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לקרוא את ההיסטוריה
לאחור
רינת־יה רובינסון ,סערה מסייעת :התנועה הרוויזיוניסטית
בשנים  ,1940‑1925ירושלים ותל־אביב :יד יצחק
בן־צבי ומכון ז'בוטינסקי ,תשע"א ]4[ + 344 ,עמ'
הדיון במקומו של ההיסטוריון בתהליך המחקר
והכתיבה מקבל דגש מיוחד כאשר דנים בתולדות
התנועה הרוויזיוניסטית .אלה העמידו נרטיבים
חלופיים ,עמוסים בשאלות שנויות במחלוקת,
הנתונים בוויכוח היסטורי ופוליטי עד היום .על
ההיסטוריון לנווט בין הנרטיבים מבלי ליפול לפח
יקוש ,וד"ר רינת־יה רובינסון עושה זאת בהצלחה

לא מבוטלת בספרה ‘סערה מסייעת' .הספר
מבוסס על עבודת הדוקטור שכתבה באוניברסיטה
העברית בירושלים‘ ,התנועה הרביזיוניסטית נוכח
התגברות האנטישמיות באירופה ועליית הנאצים
לשלטון  ,'1940‑1933בהנחיית פרופ' יהודה
באואר ופרופ' דליה עופר.
ההיסטוריוגרפיה של הזרם הרוויזיוניסטי
קשורה לתהליכים פוליטיים חברתיים בחברה
הישראלית ומשקפת תהליכים אלה ,ומחקרה של
רובינסון נמצא על רצף התפתחותי זה .שנים רבות
לא זכה הזרם הרוויזיוניסטי להתייחסות מחקרית,
למרות השפעתו בארץ ובעולם .ניתן להבחין
בשלוש תקופות בהיסטוריוגרפיה הרוויזיוניסטית
מאז שקמה מדינת ישראל .בתקופה הראשונה,
מהקמת המדינה ועד שנות השמונים ,התעלם
הזרם המרכזי במחקר מהנושא וראה בו נושא לא
לגיטימי .בתקופה זו חקרו את ההיסטוריוגרפיה
הרוויזיוניסטית וכתבו עליה בעיקר אנשי התנועה
וגורמים שהיו קשורים אליה אידאולוגית .הייתה
זו כתיבה אפולוגטית ,שנועדה לבסס את העמדות
הפוליטיות של זרם זה 1.התקופה השנייה החלה
לאחר עליית ‘הליכוד' לשלטון ונמשכה בשנות
התשעים .המחקר בתקופה זו עסק בעיקר
בסיבות לעליית ממשיכי הזרם הרוויזיוניסטי
לשלטון ,עיסוק שנבע במידה רבה מתחושת
הכישלון של הזרם המנוגד 2.גם בשלב זה עדיין
בלטה חוסר הלגיטימיות שבעצם המחקר על
התנועה הרוויזיוניסטית 3.רק בשנות האלפיים,
1
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3

ראו לדוגמה :י' שכטמן ,זאב ז'בוטינסקי :פרשת חייו,
א‑ג ,תרגם ד' סיון ,תל־אביב תשט"ז‑ ;1959ד' ניב,
מערכות הארגון הצבאי הלאומי ,א‑ו ,תל־אביב
.1980‑1965
ראו לדוגמה :י' שפירא ,לשלטון בחרתנו :דרכה של
תנועת החרות — הסבר סוציולוגי פוליטי ,תל־אביב
תש"ן; י' שביט ,המיתולוגיות של הימין ,צופית .1986
ראו לדוגמה את דבריה של תידור־באומל‘ :זה
יכול להיות ספר חשוב מאד ואף מועיל ,בייחוד אם
תכתבי עליהם דברים לא טובים' (י' תידור־באומל,
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בתקופה השלישית ,חל שינוי ,וכיום גוברת
ההתעניינות המחקרית הבלתי תלויה בנושא על
היבטיו השונים .נראה כי הזמן פעל את פעולתו,
הקונוטציות הפוליטיות השליליות שנלוו לעצם
העיסוק בזרם הרוויזיוניסטי פחתו ,והוא היה
לנושא מחקר לגיטימי ככל נושא היסטורי
חברתי ופוליטי .במסגרות אקדמיות בארץ
ובעולם מתקיימים ימי עיון וסדנאות על התנועה
הרוויזיוניסטית 4,באוניברסיטאות נעשות עבודות
מחקר וכן יוצאים לאור מאמרים וספרים בנושא5.
הספר שלפנינו עוסק בתקופה המעצבת של
הזרם הרוויזיוניסטי ומציג תמונה כרונולוגית־
נושאית של האירועים מוועידת הייסוד של ברית
הצה"ר בפריז ,באפריל  ,1925עד מותו של זאב
ז'בוטינסקי ,באוגוסט  ,1940במחנה הקיץ של
תנועת הנוער בית"ר בארצות־הברית .חלוקת
הספר לחמישה חלקים בציר הזמן בנתה מתווה
ברור ומהימן לכל מי שזהו מפגשו הראשון עם
תולדות התנועה.
התנועה הרוויזיוניסטית ,תנועת השינוי
הראשונה בתולדות הציונות ,החלה כתנועת
אופוזיציה שהעמידה בראשה את ז'בוטינסקי6.
הייתה זו תנועת המונים חוץ־ממסדית שביקשה
לפעול בדרכים לא שגרתיות ולעתים קרובות

מחוץ לקונסנזוס הציוני והיהודי ,גם במחיר
פרישה והקמת הסתדרות ציונית מקבילה (עמ'
 .)150דבריו של ז'בוטינסקי משנת  1936על
המדיניות שעל התנועה הציונית לנקוט ,מדיניות
שכינה ‘סערה מסייעת' ,משמשים כותרת לספר
שלפנינו .אנשי הזרם הרוויזיוניסטי אימצו ופירשו
את הגותו של מנהיגם הנערץ ז'בוטינסקי לפי
הבנתם ,ובכך ‘מתקבלת מטבע הדברים תמונה
חלקית ולא מדויקת ולעיתים מסולפת של ההגות'
(עמ'  .)15דרכם הפוליטית של ז'בוטינסקי ואנשי
הזרם הרוויזיוניסטי עוררה התנגדות לא מעטה
במפלגות ובארגונים הציוניים ,והדברים התגלגלו
למחלוקת מרה והגיעו אף להתכתשויות אלימות
בשנות השלושים והארבעים של המאה העשרים.
החלק הראשון של הספר עוסק בהקמת התנועה
(עמ'  .)72‑13הנתונים מראים כי קצב הגידול של
התנועה בראשיתה היה מדהים .בשנים 1931‑1925
‘גדל כוחה של הצה"ר פי חמישה עשר' .גידול
מרשים זה ‘עורר חששות בקרב מנהיגי תנועת
הפועלים'‘ .בישיבות מרכז מפא"י התנהלו דיונים
אחדים בעקבות התחזקות הרוויזיוניסטים []...
השאלה שעמדה על הפרק הייתה כיצד נאבקים
בתנועה שהיא התנועה העממית היחידה בציונות
מחוץ לתנועת הפועלים; תנועה שלדעת רבים

בין אידיאולוגיה לתעמולה :משלחת האצ"ל בארצות
הברית ושורשי הימין המיליטנטי באמריקה ,ירושלים
תשנ"ט ,עמ' .)216
לדוגמה במאי  2011נערך באוניברסיטת תל־אביב
יום עיון על דוד רזיאל ,ובמסגרת הכינוס הארבעים
ושלושה של האיגוד האמריקני ללימודי היהדות,
שהתקיים בדצמבר  2011בעיר וושינגטון ,ייחדו
את אחד המושבים למחקרים חדשים על הימין
הרוויזיוניסטי (New Research on Israeli Politics: The
.)Right Wing in Israel
ראו לדוגמה :א' בראלי ופ' גינוסר (עורכים) ,איש
בסער :מסות ומחקרים על זאב ז'בוטינסקי (עיונים
בתקומת ישראל :סדרת נושא ,)3 ,קריית שדה־בוקר
תשס"ד; י' ויץ ,ממחתרת לוחמת למפלגה פוליטית:
הקמתה של תנועת החרות ,1949‑1947 ,קריית שדה־

בוקר תשס"ג; הנ"ל ,הצעד הראשון לכס השלטון:
תנועת החרות  ,1955‑1949ירושלים תשס"ז; א' דיסקין
(עורך) ,מאלטלנה עד הנה :גלגולה של תנועה :מחרות
לליכוד ,ירושלים תשע"א; E. Kaplan, The Jewish
Radical Right: Revisionist Zionism and its Ideological
Legacy, Madison, Wis. 2005
לדברי כץ ‘תומכים נלהבים בכמה וכמה חוגים היו
כופים עליו את המחשבות הללו [ ]...אך מיד הוסיף
שהוא לא ינקוט יוזמה ולא עוד אלא שאינו רואה
עצמו מתאים לעבודה ציבורית יהודית' (ש' כץ ,ז'בו:
ביוגרפיה של זאב ז'בוטינסקי ,ב ,תל־אביב תשנ"ג,
עמ'  .)602בניגוד למיתוס המקובל ,היזמה להתארגנות
התנועה הרוויזיוניסטית ולהקמתה לא הייתה של
ז'בוטינסקי אלא של תומכיו ,והם שהציבו אותו במידה
רבה בראש התנועה.
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יש לה סיכוי לעלות ולהשתלט על העם היהודי,
כמו שתנועות דומות באירופה משתלטות על
עמים וארצות' (עמ  .)39בעקבות אירועי הקונגרס
הציוני השבעה־עשר עסקו חברי התנועה
הרוויזיוניסטית וז'בוטינסקי בשאלת תפקיד
תנועתם .מנהיגותו של ז'בוטינסקי הועמדה בספק
הן מצד מחנה המתונים בראשות מאיר גרוסמן
והן מצד המחנה המקסימליסטי הארץ־ישראלי.
בספר נדונות עמדתו של ז'בוטינסקי בשאלת
הפרישה מההסתדרות הציונית והסיבות למהלכיו
הפוליטיים בשנים  ,1933‑1931אך אין בנאמר
הבנות מחקריות חדשות.
תפקידה של בית"ר בזרם הרוויזיוניסטי היה
מהותי .תנועת הנוער הייתה כור ההיתוך של
הנהגת המחתרות ,וזו הייתה לאחר הקמת המדינה
להנהגה הפוליטית של תנועת ‘חרות' .דא עקא,
הנהגה צעירה זו ,שהשתמשה תדיר בשמו של
ז'בוטינסקי ,ושהמליכה אותו עליה למלך ,היא
זו שמרדה בו .בתארה אירועים אלה רובינסון
מצליחה להציג בכתובים את אותו דבר חמקמק
המכונה רוח התנועה.
בחלק השני בספר נדונים שני נושאים רגישים
(עמ'  .)150‑75נושא אחד הוא יחס התנועה
לאנטישמיות ,לפשיזם ולנאציזם ,סוגיה שהגדירה
במידה רבה את תולדות העימות בין המחנה
הרוויזיוניסטי למחנה הסוציאליסטי .המחברת
מדגישה ש'למרות ההתנגדות העקרונית של
התנועה הרוויזיוניסטית לסוציאליזם אהדתם
ותמיכתם כתנועה לא היו נתונות לפשיזם כרעיון
חברתי וודאי שלא למשטר הנאצי כמוציאו
לפועל' (עמ'  .)97מתנגדי הזרם הרוויזיוניסטי —
ואף חלק קטן מאוהדיו בשנות השלושים — ניסו
להתעלם מההבדל שבין התנגדות לסוציאליזם
ובין אהדה לרעיונות פשיסטיים ,וניסיון זה היה
בעוכרי הרוויזיוניזם שנים רבות .הנושא האחר
הנדון בחלק השני הוא התנועה הרוויזיוניסטית

לנוכח עליית הנאצים לשלטון בגרמניה והדילמה
של חברי הארגונים הרוויזיוניסטיים — מחד גיסא
הם עודדו את היהודים להגר במהירות ובכל מחיר
מהמדינה הנאצית ,ומאידך גיסא קראו לחרם על
גרמניה והתנגדו להסכם ההעברה (הטרנספר)
שיזמה הסוכנות היהודית עם גרמניה הנאצית.
רובינסון מעלה את פרשת גאורג קארסקי ,נציג
‘הציונים הממלכתיים' בגרמניה ,שפעל עם
התנועה הרוויזיוניסטית ,והואשם בשיתוף פעולה
עם הנאצים ,מאחר שמונה לתפקיד בהנהגת
הקהילה היהודית בגרמניה בסיוע הגסטפו (עמ'
 .)150‑140קארסקי נאלץ לברוח מגרמניה
בעקבות התמוטטות ‘בנק עבריה' ,שהוא היה
ממנהליו .בארץ הוא תבע את משמיציו לדין
תורה ,והמשפט התנהל בפני הרב הראשי יצחק
הרצוג ,הרב פרופ' חיים ברודי 7והרב יצחק אונא8.
השופטים לא קיבלו את טענותיו של קארסקי
והרשיעו אותו בניסיון להשתלט על הקהילה
היהודית בגרמניה בעזרת הנאצים ובאחריות
להתמוטטות ‘בנק עבריה' 9.רובינסון משכילה
להציג את הנושא על כל מורכבותו באופן ענייני.
החלק השלישי של הספר עוסק במפעל
הפטיציה ובפעילות התנועה הרוויזיוניסטית
בפולין (עמ'  .)211‑153במרכז הפעילות של
התנועה לאחר פרישתה מההסתדרות הציונית
עמדה ‘מדיניות הבריתות' .מדיניות זו נועדה
לעודד הגירה המונית לארץ־ישראל מתוך
שיתוף פעולה עם הארצות שהיהודים נפגעו בהן
מאנטישמיות ממסדית וציבורית ,כדוגמת רומניה
ופולין .הרוויזיוניסטים האמינו ‘שפתרון רדיקלי
7
8
9

חיים ברודי ( )1942‑1868היה רב וחוקר הפיוט והשירה
העברית מימי הביניים.
יצחק אונא ( )1948‑1872היה מראשי יהדות גרמניה
וממנהיגי הציבור הדתי בירושלים.
‘בית דין הרבנות הראשית מאשר את חטאיו של גיאורג
קארסקי' ,דבר 14 ,ביוני ‘Karski’s Charge ;1938
Dismissed’, Palestine Post, 10 June 1938
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כהגירה המונית ישמש זרז להקמת מדינה יהודית'
(עמ'  .)175אך מדיניות זו של התנועה כשלה,
ו'דווקא התנועה בארץ חשה בעצמת הכישלון'
(עמ' .)211
את החלק הרביעי של הספר המחברת מייחדת
לעניין העלייה הבלתי לגלית (עמ' .)281‑215
בעקבות הטלת הגבלות מטעם הבריטים על
הגירת היהודים לארץ־ישראל קרא ז'בוטינסקי
למאבק בהם .במאמרו ‘על האוונטוריזם' הוא
הסביר כי מאבק כזה יגרור את הבריטים ל'משפטי
עלייה' ,ואלה יהפכו לחרב פיפיות .השם התנועתי
למפעל‘ ,עליית אף על פי' ,הציג את רוח המרי
כנגד הבריטים ,אולם למעשה היה בו משום מרי
גם כנגד המפתח המפלגתי שקבעה הסוכנות
היהודית לחלוקת הסרטיפיקטים .במסמך שניסח
ז'בוטינסקי באוקטובר  ,1933ושכונה בבית"ר
פקודה מס'  ,60נאסר על חברי התנועה לבקש
סרטיפיקטים דרך הסוכנות היהודית .יריבי
התנועה ראו בכך מעשה בגידה שחתר לקעקע את
הנהגת ההסתדרות הציונית ,והסוכנות היהודית
הגיבה בחריפות .מספר אירועים שנקשרו
למהלך זה היו טראומטיים לחברי התנועה עקב
התוצאה הקשה וללא קשר לסיבות שהובילו
אליהם .אירוע כזה היה התאבדותו של הבית"רי
שלמה פלושניצקי לאחר שהסרטיפיקט שהיה
ברשותו נשלל ממנו עקב החלטת הסוכנות בסוף
 1933לשלול את זכות העלייה מחברי בית"ר.
השיר ‘כלה שלי' ,שפרסם ז'בוטינסקי בעקבות
התאבדות פלושניצקי ,ושהיה נוסח מחודש לשיר
שכתב לפני כן ,מעיד על הטראומה התנועתית.
רובינסון עומדת בהקשר של פרשת הסרטיפיקטים
על יסוד חשוב שבלעדיו אין להבין את תולדות

 10א' גראוויס־קובלסקי‘ ,הצודקים והנרדפים :מיתוס,
טקס ותעמולה בתנועת החרות  ,'1965‑1948עבודת
דוקטור ,אוניברסיטת חיפה.2009 ,

התנועה הרוויזיוניסטית — תחושת הקיפוח (עמ'
 ;)228‑227לתחושה זו הייתה השפעה עמוקה
ומתמשכת על הרוויזיוניזם 10.חוגים שונים
בתנועה הציונית ואף בקרב חברי הארגונים
הרוויזיוניסטיים מתחו ביקורת על מפעל ההעפלה
הרוויזיוניסטי ,והמחברת משכילה להציג גם את
הצדדים הצורמים של מפעל זה .למשל הדרישות
הכלכליות של המפעל לא תאמו את מגבלותיה של
תנועה קטנה חסרת משאבים כלכליים ,ולכן ‘לא
תמיד עמדו הגורמים הללו בהבטחותיהם ,אוניות
התעכבו ולא הגיעו לנקודת המפגש במועד ,לא
כל הממתינים לאנייה יכלו לעלות עליה ,ותנאי
המסע היו קשים במיוחד' (עמ'  .)239מעבר לאי
סדרים כלכליים ,אנשים פרטיים ניצלו את גורל
המעפילים בעלייה זו למטרות רווח אישי .עם
תום מלחמת העולם השנייה המתנגדים המרכזיים
להעפלה הבלתי לגלית שינו את עמדתם באשר
לעצם קיומו של מפעל כזה ,ובעקבות זאת הפך
הוויכוח בין הזרם הרוויזיוניסטי למתנגדיו על
קיומו ונחיצותו של מפעל מסוג זה לוויכוח על
שאלת הראשוניות וניכוס המיתוס של העלייה
הבלתי לגלית.
בחלק החמישי בספר המחברת סוקרת את
התקופה שעד פרוץ מלחמת העולם השנייה ומותו
של האב המייסד ז'בוטינסקי (עמ' .)317‑285
הספר ‘סערה מסייעת' כתוב בסגנון בהיר ,וחבל
שהעריכה פוגמת במעט באיכות ספר זה .הספר
תורם לחקר הזרם הרוויזיוניסטי לא בחידושיו
אלא בהיותו ספר יסוד המציב כרונולוגיה
מסודרת וחסרת פניות לתולדות התנועה .ספר
זה הוא בסיס לכל מבקש דעת ולכל חוקר העוסק
בתולדות התנועה הרוויזיוניסטית.

