
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ערים  13-וככרות ב נקראו רחובותעל שמו של אבא אחימאיר 

נקרא בעבר "בית אבא" על שמו. לזכרו יצא  ברקןבישראל. היישוב 

של רשות דואר, הנושא את דיוקנו. "הוועד להוצאת כתבי  בול

הוציא לאור שישה כרכים מכתביו. בדירתו ברמת גן )שיכון  אחימאיר"

( הוקם מוזיאון וארכיון ובו כל עזבונו 12הוותיקים, רח' ניצנים 

מוצגים הקשורים לקורות  ,(הספרותי )מאמריו וכל מה שפורסם עליו

 :"חייו ולהגותו. הוקם גם אתר אינטרנט עליו ועל "ברית הבריונים

www.beitaba.com. עורך ב"בית אבא" ברמת גן  ,יוסי אחימאיר ,בנו

סיורים מודרכים ללא תשלום לקבוצות ומספר על מורשתו של 

 [24].אביו

קריית בעיר  בית"ר תנועת הנוערעל שמו של אחימאיר הוקם מעוז של 

 .מגוון פעילויות לבני הנוער בעיר הפועל באופן קבוע ומציע ,אתא

הקדיש ארגון "לימוד" את הכנס שלו במינסק, בירת  2016במאי 

בלארוס, לזכרם של ברל כצנלסון ואב"א אחימאיר, ילידי בובורויסק. 

בכנס הוצגו תערוכות צילומים של שני האישים ונישאו הרצאות 

ת ילדיו לזכרם. התערוכות הוצגו גם בעיר הולדתם בובורויסק. שלוש

 .השתתפו באירועים לכבוד אביהם -זאבה, יעקב ויוסי  -של אחימאיר 

 

 

 

000 
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 מספריו של אבא אחימאיר חדשות   -  נושא: 2פרק  
 

 ספרים ומאמרים מפרי עטו

 ספרים ומאמרים מפרי עטו

על ידיעה שמאתים יהודים ברומניה  - [25].1937-ירושלים: דפוס רוהלד, תרצ"ז ,אגרת השמד

  .מבקשים להתנצר

  .429-426, עמ' 1972ט, תשל"ב  ,האומה ,[1941מכתב גלוי לצנזור הבריטי ]

 .1946-תל אביב: הוצאת חזון, תש"ז ,(רפורטז'ה של בחור "ישיבה" )יומן בית הסוהר

 .69-60, עמ' 1982תשמ"ב  ,66-67 ,האומה ,"בית הלל" ו"בית שמאי"

 .[1958תשי"ח ] ,הוצאת עמיחי :מסות, תל אביב :עם קריאת הגבר

"על הבעיות הנצחיות והחולפות של  -[. 1961תל אביב: הוצאת אנקור, ]תשכ"א  ,יודאיקה

 ."האומה

. )ראה אור גם 1968פרשת רצח ארלוזורוב, תל אביב הוועד להוצאת כתבי אחימאיר,  :המשפט

 (םבכתבים נבחרי

אגודה למאבק  -קובץ מאמרים אקטואליים, תל אביב: מעוז  :השניים ,יהודה )יולי( מרגוליןעם 

 .1981ות, תשמ"א לשחרור יהדות ברית המועצ

 .78-71, עמ' 2012תשע"ב  ,186 ,האומה ,1914-1918טבח הארמנים במלחמת 

-תשס"ג–תל אביב: הוועד להוצאת כתבי אחימאיר, תשכ"ו ,כתבים נבחרים ,אב"א אחימאיר

  :כרכים , בשישה2003

 .1966תשכ"ו  ,הציונות המהפכנית :כרך א

 .1968תשכ"ח  ,המשפט :כרך ב

 .1972תשל"ב  ,ברית הבריונים :כרך ג

 .1974תשל"ד  ,(לאחר האהבה לאחר השנאה )ברל כצנלסון -מותו של יוסף כצנלסון.  :כרך ד

 .1996תשנ"ו  ,סיפורים וזכרונות -אטלאנטידה, או, עולם ששקע  :כרך ה
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%96%27%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A8_%22%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%22_(%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9F_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%94%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%96%27%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A8_%22%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%22_(%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9F_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%94%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%96%27%D7%94_%D7%A9%D7%9C_%D7%91%D7%97%D7%95%D7%A8_%22%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%91%D7%94%22_(%D7%99%D7%95%D7%9E%D7%9F_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A1%D7%95%D7%94%D7%A8)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%90%D7%AA_%D7%A2%D7%9E%D7%99%D7%97%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%A1_%D7%9E%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94
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 .2003תשס"ג  ,סופרים וספרים, עיתונאים ועיתונים -עין הקורא  :וכרך 

 

 מתרגומיו

 .1929ירושלים: דפוס הסולל, תרפ"ט  ,מגילת הגדוד ,זאב ז'בוטינסקי

 לקריאה נוספת

ט"ו,  ,קשת ,: על ה"מוניזם" הציוני של אב"א אחימאיר אני במזרח ולבי במערב ,יעקב שביט

 .159-149, עמ' 1973א', 

 .455-446, עמ' 1975י"ג, תשלה  ,האומה ,פגישות עם אחימאיר ,בנימין אליאב

, 1973תשל"ח  ,53 ,האומה  ,שלמה פרלה, דת, יהדות ולאומיות בהגותו של אב"א אחימאיר

 .73-63עמ' 

 .8, עמ' 1981תשמ"א  ,116 ,בארץ ישראל ,יוסף אחימאיר, בין אורי צבי לאב"א אחימאיר

: מרכז למורשת ירושלים ע"ש זאב ז'בוטינסקי,  ירושלים ,אחימאיר ובית"ר ,יוסף קיסטר

 .1982תשמ"ג 

 .167-163, עמ' 1984תשמ"ד  ,22 ,ניםכיוו ,?חידוש הברית -חיים שין, "אחימאיר ובית"ר" 

לדמותו, לתורתו, לכתביו  :האיש שהיטה את הזרם –אב"א אחימאיר  ,(עורך) יוסף נדבה

 .1987עה לאומית, תשמ"ז ולמאבקיו, תל אביב: העמותה להפצת תוד

המוניזם של המטרה' או 'המוניזם של האמצעים'? המחלוקת הרעיונית והפוליטית ' ,יוסף הלר

-369, עמ' 1987נ"ב, ג, תשמ"ז  ,ציון ,1928-1933בוטינסקי לבין אב"א אחימאיר, ’בין זאב ז

315. 

עבודת  ,1928-1945יחסו של אב"א אחימאיר אל שאלת יהודי אירופה בשנים  ,שושנה אישוני

 .1992 ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,דוקטור

: על מישנתו הספרותית של אב"א  משורר צריך ללכת בשביל עצמאי"" ,נורית גוברין

 .9-5, עמ' 2004, תשס"ד 1ע"ח,  ,מאזניים ,אחימאיר

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%90%D7%91_%D7%96%27%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A9%D7%AA_(%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%90%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_(%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%94%D7%9C%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F_(%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%94_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%92%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%90%D7%96%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_(%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%AA)
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, עמ׳ 2006, אביב 34, קשר, 1929היום ומאורעות -דאר-עוזי אלידע, בין סנסציה ופוליטיקה

105-114. 

עבודת  ,ימאיר והרוויזיוניזם המקסימליסטי בתנועה הרוויזיוניסטיתאב"א אח ,יוני אביב

 .2008 ,אילן-בראוניברסיטת  :דוקטור, רמת גן

פ"ו,  ,ילקוט מורשת ,יוני אביב, יחסו של אב"א אחימאיר לגרמניה ולשואת יהודי אירופה

 .37-9, עמ' 2009תשס"ט 

שואה  :, בתוך1933-1945ברי, יחסו של אב"א אחימאיר לנאציזם ולשואה, -שושנה אישוני

 .350-321, עמ' 2009תשס"ט  ,ממרחק תבוא

, עמ' 2011תשע"א  ,182 ,האומה ,: אחימאיר, אצ"ג ומייסדי האצ"ל ציונות הברזל ,אריה נאור

81-70. 

נה קובץ מאמרים לציון חמישים ש ,אב"א אחימאיר והציונות המהפכנית ,(יוסי אחימאיר )עורך

 .2012לפטירתו, תל אביב ורמת גן: מכון ז'בוטינסקי בישראל ובית אבא, 

 ,186 ,האומה ,רהגיבור וגבורת הלוחם במשנתם של ז'בוטינסקי ואב"א אחימאי ,יוסף קיסטר

 .70-62, עמ' 2012תשע"ב 

מאיר, השקפת עולמו ומקומו האידאלוגי של אב"א אחי : אקטיביסט ופורץ דרך ,שי חורב

 .2010חיפה: הוצאת דוכיפת, תשע"א 

-71, עמ' 2012תשע"ג  ,187 ,האומה ,: על אישיותו הפוליטית אב"א אחימאיר ,יורם ארידור

64. 

תשע"ג  ,27 ,כיוונים חדשים ,"עברית-יוסף אחימאיר, אב"א אחימאיר ו"המלחמה הערבית

 .201-191, עמ' 2012

 2013באפריל  3 ,העין השביעית באתר ,לוחם החמוש בעט ,מרדכי נאור

 "לקסיקון הספרות העברית החדשה"ב ,אב"א אחימאיר

 "סימניה" באתר ,הספרים של אב"א אחימאיר

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%91%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%A7%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%A8
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%99_%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%91&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%9D_%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%93%D7%9B%D7%99_%D7%A0%D7%90%D7%95%D7%A8
https://www.the7eye.org.il/57840
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%9F_%D7%94%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA
http://library.osu.edu/projects/hebrew-lexicon/01382
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94
http://simania.co.il/authorDetails.php/?item_id=76215
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94_(%D7%90%D7%AA%D7%A8_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98)
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 מקור ראשון ,אב"א שלי ,ריקי רט

 אתר מוזאון וארכיון בית אב"א ברמת גן ,בית אבא

 הספרייה הלאומית בקטלוג "מרחב" של אבא אחימאירמידע על 

בוטינסקי בעיתון ’: אב"א אחימאיר וזאב ז מאבק על השפעה בעיתונות מפלגתית יוני אביב,

 .98-93, עמ' 2008קיץ -אביב ,37 קשר ,""דאר היום

 ביוני  iCast ,6באתר  ,חיים של אחרים" על אב"א אחימאיר" ,ערן סבאג

 

 אנשי העלייה השנייה

 אנשי העלייה הרביעיתמ

 בבית הקברות נחלת יצחקאישים הקבורים מה

 אישים שהונצחו על בולי ישראלמה

 אישים שעל שמם יישובים בישראלמה

 רוויזיוניסטיםמה

 זוכי פרס ז'בוטינסקימ

 סופרים יהודים בלארוסים

 סופרים יהודים רוסים

000  
 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%99_%D7%A8%D7%98
http://www.news1.co.il/Archive/003-D-46533-00.html?tag=13-02-50
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%A8_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F
http://www.beitaba.com/index.php
http://merhav.nli.org.il/primo_library/libweb/action/search.do?dscnt=0&frbg=&scp.scps=scope%3A(NNL)&tab=default_tab&dstmp=1371295214188&srt=rank&ct=search&mode=Basic&dum=true&indx=1&vl(freeText0)=%22%D7%90%D7%91%D7%90+%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8%22&fn=search&vid=NLI
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA
http://humanities1.tau.ac.il/shalom_rosenfeld/images/37-heb/Aviv.pdf
http://humanities1.tau.ac.il/shalom_rosenfeld/images/37-heb/Aviv.pdf
http://humanities1.tau.ac.il/shalom_rosenfeld/images/37-heb/Aviv.pdf
http://humanities1.tau.ac.il/shalom_rosenfeld/images/37-heb/Aviv.pdf
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A9%D7%A8_(%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%A8%D7%9F_%D7%A1%D7%91%D7%90%D7%92
http://www.icast.co.il/default.aspx?p=Podcast&id=385404&cid=399376
http://www.icast.co.il/default.aspx?p=Podcast&id=385404&cid=399376
http://www.icast.co.il/default.aspx?p=Podcast&id=385404&cid=399376
https://he.wikipedia.org/wiki/ICast
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%90%D7%A0%D7%A9%D7%99_%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A0%D7%97%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%A6%D7%97%D7%95_%D7%A2%D7%9C_%D7%91%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%A2%D7%9C_%D7%A9%D7%9E%D7%9D_%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%96%D7%95%D7%9B%D7%99_%D7%A4%D7%A8%D7%A1_%D7%96%27%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A1%D7%95%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%A8%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9D
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 ימני ולוחם אינטלקטואל: אחימאיר א"אב   חדשות -  נושא:  3פרק  

 נשכח
 

 לו קרא בוטינסקי'ז; הסוציאליזם של מושבע ואויב חריף הוגה היה הוא

 . מר יריב בו ראה והזקן", ורבנו מורנו"

 

 ליסטמקסימ

 

 אב"א אחימאיר: אינטלקטואל ולוחם ימני נשכח

  

הוא היה הוגה חריף ואויב מושבע של הסוציאליזם; ז'בוטינסקי קרא לו 

והזקן ראה בו יריב מר. סדרת ראיונות לרגל יום הולדתו של  ,""מורנו ורבנו

 אב"א אחימאיר

נאבק בבריטים; אחימאיר ליד גרפיטי נגד השתתפות במיפקד הבריטי. 

 לום: ארכיון התמונות הלאומיצי

  

  

"ערב שבועות אבא הלך ברגל, הוא אהב ללכת הרבה ברגל, מעבר לירקון 

לרמת אביב, שם גרה בתו. היא אמרה לו, אבא אני יוצאת קצת החוצה. 

הוא נשאר לשמור על הנכדה, היחידה שראה בחייו. פתאום הרגיש כאב 

ועות. בנו, יוסי אחימאיר, שנה, ערב חג השב 53בחזהו ומת". זה היה לפני 

 , בקורס צניחה.19שנזכר ביום מותו, היה אז בן 

אנחנו יושבים ומשוחחים על אבא אב"א בדירתו של יוסי ברמת גן, 

שנבנתה כקומה נוספת ממש מעל לדירה שבה גר אב"א אחימאיר, ואשר 

סוניה אלמנתו, אימם של יוסי ויעקב  2006בה התגוררה עד שנת 

שיותר מבנים אחרים של אישים יחודיים בתולדות הישוב, אחימאיר. דומה 

קיים איזה קרע תודעתי בזיהוים של הבנים והבת )מאשתו הקודמת( עם 
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האב. אב"א אחימאיר נתפס כשייך כולו לסימטאות הרומנטיות 

המיתולוגיות של העבר הציוני; הבנים נראים כחלק בלתי נפרד מההווה 

 הוא מנותק מהעבר. הדחוס המהיר הנחפז, שדומה כאילו

"הוא אובססיבי", אמרה לי אלמנתו של אחימאיר באחד הרגעים שיוסי 

נעלם כדי לשלוף מאי משם עוד תיק או ספר המתעד את חייו של אחימאיר 

האב. אב"א אחימאיר הוא ללא ספק אחת הדמויות המרתקות ביותר 

יוכל  בתולדות הישוב, דמות שעדיין מחכה לביוגרף שלה. מי שזה לא יהיה

לסור לבית אחימאיר ברמת גן וימצא שם ארכיון מסודר בצורה לא רגילה, 

מוכן ומזומן לחוקר, להיסטוריון, לביוגרף. הכל עבודה שקדנית, מסודרת 

באופן כפייתי, של יוסי. הנה הוא שולף את תיק חליפת המכתבים בין 

י אב"א לזאב ז'בוטינסקי. הנה הוא שולף את התיק המתעד את פרשת יחס

 גוריון.-השנאה בין אב"א לדוד בן

לפני חודשים אחדים כשנסעתי עם יוסי להרצאה הוא הוריד עלי חבילה של 

ספרים מאת אביו ועליו. האמת שהרבה פעמים אנשים מנחיתים עליך 

ספרים שמאוד יקרים להם אישית אך הם מאוד לא רלוונטיים, לא 

מנא לצלן. במקרה אקטואליים ולפעמים אפילו משעממים וכתובים רע רח

של אב"א אחימאיר, אולי בגלל שאני שומע עליו הרבה בשיחות עם פרופ' 

ציון נתניהו, משכתי מהשקית ספר ואחר כך עוד ספר ועוד ספר. -בן

נדלקתי. תוך כדי שאני יושב וכותב עליו אני מוקף ביותר מעשרה ספרים 

ידיעתי זה של כתבי אחימאיר, או ספרים הקשורים בפועלו. אך לפי מיטב 

רחוק מסך כל היבול שלו. )"הוא כתב הרבה אמנם אבל לא אותה כמות 

כמו רון מיברג", העיר יעקב(. יש לו עוד אי אלו ספרים שאת חלקם רק 

ראיתי פה ושם על מדפים, ויש לו עוד המון כתבים ומאמרים שטרם כורכו 

 והוצאו לאור. אך אל דאגה, יוסי אחימאיר עובד על זה.

גלה עם קריאת מאמריו, שהם עדיין קריאים מאוד גם היום, מה שאתה מ

יותר מכתביהם המשמימים של כותבים אידיאולוגיים מהעבר; שקל מאוד 

להתחבר אליהם. שני המוטיבים בכתביו שממשיכים לשדר חיוניות גם 

היום זה שלילת הקומוניזם, הסוציאליזם והמרקסיזם מחד, והדיבור הגלוי 

ק לאומי אקטיביסטי, מאבק שהוא גם קיומי וגם על כל מה שקשור למאב

טעון בערכים הלאומיים העתיקים. אחימאיר איבחן את הסכנות של 

הבולשביזם, בייחוד לעם היהודי, ואת חוסר התוחלת של האוטופיה 

הקומוניסטית בזמן שרוב האינטלקטואלים בארץ נסחפו לרעיונות 
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ציין את כתיבתו יותר המרקסיסטיים ולמה שכינה "הפרוגרס". אבל מה שמ

מכל זה היושר האינטלקטואלי, הנוקב, הכן, חסר הרחמים. אפשר להגדיר 

את זה ככתיבה דוגרי, מנוסחת היטב ומגובה מבחינה היסטורית 

ותיאורטית. וככל שאתה קורא יותר, אתה לא יכול שלא לערוך השוואות 

 עם כתיבתו של ז'בוטינסקי, למשל.

י האישים, מודים שבמקום שז'בוטינסקי עיגל מלומדים, שהיו מקורבים לשנ

ועקף והתנסח בצורה "דיפלומטית", היה אחימאיר גלוי, נוקב, חסר 

פשרות. הוא לא הסתיר את האמת בכל חומרתה, לא מקוראיו ומה שיותר 

בית הציוני' הוא כותב משפט -לא מעצמו. במאמר בשם 'האלף –חשוב 

ז'בוטינסקי( מאתמול לחסידי  כמו: "לאחר זמן קצר הופכים מתנגדיו )של

אף על פי שאינם מפסיקים את מלחמתם באיש, שחולל את  –רעיונותיו 

הרעיונות הללו. כך, למשל, מתביישים כל אלה שנלחמו לפנים נגד שיעבוד 

בתי הספר בגולה, נגד הליגיון, בעד הרחבת הסוכנות היהודית, נגד יוזמה 

נה לאחר שהשתחרר המאמר נכתב כש…"; פרטית, בעד עלילת הרצח

 מבית הסוהר, שם היה כלוא כשנתיים בעקבות משפט ברית הביריונים.

במאמר שנקרא 'על דאגתם למדריד' הוא קושר בין המשיכה של 

האינטליגנציה השמאלית של היישוב העברי למלחמת האזרחים בספרד, 

לבין שנאת ישראל. "היכן שורשי האהדה של הז'ורנליה שלנו ל'מדריד' 

', "את החיבה 36?" הוא שואל במאמר שנכתב בנובמבר האדומה

לסוציאליזם אין לבקש במלחמת הסוציאליזם באנטישמיות. הסוציאליזם 

הוא אנטישמי לא פחות מתורת הגזעים של היטלר. קראו את החוברת של 

מארכס על שאלת היהודים ותיווכחו, שכל האנטישמיות הכלכלית של 

ודיבוריהם של … של מארכס היטלר הועתקה מלה במלה מחוברתו

האנדקים והקוזיסטים על הכלכלה היהודית הבלתי נורמלית, כלום אינם 

 נטולים מן הספרות המארכסיסטית?",

 

 

 גוריון חשש ממנו-בן

 

חשש ממנו; עם בניו יעקב ויוסי.  גוריון-בןעם בניו יעקב ויוסי. צילום: לעמ ; 

 צילום: לעמ 
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 וממשיך אחימאיר:

היא נושא בפני עצמו. במאמר זה מבקשים אנו   האנטישמיות האדומה… 

לקבוע את סיבת החיבה של האינטליגנציה היהודית לסוציאליזם. והנה לפי 

 עניות דעתנו, יש מקור אחד ויחיד לאהדה זו.

ידי המשומדים -מתקבלת ברצון עלבימים עברו היתה כל תורה גויית 

היהודים. בעבר היתה זו הנצרות. אך מה תועיל היום ההתנצרות לאחר 

שהופיע היטלר ובידו תורת הגזע, הפוקדת את עוון האבות הישראליים על 

בניהם המשומדים? ובכן, מאחר שאין תועלת בהתנצרות, פונים 

בה כל אלה  מכאן התמיכה הנלהבת בתנועה זו. תומכים… לסוציאליזם

גדול עשירי היהודים בגלות פולין, אוסקאר  –שכבר השתמדו בליבם. מכאן 

קאן, התומך בפפ"ס. ומכאן גם השנאה לציונות הנלחמת בשמד על כל 

 –צורותיו. האהדה ל'מדריד' הרחוקה וההתנגדות לתכנית האיוואקואציה 

 …מקורן אחד

 צריך רק להחליף את המלה "מדריד" ב"פלשתין".

 את זמנו הקדים

אחימאיר גילה כבר בשנות העשרים והשלושים אמיתות, שרק עכשיו 

הופכות למוסכמות בעקבות התמוטטות הקומוניזם מחד, והשתוללות 

הלאומנות הערבית האלימה מאידך. אך יש מוטיב אחד שחדי העין 

מבחינים אצל אחימאיר, שנראה כי קשה לשכנע בתקפותו, אף על פי 

לם בתוכו אמת עמוקה. בין השורות של כתביו ניתן שלעניות דעתי הוא מג

להבין, שהאיש חשף את סודה של "תנועת הפועלים" בארץ, אותן 

התנועות הפוליטיות שממפא"י ועד השומר הצעיר. אפשר להבין ממנו 

שהוא לא רואה בהם בכלל גופים ציוניים, אלא מעין גופים בונדיסטים 

לכל היותר להקים  פלשתינאים. כאלה ששאיפתם הגדולה היתה

 בפלשתינה אוטונומיה בנוסח הבונד בתחום המושב.

אינני מתיימר לפענח את פשר שנאת השמאל לאב"א אחימאיר, אך יתכן 

שזו הסיבה. אב"א פשוט "ידע" יותר מדי. לפי אחימאיר, החטא הקדמון 

הוא בברית בין "תנועת הפועלים" לבין ההסתדרות הציונית, ברית שחלבה 

יהודים בעולם כדי להקים אקספרימנטים סוציאליים בארץ את כספי ה

ישראל, כדי להקים משטר טוטליטרי, ולא כדי להגשים את הציונות כפי 

גוריון לאחימאיר, הוא -שהרצל חזה אותה. עובדה שבדמוניזציה שעשה בן
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הרחיק לכת יותר מאשר בהתקפות שלו על מנחם בגין וזאב ז'בוטינסקי. 

גוריון להטביע בתנועה הרוויזיוניסטית חותם -יסה בןמאז רצח ארלוזורוב נ

-של פאשיזם, במטרה לחסלה פוליטית. אך עד כמה שזה יישמע מוזר בן

גוריון המשיך בדמוניזציה הזאת עד תחילת שנות השישים, כולל בשנים 

למרות שאב"א אחימאיר  –' 64-', שנתו האחרונה כראש ממשלה, ו63

גוריון -' בן63בר חזר לשדה בוקר. במאי , והוא עצמו כ1962-נפטר כבר ב

שב והעיר בכנסת, שאב"א אחימאיר היה תלמידם של היטלר ומוסוליני. 

יעקב אחימאיר עבד אז כעורך חדשות בקול ישראל: "דווקא לי נתנו לערוך 

גוריון על אבא שלי. והאיש שעשה את זה, -את הידיעה על הנאום של בן

וד איתנו, אין לי ספק שעשה את זה אני לא רוצה לנקוב בשמו כי הוא ע

 בכוונה, מתוך רשעות".

פרשנים, כמו עמוס אילון ב'הארץ', סברו שזו התגרות מחושבת ב'חירות', 

שנועדה לעורר התקפה חסרת רסן מצד 'חירות' על מפא"י. כיוון שמפא"י 

היתה אז קרועה ומפולגת בגלל פרשת לבון ופרשיות בטחוניות אחרות, 

רעין, דומה היה שהזקן רוצה להצית מחדש מלחמה עם כולל פרויקט הג

הימין כדי ללכד את מפלגתו, כדי "שהגברת מאיר תשלב זרועות עם מר 

פרס כדי להתגונן בכוחות משותפים בפני הסתערות הפאשיזם הישראלי". 

עמוס אילון חזה, שהמהלך הזה עשוי להביא בסופו של דבר למסקנה 

 ממשלה אחר.בצמרת מפא"י שלישראל דרוש ראש 

גוריון -ד"ר אורי מילשטיין, שהופתע לשמוע את ההקשר הזה של ימי בן

האחרונים, הציע לי פרשנות נוספת: "לגרעין הפנימי המצומצם ששלט 

במפא"י היה קוד פנימי. בשפה הפנימית שלהם אב"א אחימאיר היה סמל 

הו גוריון השתמש בו הוא התכוון בעצם למיש-ל'פאשיסט מסוכן', וכאשר בן

אחר שהיה הדמות המרכזית ב'פרשה', פנחס לבון. הוא רצה להגיד 

לגולדה, אשכול והאנשים הקובעים דאז שהם מתייצבים לצידו של 

ואכן לבון נחשב לאדם מסוכן ואפל. נרמז כי יתכן,  –'פאשיסט מסוכן' 

שחשב להעביר את גולדה מאיר לצידו. התפטרותו ביום רצח ארלוזורוב 

רש כמסר לאותם אנשים במפא"י: בהתייצבותכם לצד יכולה בהחלט להתפ

שפכתם את דמי והתפטרותי היא תוצאה של התנקשות  –האדם המסוכן 

 פוליטית".

', 63ביוני  16-גוריון התפטר פחות מחודש לאחר הנאום בכנסת, ב-בן

לרצח ארלוזורוב. יוסי אחימאיר מאמין היום,  30-בדיוק ביום השנה ה
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אביו המנוח היתה גורם מאיץ חשוב שההתנפלות המטורפת על 

להתפתחות הזאת. ההיסטוריון שבתי טבת, לעומת זה, סבור שעיתוי 

ההתפטרות של ראש ממשלתה הראשון של ישראל הוא מקרי לחלוטין, 

 והוא דוחה את ההשוואה המשוערת בין התפטרות להתנקשות פוליטית.

הבמה  גוריון לנצל את-מה שלא פורסם עד היום זו התכנית של בן

הממלכתית הרגישה ביותר, של טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה ביד 

ושם, כדי לתקוף מעליה את זכרו של אחימאיר. הנאום נפתח במשא על 

משפט אייכמן הטרי עדיין בזיכרון, כשבהמשך הנאום נכתב בטיוטא קטע 

כזה: "אחרי עלות היטלר לשלטון בגרמניה נמצא פטריוט יהודי, ואני אומר 

ריוט לא במרכאות כפולות, כי הכרתי את האיש, ואם כי חלקתי על פט

דעותיו, ידעתי את אהבתו האמיתית לעמו ולארצו, והוא כתב בעתון עברי 

בא"י, עתון שראה עצמו פטריוטי ביותר, את הדברים האלה: 'בדעת הקהל 

של עמנו קיימים כמה שקרים מוסכמים, ואחד השקרים הוא פולחן 

ות', מין פולחן עיוור של כלל ישראל. מפחידים אותנו 'האיחוד' וה'אחד

בדחליל ו'פירוד' שמו. אולם בדרך של פירוד הלכו התנועות הלאומיות 

וולירה, -הקשורות בשמות המזהירים של קמאל, מוסוליני, פילסודסקי, דה

היטלר'. הכותב מת לפני זמן לא רב ולכבודו לא אקרא כאן בשמו. לעומת 

ידי פטריוט יהודי בארץ ישראל -זו של היטלר על גלוריפיקציה תמוהה

 גוריון המשיך וציטט.-ובן…", נשמע באותו זמן קולו של

'(, 63באפריל  21בסופו של דבר, כנראה ברגע האחרון או ביום הטקס )

גוריון בעצמו. הוא תפס כנראה שמוגזם לנצל את טקס הזיכרון -עצר בן

הפוליטיים. ומחק את הקטע לשואה כדי להמשיך בדמוניזציה של יריביו 

מטיוטת הנאום. על העותק המקורי של ראש הממשלה נראים הקווים 

האלכסוניים והגליים שהעביר בעט כדורי על הפסקאות המתייחסות 

גוריון משתמש -לאחימאיר בלי לנקוב בשמו. גם בקטע הזה נראה שבן

בשפה של קוד פנימי, כאשר הוא בוחר לצטט את האיש הבלתי מזוהה 

מפלגתי של "איחוד" ו"פירוד", כאשר שפת -ווקא בהקשר אקטואליד

 סימנים זו נועדה למספר מצומצם בלבד של אישים בצמרת מפלגתו.

אויב השמאל הסוציאליסטי; אחימאיר נואם בוועידת מפלגת החירות. 

אויב השמאל הסוציאליסטי; אחימאיר נואם בוועידת מפלגת צילום: לעמ

 החירות. צילום: לעמ 
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יוסי אחימאיר גילה כעבור שנים, כי עותק הנאום השמור בארכיון יד ושם 

גוריון, ואם אחד ההיסטוריונים היה משתמש בו -הוא ללא המחיקות של בן

בטקס גוריון אכן השתלח באחימאיר המנוח -הוא עלול היה לחשוב שבן

גוריון בהחלט -עצמו. מה שבסופו של דבר לא קרה. אך העובדה היא, שבן

 התכוון לעשות זאת אלא שנרתע ברגע האחרון.

גוריון החי באה כקול מן העבר, כיוון -תשובתו של אחימאיר המנוח לבן

 שכבר התפלמס איתו באמצע שנות החמישים על אותו נושא:

ם להשתמש בלשון רכה. אני תקווה דיוקים, א-גוריוני זה כמה אי-בקטע בן

גוריון לא דייק בשוגג. ארבע, חמש רשימות שלי, שהיו מוקדשות -שמר בן

לבעיות ישוביות, ונשאו את הכותרת המשותפת 'מפנקסו של פאשיסטן' 

אלא ב'דואר היום'  1932-1934נתפרסמו לא ב'חזית העם' שהופיע בשנים 

בן אב"י ולא 'בימי ', בעריכתו של א. 29ואולי בראשית  1928-מ

נראה היה מוסוליני כמדינאי גדול וחיובי לא רק בעיני  1928-ז'בוטינסקי'. ב

נראה מוסוליני למדינאי גדול בעיניו של אחד  1939סופר עברי צעיר. עד 

היה רק איש אחד בישראל, שניבא לעתידו  1929-ב… וינסטון צ'רצ'יל שמו

 י.וסופו של מוסוליני. היה זה זאב ז'בוטינסק

גוריון ויראה אותו מראה מקום, -אולי יטריח מר בן"… ואחימאיר המשיך: 

… בו מניתי את היטלר בין השמות המזהירים של דורנו יחד עם מוסוליני!

יחסי להיטלר הובע בגיליון 'חזית העם' שהיה מוקדש לחגא דראש חודש 

( . אותו גיליון הופיע עם הסרט )היום קוראים לזה לוגו. א.ל1933מאי 

גוריון והיטלר'. וכשם שקשה להאשים אותי באהדה -'החגא של סטאלין, בן

 …".כך קשה הדבר ביחס לשלישי… יתרה לשני המדינאים הראשונים

 

 "החברה הישראלית החמיצה"

ירדתי עם יוסי אחימאיר לקומת הקרקע, שם נמצא חדר עבודתו של אב"א 

ם שהוא מתכנן אחימאיר. מתוך ארגז קרטון הוא שולף רשימות ומאמרי

להוציא בספר נוסף של 'כתבי אב"א אחימאיר". מיד אתה רואה רצף של 

מאמרים לאורך שנות השלושים והארבעים, מאמרים שנכתבו מדי שנה 

 בשנה לקראת 'יום החגא', כפי שנהג לכנות את האחד במאי.

שולחן הכתיבה שלו נשאר כשהיה ביום מותו. "השולחן הזה הובא לבית 

", עידכנה אותי סוניה, אלמנתו של אחימאיר. זה השולחן המשפט כראיה
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-שעמד בצריפם של אברהם סטבסקי ואחימאיר בשכונת הקאווקזים בתל

'. במגירה שעון היד שעמד מלכת. מתחת 33אביב בקיץ המר של שנת 

לזכוכית המחפה על משטח השולחן מונחות אותן תמונות, שמשקפות 

תמונות של יצירות אמנות ושכיות משהו מהטעם והרגש האישי של האיש. 

חמדה ארכיאולוגיות, מישראל, איטליה, טורקיה. וביניהן גם תצלומים של 

במדי צה"ל. יעקב עם קסדת השיריונרים,  –הבת זאבה ושני הבנים 

כמפקד טנק בשנות החמישים, ותמונת פספורט של יוסי במדים זמן קצר 

 לאחר גיוסו.

איר משהו שונה ממנהיגים ציוניים בתצלומים הישנים שלו מקרין אחימ

מוכרים בני דורו. אלה, בין אם הם נמנים על הימין הרוויזיוניסטי או על 

השמאל של תנועת העבודה, נראים בתמונות תמיד בפוזות של מכובדות 

מכופתרת במסגרת אירועים רשמיים בדרך כלל. אחימאיר נראה בתמונות 

שמעניק לתצלום הישן נופך כמי שנתפס בעין המצלמה בשעת פעולה. מה 

של חיות ורעננות מיוחדת חרף השנים הרבות. כך הוא נראה מחייך מבעד 

לשבכת הגדר של בית הסוהר במגרש הרוסים, וכך גם נראה בבלוריתו 

המתפרעת בחברתם של שני שותפיו לשילוש הקדוש של ברית הביריונים, 

 אורי צבי גרינברג ויהושע ייבין.

גשתי תחושה של החמצה ואובדן בלתי רגילים", "מיד כשאבא נפטר הר

אומר יוסי. "הייתי צעיר מדי והבנתי שהחמצתי אותו וצריך לעשות משהו. 

הייתי ניגש אז למכון ז'בוטינסקי, לוקח קלסרים שלמים, והולך עד רחוב 

נחלת בנימין כדי לצלם אותם. חיפשתי כל רשימה ומאמר שהוא כתב. לא 

את הכינויים שבהם השתמש בכתיבתו והכרנו  תמיד זה היה פשוט. ידענו

את הסגנון. הוא השתמש בשמות כמו אבא סיקרא, א. ימיני, א. ציוני. רק 

 אחוז קטן מהמאמרים שלו חתומים בשמו המלא".

"החברה הישראלית היא זאת שהחמיצה אותו", אומר יעקב אחימאיר. 

זאת החמצה. "במקום שבו אני עובד, רשות השידור, סירבו לראיין אותו. 

ואולי אין קשר, חשבתי על תופעה אחרת  – בעניין הזה, באיזשהו מובן 

לחלוטין: זו התופעה שהביאה לשלילת פרס ישראל משמואל שניצר. אני 

הייתי אז היחיד שכתב נגד התופעה. היתה אז עתירה לבג"צ של אדיסו 

 מסלה על ניסוח כושל של שניצר ביחס לעולי אתיופיה, וזה היה מאמר

אחד מתוך אלפי מאמרים שכתב. אחר כך בג"צ העביר את הנושא לשיקול 

נוסף של ועדת הפרס. ובישיבה נוספת ביקשו ששניצר יתנצל. ולאחר מכן 
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נשלל ממנו פרס ישראל. כל התופעה הזו, משום מה, כשאנחנו מדברים 

 על אבא שלי, אני נזכר בסיפור של שניצר".

בייחוד כשכתב על ערבים שאיתם קורקט, -אבא שלך לא היה פוליטיקלי

 היה כלוא בבית הסוהר.

קורקט. -יעקב: "אין שום ספק שבמדינת ישראל קיים משטר של פוליטיקלי

ההשפעה של זה גדולה מאוד על הלשון, על הסגנון, ולפעמים גם על 

האמת. לא בכדי היה קובץ מאמרים על אבי שנקרא 'האיש שהיטה את 

זה הוא היה מאוד עקבי, הלך עם האמת הזרם'. זה ממש נכון. במובן ה

שלו ואמר אותה בלשון בוטה. לפעמים כשאני קורא כמה מהמאמרים 

המתלהמים שלו אני מתפלא שהאיש שכתב אותם היה אבא שלי. כי זה 

 לא מתחבר לי לאיש המופנם, השקט, המשפחתי שהכרתי בבית".

י בתחילת שנות השלושים הוא עמד בראש ארגון חצי קיקיוני, חצ

אימפוטנטי, חצי תעמולתי, שהוא עצמו הגדיר כ"גרסה הספרותית של 

שנה בלבד  25-ברית הביריונים. והנה כעבור כ –תנועה לשחרור לאומי" 

יש לו בן, טנקיסט, בצבא שהוא בהחלט לא גרסה ספרותית אלא הדבר 

 האמיתי. זה נראה לו התפתחות טבעית?

א. אז לא היו טלפונים "אני זוכר בקשר לזה מכתב שהוא כתב לי לצב

 סלולריים. הוא היה מאוד גאה שהבן שלו משרת בצבא".

פובליציסט סוער ואיש רגוע ומופנם; בנו של אב"א, יעקב אחימאיר. צילום: 

ומופנם; בנו של אב"א, יעקב פובליציסט סוער ואיש רגוע 90פלאש 

  90אחימאיר. צילום: פלאש 

גם יוסי נזכר, שאב"א כתב מכתב לאם ששכלה את בנה במבצע קדש, בו 

הוא כותב שזה כבוד גדול להיות אם לחייל עברי שנפל תוך הגנה על 

 המולדת בצבא ישראלי.

"אבל מה שלא נראה לו טבעי", נזכר יעקב, "למרות שנבואתו התבדתה, 

הוא לא האמין שהשלטון הדמוקרטי בישראל יתחלף בדרכים זה ש

'חירות',  –פוליטיות דמוקרטיות. הוא חשב שאם הימין של אז, כלומר 

יעלה לשלטון אז השמאל יעשה הכל כדי לשבש את המעבר החלק של 

ידי ההסתדרות. -באמצעות הפגנות ושביתות שיאורגנו על –השלטון 

מוקה מאוד. היה לו יחס אמוציונלי ההכרות שלו עם הבולשביזם היתה ע
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-של שנאה למול כל תופעה שהזכירה לו את זה. לבנין הוועד הפועל בתל

אביב הוא קרא 'הקרמלין'. אחיו מאיר נהרג במסגרת הצבא האדום, 

פולין שהיתה המשך למלחמת האזרחים ברוסיה. זו -במלחמת רוסיה

יסינוביץ' היתה חווית יסוד בשבילו. בעקבותיה שינה את שמו מגי

לאחימאיר. מבחינה רעיונית כל המהות שלו היתה נגד מארקסיזם, נגד 

בולשביזם, ולכן יש לו גם סדרת מאמרים שבהם הוא חותם את שמו 

'אנטימא' )אנטי מארקס(. הוא תמיד אמר שהדגל האדום של הנאצים 

והדגל האדום של סטלין זה אותו דבר. הוא שנא את המעורבות של יהודים 

הרוסית, וחשב שהדבר הזה הביא רק נזק לעם היהודי. אבל  במהפכה

באופן פרדוקסלי, מבחינה היסטורית, הייתי משווה אותו במהפכנות שלו 

 לטרוצקי. בייחוד אותו טרוצקי שעמד לבדו נגד העריץ הגדול".

כמה מהחברים שלו בברית הבריונים אמרו עליו, שלמרות ש"אוקטובר" זו 

לה שלל את הבולשביזם, הרי המודל מהפכני החוויה המעצבת שלו ובגל

הלאומי שלו היה של לנין וחבורת המהפכנים הקטנה שהצליחו לחולל 

 מפנה כל כך גדול.

"היה דבר שמאוד העיק עליו. העובדה שלא תמיד הכירו בנחשוניות של 

ברית הביריונים; שהיתה אמנם תופעה קטנה, לא צבאית, ביחס למחתרות 

ה תופעה אידיאולוגית: הקריאה לצאת נגד שבאו אחריה. היא הית

הבריטים, להפגין נגדם, ללכת לבית הסוהר. בשלילת ההכרה הוא תלה 

את האשמה במנחם בגין, שניסה ליצור את הרושם שההיסטוריה התחילה 

 עם אצ"ל".

 היו חיכוכים בין אב"א לבגין?

"אני חושב שזה לא מקרה שבשלב מסוים פרשו מחירות אינטלקטואלים 

א יכלו להסתגל לחיים הפוליטיים: אורי צבי גרינברג, הלל קוק, ערי של

ז'בוטינסקי. הם היו אנשים עצמאיים במחשבתם. השתייכו אמנם לאותו 

מחנה שנקרא לו לאומי, אך לא יכלו להשאר במסגרת המפלגתית. )אב"א 

אחימאיר דווקא נשאר(. אני זוכר פעם שבאתי עם אבא שלי לאיזו ועידה 

הייתי צעיר מאוד. ראיתי את אבי נואם. הוא יצא אז נגד בגין.  של חירות.

זה היה מעשה אמיץ מאוד לצאת נגד האיש הכריזמטי הזה. אבי היה איש 

 בלתי תלוי".
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זאת הסיבה שבגין זרק פעם את ההצעה להעמיד את אב"א אחימאיר 

 במקום הראשון של רשימת חירות? 

 נחם בגין"."זו היתה הציניות והאירוניה הידועה של מ

יוסי אחימאיר נזכר: "היה לי מורה לספרות בתיכון, גדעון כצנלסון. הוא 

היה רומז לי רמזים. נהג לעטוף את תיקי החיבורים בעיתון. אז פעם הוא 

הופיע עם התיק כשהוא עטוף בעיתון עם כותרת בולטת בכוונה: 'בגין מציע 

 די שכולם יראו".מקום ראשון לאחימאיר'. והוא הסתובב ככה עם התיק, כ

השם כצנלסון טעון מאוד במשפחת אחימאיר. יוסף כצנלסון, על שמו נקרא 

יוסי, היה ידידו הקרוב של אב"א ודמות נערצת עליו. ברל כצנלסון, מנהיג 

מפא"י, היה בן העיירה של אחימאיר בוברויסק )"בוברויסקאי אני", נהג 

ה הדדיים השתזרו ברל להגדיר עצמו כמעט בהתרסה(, ורגשי קרבה וחיב

ביחסי ברל ואחימאיר, עד שברל נעמד בין ראשי "מחנה המעלילים". על 

 שני הכצנלסונים כתב אחימאיר פרופילים ספרותיים מופתיים.

"מה שהעיק עליו יותר מכל זה שקשרו אותו לרצח ארלוזורוב", אומר יעקב 

עות על אחימאיר. "וכך עד יומו האחרון. אצלנו בבית, כשהיינו מחליפים ד

אבא שלי תמיד היה שואל, האם הוא 'במחנה שלנו' או  –אישים שונים 

ב'מחנה המעלילים'. זו היתה מעין פריזמה שדרכה עבר הכל. אם היתה לו 

טראומה, זו היתה הטראומה. כל העניין הזה שיהודים העלילו על יהודים. 

 ואני נולדתי שנים אחרי העניין הזה".

 האחרון, שסטבסקי הוא האיש שירה בארלוזורוב.גוריון האמין עד יומו -בן

 "גם בן אהרון. הוא עדיין מאמין בזה".

אפשר להניח, שאם החבורה של אבא שלך, ברית הביריונים, היתה 

הם היו  –אפילו של אישיות יהודית  –מחליטה לבצע התנקשות פוליטית 

 עומדים מאחורי זה ולוקחים אחריות.

ו מבצעים דבר כזה. זה פשוט לא מתקבל "אני לא מעלה על דעתי שהם הי

', הוא לא החזיק 48-על הדעת. אבא שלי, עד שהצטרף למשמר העם ב

נשק בחיים שלו. במלחמת העצמאות בירושלים אני זוכר אותו עם מעיל 

כבד כזה, הוא קיבל תעודה שהיה במשמר העם. זה אולי מצחיק לגבי 

שק עד גיל מבוגר אדם כל כך סוער ומשלהב, שהוא בעצם לא החזיק נ

 למדי".
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אליבי מוצק; רעייתו של אחימאיר, סוניה, עם שני החשודים הנוספים: צבי 

אליבי מוצק; רעייתו רוזנבלט מימין, ואברהם סטבסקי. באדיבות ויקימדיה

חימאיר, סוניה, עם שני החשודים הנוספים: צבי רוזנבלט מימין, של א

 ואברהם סטבסקי. באדיבות ויקימדיה 

 אתה מרגיש שבאיזשהו מקום משהו מהתיק הכבד הזה עבר גם אליך?

"אני יודע, בעצם כל אחד יודע, כשמישהו מסתכל עליו. גם אם המסתכל 

לל שמישהו עומד הזה נמצא בעורפו או בגבו. וגם אם אתה לא חש בכ

אז אתה מרגיש את זה כל  –מאחוריך. כשמישהו מסתכל בך מהעורף 

הזמן, אפילו אם אתה לא יודע על קיומו. אני מרגיש את זה אפילו בעבודה 

 –העיתונאית. יש תמיד מיעוט בין הצופים, שבודקים מנקודת מבט של 

צווה, אז כיצד הוא יתנהג במצבים מסוימים. אתן לך דוגמא: כשהייתי בר מ

איזה מתנות היו נותנים אז? ספרים. כל ההקדשות בספרים שקיבלתי, לא 

 –קילסו אותי אבל קילסו את אבא שלי, ואני כבנו. אין לי טענה. הטמיעו בי 

שאני בנו. היום, בתור אחד המגישים של  –אם היה בכלל צורך להזכיר לי 

של אב"א מסוגל  'שבע וחצי', אני מקבל מכתבים בנוסח של 'איך אתה כבנו

להציג את השאלה בנוסח הזה והזה'. אז מצד אחד אני מרגיש פגוע, 

שישנה איזו ציפיה שאני לא מממש אותה. אבל מצד אחר אני אומר: כל 

הכבוד! אנשים יודעים. אנשים זוכרים. אנשים עוד מעריצים; מוקירים את 

 זכר אבי המנוח".

 רציון נתניהו מדבר על אב"א אחימאי-פרופ' בן

ציון נתניהו, שאחת הפעולות האקטיביסטיות -היה זה בחדרו של בן

-הראשונות תוכננה נגד הבריטים. זו היתה ההפגנה נגד נורמן בנטוויץ' ב

 '.32בפברואר  10

', כאשר זכר הפרעות של תרפ"ט וטבח חברון עדיין טרי, החליטו 32-ב

פתוח את פרנסי האוניברסיטה העברית על הר הצופים שזה בדיוק הזמן ל

הקתדרה ל"שלום בינלאומי" )המודל הזה של מרכזי "שלום" ומכוני 

"שלום", בין אם עצמאיים ובין אם מסונפים לאחת האוניברסיטאות, הוא 

בראשותו של נורמן בנטוויץ', יהודי אנגלי, מי …( לא המצאה של ימי אוסלו

ליט שהיה מפקידיו הבכירים של הנציב העליון הבריטי. אב"א אחימאיר הח

שזו הזדמנות טובה להפגין מחאה נגד הפציפיזם התבוסתני הזה, ושאל 

אם סקציית הסטודנטים הרוויזיוניסטית, שנתניהו היה מראשיה, תהיה 
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מוכנה להשתתף בהפגנה, בתוך האולם, בזמן הרצאתו של בנטוויץ'. 

ציון -כעבור שנתיים, בעיצומו של משפט רצח ארלוזורוב, כבר היה בן

העיתון היומי 'הירדן', שאנשיו נלחמו נגד העלילה שנרקמה  נתניהו עורך

כלפי אחימאיר, סטבסקי ורוזנבלט. התפתחה ביניהם מערכת יחסים 

פינה פרופ' נתניהו מקום  –לאחר קום המדינה  –מיוחדת, ולימים 

לאחימאיר בין צוות כותבי הערכים של האנציקלופדיה העברית. בעותק 

יצא לפני כחמישים שנה, כתב נתניהו ספרו הראשון, על אברבנאל, ש

בהקדשה לאב"א אחימאיר: "לאב"א אחימאיר, מן המעטים בהוגי הדעות 

תמיד מאת -של דורנו, שבזכותם הפך החלום המשיחי למציאות. למזכרת

מעריצו". אחימאיר מצידו, כשנתן את ספרו 'יודאיקה' לנתניהו, כתב -ידידו

ודי שבתקופתנו, ישנם בודדים במדבר הציבורי היה –ציון -בהקדשה: "בן

שאינם כורעים ואינם משתחווים. בל תבזבז את חילך! התרכז! אבא". 

לאחר מותו, שימש נתניהו כעורך ספר המאמרים של אחימאיר 'הציונות 

 המהפכנית'.

פרופ' נתניהו, האם 'ברית הבריונים' היתה בעצם התנועה לשחרור לאומי שהצמיח 

 מתוכו הישוב?

מדריך של בית"ר. היה בחור בשם ירמיהו הלפרין, שהיה "אחימאיר היה 

מסור לרעיונות של ז'בוטינסקי. הוא ארגן בית ספר למדריכים של בית"ר 

 ואחימאיר בא משם. מהישוב לא בא ולא צמח כלום. אלא מבית"ר".

ישנו ספר על אב"א אחימאיר, קובץ מאמרים, שכותרתו היא ציטוט של ערי 

 ה את הזרם'. אולי זאת ההגדרה הנכונה?ז'בוטינסקי: 'האיש שהיט

"הוא לא היטה את הזרם. את הזרם יצר ז'בוטינסקי. ז'בוטינסקי חינך את 

הנוער ברוח של 'אנו למרד ניקרא'. אחימאיר כבר מצא נוער שהיה מוכן 

ידי ז'בוטינסקי. אבל -לקלוט את המסרים שלו. האווירה המרדנית נוצרה על

ציסטי והוביל לפעילות יותר חריפה. לכן יותר אחימאיר נתן לה ביטוי פובלי

מדויק להגיד: הוא המריץ את הזרם. דרבן אותו. הזרם היה תת קרקעי. 

לדוגמא, ליד ואדי קלט יש נחל שזורם מתחת לפני האדמה. בנקודה 

מסוימת הוא פורץ מעל לפני האדמה. אחימאיר הוא זה שפרץ את 

הקרקע, כדי שיהפכו לזרם  המחסום לרעיונות שזרמו כמו מים מתחת לפני

מעל לפני האדמה. הוא העלה את הציונות המדינית על פסים של ציונות 

מהפכנית. אי אפשר להפריד בין ז'בוטינסקי לאחימאיר. אחימאיר היה 

הראשון. הנחשוני. ראשון שארגן מחאות נגד הבריטים. והוא מצא נוער. 
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היה מוחרם כמו מצא שיש עם מי ללכת. מצא אוירה ציבורית. הוא לא 

לישנסקי בזמנו. זה כל ההבדל. אחר כך כבר זכה לתמיכה אדירה. אבל 

 –עד שז'בוטינסקי לא מסר לו 'פריסת שלום מרחוק' וקרא לו 'מורנו ורבנו' 

היתה כלפיו רק אהדה. לאחר פריסת השלום הזו הוא הפך לנערץ. הרי 

ים. בכל זאת היתה שאלה, למה ז'בוטינסקי שותק? זה עורר עיכוב

כשאחימאיר בא אלי לארגן הפגנה נגד בנטוויץ', לא העליתי על דעתי 

 שז'בוטינסקי יקרא לו 'מורנו ורבנו'".

קשר מיוחד 90קשר מיוחד עם אחימאיר; פרופ' נתניהו ז"ל. צילום: פלאש 

  90פרופ' נתניהו ז"ל. צילום: פלאש עם אחימאיר; 

 , כשפרצה פרשת ארלוזורוב, הוא כבר היה במעמד של נערץ?1933-ב

' הוא כבר היה נערץ, ולכן התעורר הצורך מצד הבריטים ומצד 33-"ב

 השמאל לחסל אותו".

 כמו שהבריטים עשו לגבי ז'בוטינסקי, כשאסרו עליו להכנס לארץ?

ס לארץ הוא יכבוש אותה. לגבי אחימאיר "הם הבינו שאם ז'בוטינסקי יכנ

שהיה תושב הארץ ובעל אזרחות, הם לא יכלו לגרש אותו. אז אסרו אותו 

פעם אחר פעם. כשזה לא הלך, העלילו. זו דרכם של עריצים. יש לעריצים 

מי הוא המתנגד המסוכן להם, ואז הם מכוונים נגדו  – הבנה רגישה מאוד 

יב העם. אמרו שהוא מסוכן. בזמן עלילת את כל האש. אמרו עליו שהוא או

הדם ארגנו עדים. אצל דב הוז. הביאו אותם לבית המשפט, כדי שיגידו 

ששמעו את אב"א וסטבסקי מתלחשים בצריף שלהם, ומזכירים את שמו 

 של ארלוזורוב. אלא שבאותו ערב, דווקא היתה לו הרצאה בירושלים".

 ושלים.אתה פגשת את אחימאיר ביום הרצח ברחוב ביר

"כן, ראיתי אותו עומד ליד חלון הראווה של חנות הספרים סטימצקי. זה 

כבר היה ממש לפני כניסת השבת. הוא שאל אותי, אם אבוא להרצאה 

שלו. אמרתי, לא שמעתי שאתה מרצה. הוא הזמין אותי לבוא ושאל אם 

נוכל להפגש אחרי ההרצאה. אמרתי שאני צריך להגיע הביתה לאבי, 

הוא אמר: אני מבין אותך. לכן כששמעתי שאומרים שראו אותו למשפחה. ו

אביב, בשעה שידעתי שהרצה בירושלים, הבנתי מה הולך. והוא פגש -בתל

עוד אנשים שהעידו שראו אותו באותן שעות בירושלים, ואז המשטרה 

נאלצה לשחררו. אבל הוא היה אויב מספר א'. באמצעות העלילה של 
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שהמפלגה הרוויזיוניסטית היא מפלגה של  הרצח הבריטים רצו להוכיח

רוצחים, ולכן רצו לתלות אותם. בסוף שפטו את אחימאיר על הסתה 

 למרד. וזה היה נכון".

 עושה רושם שהוא נלחם לא פחות נגד גורמים בישוב.

"אבל מלחמתו בתוך הישוב היתה נגד הקומוניזם בארץ ישראל 

משחית. הוא אמר: אם  והסוציאליזם. הוא ראה בהם אויב מסוכן מאוד.

אתם רוצים להתחיל מלחמת מעמדות עוד לפני הקמת המדינה, אז אני 

אהרוס אותה. שלושת האישים המרכזיים בברית הבריונים, אצ"ג, ייבין 

ואחימאיר היו יוצאי 'הפועל הצעיר'. והם הבינו שאין שם מהפכנות. הם ראו 

פי שקראו להם. שהם מקדישים את מלחמתם נגד האיכרים, או הבועזים כ

ואחרי זה התחילה מלחמה שלא להכניס בית"רים לעבודה. כשזיהו אותם 

כאויב, הם התרכזו באחימאיר. ולא סתם התרכזו בו ולא באצ"ג ולא בייבין. 

למרות ששניהם חירפו אותם. אצ"ג קרא להם סנבלטים. אבל אותו הם כן 

ם משך את תקפו. כי הבינו שהוא הכוח המהפכני האמיתי, שנוסף לכל ג

 הנוער".

 בסופו של דבר, חבריו ל'ברית הבריונים' טענו שהוא אכזב אותם.

"הוא בא ואמר להם בגלוי )לאחר שחרורו מהכלא(: אתם מוכרחים לוותר 

עלי. כי לא רק שהיה תחת איום של גרדום, הוא היה בבית הסוהר כמעט 

 שלוש שנים. הוא פשוט נשבר מבחינה פיזית ורוחנית. הוא חלם על

 תקופת מנוחה. הוא קרא לזה, 'שקט קבינטי'".

בסוף  –אויביו ניסו להדביק לו את הסטיגמה של הפאשיזם, ולמען האמת 

 שנות העשרים הוא האמין בפאשיזם.

סוציאליסט -אחימאיר בהפועל הצעיר הוא נהפך לאנטי  "עוד כשהיה

אום קיצוני. הוא התחיל לתהות על הקשר בין הציונות לסוציאליזם. ואז פת

מארקסיסטי, והוא ראה בזה דוגמא -עלה באיטליה הפאשיזם שהיה אנטי

מוצלחת למלחמה נגד הסוציאליזם. הוא כתב אז שורה של מאמרים 

ב'דואר היום' 'מיומנו של פאשיסטן'. המעניין הוא, שהעורך איתמר בן אב"י 

הצהיר בגלוי על עצמו כפאשיסט ואמר: אני תומך בזה. אבל איש לא קרא 

 שיסט אחר כך".לו פא
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 מתי אחימאיר התנער מהעניין הזה?

"הוא הפסיק לדבר על הפאשיזם מהרגע שהפאשיזם הפך לתנועה של 

רצח. הרגו את מנהיג הסוציאליסטים באיטליה, מלטיאוטי. גנגסטרים חטפו 

אותו ורצחו אותו. עד אז גם אישים כמו אמיל לודוויג וצ'רצ'יל אהבו אותו. 

ווחת. לא דיברו על מוסוליני כעל דיקטטור התמיכה בפאשיזם היתה ר

קומוניזם. עם כניסתו -עריץ. אז גם אחימאיר נדלק לעניין בגלל האנטי

 למפלגה הרוויזיוניסטית הוא הפסיק לדבר על זה".

', שבו הוא כותב, כי 49יש מכתב שאחימאיר כתב לחיים דבירי בשנת 

ווינו". למה הוא "הזרע שזרענו נשא פרי הילולים. אפילו יותר מכפי שקי

 התכוון?

 "הוא התכוון להקמת המדינה. לא האמין שתקום כל כך מהר".

 איך הוא הרגיש במדינה הזאת?

"הוא לא היה מאושר במדינה, אבל חשב שהיא עובדה והאמין ששלטון 

השמאל יעבור מן העולם. הוא היה מודאג: האמנם יש לנו די כוח משיכה 

יליונים כמו שיש היום במדינה. והיתה להמונים? הוא לא העלה בדמיונו מ

לו עוד בעיה. העם. כששוחחת עם אחימאיר תמיד היה אומר: השאלה מה 

זה עם לוחם. מהפכות לוקחות שנים רבות. ואין לנו עם לוחם. האם נחזיק 

 מעמד?".

 ובכל זאת, העם הזה לחם והקים מדינה.

ניסו לכלא, "אבל לא העם הקים את המדינה. הם הלשינו על הנלחמים. הכ

עינו, ואפילו הרגו. הם נלחמו בנלחמים. העם לא נלחם. נלחמה רק הזרוע 

הלוחמת שהקים ז'בוטינסקי. רק משך זמן קצר התקיימה ברית בין 

הארגונים, אבל לאחר פיצוץ המלך דוד זה נגמר. זאת לא היתה התקפה 

על השלטון הזר. אי אפשר לייחס להם את המלחמה בבריטים. רק 

זמנית. כך שזה לא 'העם', אלא תנועת ז'בוטינסקי. אומר לך  השתתפות

יותר מזה: הישוו את ז'בוטינסקי לגריבלדי. אבל הוא אמר: לגריבלדי היה 

עם! לז'בוטינסקי לא היה עם. חקרתי ואני מכיר תנועות לאומיות שונות 

שנלחמו על חירות עמיהן. הן לא מצאו בעמים שלהן תנועות נגד. אצלנו 

 הזמן תנועת נגד. אויבים מבית נלחמו נגד הנלחמים".היתה כל 

 ועדיין נלחמים.
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 קורקט-פוליטיקלי

000 

 

 נלחם אחימאיר אבאממקימי המחתרות   חדשות  -  נושא:  4 פרק  

 בבריטים

  

 ממקימי המחתרות אבא אחימאיר

 חימאיר נלחם בבריטיםאבא א

 

 הפובליציסט  –אב"א אחימאיר 

 

אּול ֶגְיִסינֹוִביץ א שָּ  [1897-1962א אחימאיר ] ”הוא אב’ ַאבָּ
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א ”יש לתת לאב” עבריים-פשיסטנים“את הבכורה, במדור 

מפנקסו של “אחימאיר, שבעפרונו חצב בפנקסו את הוידוי 

את והעלה את הפשיזמוס והפשיסטניות ובפועל ” פשיסטן

 :רעיונות הפאשיזם לראש מעייניו

 :על האיש ועל דרכו והזדהותו עם הפאשיזם

  

 

  

  

אּול ֶגְיִסינֹוִביץ א שָּ בסמוך לעיר  1897נולד בשנת ’ ַאבָּ

רוס. כמה -באיזור מינסק כיום בתחומי ביאלה –בוברויסק 

ישראלית הגיעו משם, ויתכן כי -מראשי תנועת העבודה הארץ

ההיכרות שלו עם הבכיר והמפורסם בהם, ברל כצנלסון, 

עם בואו ” אלשמ”שנחשבו ה –סייעה לקירובו לחוגי הפועלים 

 .1924לארץ ישראל המנדטורית בשנת 

ואצל מלמדים פרטיים. בהיותו ” חדר”א ב”את לימודיו החל אב

החל ללמוד  1912נשלח לארץ ישראל ובשנת  14כבן 

נסע לחופשת  1914אביב. בקיץ של -בגמנסיה הרצליה בתל

הקיץ ולביקור אצל משפחתו בבוברויסק, אך עקב פרוץ 

ה נמנעה שיבתו לארץ, ועל כן המשיך מלחמת העולם הראשונ

את לימודי הגמנסיה שלו בעיר סמוכה לבוברוסיק. לאחר 

שעיר זו נכבשה על ידי הבולשביקים, נסע לאוניברסיטת קייב 

והחל ללמוד בה. לפרנסתו החלקית שימש ככתב בעתון 
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אחד משני ” [ ידיעות“בתרגום  ] ”איזבסטיה“הקומוניסטי 

השני היה  –ניסטית הרוסית עיתוניה של המפלגה הקומו

אין “ :השנינה הציניק היתה כי” [. האמת” ] פראבדה“

  .”פראבדה“אין ” איזבסטיה”וב – איזבסטיה” פראבדה”ב

באותה תקופה, כך מספרת הביאוגרפיה הקצרה עליו כפי 

  :שמפורסמת בויקפדיה

אף התרשם מהאידאולגיה  מלחמת העולם הראשונה בשלהי“

מהפכת אוקטובר אך אירועי הדמים ב ,קומוניסטיתה

ומלחמת האזרחים גרמו לו לשנות את דעתו מהקצה  ברוסיה

רוסיה ז סלד מהמשטר הבולשביקים באל הקצה, ומא

וראה בקומוניזם הפוליטי בכללו סכנה לעולם  ,הסובייטית

 “ [4].דמוקרטיהחופשי ה

היה קצין בצבא האדום ונפל ’, ר גיסינוביץמאי  א:”אחיו של אב

בקרב בין הצבא האדום הרוסי ובין  ,1919באפריל  19ביום 

נפילת אחיו מאיר,  ,הצבא הפולני שנלחם על עצמאות פולין

יוסף נדבה, מציין כי ’ א את רישומה הכבד: פרופ”הותירה באב

 .1”נפל על קידוש השם הקומוניבטי“  כתב כאילו אחיו א”אב

להחליף את שם ’ א גיסינוביץ”בעקבות ארוע זה החליט אב

או ” ] א אחימאיר”אב”ומאז הוא מוכר כ” אחימאיר”משפחתו ל

על מאמרים שהרבה  בשמות עט אחדים בהם נהג לחתום

 .[לפרסם

’ מבוברויסק הגיע לוארשה ומשם המשיך לאוניברסיטת לייג

לוינה כדי ללמוד  1920עבר בשנת ’ בבלגיה, מלייג

הגיש את עבודת  1924באוניברסיטה בוינה ובשנת 

הדוקטוראט שלו לאוניברסיטת וינה שנושאה התיחס לספרו 
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 Phd ועם תואר  ,”שקיעת המערב“של אוסוואלד שפרנגלר 

 .לארץ 1924מאוניברסיטת וינה חזר בשנת 

שהיתה תנועת נוער  ”צעירי ציון“היה חבר ב 1910בשנת 

סוציאליסטי, שבסופו של תהליך התאחדה עם מפלגת -יהודי

שלא הגדירה עצמה כסוציאליסטית. הדמות ”, הפועל הצעיר“

[ שכונה 1856-1922הכריזמטית בה היה אהדון דוד גורדון , ] 

 .א.ד .”הפועל הצעיר“המנהיג הבלתי מוכתר של מפלגת “

ון, היה מבוגר מרוב חבריו הפועלים שעבדו עבודת כפיים גורד

כ בכינרת ובדגניה. רוב ”תקוה ואח-גנים ובפרדסי פתח-בעין

לקיים אורח חיים בעל זיקה  ,ימיו בארץ, המשיך א.ד. גורדון

הרויים  ,והיה מפרסם את הגיגיו, הפילוסופיים  עמוקה לדת,

  .”הפועל הצעיר”במיסטיקה דתית, בין השאר ב

שרבים מבין  ,פאציפיסטיות מובהקותד אלה פיתח עמדות בצ

אלה שרואים עצמם ממשיכי דרכו ומאמינים בתורותיו, 

  .משתדלים להעלים ולהסתיר

  

, בתגובה למתקפה ארסית של דוד בן גוריון עליו, 1955בשנת 

מפנקסו של “השיב אבא אחימאיר במאמר תחת הכותרת 

, וינסה 15.8.1955ביום ” חרות“שפורסם בעתון   ”פשיסטן

בסדרת כתבותיו  ”פשיסטן“לתרץ את השימוש שעשה בכינוי 

ובין  1928נובמבר -שפרסם באוקטובר” מפנקסו של פשיסטן“

בגיל עשרים דגלתי בטולסטוי ואת “ השאר טען באותו מאמר

כעבור שנה  .ד גורדון”גדול הציונים ראיתי לא בהרצל אלא בא

 ”.הייתי קרוב לקומוניזם
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 .למאמר זה נשוב בהמשך

  

פועל “משהגיע אבא אחימאיר לארץ עסק לפרנסתו לסירוגין כ

באותן שנים בנהלל  1927ומורה בנקודות ישוב שונות בינהן ב 

ברית  –פרופ יוסף נדבה  )) ”היה חבר בהפועל הצעיר

 .((בעמוד יג –הבריונים 

 ,זכרון יעקבספרן, כפועל וכמורה ב“בויקיפדיה צויין כי היה 

” הפועל הצעיר“ואף פרסם בבטונה  .נהלל ומושב גבע בוצתק

 .”מאמרים

א אחימאיר ”אב ,מרדכי נאור – וראו”))עתונות הפועלים“אכן 

בעיתונות הפועלית, בתוך: קובץ מאמרים, במלאת חמישים 

שפורסמה על ידי מפלגות   .((46-34בעמודים  –שנה למותו 

”, הפועל הצעיר”ו  טאון ההסתדרותב”, דבר“הפועלים: כלומר 

פרסמה מפעם לפעם, מאמרים   בטאון מפלגת הפועל הצעיר,

 :א אחימאיר”בחתימת אב

א אחימאיר ”אב להלן דוגמאות למאמרים אחדים בחתימת

שביחס  –בעתוני הפועלים  ,שפורסמו לצד תאריכי הפרסום

בוטינסקי ותחת מנהיגותו ’לתנועה הלאומית שבהשראת ז

 :”מאלהש“נחשבו 

 ( מ. גרשנזון ) מהפכן רוסי יהודי” הפועל הצעיר“       8.4.1925

לאשיותו של  –קארל מור  –” הפועל הצעיר“      24.4.1925

  ”לסל

הדון קישוט של המהפכה ” “הפועל הצעיר“        5.6.1925

  ”הרוסית
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פרויד ” ) שתי תורות על המין” “הפועל הצעיר“      18.9.1925

 ;(וויננגר

 ”אנדרסן –  ”הפועל הצעיר“      25.9.1925

 ”לגורלם של התורכים הצעירים“   ”דבר“      11.6.1926

  ”מפרכוסיו של גורקי” “דבר“      5.10.1926

 ; ”פרלליזם הסטורי” “דבר“      5.11.1926

 

 :אביב כתב אחימאיר-על עזיבתו את העמק ומעברו לתל 

  

עזבתי ’ ( ו – 1926-27כעבור שנה )בקבוצת גבע בשנים “

אביבה. היה זה מעבר לא רק גיאוגרפי, פניתי עורף לעד -תל

אבל טרם העמדתי עצמי לרשותו של ” הסתדרות”ולתמיד ל

-בוטינסקי. התקיים הידוק הקשר עם אורי צבי גרינברג בתל’ז

” ג , ייבין ואחימאיר”אביב התקיימה הפגישה של השלשיה: אצ

 ( 30.10.1959מיום ” חרות“] מצוטט מהעתון 

  

א אחימאיר את המחנה הפועלי שבישוב דאז ”נטישתו של אב

כאשר  1928התרחשה בשנת  ,ומעברו למחנה הרויזיוניסטי

להיות כותב ” דואר היום“אבי עורך -הוזמן על ידי איתמר בן

 .קבוע בעתונו

י שביקש להכניס לעתונות העברית רוח דינמית ”איתמר בן אב

יוניות, עם נטיה מובהקת ורעננה, הנוטה לכותרות סנסצ
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הציג את הרכישה ”, צהובה“לעתונות שהיום מכנים אותה 

 :במילים אלו 21.9.1928החדשה לעיתונו, בבגליון יום 

שמפאת חברותו הקודמת למחנה השמאל, ידע ידע למסור “ 

לקוראנו את הנימים הכי טמירים אשר לנפשיות מנהיגי 

 ”השתפנותהפועלים במלחמתם החבויה שבין הלאומיות ו

  

 

 הקלק כאן” היום-דאר“להגדלת הדף בעתון  

א אחימאיר, שראה עצמו אינטלקטואל וכותב ”הצגה זו של אב

מאשליית ” התפקח”] פובליציסט [ בעל יכולות, ולא רק כמי ש

ה לשיתוף האופינית להלכי הרוח הכוונה לשאיפ” ] השתפנות“

לא נשאה חן  ”מחנה הלאומי”של הסוציאליסטים [ ועבר אל ה

 .בעיניו

מכתב גלוי לעורך “[ פרסם  26.9.1928וכעבור כשבוע ] ביום 

שלו ביחס ” אני מאמין ”ובו בו הציג את גירסותו וה” היום-דאר“

וכה כתב   לאכסניה החדשה שבצל קורתה הסתופף עתה.

שבו היה חבר בארבע השנים ” שמאל”שיוכו ל”בתגובה ל

שמאז בואו לארץ וממנו התפרנס בשנותיו הראשונות : הוא 

טֹור“הדגיש כי  בלשון  ] ”לא היה בדעתי למלאות תפקיד של ֵדלָּ

 .[ מלשין, בעיקר מלשין לשלטונות ל”חז
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שמאלי חדלתי להיות עוד לפני עשר “ : והוסיף וטען כאילו

  [! 1918כלומר בשנת  ]“ שנים

 ”הנסיון הרוסי פקח את עיני“כי 

כאן בארץ לא הייתי שייך לשום מפלגה “וכן מצא לציין כאילו 

 ”אליתשמ

  

’ אפילו פרופ”, אוחזת מים“אף אחת מהאמירות הללו אינה 

שהיה רויזיוניסט עיקבי מאז היותו  [1915-1988יוסף נדבה] 

א ”אב היה משוכנע בחפותם של אנשי הימין”, ו16כבן 

רצח שהואשמו ב ,צבי רוזנבלטו אברהם סטבסקי ,אחימאיר

מצוטט ” ] כך.ולחם למען הכרת הממסד ב ,ארלוזורוב

  ,[מויקיפדיה

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%22%D7%90_%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%22%D7%90_%D7%90%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%94%D7%9D_%D7%A1%D7%98%D7%91%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%99_%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%91%D7%9C%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%97_%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A6%D7%97_%D7%90%D7%A8%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%A0%D7%93%D7%91%D7%94


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

א ”לא יכול היה שלא להעיר על הסתירה העולה מדברי אב

 :אחימאיר והדגיש

צריך ]  – 26.8.28היום ) -יש משום סתירה במאמרו בדואר“

שמאלי “כשהוא כותב : ’[ ו – 1928לספטמבר  28להיות 

’ [ ו  – 1918כלומר בשנת  ] חדלתי להיות עוד לפני עשר שנים

עוד בהיותי ברוסיה . הנסיון הרוסי פקח את עיני והתבגרותי 

 ;2”.…הציבורית התאימה בזמן להתבגרותי במובן של גיל

בעתון חרות  30.10.1959ואנו נוסיף כי דבריו במאמר מיום 

[  1928עזיבתו את העמק ומעברו לתל אביב ] בשנת “כאילו 

מוסיפה סתירה  ”הסתדרות”פניתי עורף לעד ולתמיד ל“ואז 

איר את הקוים מן נוספת לענין זה של המעבר של אחימ

 .השמאל לימין

או עשר שנים לאחר מכן,  1918האם הוא התרחש בשנת 

לאחר שכבר היה פעיל בשמאל הארץ ישראלי תקופה של 

 ? כארבע שנים

  

ניתנת האמת להאמר, שלא מצאתי הסבר סביר וקוהרנטי ] 

ובלא סתירות עובדתיות היורדות לשורשו של ענין [ של אבא 

 ., כדבריו מהשמאל ללאומיותאחימאיר למהפך שעבר

, ומותו של 1917שהרי המהפכה הבולשביקית התרחשה ב 

אחיו ארע כשנתיים לאחר מכן, אף אם חווה על בשרו את 

תוצאות המהפכה הבולשביקית, לא ברור מדוע השתתף 

בכתיבה בעתון המזוהה עם המפלגה הבולשביקית 

חי  1920שהרי משנת   [,”הקומוניסטית“לימים ” ] איזוסטיה“

שבבלגיה ’ ושהה מחוץ לתחום ההשפעה של רוסיה : בלייג
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ובוינה בה שקד על לימודיו, והתעמק בספרו של אוסוואלד 

 .שפנגלר

, 1924והנה כאשר הוא עולה ] בפועל חוזר לארץ [ בשנת 

פועלי ” שמאל“הוא מוצא עבודה ומתפרנס מידו של אותו 

ומתרכז  ,יותקופה של כארבע שנים, ומפרסם בעתוניו את הגיג

בכתיבתו בעיקר בענינים של תרבות והסטוריה, ואין למצוא 

בכתבותיו מאותה תקופה, אותה חמת זעם ואותה שיטנה 

בצל קורתו של  –שיפציעו מעטו בכניסתו לאכסניה החדש שלו 

שהיה עויין את הסוציאליסטים ” ] דאר היום“ –איתמר בן אבי 

חוגים הקיצוניים ומפלגות הפועלים [ ומאוחר יותר בבטאון ה

והן בהשתתפות ” ברית הבריונים”בימין, הן בחברות ב

בבטאונם  –המאקסימליסטים הרוויזיוניזם  בכתיבה בבטאון

ולימים בבטאונם של תלמידי וממשיכי דרכו של ” חזית העם:”

בטאונה של המפלגה בהנהגת מנחם ” חרות”בוטינסקי ב’ז

 .בגין

יר, הצטרף א אחימא”מ נראה לכאורה, כי אב”לדעת ה

אם לא מתוך אמונה והזדהות עם ”, הפועל הצעיר“למפלגת 

” נוחות-נשואי“ערכי מפלגת הפועלים הזו, הרי למצער כבמעין 

כשהוא נסמך על שולחן השמאל הפועלי, שיהפוך עתה עם 

והכל כדי  –לשנוא נפשו ” היום-דאר“הסתפחותו לעתון הימני 

  ! לפרנס עצמו
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 א אחימאיר בזרם הפאשיזם”הסחפותו של אב 

  

מר א אחימאיר ככותב קבוע לעתונו של אית”כאשר הצטרף אב

צירף עצמו ביודעין לעתון שכבר יצא שמו  ”דואר היום“בן אבי 

ושמעו כראש וראשון למעריצי ותומכי הפאשיזם האיטלקי 

 .ומוסוליני נביאו בשפת עבר

את אהדתו ותמיכתו הנחרצת של איתמר בן אבי במוסוליני 

ובפאשיזם באיטליה החל איתמר בן אבי להפיץ סמוך לאחר 

יעברו רק יומיים לא עברו יומיים   טון.עלייתו של מוסוליני לשל

מיום שמוסוליני הוזמן על ידי המלך, ויקטור עמנואל, להרכיב 

של  , ”המצעד על רומא“[ ] בעקבות 29.10.1922ממשלה ] ב 

[ ואיתמר בן אבי  1922בסוף אוקטובר ”, חולצות השחורות”ה

 –פצח במילות הערצה וחנופה ללא גבול למוסוליני 

 : 2.11.1922מיום ” עם מוסוליני“ :במאמרו

  

איש יוצא מן הכלל, אדם המעלה בכל משמעותן של מלים “

שרק אחת למאה שנה, אם לא יותר, תתגלה  -אלו, נפש

 ”כלו תורהלעולם התוהה בבהק ש
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 בקישור זה – לקישור למאמר המלא 

אם נעמיק לקרוא במאמר זה נגלה את הנימים היותר דקים 

א אחי מאיר אל העתון אליו ”שמשכו , ככל הנראה, את אב

נסתפח ואל הקו אוהד מוסוליני והפאשיזם שלו שהנהיג בעליו 

 :ועורכו של העתון

א אחי מאיר מצא באכסניה אליה הצטרף הד לשינאה ”אב

שינאה שהיתה  –” הבולשביקיות“הנחרצת למה שכונה 

 ”ישראלי הראשון –הילד הארץ “משותפת לאיתמר בן אבי 

ולבניטו מוסוליני, הסוציאליסט לשעבר שהלאומיות האיטלקית 

סינוורה דעתו והפכה אותו מסוציאליסט ללאומן איטלקי. 

 – היתה שרק תנועתו ,רכב מוסוליני להצלחתו הסיסמה עליה

תוכל לעצור הבולשביקיות מלכבוש את  ”התנועה הפשיסטית“

ביחוד בחוגי  ,איטליה ] סכנה ממנה חששו איטלקים רבים

הבורגנות והכנסיה, לאחר הצלחתו של לנין במהפכת 

 : [1917אוקטובר 

 :”עם מוסוליני“הנה דברי איתמר בן אבי במאמרו 
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איתמר בן אבי מדגיש את מלחמתו חסרת הפשרות של 

השתפנות הקיצונית ומהבולשביות האיטלקית, “מוסוליני ב

 ”רחבי איטליה כולה אשר הרימה את ראשה הדרקוני בכל

אף זאת: הוא מצא בסיסמאות ובטקטיקות  –ולא זאת 

הפשיסטיות האיטלקיות מורה דרך ודרך פעולה מועילה 

ודהיינו להשיב על פעולות השמאל בשיטות  –להשגת המטרה 

 :השמאל עצמו
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להשתמש  –כי רק אמצעי אחד יש להלחם בבולשביזם והוא “

יקרו  –ם יורים באקדח יצעקו נגדן. ה –בזינם. הם צועקים 

ישרפו כמותם. הם מפגינים  –באקדח גם אחרים. הם שורפים 

  ”יפגינו וישבתו מתנגדיהם גם הם –ושובתים 

  

  

 

פרטים נוספים על הנטיה והערצת מוסוליני והפאשיזם על ידי 

 ;איתמר בן אבי תימצא בפוסט המוקדש במיוחד לו

[ תחת  21.9.1918דאר היום ] מיום ” מכתב למערכת“באותו 

א אחימאיר, הפעם כבר ”מנסה אב –” במת הדרור“הכותרת 

להסביר את נסיבות המעבר שלו לעתונו של   שנה, 31כבן 

 :מר בן אבי: ומגלה את אזנינו כי למעשהאית

  .”היתה בקרבי עוד טרם עליתי ארצה אהדתי לפשיסטיות“ 
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שבעריכת ראובן ” התורן“והוא מפנה למאמר שפרסם בבטאון 

 יורק-בניוברינין שהיה יוצא 

ואם לא הבעתי בגלוי את אהדתי אליה לפני שנים אחדות, “

-איש לא יאשימני במורך : 3הרי מפני טעמים של אכשר דרא

יון השמאלי לב. צריכה היתה הציבוריות שלנו לעבור את הנס

 “עד כמה נכונים דבריבוניזציה, כדי להוכח -סולל“של 

  

אפשר כמובן לפקפק בטיעון זה, ולהביט אל המציאות 

כל, בצילו הסתופף ומידו א ,פועלי” שמאל“כהוויתה: אותו 

שתה, כתב ופרסם, היה נפטר ממנו, אם היה נותן פומבי 

לדעות הקיצוניות שהתחיל להשמיע בפומבי רק בבואו 

לאכסניה החדשה שקיבלה אותו והסכימה גם לפרנסו וגם 

 .לפרסם את דבריו

שבעריכת ” תורן“ואשר להיתלותו במאמר שפרסם בבטאון 

יה שלו ראובן ברינין, מן הראוי להקדיש למאמר זה ולאכסנ

 ;מילים מספר

  

  

 

  

  

 ”רעיונות בודדים על הפשיזמוס“

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://mymilim.info/?p=17613#footnote_2_17613
http://mymilim.info/wp-content/uploads/2016/09/2-אהדתי-לפשיסטיות-450-1928-09-26.jpg


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

  

בניו יורק  1923בגליון שיצא בחודש אוגוסט  המאמר פורסם 

 ”התורן”בעתון שנקרא

 

 

כמקום  –א אחי מאיר, תוך ציון העיר וינה ”ונחתם על ידי אב 

  .אמר לניו יורקממנו נשלח המ

א אחימאיר למד באותן שנים באוניברסיטת וינה ”כזכור אב

 .בלבד 26היה סטודנט צעיר כבן  1923ובשנת 

עמודים מתקבל הרושם שעיקרו  5למקרא המאמר, האוחז 

הוא השוואה שעורך המחבר בין הפאשיזמוס האיטלקי 

 .והבושלביזמוס הרוסי

אך  –יטות המאמר מתרכז בהשואה סכימטית בין שתי הש

זאת, מבלי לדון בעובדות הסטוריות קונקרטיות ובארועים 

שיש בהם כדי לאפיין את כל אחת מהשיטות, כמו גם 
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בהתעלמות מוחלטת של הכותב מחומר עיוני ] ספרים, 

עת נכתב המאמר היה  1923בקיץ  .[ מאמרים הדנים בנושא

 אך כבר נעשו ,שלטונו של מוסוליני באיטליה שלטון קצר ימים

על ידו שינויים אחדים באיטליה גופה, אין במאמר איזכור לאף 

אחד מהארועים הללו ואין המחבר מטריח עצמו לדון בהם. 

המאמר נראה כהשואה תיאורטית בין שתי שיטות או שתי 

כאשר אין בפני הקורא כל אינדיקציה על מה  –תנועות 

  .של הכותב” מחרצות”מבוססות אמירותיו ה

שטחי ורדוד שכזה, פרי עיטו של סטודנט  מוזר לקרוא מאמר

 .העומד לפני קבלת תואר דוקטור מאוניברסיטת וינה

ואכן, התוצאה המתקבלת היא חיבור רווי קלישאות וסיסמאות 

 : כגון

בשביל “או …” אין הבדל בין הפאשיזם והבולשביזם“

שייכים לטפוס …הפסיכולוג נושאי הפאשיזם והבולשביזם 

גם בעיניו של ההסטוריון לעתיד “…ם : וג” פסיכולוגי אחד..

ראה  ] ”לבוא לא יהיה הבדל גדול בין שתי התנועות הללו

  [קישור

תורת מוסוליני היא לאומית, “  :או האמירות הכוללניות כגון

וכן הקביעה הנחרצת כי  ”לאומית בין –תורת לנין 

הפאשיזמוס מביע את האיגואיזמוס הלאומי, כשם “

 ] ”…שהבולשביזם שואף להביע את האיגואיזמוס המעמדי

  [ וראה קישור נוסף

ועות הללו מתבססות על שתי התנ“כאילו ” מרעיש”והגילוי ה

הפאשיזם הינו אוייב מעשי של הבולשביזם. “וכן כי  ”הנוער
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ועוד  ] ”אבל שני האויבים הללו מזכירים זה את זה ברוחם

  [ קישור לאותו מאמר

  

” חצובות בסלע“הכמו ” אקסיומות”החרף האמירות הנחרצות ו

 –קשה לעמוד על מגמת המאמר  ,שהתיז אחימאיר מעפרונו

בחיבורו. אם עיקרו של המאמר הוא ” מתכוון המשורר“ולמה 

ההבדלה העיקרית  השוואה בין שני המשטרים נראה כי

 :א אחימאיר מתבטאת בקטע הבא מן המאמר”שמוצא אב

  

 

המבדיל בין הבולשביקיות לפאשיזמוס הוא לפי ניתוחו של 

אחימאיר בהשענותו של הפאשיזמוס על זכרונות העבר 

 .הלאומיים לעומת הבולשביקיות הבונה על העתיד

ה הזו של אחימאיר היא חסרת בסיס. למותר לציין כי ההבחנ

טען כי הוא מבקש לעצב את  ,הפשיזם, ביחוד זה האיטלקי
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מוסוליני  ”גילה“העתיד, אמנם בשלב מסויים בהתפתחותו, 

והחל  – ROMANITA אותה כינה –את המורשת הרומית 

לחקות, בצורה מיכניסטית מנהגים וסמלים מעברה 

אלא הנמקה אך לא היתה זו  –האימפריאלי של רומי 

לשאיפות האימפריליסטיות של איטליה הפשיסטית ולרצונה 

 .לשלוט בכל מרחבי הים התיכון

מצביעות על ” בושלביזם”גם ההערות השטחיות ביחס ל

  .שטחיות רבה בהבנתו של אחימאיר את התופעה וחשיבותה

  

 ? ומה היא בפועל דעתו של המחבר ומהי העדפתו

, רמז דק מן הדק להעדפה בהמשך המאמר, ניתן אולי לגלות

שכן בנקודה  –של אבא אחימאיר לטובת הפשיזמוס האיטלקי 

קיים לגישתו דמיון בין  –ההישענות על העבר  –המכרעת 

התנועה הלאומית “שהיא  –הפשיזמוס האיטלקי ובין הציונות 

היא מתבססת על ההסטוריה ועל כל התרבות של  –שלנו 

  ”עמנו
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שומר המחבר ”, רמז דק מן הדק“אך למרות מה שאני מכנה 

שהיא השואה בין  –על מעין נייטרליות מלומדה בהרצאתו 

 הפאשיזם ובין הבולשויקיות, ובסופם של הדברים הוא בוחר

להשאיר את ההכרעה לליבו של הקורא ואינו מוביל למסקנה 

ברורה מה עדיף עליו ואת מאמרו יסיים, באמירה הבלתי 

 :מחייבת

  

 ”קשה לדין על עתידו של הפאשיזם“

  

 1928א אחימאיר בשנת ”לכן, קשה לקבל את דבריו של אב 

” דאר היום”בעת שכתב את האני מאמין שלו בהצטרפו ל

 :כאילו

פשיסטיות היתה בקרבי, עוד טרם עליתי ארצה, אהדתי ל“

של ” התורן”, נדפס מאמרי על הפאשיזמוס ב1924בשנת 

 .”ראובן ברינין

אמנם נפלה טעות בתאריך ברשימתו של אחימאיר שהרי 

של  – 1923המאמר על הפאשיזמוס נדפס בגליון אוגוסט 

אך כאמור יש בו דיון והשוואות  , 1924ולא בשנת  ”התורן“

במישור התיאורטי ורובן תלושות במידה רבה מן שרובן 

המציאות המעשית ואין הן מתבססות על עובדות קונקרטיות 

המעידות על השיטות שהנהיג מוסוליני באיטליה בתשעת 

החודשים הראשונים לשלטונו, ועדיין לא הספיק להציג את כל 

שעוד  ,וכל בשורתו הרעה של הפאשיזם –חולייו וכל אכזריותו 

הגם שהסימנים הראשונים לשלטונות האנטי … לעולםיתגלה 
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דמוקרטי ולדיכוי מתנגדיו, לרבות בשיטות של אלימות ורצח, 

 .כבר יצאו מן הכח והתיאוריה אל הפועל

להלן תיאור תמציתי מהמציאות הברוטאלית שהביא מוסוליני 

  :הממשלה-והפשיזם מאז התמנותו לתפקיד ראש

י, כי הדרך האחת לייצב את מוסוליני ידע באורח אינסטיקטיב“

שלטונו היא בצורת שלטון טירור. שלושה חברי פרלמנט 

מהאופוזיציה נהרגו בידי פאשיסטים וכחמישים אחרים 

הותקפו פיזית, לרוב בפרהסיה ולאור היום; כמה אנשים 

אנשים הושקו בשמן קיק, מעורב  ;נרצחו בהיותם בכלא

ואנשי מיליציה  ,לפעמים בנפט, בכמויות שהיה בהן כדי להרוג

 4”יכלו לחבול ולהרוג בלי לחשוש מהתערבות המשטרה

ו של מציאות קשה ומעוררת דאגה, שאין לה כל זכר במאמר

 א אחימאיר”אב

  

  

 

  

  

 ”מפנקסו של פשיסטן“

  

מפנקסו של “הכותרת הרשימה הראשונה שנשאה את

” היום-דאר“של  – 21.10.1928הופיעה בגליון יום  ”פשיסטן
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כלומר באותו גליון שבעמודו הראשון בישר העורך על 

  .א אחימאיר לכותבים הקבועים בעתונו”הצטרפותו של אב

  

 בקישור זה – למאמר המלא 

י הכותרת הפרובוקטיבית תזמון זמנים זה מרמז על כך כ

נוסחה בתיאום ועל דעת העורך הראשי, חובב הפאשיזם 

 …האיטלקי ומעריצו של מוסוליני

 :של  לעומת זאת הנוסח

היה מקובל באותם ימים בעתונות העברית  ”…מפנקסו של“

חזרו הופיעו ” הפועל הצעיר” “דבר“שיצאה בארץ ובעתונים 

סו של ציר מפנק“רשימות שנשאו את הכותרת המצטנעת 

מפנקסו של “  ; ”מפנקסו של ציר הועידה“  ; “אסיפת הנבחרים

  “מפנקסו של קורא“ ; ”מפנקסו של איש ירושלים“ ; ”פקיד

  ’וכו

  

 ?בוטינסקי’לנושא הויזה של ז” פשיסטן“ומה ענין 

  

א ”על דפי פנקסו של אב העפרון הרץ ,ובכן

ומלבד בחופשיות רבה ומדלג מענין לענין,  דוהר אחימאיר,
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רמזים כנגד ממשלת המנדט שתהיה זו שטות מצידה במידה 

ישראל המנדטורית, -בוטינסקי לארץ’ותמנע את כניסתו של ז

השנוא ” הארץ“ינצל אחימאיר את הבמה ויגיב למאמר בעתון 

בוטינסקי ’המזהיר כי אם נסכים למניעת כניסתו של ז  עליו,

שים בלתי נהיה צריכים לתמוך בה במידה גם בגירושם של אנ

 ;ראויים מהארץ

ומכריז כי  –א אחימאיר את ניבי הפשיסטן שלו ”וכאן שולף אב

סים ] חברי המפלגה ”אכן יש מקום לגרש מהארץ את המופ

הכותב ממליץ להמנע,  – ויקטור [ ויתרה מזו –  הקומוניסטית

  .ביחס אליהם מהליך משפטי

 …הליך פקידותי לשם גירושם מהארץ  יספיק עבורם –
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 ”התפנוק ששמו ליברליזמוס“את רשימתו יסיים בהצהרה כי 

 – בראשית מלחמתנו עבור מדינתנו“ ,אינו מתאים לנו

 .ותר לנומי  שהוא, כדבריו,” לוקסוס“

מפנקסו של “גם ברשימה השניה שנשאה את הכותרת 

כהמשך לרשימה  ,8.10.1928שהופיע כרשימת ביום ” פשיסטן

הקודמת, מדלג אחימאיר מענין התקרית ליד הכותל בה מנעו 

שוטרים בריטיים מיהודים להתקין מחיצת בד בין המתפללים 

אך חוזר עד מהרה …[ מטעמי הצניעות ]…והמתפללות

 :בוטינסקי הזוכה לתואר’את ז תולהערצ

האישיות … האשיות הכי חשובה בציבוריות היהודית“

שהכל בסדר  1928שעשתה כה הרבה לבריטניה לא בשנת 

 ”…בימי גליפולי 1915כי אם בשנת 

בוטינסקי ’ומכאן הדרך קצרה ביותר וכעבור כמה שורות זוכה ז

 ”ה שלנו’הדוצ“ : לתואר הנכסף
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יסתבר כי תהיה זו רק הקדמה לרשימה שתופיע כעבור יומים 

המלאה קריאות התפעמות לרגל הגעתו של   10.10.1928ב 

 ; ”ה שלנו’דוצ“ר לקראת בואו של הכלומ –בוטינסקי לארץ ’ז

אלא שבעל הפנקס אינו מסתפק בקריאות ההתפעמות מן 

בוטינסקי, אלא הוא אף משיא ’התואר המפולפל שהמציא לז

 :לו עצות בדבר דרכי ההנהגה שהוא מציע שינהג וינגו בו

 :הוא מכריז מפורשות על דרכו ועל משנתו

  

או בכח המועט ישלט ברוב. ישלט ממש, בכח הנשק  ”

 .…”אמונתו

 

  

  

א במלואה לעיון הנה הי –בשל חשיבותוה של הרשימה 

  [ מ”הגולשים ] התוספות בצבע של הח
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 הקלק כאן –” פנקסו של פשיסטן“להגדלת המאמר מתוך 

  

האיטלקים אוהבים לכנות את “הצגת הדברים בהערה כאילו 

הינה הצגה המתעלמת מן העובדות ומן  “ מוסוליני בשם זה

 .המציאות

הינה הוראה ” ה’איל דוצ“כינוי החובה לכנות את מוסוליני ב

כלומר לפי הוראתו של  –שהונחתה מלמעלה מטעמם השלטון 

 :מוסוליני עצמו

כלומר כשנתיים וחצי לפני פרסום  – 1926בתחילת שנת 

החל באיטליה תהליך מזורז של  – ,המאמר שתצלומו לעיל

שבאמצעותם רוקן מוסוליני את כל ” החוקים החריגים“חקיקת 

קרטיים הקודמים מתוקפם, והפך את איטליה המוסדות הדמו

לקראת סיומו של  –לדיקטטורה הנשלטת על ידי אדם אחד 

יצאו כם הצוים המשלימים שציוו לכנות  –המהלך המשפטי 

וכאן תיאור תארו הרשמי של ” המנהיג“ –את מוסוליני 

 :המנהיג

  

  

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
http://mymilim.info/wp-content/uploads/2016/08/הדוצה-שלנו-1000.jpg


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 

 

 1926-” ה’דוצ”הכתרת מוסוליני כ

 :ובתארו המלא

Sua Eccellenza Benito Mussolini, 

Capo del Governo, 

Duce del Fascismo e Fondatore dell’Impero 

 ובתרגום לאנגלית

His Excellency Benito Mussolini, 

Head of Government, 

Duce of Fascism and Founder of the Empire 
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יש לכתוב באותיות ” ה’דוצ“ההוראה היתה גם כי את הביטוי 

ובפונטים המזכירים את הפונטים הרומיים, כגון  –גדולות 

 :בפסיפס זה

 

  

כמו כן יצאה הוראה כי מתחילת שלטון מוסוליני מתחילה 

 ;ספירה חדשה

א אחימאיר תחת כנפי הפאשיזם ”לכן ההסתופפות של אב

ון לדבוק וניסיונו להטיף לעם היושב והעולה לצי –האיטלקי 

היתה המלצה ותעמולה המתעלמת במודע  –ברעיונות אלה 

 .מן העובדות כפי שהתרחשו באיטליה

א אחימאיר בספטמבר ”אב ”פובליציסט”העתון אליו נסתפח ה

צרור ידיעות שהצביע במפורש  15.1.1925פרסם ב  – 1928

על הכחדת הדמוקרטיה והפגיעות החמורות בזכויות הפרט, 

גד היריבים, על סגירת עתונים, ואפילו על השימוש בכח כנ

חובב הפאשיזם ומעריצו של  –עתונו של איתמר בן אבי 

מוסוליני כתב: כי עיתוני לונדון כולם פרט לדילי מייל 

 : במוסוליני שתמך הלומדוני
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מתחו בקורת על מעשי הדבר האיטלקי המקלקל בחריצותו “

 העריצית המיותרת את הרושם הטוב אשר עשה על העולם

 הנאור בתחילת עלותו לממשל

 

 

  

א ”וראוי לזכור דברים אלה כאשר נבוא לדון במאמרו של אב

כמאמר  – 1955שיכתב ב ” יסטןמפנקסו של פש“אחימאיר 
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” פשיסטן“של מעין הצטדקות על השימוש שעשה בביטוי 

בתגובה שמתקפה מתוזמנת של בן גוריון עליו, כחלק ממסע 

 .1955הבחירות של שנת 

א אחימאיר הוסיף ופרסם עוד חמש רשימות תחת ”אב

;  14.10.1928בימים  ] ”מפנקסו של פשיסטן“הכותרת 

 [ 19.11.1928ו  4.11.1928;  28.10.1928;  23.10.1928

חדל אחימאיר להזקק  –רשימות כאלה  8ולאחר שפורסמו 

 .לכותרת מנקרת העיניים

יוסף נדבה, מדגיש את זיקתו הרבה ’ בוטינסקי, שפרופ’זאב ז

-שדבק בדרכים דמוקראטיות…למסורת הליברליזם“ונאמנותו 

היה קרוע בנפשו ביחסו לאבא אחימאיר  5”פארלמנטריות

מתחת ידו יצאו מאמרים אחדים  –” מאכסימליסטים”ולחבריו ה

המשבחים את אומץ ליבו של אחימאיר ואת הקרבתו ונכונותו 

חרף החנופה  –בוטינסקי ’להאסר, אך בסופו של חשבון ז

בוטינסקי ’דחה ז –” מנהיג”א אחימאיר ל”הרבה שהחניף אב

  .את הסגנון הזה של מנהיגות

, כתב במאמר בעקבות ועידת וינה של 1932יתרה מזו בשנת 

בוטינסקי מכל וכל ’ביטל ז” בעקבות הועידה“ר שכותרתו ”הצה

והן את ההזקקות ” דיקטטורה”את הרעיונות הן של ה

ואף כתב כי  –ו בליבו של אבא אחימאיר שפיעמ” פאשיזם”ל

  .כלל אינו מאמין לאחימאיר

  

מפאת חשיבות הדברים הנני מביאם ככתבם וכלשונם כפי 

 : 7.10.1932שפורסמו ביום 
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 .… מגומגמת ומתחמקת” התנצלות“

  

פרסם דוד בן גוריון  1955לקראת הבחירות לכנסת של שנת 

סידרה של מאמרים בהם תקף בלשונו החריפה את המפלגה 

 א”ומצא להזכיר לאב ”חירות“היריבה 

אחימאיר ] וגם לבוחרים ! [ את זיקתו של חבר מערכת העתון 

 .א אחימאיר לפשיזם”של אותם ימים, אב” חירות“

  

תגובתו של ” חירות“פורסמה מעל דפי  – 30.10.1959ביום 

 :אבא אחימאיר במאמר שכותרתו

 ”מפנקסו של פשיסטן“

  

  

  

  

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

גוריון באותה מתקפה חריפה על יריביו -השאר כתב בן  בין 

 :טייםהפולי

ויקטור( אינו אלא  –א אחימאיר ”סופר זה ) הכוונה לאב“

והעובדה שאין הוא ” חירות“ביטויו המובהק של תנועת 

נימה -לא שינתה אף כמלוא –מתהדר עכשיו בשם פשיסט 

 ”הרוח השלטת בתנועה זו, בעתונה ובנאומי מנהיגיה

שמצא   אחימאיר פותח את תגובתו בציון כמה אי דיוקים

 :גוריון ומגיב-בן במאמרו של

חמש רשימות שלי, שהיו מוקדשות לבעיות ישוביות, -ארבע“

 ”…ונשאו את הכותרת המשותפת מפנקסו של פשיסטן

מדוע מצא אחימאיר להקטין  –אם באי דיוקים עסקינן  ,ובכן

מפנקסו “ולצמצם את מספר הרשימות שפרסם תחת הכותרת 

 ? ”חמש-ארבע“ל  8מ ” של פשיסטן

  

 1928ומבהיר כי בעת פרסום הכתבות בשנת והוא מוסיף 

נראה היה מוסוליני כמדינאי גדול ואפילו צרציל  1929ותחילת 

 …העריך אותו

כבר הראיתי לעיל כי בעת שפורסמו הכתבות כבר היו  ,אך

א אחימאיר כי ”ידיעות מבוססות שאף פורסמו בעתונו של אב

התחוללה באיטליה התקפה חריפה ובוטה על הדמוקרטיה 

ואלה לא שינו כהוא זה מטעמו של  –פגעות זכויות אדם ונ

שכבר ציטטנו אותו שרעיונות של  ,אחימאיר

 …הם לוקסוס מיותר לנו”…ליברליזמוס“
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הקטע המסיים את מאמר התגובה של אחימאיר הוא המענין 

 .לדעתי

 אני מביא בזאת תצלום שלו
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יכול אדם לשנות את דעתו, אך מצופה מאדם ישר ] עם  ,אכן

ו [ כי בעת שינוי עמדותיו יתן לקוראיו ולעצמו ועם קוראי  עצמו

 .דין וחשבון ויסביר את המהפך שעבר וינמק את השינוי

עת נטש את מחנה  –א אחימאיר ”את זה לא עשה אב 

כפי שהראיתי  [ 1928בשנת ” ] דאר היום”הפועלים ועבר ל

א ”ואפילו אב –ברשימה זו לעיל, וגם לא קראנו ולא מצאנו 

היה לצטט ולו מאמר אחד בחתימת ידו, בו  אחימאיר לא יכול

 –חזר בו מנטייתו לפשיזם והכה על חטא ומחלת נעוריו 

 .הפאשיזם

-הופיע זבוטינסקי בארץ 1929בראשית “ ,גם הטענה כאילו 

 ”…ישראל וריפא אותי בהחלט ממחלת נוער זו

  

מפנקסו “כפי שציינו לעיל, סידרת המאמרים תחת הכותרת 

בעת  – 1929תחילת  1928בסוף שנת פורסמה  ”של פשיסטן

 ”נוער זו-מחלת“ולכן הביטוי   ! 31שכותבם היה כבר כבן 

  .אינה במקומה

וגם אי דיוק יש בדברים, שהרי ציטטנו לעיל את מאמרו של 

ובו קורא זבוטינסקי לאנשי  7.10.1932זבוטינסקי מיום 

כיד עוקצנותו  – הקבוצה הקיצונית בתנועה הרויזיוניסטית ושם

ביטל באחת את אותם רעיונות  –בוטינסקי ’חריפה של זה

שבעיני זבוטינסקי נראה  –א אחימאיר ”פשיסטיים שטיפח אב

ובין כה וכה אין הוא  ”הכופך את המקל באופן מופרז“כמי 

 :מאמין בכנות כוונותיהם ואת מאמרו הוא מסיים במילים
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 ויחדלו ואני מיעץ –אני כשלעצמי אומר: הם ישתעשעו בזה “

 ”להם לחדול בהקדם

משמע : הטענה של  – 1932הדברים נכתבו בחודש אוקטובר 

 –  1929″מחלת נוער זו בשנת ”א אחימאיר כאילו נרפא מ”אב

 ! אינה מדויקת בלשון המעטה

  

אבא אחימאיר צירף עצמו בצורה גלויה ובמפורש  

לפשיסטניות או לפאשיזמוס ובתמצית לפשיזם בסוף שנת 

אבי, והחל לפרסם -לעיתונו של איתמר בןעת הצטרף  – 1928

  .”מפנקסו של פשיסטן“בו את רשימותיו תחת הכותרת 

של תומאס מאן שתוליד ” חויית המסע הטרגית“אם נזכור כי 

שהוא כתב האשמה ואזהרה  –” מאריו והקוסם“את סיפורו 

המהפנט את עמו בסיסמאות  –של מוסוליני ” קסמיו“מפני 

ח ורהב, החלה בביקור בעיירת נופש וחזיונות מנצנצים של כו

ספטמבר -באוגוסט ”FORTE DEI MARMI“ איטלקית קטנה

אז חש בחושיו הרגישים ברוח הלאומנות ובשנאת  – 1926

אות וסימן  –וירתה של עיירת הנופש Uהזרים שפיעפעה בא

מבשרות הרע שהתעצמו באותם ימים ” שירוקו”לרוחות ה

 .ממש באיטליה תחת שלטון מוסוליני

” שתפנות”והנה בתקופה מקבילה, עובר אבא אחימאיר מה

 ! פשיסטן –ומכריז על עצמו ” לאומיות”ל

הפאשיזם  –שנים  27עברו כ  1955ועד שנת  1928מאז 

במלוא חומרתם נחשפו לעולם ! ]  – הובס וופשעיו –האיטלקי 

 [ כמו גם הפשיזם הוא הנאציזם הגרמני
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ל אבא אחימאיר אכן המתקפה של דוד בן גוריון לעברו ש

נראתה כניסיון לאיזה רווח פוליטי כנגד יריביו  – 1955בשנת 

 :הפוליטיים. ההתקפה הישירה כנגד אבא אחימאיר במילים

ויקטור( אינו אלא  –א אחימאיר ”סופר זה ) הכוונה לאב“

והעובדה שאין הוא  ”חירות“ביטויו המובהק של תנועת 

נימה -מלואלא שינתה אף כ –מתהדר עכשיו בשם פשיסט 

  ,”הרוח השלטת בתנועה זו, בעתונה ובנאומי מנהיגיה

נראתה כגחמה פוליטית של בן גוריון ולא כחשבון היסטורי 

אמיתי. יותר תעמולה מאשר חשבון היסטורי. אך היא נתנה 

לאבא אחימאיר הזדמנות להציג עמדה אמיצה ולהודיע כבל 

 .”פאשיסטני”עם ועולם על הסתיגותו המלאה מעברו ה

 –אך לא זו הדרך בה בחר אבא אחי מאיר. בענין גרמניה 

והדגל, הוא ניתלה בזוטות של הורדת הדגל הנאצי מהתורן 

לא היתה ” הפגנה”ו” רעש“של השגרירות, צעד שפרט למעט 

לו כל משמעות מעשית או פוליטית, והנסיון לנגח חזרה את בן 

חד גוריון בשל הצבע האדום המשותף לדגל הנאצי ולדגלי הא

 ! היה לא יותר מדמגוגיה פשטנית וזולה –במאי 

גילתה לנו  –אך תגובתו למתקפה שלוחת הרסן של בן גוריון 

החיידק “א אחימאיר לא הצליח להדביר בנפשו את ”כי, אב

דבר  –והוא שכן ככל הנראה במחוזר הדם שלו ” הפשיסטי

שלא איפשר לו להכות על חטא ולחזור בו בלשון ברורה 

 ! סטנימעברו הפשי
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ראוי איפוא כי אנשים המטיילים לתומם ברחובות שנקראים 

ידעו ויזכרו גם פרק זה  –א אחימאיר ”על שמו של אב

 ; בביוגרפיה שלו

שכן מקרהו עשוי ללמד כי חיידקי הפשיזם השוכנים בנפשו 

 .קשים, עד בלתי אפשריים, להדברה –של אדם 

 !וגם לכן רבה סכנתם

  

4.10.2017 

  

 

  

  

 . 
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 _______________________________________ 

 והפאשיזם” מאריו והקוסם“ –פוסטים בנושא תומאס מאן 

_______________________________________ 

  

 מבוא –וצמיחת הפאשיזם תמאס מאן: מאריו, הקוסם  [01]

סממני הפאשיזם  –תומאס מאן: מאריו והקוסם  [02]

 שבטקסט

  

  

_______________________________________ 

  ”מוסוליני והפאשיזם“פוסטים בנושא 

_______________________________________ 

  

 ”פאשיו”מוסוליני והפאשיזם: הולדת הפאשיזם מרוח ה [01]

ודרכו של מוסוליני ” הפאשיו“  –מוסוליני והפאשיזם  [02]

 לשלטון

- ”IL DOCE“ וסוליני מכתיר עצמומ –מוסוליני והפאשיזם  [03]

 ”המנהיג“
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המקורות הרומיים של סמל  –מוסוליני והפאשיזם  [04]

 ”פאשיו”ה

” פאשיו”מה מסתתר מאחרי ה –מוסוליני והפאשיזם  [05]

 הפשיסטי

  

_______________________________________ 

  ”פשיסטנים עבריים“פוסטים בנושא 

_______________________________________ 

  

  פשיסטנים ופשיסטים בעברית [01]

 ”מפנקסו של פשיסטן“ –א אחימאיר ”אב [02]

 [ בהכנה” ] דאר היום“אבי ועתונו -איתמר בן [03]

 [ בהכנה]  –” אני פשיסטית“ –מירי רגב  [04]

  

000 
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 הבן של אבא חדשות  -  נושא: 5פרק  
 

 הבן של אבא

 

 אבא של הבן

. התקשורת ונגל'בג נדירה חיה הוא לעיתונות סוקולוב פרס חתן

 גורפים, זרים םאינטרסי מקדמים, הבל לאופנות נכנעים כשהקולגות

 על, ובצדק, עצמם את ומשניאים הסיקור את מעוותים, אישיים רווחים

 ענייני באופן לדווח. לעבודה לבוא מתעקש אחימאיר יעקב, הציבור

 נרחב בראיון. לאמת מחויב ולהיות אינטליגנטי באיפוק לראיין, ורהוט

 צוננת סיכה נועץ, לשמצה הנערץ אביו בצל החיים על מספר הוא

 אם גם, דעותיו את להביע זכות יש אדם לכל כי וטוען הלאומי חנהבמ

 איתן מסכים לא הוא
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 רוויזיוניסטית ציונות חדשות   -  נושא: 6פרק  

 ציונות רוויזיוניסטית

 

 

 אונזער טריבונע

 ארגון נשי חירות בישראל

 ארגון צבאי לאומי

 קי בישראלארכיון מכון ז'בוטינס

 בית"ר

 בנימין זרעוני

 ברית הבריונים

 ברית החייל

 ברית החשמונאים

 ברית הציונים הרוויזיוניסטים

 דואר היום

 ומההא

 (הדר )הוצאת ספרים

 (הירדן )כתב עת

 המשקיף

 הסיעה המקסימליסטית בארץ ישראל

 (ז'בוטינסקי )הסכמי לונדון -גוריון -הסכמי בן

 הסתדרות העובדים הלאומית
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 הסתדרות ציונית חדשה

 (העם )עיתון ארצישראלי

 חזית העם

 (חרות )עיתון

 יוסף קלוזנר

 ישראל בנימין רוזוב

 !ורכן, לשב

 כפר הנוער יוענה ז'בוטינסקי

 לאומית שירותי בריאות

 מכון ז'בוטינסקי

 סיעת תכלת לבן

 פלוגות הגיוס של בית"ר

 טיתציונות רוויזיוניס

 קבוצת מנורה

 קרן תל חי

 ראזסווייט

 רודי גל

 שלמה יעקבי

 שמאל הירדן

 החרותתנועת 

 

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%AA%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%97%D7%93%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%9D_(%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%9D_(%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%9D_(%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F_%D7%90%D7%A8%D7%A6%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%96%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA_(%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA_(%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA_(%D7%A2%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%9F)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3_%D7%A7%D7%9C%D7%95%D7%96%D7%A0%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%A8%D7%95%D7%96%D7%95%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9F,_%D7%9C%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A8!
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%9F,_%D7%9C%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A8!
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A4%D7%A8_%D7%94%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8_%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A0%D7%94_%D7%96%27%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99_%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9B%D7%95%D7%9F_%D7%96%27%D7%91%D7%95%D7%98%D7%99%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%AA_%D7%AA%D7%9B%D7%9C%D7%AA_%D7%9C%D7%91%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%92%D7%99%D7%95%D7%A1_%D7%A9%D7%9C_%D7%91%D7%99%D7%AA%22%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%AA_%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%AA%D7%9C_%D7%97%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%96%D7%A1%D7%95%D7%95%D7%99%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%93%D7%99_%D7%92%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9C%D7%9E%D7%94_%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%AA


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

זרם זה  .ציוניתציונות רוויזיוניסטית הייתה אחד מן הזרמים בתנועה ה

נוצר בשל דרישה ל"רוויזיה", בחינה מחדש, של דרכי הפעולה של 

מייסד  .20-של המאה ה 20-שנות הב הסתדרות הציונית העולמיתה

הציונות הרוויזיוניסטית, הוגה הדעות המרכזי שלה והעומד בראשה, 

 .זאב ז'בוטינסקיהיה המנהיג הציוני 

עת פרישתו  ,1923תחילתה של הציונות הרוויזיוניסטית הייתה בשנת 

של ז'בוטינסקי מן ההסתדרות הציונית. פרישתו הגיעה לאחר שלא 

ציונית -יו לנקוט קו ברור ותקיף נגד המדיניות האנטיהתקבלו הצעות

ז'בוטינסקי התנגד נחרצות  .ארץ ישראלב ממשלת המנדט הבריטישל 

דרות הציונית דאז. יושב ראש ההסת ,חיים ויצמןלקו הפייסני של ד"ר 

תמיכת ציבורים במחאתו של ז'בוטינסקי, במיוחד בקרב צעירים 

הביאו עם הזמן להתגבשות גופים  ,מזרח אירופהבמדינות מרכז ו

ייסד ז'בוטינסקי את  1925-יוו את התנועה הרוויזיוניסטית. בשה

הצה"ר(,  - "ברית הציונים הרוויזיוניסטים")התנועה הרוויזיוניסטית 

 .זו אידאולוגיהכתנועה התומכת ב

 

 גופי התנועה הרוויזיוניסטית

ברית הציונים הזרוע המדינית של הרוויזיוניסטים הייתה 

שנקראה בקצרה הצה"ר. בהמשך התנתקה הצה"ר  הרוויזיוניסטים

מההסתדרות הציונית בשל חילוקי דעות לגבי מדיניותה והוקמה 

 .הסתדרות הציונית החדשהה

עם השנים התנועה הרוויזיוניסטית תמכה במאבק מזוין לסילוק שלטון 

מת ארגונה הצבאי, הבריטים מארץ ישראל, דבר שהתבטא בהק

אשר כבר לא קיבל את מרות  לח"יממנה התפצל ה .אצ"למחתרת ה

 .ההנהגה הרוויזיוניסטית

ברית  .תנועת בית"רהנוער התחנכו לפי רוח הרוויזיוניזם בבני 

 .היוותה תנועת נוער דתית מקבילה החשמונאים
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הפועלים והעובדים הרוויזיוניסטים התאגדו בגוף שהתפצל 

הסתדרות העובדים  ,וקיים גם כיום הסתדרות העובדים הכלליתמ

 .הלאומית

שירותי כגוף המספק  ת חולים לאומיתקופבארץ ישראל, שימשה 

 .לציבור הצה"רי והבית"רי בריאות

התאגדו חיילים משוחררים באיגוד בעל  ,השואהבאירופה, עד ימי 

 .ברית החייל ,אופי רוויזיוניסטי

רחשו התקוממויות של בית"רים ורוויזיוניסטים בימי השואה, הת

מרד גטו אצ"י( לקח חלק ב) הארגון הצבאי היהודי .השונים גטאותב

 .ורשה

הקימה את קבוצת  אבא אחימאירקבוצה של רוויזיוניסטים בראשות 

 .ברית הבריונים

 .ברית נשים לאומיותהנשים הפעילות בתנועה התאגדו תחת 

 .קרן תל חישל התנועה הרוויזיוניסטית היה  המכשיר הכספי

עיתון " ,"דואר היום" ,"חזית העם" עיתונים עיקריים של התנועה היו

 ."חרות"ו ,"הירדן" ,"המשקיף" ,"מיוחד

 

 זאב ז'בוטינסקי ,מייסד התנועה הרוויזיוניסטית

 האידאולוגיה והמעש הרוויזיוניסטים

כאמור היה זה ז'בוטינסקי שהתווה את הרוח הרעיונית מאחורי 

 .התנועה הרוויזיוניסטית, בנוסף לכך גם עמד בראש חלק מארגוניה

הציונות הרוויזיוניסטית דגלה במאבק מדיני המקביל  :השקפה מדינית

למאבק צבאי כפתרון לבעיית יהודי הגלות שתסתיים בהקמת מדינה 

על המאבקים האלה להיות  .שתי גדות הירדןעברית בארץ ישראל ב

המתפתח בארץ באותם ימים. על  היישובמבוקרים כך שלא יסכנו את 
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המאבק המדיני להיות תקיף, ולפי שיטת הרוויזיוניסטים צריכה הייתה 

כי מטרתה הסופית  ,20-שנות ההציונות להצהיר בשעתו בגלוי, עוד ב

 .היא יצירת רוב יהודי בארץ ישראל והקמת מדינה עברית

המאבק הצבאי היה תלוי התקופה )ראו עוד בערך  :השקפה צבאית

דגלה התנועה  ,מלחמת העולם השנייהך חוץ מבימי א ,(אצ"ל

המשטרה והצבא  הרוויזיוניסטית במאבק מזוין ויזום נגד הממשל,

הבריטי על אנשיו, מוסדותיו, ציודו והתשתיות ששימשו אותו. כנגד 

יצא האצ"ל במדיניות של אי הבלגה. חלק מלוחמי  ערביי ארץ ישראל

עד תחילת  .עולי הגרדוםל ידי הבריטים היו מחתרת שנשפטו ע

מלחמת העולם השנייה עסקה התנועה הרוויזיוניסטית במפעל גדול 

 .עליית אף על פיהבלתי ליגאלית שנקרא  ההעפלהשל 

מבחינת השקפה כלכלית חברתית תמכו  :השקפה כלכלית

הרוויזיוניסטים בכלכלה ליברלית חופשית, דבר שהתבטא במסגרת 

 ,מלחמת המעמדות ,הסתדרות העובדים הלאומית. לשיטתם

הסוציאליזם והקומוניזם פירושם הסבת נזק עצום למפעל הציוני הקם 

 .לאיטו והפניית מרץ לאידאולוגיות זרות שמסכן את הציונות

מסגרות הנוער של בית"ר חינכו את הצעירים להגשמת  :חינוך

תמיכה באידיאה הציונית ללא עירוב אידאולוגיות  -הציונות, "חד נס" 

משמעת, כבוד לזולת, והכשרה צבאית  ,(סוציאליזםדוגמת זרות )

לקראת הקמת כוח צבאי עברי ולימים, לקראת כניסה למחתרת. 

פלוגות הגיוס של רת צעירי בית"ר הקדישו שנתיים מחייהם במסג

ניהלו  להגשמת התיישבות וביטחון. בבית"ר, לפי ז'בוטינסקי, בית"ר

מבחינת אורח חיים ותוי  .עבריתמאבק עיקש להשלטת הלשון ה

 התנהגות טבע ז'בוטינסקי את המושג "הדר", או הדר בית"רי )בית"ר

, גאווה, רוחב ברית יוסף תרומפלדור(, המבטא אצילות נפש, אבירות -

 .לב, יופי חיצוני, אדיבות וכיוצא בזה
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 הישגיה וכשלונותיה

 :מספר גורמים משמעותיים עמדו לתנועה הרוויזיוניסטית לרועץ

תנועת הפועלים הייתה בעלת מספר גדול של מנהיגים שחילקו 

על -ביניהם את תפקיד ההנהגה, ואילו ז'בוטינסקי היה מנהיג

לא נוצרו מנהיגים משמעותיים  ,שבלטו בתנועתו. לבד ממספר אישים

בציונות הרוויזיוניסטית מלבדו. דמותו סחפה ציבורים מסוימים ועוררה 

התנגדות גדולה אצל אחרים. למעשה נוצרה זהות מוחלטת בינו לבין 

תנועתו, ונוצר מצב שבו ההתנגדות לז'בוטינסקי הייתה גם התנגדות 

גירושו מהארץ, מה שכפה לאידאולוגיה ולהפך. לכך לא סייעה עובדת 

עליו עבודה מחו"ל לעומת קירוב מנהיגי הפועלים למתרחש בארץ 

 .הביא למשבר גדול בתנועה 1940-ישראל. מותו ב

 .כישלון בגיוס משאבים כלכליים מספיקים למפעלי התנועה

בהסתדרות הציונית, בהסתדרות  ניהול חזק של עמדות מפתח

העובדים ובארגונים נוספים על ידי אנשי הציונות הסוציאליסטית 

והמעשית. עובדה שהרחיקה את הרוויזיוניסטים ממוקדי השליטה 

 .הפוליטיים והכלכליים ביישוב דאז

שואת יהדות אירופה החריבה גם את מוקד הכוח הגדול של 

ארץ ישראל ולא על יהדות  הרוויזיוניסטים, שלא נשען כאמור על

 .אמריקה

חשש וסלידה של רוב אנשי היישוב מפעולות מזוינות נגד הבריטים. 

כמו כן לתנועת הפועלים היו, למרבה הפלא, תומכים רבים גם בקרב 

 .הבורגנות, והשליטה בתנועה הציונית הייתה בידי מפלגות בורגניות

מנהיגי ואנשי  מאבק אידאולוגי חריף, שעמד בו גם רקע אישי, בין

תנועת הפועלים לראשי ואנשי הרוויזיוניסטים שיצר עוינות מופגנת 

כלפיהם ולעתים אף מדיניות של הפליה )לדוגמה בחלוקת היתרי 

העלייה לארץ או בהפניה למקומות עבודה על סמך שיוך ארגוני 

ומפלגתי(. דבר זה הוביל ליצירת גופים ציבוריים רבים המקבילים 

באירועים  .קיימים ביישוב, אך יועדו לאנשי התנועה לאלה שכבר היו

הומטרו על  פיצוץ מלון המלך דודאו  חיים ארלוזורובכמו רצח 
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הרוויזיוניסטים קיתונות של זעם וטינה. דוגמאות לכך היו במצבי קיצון 

 .אלטלנהאו באירוע  הסזון של על סף מלחמת אחים בתקופת

 :כמה מהישגיה שניתן למנותם

לית הגדול שהתחילה בו התנועה מפעל העלייה הבלתי ליגא

 .מעפילים 25,000-אוניות קרוב ל 50-הרווזיוניסטית והביא בכ

המאבק הצבאי המזוין שניהלה המחתרת נגד השלטונות הבריטיים 

הפך את שהייתם בארץ למרה ומסוייטת בשנים הסמוכות לתום 

המנדט. הייתה בכך השפעה על ההחלטה לסיום המנדט כמו על דעת 

 טית. במלחמת העצמאות הצטרפו לוחמי המחתרת אלהקהל הברי

 .בלחימה ובהקמת צה"ל "ההגנה"

מפעלים שהיו קטנים ביחס לאלו של תנועות הפועלים, אך ניתן למנות 

ינוך המוני נוער בעולם בהם התיישבות בארץ, פעולות חלוציות, ח

ויסוד  (ירמיהו הלפריןובארץ, הקמת הימאות העברית )דוגמת 

 .התעופה העברית

ם גם לאחר קום המדינה וחלקם עד הקמת מוסדות שהמשיכו להתקיי

 (ימינו )בהם קופת החולים, הסתדרות העובדים

הקמת גוף אופוזיציוני, הנושא אידיאה חדשה ושונה מזו של מנהיגות 

 .היישוב. רעיונות רבים מתוכה הוגשמו בשנות קיום המדינה

התנועה הרוויזיוניסטית היא למעשה אם הימין הפוליטי במדינת 

 .ישראל

רוויזיוניסטית כגוף מדיני פוליטי התקיימה לאחר קום התנועה ה

 תנועת החירותהמדינה בדמות מספר מפלגות, שהעיקרית היא 

אל יוצאי התנועה  .מנחם בגין ,בהנהגת מפקד האצ"ל לשעבר

הרוויזיוניסטית שעוד פעמו בקרבם תחושות של אפליה ועוינות 

כלפיהם )כמו מאירוע אלטלנה בקום המדינה( הצטרפו בהדרגה עולי 

ותושבי ישובי ושכונות הספר שנאגר בהם מרמור על  ,ברותהמע

 הליכודמדיניות הממשלה כלפיהם והביאה, בין היתר, לעליית מפלגת 
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נשאה תנועת החירות סממנים  1977בשנת  המהפךלשנות שלטון. עד 

אידאולוגיים רוויזיוניסטיים כמו התביעה לשתי גדות הירדן, בכלכלה 

ית, קיום אופוזיציה עידוד יוזמה פרטית והפחתת מעורבות ממשלת

לממשלה ומתן חלופה שלטונית הולמת. משרידי הרוויזיוניזם הימין 

מחזיק היום בעיקר את עניין אופי הכלכלה ומבחינה ביטחונית ומדינית 

 .במידה זו או אחרת( לשלמות המולדת)שאיפה 

000 

 ציונות מזן אחר חדשות  -  נושא: 7פרק  

 בית אבא -ציונות הברזל: אחימאיר, אצ"ג ומייסדי האצ"ל 

 

http://www.beitaba.com  

 

 לוח תאריכים בחייו של אב"א אחימאיר

 

 ברית הבריונים

 ביבליוגרפיה -ברית הבריונים" "

  

 (יעקב עמרמי )יואל

 ,ישראל ניל"י, ברית הבריונים, האירגון הצבאי הלאומי, לוחמי חרות ,ביבליוגרפיה שימושית

 17-25ע"ע  ,"ברית הבריונים"

 ,1975-אביב, תשל"ה-אליעזר, תל-הדר הוצאת ספרים, המדרשה הלאומית ע"ש אריה בן

  

 (יעקב עמרמי )יואל

 ,1990-1975 -שימושית, כרך ב  ביבליוגרפיה

 9-14ע"ע  ,"ברית הבריונים"

 1990-אביב, תש"ן-הוצאת מכון ז'בוטינסקי בישראל, תל
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 ,יוסף נדבה

 ,מבוא

 ,1972 -אביב, תשל"ב-הוועד להוצאת כתבי אחימאיר, תל ,אב"א אחימאיר, ברית הבריונים :בתוך

 נ"ח-ע"ע ז'

  

  ,סיפור ,...ירושלים מחכה ,י. ה. ייבין

 .'עמ 86, 1932-אביב, תרצ"ב-ברוריה, תל-הוצאת י. איש

  ,מהדורה שניה עם מבוא של אורי צבי גרינברג

 .'עמ 88, 1939-אביב, תרצ"ט-להוצאת "חרות ירושלים", ת

  

 (ח. בורוכוב, י. פעמוני )עורכים

 "ברית הבריונים"

  ,1953אוגוסט -אביב, אלול תשי"ג-מכון ז'בוטינסקי בישראל, תל

 'עמ 13

  

 (פרידמן-ח. טל )=טלילה חר"פ

 "פרקים בתולדות "ברית הבריונים

 8-9, ע"ע 17.7.1962, 35אביב, גיליון -תל ,"חזית העובד" ,א. הציפצוף על שילס

 6,עמ' 23.8.1962, 36אביב, גיליון -תל ,"חזית העובד" ,ב. המאבק נגד המיפקד

 6, עמ' 26.9.1962, 37גיליון  ,"חזית העובד" ,התקיעות האסורות ליד הכותל המערבי .ג

  

 (י. זאבי )=יצחק גוריון

 13, עמ' 1.7.1967, 92גיליון  ,"חזית העובד" ,ברית הבריונים

  

  ,אחימאיר, שמואל שצקי יוסף

  ,"עדויות ומסמכים על "ברית הבריונים ,הננו סיקריקים

  ,אביב-, תל1978-הוצאת "ניצנים" תשל"ח

 'עמ 240

  :בספר בין השאר עדויותיהם של

יצחק גוריון, משה  ,אליעזר-אב"א אחימאיר, אורי צבי גרינברג, יהושע ייבין, יעקב אורנשטיין, אריה בן

הו כהן, יוסף כצנלסון, יהושע ליכטר, מרדכי אבניאל, חיים בוצ'קו, רעיה ברמן )רגב(, הראבן, צבי אלי

 ,ברוך(, אלחנן הלפרין, בנימין זרעוני-בנימין גור, חיים דבירי, יוסף הגלילי )הורוויץ(, פנינה הורן )בן

ציון -יפניס, בןאביגדור ק ,יצחק ילין, קלמן כצנלסון, שלמה נוימן, משה סבוראי, משה סגל, אברהם סלמן

 .(שושני, צבי שניידרמן )אשל
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 שמואל שצקי

 ,צעירים שרצו לשנות -ברית הבריונים" "

 22-23,ע"ע 1978יולי -(, תמוז תשל"ח20) 6גיליון  ,מול-עת

  

 ד"ר ישראל אלדד

 ,הדינמיט הרוחני -ברית הבריונים 

 27עמ'  ,18.8.1978 ,"ידיעות אחרונות"

  

 אורי פורת

 ה של ברית הבריוניםעלייתה ונפילת

 20-21, ע"ע 10.3.1978ימים,  7 ,"ידיעות אחרונות"

  

 אול צדקיהוש

 השמן בגלגלי המהפכה הציונית

 16,20, ע"ע 1973יוני-אביב, סיון תשל"ג-תל ,"ישראל-ארץ"

  

 יוסף אחימאיר

 "ברית הבריונים נגד ה"רייך השלישי

 41, 32ע"ע , 1983פברואר  -, אדר תשמ"ג 136מס'  ,"בארץ ישראל"

  

 מנחם ברעם ומייק לוין

 "המאה הזאת לנוער ולדיקטטורה"

 4-9ע"ע  ,24.7.1987, 30מס'  ,"דבר השבוע"

  

 דוד ניב

 1931-1937ההגנה הלאומית" " ,מערכות האירגון הצבאי הלאומי

 179-191חלק ראשון, ע"ע 

 1965אביב, -מוסד קלוזנר, תל

  

 (מלך מרחביה-ירוחם )= חן-ח. בן

 ת"ר, קורות ומקורותספר בי

 256-262ע"ע  ,כרך א מן העם, פרק לג הפגנת הרצון הלאומי

 1969-אביב, תשכ"ט-תל-הוועד להוצאת ספר בית"ר, ירושלים
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 (עמי )לוי-שלמה לב

 44-46ע"ע  ,"אלימות פוליטית יהודית: סכסוכי עבודה, "ברית הבריונים

 (1918-1948ה"הגנה", אצ"ל ולח"י ) -במאבק ובמרד  :בתוך

 .(אביב )אין שנת הוצאה-ההוצאה לאור, תל -משרד הבטחון 

  

 ק. )=קלמן( כצנלסון

 81-84ע"ע  ,"אב"א אחימאיר ו"המכסימליזם .8

 1957-אביב, תשי"ז-הוצאת "אנך", תל ,ישראל אחרי מבצע סיני :בתוך

  

 ק. כצנלסון

 48-55ע"ע  ,האופוזיציות המצילות .4

 1961-אביב, תשכ"א-הוצאת "אנך", תל ,יתשקיעת התנועה הז'בוטינסקא :בתוך

  

 ק. כצנלסון

 54-63ע"ע  ,אב"א אחימאיר

 1983-הוצאת אנך, תשמ"ג ,כובשים במצוקה :בתוך

  

 ק. כצנלסון

 100-103ע"ע  ,מקפה פנתיאון לממשלת שמיר

 1989-אביב, תשנ"ט-הוצאת אנך, תל ,החשבון האשכנזי :בתוך

  

 ,חיים דבירי

 יום אביב שלא יישכח

 ,אביב-, תל1986-צאת יאיר ע"ש אברהם שטרן, תשמ"והו

 .'עמ 405 

  

  

 יעקב אורנשטיין

 מזכרונותיו של לוחם ,בכבלים

 ,אביב-, תל1973-הוצאת "חוג ידידים", תשל"ג

 .'עמ 227 

  

 משה צבי הלוי סגל

 דור ודור
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 ,, ירושלים1985-ההוצאה לאור, תשמ"ו -משרד הביטחון 

 .'עמ 248 

  

 אימשה וטובה סבור

 ברית הבריונים

 ,סיפור אישי ,מאצ"ל ללח"י :בתוך

 41-110, ע"ע 1989הוצאת המחברים, 

  

 משה בן זאב

 בשולי העיתונות הלאומית

 ,אביב-בהוצאת פירסום "לאור", תל

 'עמ 166 

  

 יהושע זליבנסקי

  ,1994-אביב, תשנ"ד-הוצאת ירון גולן, תל ,אביב-אבי תל-תל

 112-120  ע"ע

  

 דוד סיטון

 "הלאומיות, "הבריונים" ו"ההגנה הימנית רוח

 ,דפים מיומנו של עציר ,באור ובסתר :בתוך

 42-46, ע"ע 1978-בהוצאת "במערכה", ירושלים, תשל"ח

  

 מור-נתן ילין

 51-45, ע"ע 1990בית הוצאה לאור,  -כנרת  ,שנות בטרם

  

 ,יצחק ברמן

 12-10 , ע"ע1993-ההוצאה לאור, תשנ"ג -משרד הביטחון  ,בימי סער

  

  ,שבתי נדיב

  ,"'אירגון ב"

  ,באש יוקדת :בתוך

 228-164, ע"ע 1991-המרכז למורשת ירושלים ע"ש זאב ז'בוטינסקי, תשנ"ב
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 ,אפרים אבן

 103-109ע"ע  ,"היווצרותה של סיעת ה"מקסימליסטים ,פרק י"א

 110-119ע"ע  ,ישראל-ה"מקסימליסטים" משתלטים על התנועה בארץ ,פרק י"ב

 ,מדוע הקים ז'בוטינסקי את ההסתדרות הציונית החדשה ,הפילוג בציונות :בתוך

 ,1982-הוצאת ראובן מס, ירושלים, תשנ"ב

  

 יוסף הלר

  ,1949-1940אידיאולוגיה ופוליטיקה  ,לח"י

 19-35ע"ע  ,1935-1929הרקע הפוליטי והרעיוני: התנועה הרביזיוניסטית והאצ"ל,  ,כרך ראשון

 1989דות ישראל ובית ההוצאה כתר, ירושלים, מרכז זלמן שזר לתול

  

 זאב איבינסקי

 519-483ע"ע  ,פרק עשירי: חותם המכסימליזם

 ,'כרך ב ,צבת ראשונה -לח"י  :בתוך

 2003 -אביב, תשס"ג-הוצאת "יאיר" ע"ש אברהם שטרן, תל

  

 אניטה שפירא

 266-282ע"ע  ,האלימות כשיטה פוליטית

 1992-אביב, תשנ"ב-ם הוצאת עם עובד, תלספרית אופקי ,חרב היונה :בתוך

  

 יהושע אופיר

 1940-1931 ראשוני אצ"ל

 44 -22ע"ע  ,מניחי היסודות לחינוך צבאי, ברית הבריונים

 2002-הוצאת עמותת "ראשוני אצ"ל", תשס"ב

  

 יוסף זהבי

 מ"ברית הבריונים" לאצ"ל -הציונות המהפכנית 

  ,()עורך בתוך: יוסף אחימאיר

  ,יוסף כצנלסון והתנועה הלאומית בשנות השלושים ,רהנסיך השחו

 .290-313, ע"ע 1983-אביב, תשמ"ג-הוצאת מכון ז'בוטינסקי, תל

  

 יוסי אחימאיר

 ,ברית הבריונים" ורעיון המרד"

 1944-1948מאבק אצ"ל בבריטים  ,המורדים-

  ,2008, בגין נחםמ מורשת מרכז, הרצל מוסד   חיפה אוניברסיטת, לאור ההוצאה  משרד הביטחון 

 59-69ע"ע 
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 (משה מנור )עורך

 ,פרקים למורה ,לדמותה ולרעיונותיה הבריונים-ברית

 ,1982-המחלקה לחינוך ולתרבות בגולה של ההסתדרות הציונית העולמית, ירושלים, תשמ"ח

 .'עמ 43 

  

 ,דתי "יבנה", חולון-הספר תיכון עירוני-שושנה רוזנברג, בוגרת בית

 ,ישראל בראשית שנות השלושים-אירגון ציוני מהפכני שפעל בארץ ,ברית הבריונים

 'עמ 52, 1974-אביב, תשל"ד-אליעזר, תל-הוצאת "המדרשה הלאומית" ע"ש אריה בן

  

 אברהם קורדובה 

 'פשרה בחיים הפוליטיים: המקרה של 'ברית הבריונים-אינטלקטואלים ללא

 (בתוך: פנחס גינוסר )עורך

 העבודה הספרות העברית ותנועת

  ,1989-שבע, תשמ"ט-גוריון בנגב, באר-הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן

 224-242ע"ע 

  

 דיין -שרה שטרסברג

 'ציון': מלכות שמים או מלכות ישראל? בין 'ברית שלום' ל'ברית הבריונים'

 (בתוך: עדי גורדון )עורך

 ,לאומית: 'השאלה הערבית' כשאלה יהודית-ברית שלום והציונות הדו'

שלים, ירו העברית האוניברסיטה, קבנר ריכרד שם על גרמנית להיסטוריה מינרבה מרכז, ירושלים  כרמל 

 181-193, ע"ע 2008-תשס"ט

  

 יונתן שפירא

 ישראל, ברית הבריונים-פרק שלישי, בית"ר בארץ

 ,פוליטי, הוצאת עם עובד-הסבר סוציולוגי -דרכה של תנועת החרות  ,לשלטון בחרתנו :בתוך

 50-57, ע"ע 1989-אביב, תש"ן-לת

  

 זאב גולן

 ,שופרות של מרד

 13-47ע"ע  ,(1930סכסוך הכותל, שנת תרצ"א )

 ,2007-אביב, תשס"ז-הוצאת מכון ז'בוטינסקי בישראל, תל

  

 חיים מילקוב

 (קווים לדמותה )ב -העיתונות הרביזיוניסטית בתקופת המאנדאט 
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 "ד. "חזית העם

 376-366, ע"ע 1982, דצמבר 69מס'  ,"האומה"

  

 גבריאל צפרוני

 חזית העם": העתון שרבים אהבו לשנוא"

 ,התכנית ללימודי עתונאות -אביב -, אוניברסיטת תל1987, נובמבר 2מס'  ,קשר

 85-94ע"ע 

  

 מנחם לוין

 . מתקפת השמאל21. העלילה הגדולה, 20ברית הבריונים,  .19

  ,טכנולוגיה-רי הננוממאבק לשיחרור לאומי לאתג ,מגילת מנחם :בתוך

 63-68, ע"ע 2008אביב, -הוצאת מכון ז'בוטינסקי בישראל, תל

  

 חנן חבר

 'ברית הבריונים'

 ,צמיחת השיר הפוליטי העברי בא"י ,פייטנים ובריונים :בתוך

 351-352, ע"ע 1994מוסד ביאליק, ירושלים, 

  

 גיל סמסונוב

  63-61 ע"ע ,ברית הבריונים: האבות הרוחניים של דור המרד

 ,כיצד כבשו בני המשפחה הלוחמת את הנהגת המדינה ,הנסיכים :בתוך

 2015יהודה, -הוצאת דביר, אור

  

 רוביק רוזנטל

 64-66ע"ע  ,כמו שהננו, גלגולי בריונים

  ,דיוקן העברית הישראלית ,הזירה הלשונית :בתוך

 2001-אביב, תשס"א-הוצאת עם עובד, תל

  

 עודד פיינגרש

 ,דות הציונות במלה ובצבעתול ,עם חופשי

 115-118ע"ע  ,ברית הבריונים

 1997-מבט, ספרית מעריב, אור יהודה, תשנ"ז

  

Colin Shindler 
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The Rise of the Israeli Right, From Odessa to Hebron 

An Army of Jews, pp 58-68, The making of the Revisionists pp 69-87, The 

Maximalists pp88-109, The Legacy of Abba Ahimeir pp110-126 
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