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(צילום :פריץ כהן ,לע"מ)

זאב ז'בוטינסקי נפטר ב־ 4באוגוסט ( 1940כ"ט בתמוז ת"ש) במחנה קיץ של תנועת בית"ר במדינת
ניו־יורק ,בהיותו בן שישים .הוא נקבר בבית העלמין ניו־מונטיפיורי בניו־איילנד .בצוואה שהותיר
אחריו נאמר' :ברצוני שיקברוני או ישרפו את גווייתי (אחת היא לי) ,במקום שבו ימצאני המוות .את
עצמותיי (אם אקבר מחוץ לארץ ישראל) ,אין להעביר לארץ ישראל אלא בפקודת הממשלה היהודית
של ארץ זו ,כי תקום' 1.ז'בוטינסקי כתב את הצוואה המקורית בפריז ב־ 3בנובמבר  ,1935כשהיה בן
חמישים וחמש ,אך היא עלתה באש במהלך מלחמת העולם השנייה .העתק אחד שלה הוחזק בידי
אלמנתו ,אולם נראה כי חלקו היה משוחזר ,ועל כן במרוצת השנים הוטל ספק באמינותה ובמקוריותה
של צוואה זו2.

משמאל :זאב
ז'בוטינסקי ,רעייתו
יוהנה ובנם ערי,
1919

1

2

ז' ז'בוטינסקי ,זכרונות בן־דורי ,תל־אביב [ ,]1959עמ'  .18וראו :א' נאור"' ,גם לאפיקורסים יש חלק בסיני" — לבירור
יחסו של ז'בוטינסקי למורשת היהודית' ,עיונים בתקומת ישראל( 16 ,תשס"ו) ,עמ'  ;134ש' כץ ,ז'בו :ביוגרפיה של זאב
ז'בוטינסקי ,ב ,תל־אביב תשנ"ג ,עמ'  ;1160ר' בילסקי־בן־חור ,כל יחיד הוא מלך :המחשבה החברתית והמדינית של
זאב ז'בוטינסקי ,תל־אביב תשמ"ח ,עמ'  ;362אה"מ ,תיק העלאת עצמותיו של ז'בוטינסקי ג 5562/13-ותיק העלאת
עצמותיו של ז'בוטינסקי ג.6380/7-
לאחר פטירתו של ז'בוטינסקי הייתה צוואתו שמורה בידי אשתו יוהנה ,והיא קיבלה את האחריות לביצועה .במלחמת
העולם השנייה נפגע בהפצצה גרמנית הבית בלונדון שבו היא גרה ,והיא שחזרה־העתיקה את שרידי הצוואה.
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לאחר קום המדינה ,לאורך כל שנות החמישים ,נקברו מחדש ברחבי הארץ רבים ממנהיגי התנועה
הציונית שנקברו תחילה בחו"ל .פעילות זו נוהלה בדרך כלל על ידי מחלקת הארגון של הסוכנות
היהודית 3,אולם שני אישים זכו ליחס יוצא דופן :בנימין זאב הרצל והברון אדמונד
דה רוטשילד נקברו מחדש ביזמת ממשלת ישראל ובניהולה ,על פי החלטות
מיוחדות שלה ובאישור הכנסת .הרצל נקבר בירושלים ב־ 16באוגוסט ( 1949כ'
בתמוז תש"ט); 4טקס קבורתו קידש את פסגת ההר שנקרא על שמו ,והוא היה לאתר
טקסי מרכזי של פולחני הריבונות הישראלית ,ומתפקד מאז כאתר לאומי ייחודי
בעיר הבירה ,המספר באמצעות קברים ואנדרטות על תקומת המדינה 5.הברון
רוטשילד נקבר בזיכרון־יעקב ב־ 5באפריל  ,1954באתר שהוקם לזכרו6.
אנשי מחלקת הארגון של הסוכנות היהודית ראו בז'בוטינסקי אחד בשורת
המנהיגים הציונים שיש לקבור מחדש בארץ 7.ואולם היזמה להעלות את עצמותיו
עוררה שאלות שנותרו ללא מענה וחוללה פולמוס בציבור היהודי בארץ ובעולם8.
מקומו של ז'בוטינסקי בתולדות התנועה הציונית וב'תנועת החרות' חורג מנושא
מאמר זה ,אולם אין ספק שמקומו המיוחד ,שהיה לו קשר למחלוקות פוליטיות
עמוקות ,השפיע על הפולמוס הגדול .דמותו של ז'בוטינסקי עוררה יחס דו־ערכי
ורגשות עזים ,ואלה באו לידי ביטוי בוויכוח על מקום הקבורה ואופייה ובעמדותיהם של גורמים מודעת אבל על
מותו של ז'בוטינסקי,
שונים .זכרו של ז'בוטינסקי הודר במכוון מהשיח הציבורי בשנות החמישים .את האירועים לזכרו שפרסמה נציבות
בית"ר

3
4

5

6

7
8

יוהנה ז'בוטינסקי נפטרה בשנת  ,1949ואחרי מותה הייתה אחותו של ז'בוטינסקי ,תמר קופ־ז'בוטינסקי ,שהחזיקה
העתק מקורי של הצוואה ,לסמכות לאימותה .עובדות אלו היו המקור לשמועות בדבר זיוף הצוואה במטרה להשיג
אמתוּ ת הצוואה נמצא על פי עדויות בכתב ובעל־פה כי הנוסח שהציגה המשפחה הוא
רווחים פוליטיים .אך בבדיקת ִ
מקורי.
אצ"מ ,S5/10365 ,תיק העוסק בקבורת מנהיגים ציונים בארץ.
כשבוע לפני הטקס חוקקה הכנסת הראשונה חוק מיוחד' ,חוק העלאת עצמותיו של הרצל ,תש"ט  .'1949היא דנה
בשלושת הקריאות של החוק ביום אחד ,ב־ 10באוגוסט ( 1949דברי הכנסת ,2 ,עמ'  ;)1322 ,1315‑1314הממשלה דנה
בעניין פעמיים :בתקצוב העלאת הארון (פרוטוקול ישיבת הממשלה 19 ,ביולי  ,1949אה"מ) ובהשתתפות השר דוד רמז
במשלחת שנסעה לווינה לקבלת הארון (פרוטוקול ישיבת הממשלה 26 ,ביולי  ,1949אה"מ) .בסדר היום של הישיבה
שנערכה ב־ 16באוגוסט  1949היה סעיף 'חוק להעלאת עצמותיו של הרצל' ,אך הממשלה לא דנה בכך כי הכנסת כבר
סיימה לדון בכל שלבי חקיקת החוק .ראו :פרוטוקול הישיבה באה"מ; וכן :מ' זינגר' ,קבורת הרצל בירושלים' ,עבודת
מוסמך ,אוניברסיטת חיפה.2003 ,
הבֹקר
מ' עזריהו' ,הר הרצל :מתווה היסטורי של בית הקברות הלאומי בירושלים' ,א' שילר וג' ברקאי (עורכים)' ,ובדמם ּ
יעלה' :זיכרון והנצחה בישראל (אריאל ,)172‑171 ,ירושלים תשס"ו ,עמ'  ;112הנ"ל' ,הר הרצל :מתווה היסטורי של
בית הקברות הלאומי בירושלים' ,אופקים בגיאוגרפיה( 65‑64 ,תשס"ה) ,עמ'  ;383‑369הנ"ל ,פולחני מדינה :חגיגות
העצמאות והנצחת הנופלים בישראל  ,1956‑1948קריית שדה־בוקר .1995
פרוטוקולים של ישיבות הממשלה ב־ 7וב־ 14במרס  ,1954אה"מ .לדוגמה 'מעריב' הקדיש שתי כותרת ראשיות לאירוע:
'ארון רוטשילד בחוף הארץ' ( 5באפריל ' ;)1954ויהי בנסוע ארון הנדיב [ ]...עצמות הברון רוטשילד ורעייתו נטמנות
באדמת זכרון־יעקב' ( 6באפריל .)1954
לעדויות הממחישות את הנושא ראו :אצ"מ .S5/10365 ,ראו שם לדוגמה פתק בכתב יד ללא חתימה או תאריך שרשומים
בו שמות מנהיגים ציונים שיש לקבור מחדש ומקום קבורתם בחו"ל .ז'בוטינסקי מופיע ברשימה זו.
א' גראוויס־קובלסקי"' ,הצודקים והנרדפים" :מיתוס ,טקס ותעמולה בתנועת החרות  ,'1965‑1948עבודת דוקטור,
אוניברסיטת חיפה ,תשס"ט ,עמ' .250‑242
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ערכו בעיקר מוקירי זכרו ,אנשי הזרם הרוויזיוניסטי על ארגוניו ,והאירועים הללו הוחרמו באופן
בוטה על ידי המערכת הממלכתית הממסדית ,ששלטו בה יריביו ההיסטוריים 9.ה'ציונים הכלליים'
היו החריג שהעיד על הכלל ועל השפעת המערכת הממסדית על היחס לדמותו של ז'בוטינסקי:
לאחר מותו הם טרחו לאמץ את דמותו כנושא להנצחה (בערים שבהן היו בעמדת כוח כמו בתל־
אביב וברמת־גן) ,אך בשנות החמישים ,מלבד התקופה שבה היו בעמדת כוח כשותפים בממשלה ,הם
הרחיקו עצמם מהנצחתו של ז'בוטינסקי.
שני עניינים פורמליים עמדו במרכז הדיון הציבורי בשאלת קבורתו של ז'בוטינסקי מחדש:
א .ז'בוטינסקי ביקש בצוואתו כי הקבורה תתבצע בהוראת הממשלה של המדינה היהודית,
ולפיכך על מנת לקיים את בקשתו האחרונה היה צורך בהחלטת ממשלה .ואולם נשאלה השאלה אם
ראוי שהממשלה תעסוק בנושא ,ואם אין בכך פתח לבקשות חריגות של מנהיגים אחרים בעתיד.
ב .מבחינה פורמלית מימוש הצוואה היה עניינה של משפחת ז'בוטינסקי ולא של 'תנועת
החרות' .בפועל עמדה ביסוד מימוש הצוואה שאלה פוליטית ,שהייתה נעוצה במאבק החריף בין
התנועה הרוויזיוניסטית וממשיכתה 'תנועת החרות' לבין הזרם הסוציאליסטי בציונות בהנהגת מפא"י,
המאבק על המיתוס והזיכרון הלאומיים ,ונושא מרכזי במאבק זה היה מקומו של ז'בוטינסקי בזיכרון
הלאומי.
משפחת ז'בוטינסקי ובראשה בנו היחיד ,ערי ז'בוטינסקי ,ואנשי 'תנועת החרות' ובראשם מנחם בגין,
ראו בקיום הצוואה ככתבה וכלשונה חלק ממאבקם הפוליטי במפא"י בהנהגתו של דוד בן־גוריון.
מאבק פוליטי זה נגע בהבניית המיתוס והזיכרון הלאומיים ובניסיונות של בן־גוריון לדה־לגיטימציה
של 'תנועת החרות' ושל המיתוסים והנרטיבים שלה .כדבריו של ערי ז'בוטינסקי' :מרוח הצוואה
משתמע שאבי לא חשב על מקום קבורתו ובהעברת גופתו לא ראה אלא סמל פוליטי להכרה לאומית
בנכונות דרכו' 10.בן־גוריון הבין את משמעות הדברים ,ולכן דבק כל השנים בעמדתו השלילית
הנחרצת והבלתי מתפשרת ,אף לאחר הקבורה בשנת .1964
בשנים הראשונות של המאבק נשאו בעול בעיקר מנהיגי התנועה הרוויזיוניסטית ,אלה שהשתלבו
ב'תנועת החרות' ואלה שנותרו מחוץ לה ,כדוגמת מאיר גרוסמן 11.נראה שהראשון שהעלה את הנושא
בפני בן־גוריון היה שמשון יוניצ'מן 12,בפגישתו עמו ב־ 16בספטמבר  ,1949חודש לאחר טקס קבורת
הרצל בירושלים .כמה חודשים לפני כן כתב העיתונאי אייזיק רמבה כי בן־גוריון ,שהיה 'בר פלוגתא
 9שם.
 10ערי ז'בוטינסקי' ,עמדתי להעברת עצמות אבי לישראל' 30 ,ביוני  ,1956מ"ז ,א.5/2 4-
 11גרוסמן ( )1964‑1888היה ממייסדי התנועה הרוויזיוניסטית .בשנת  1933הקים את 'מפלגת המדינה העברית' ,המפלגה
הרוויזיוניסטית שנשארה בהסתדרות הציונית אחרי שז'בוטינסקי הקים את הצ"ח ('הסתדרות ציונית חדשה') .בשנת ,1946
כשחזרה התנועה הרוויזיוניסטית לתנועה הציונית ,עמד בראש הצה"ר ('הסתדרות הציונים הרוויזיוניסטים') .באותם ימים
הוא לא היה חבר ב'תנועת החרות' ,ולאחר הקמת 'ברית חרות־הצה"ר' ניסה להקים ארגון רוויזיוניסטי עצמאי ,ומאוחר
יותר הצטרף ל'ציונים הכלליים' .למרות שייכותו הארגונית הייחודית והטינה אליו מצד אנשי 'תנועת החרות' ,אפשר
לשייך את מעורבותו ופעילותו למען קבורת ז'בוטינסקי לפעילות של קבוצת הפעילים מהצה"ר למען מטרה זו.
 12יוניצ'מן ( )1961‑1907היה מראשי התנועה הרוויזיוניסטית ו'תנועת החרות' ,וכיהן כחבר כנסת משנת  1955ועד יום
מותו.
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של ז'בוטינסקי' ,חייב להתעלות על המחלוקות 'ולפקד על העברת עצמותיו למדינה' 13.כמו כן עסק
לא מעט בעניין זה יוסף שכטמן 14,ובינואר  1950פנו הוא וגרוסמן במברק להנהלת הסוכנות היהודית
וההסתדרות הציונית במטרה שזו תפנה לממשלה 15.לכל האישים הללו ,נוסף על קרבתם לז'בוטינסקי,
היה קשר מיוחד עם בן־גוריון ,מעבר לקשר פוליטי גרדא .במעגל הרחב של האישים והארגונים
שפעלו לקבורה מחודשת של ז'בוטינסקי היו גם פרופ' בנימין אקצין ונשיא המדינה השני יצחק בן־
צבי ,שהיה חברו הוותיק של בן־גוריון .עמדתו של בגין באשר לקבורת ז'בוטינסקי הייתה זהירה מאוד.
הכנסת דנה בנושא לראשונה בשלהי  ,1951ערב הדיון הטעון בשילומים מגרמניה .חבר הכנסת
מרדכי נורוק מ'המזרחי' הגיש שאילתא כדי לחשוף את האבסורד שבהתנגדותו של בן־גוריון להבאת
ז'בוטינסקי לקבורה בארץ .הוא תהה אם ראש הממשלה 'אינו חושב שחובת מדינת ישראל היא להעלות
ארצה את עצמותיהם של מייסדי ההסתדרות הציונית ,ראשיה
ושל יחידי סגולה אשר זכויותיהם ההיסטוריות בהגשמת שאיפות
עמנו כבירות' .הוא ציין את שמותיהם של כמה אישים כאלה
ובהם ז'בוטינסקי 16,ושאל' :האם ממשלת ישראל דואגת לכך?'.
תשובת ראש הממשלה הייתה קצרה' :חובת מדינת ישראל בראש
וראשונה להעלות ארצה יהודים חיים שיבנו המדינה והאומה
העברית ,לכך דואגת ממשלת ישראל .זכרם של האישים הראויים
לכך ישמר בלב העם ,בלי הבדל היכן נמצאות עצמותיהם'17.
בראשית שנת  1954שוב עלה הנושא .בהתכתבות בין ברל
לוקר ,שכיהן אז כיושב ראש הנהלת הסוכנות ,ליוניצ'מן באמצע
אמתוּ ת צוואתו של ז'בוטינסקי,
ינואר  1954נדונה שאלת ִ
והוצגה דרישה של הסוכנות היהודית והנהלת ההסתדרות
הציונית לראות העתק של הצוואה 18.הפנייה לאנשי 'חרות'
בדבר הצוואה מעידה שהנושא לא נזנח ,ושהיה מי שהעלה אותו
מדי פעם בפני גורמים שונים .עקב לחצי התפוצה היהודית היה
על גורמים אלה להראות שהם מטפלים בנושא ולמשל בודקים
את אמתות הצוואה .יוניצ'מן מצדו ניצל את מגעיו עם אנשי
מנהל של גופים שונים בנושאים אחרים לשם העלאת הנושא
13
14

15
16
17
18

א' רמבה' ,מלא מר בן־גוריון את צוואתו האישית של ז'בוטינסקי' ,המשקיף 29 ,בנובמבר  .1948רמבה ()1969‑1907
היה עיתונאי רוויזיוניסטי בכיר ,וכיהן כעורך ראשי של 'חרות' בשנים .1965‑1957
שכטמן ( )1971‑1890היה מראשי 'ברית חרות־הצה"ר' ונציגה הראשון בהנהלת הסוכנות .כתב את הביוגרפיה הראשונה
על ז'בוטינסקי .ראו ;J. Schechtman, The Vladimir Jabotinsky Story, New York 1956 :ובתרגום לעברית :י' שכטמן,
זאב ז'בוטינסקי :פרשת חייו ,תרגם ד' סיון ,א‑ג ,תל־אביב תשט"ז.
אב"ג ,רשומה  ;134074אצ"מ.S5/10.365 ,
השמות האחרים שציין :דוד וולפסון ,נחום סוקולוב וד"ר יחיאל צ'לנוב.
דברי הכנסת ,11 ,עמ'  .1081השאילתא הוגשה ב־ 13בדצמבר  ,1951וראש הממשלה ענה עליה ב־ 23בינואר .1952
אב"ג ,רשומה .134074
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אייזיק רמבה
(מימין) ,זאב
ז'בוטינסקי ויוסף
קופלביץ' ,וינה 1937
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יחיעם ויץ ואופירה גראוויס־קובלסקי

שהיה חשוב לאנשי התנועה — קבורת ז'בוטינסקי בארץ 19.קבורתו של הברון רוטשילד באותה שנה
השפיעה מן הסתם על העלאת הנושא לדיון.

א .הדיון הראשון בממשלת משה שרת1954 ,
בחירתו של משה שרת לתפקיד ראש הממשלה במקומו של בן־גוריון 20הייתה זרז נוסף לפעילות
הנמרצת להעלאת עצמות ז'בוטינסקי .ביוני  1954פנה מזכיר הממשלה זאב שרף לחבר הכנסת יוחנן
בדר בשאלה על צוואתו של ז'בוטינסקי ,ובדר בתשובתו מסר פרטים על הצוואה ,תוכנה וגלגוליה.
בסוף דבריו ציין כי 'רצון המנוח הנובע מן הצוואה כמו שמבינים אותו חברי היה להשאיר את היוזמה
וההחלטה בעניין העברת עצמותיו אך ורק בידי הממשלה העברית' 21.סביר להניח כי השאלה לחבר
הכנסת בדר נבעה מפעילותם של שני אישים :נשיא המדינה בן־צבי 22ושר הפנים ישראל רוקח ,מנהיג
מרכזי של ה'ציונים הכלליים' 23.מתוכן המכתבים שכתבו אישים אלה ברור כי היו מי שעוררו אותם
לפעילות בנושא24.
רוקח יזם דיון בישיבת ממשלה ב־ 19בדצמבר  1954בעניין קבורתו של ז'בוטינסקי .נראה כי
הוא וחברי מפלגתו פעלו בעניין זה בהשפעת אישים שעברו מ'תנועת החרות' ל'ציונים הכלליים'
בשנת  ,1954כדוגמת ד"ר זאב פון וייזל 25.בסיכום הדיון בממשלה נקבע כי הממשלה מייפה את
כוחו של ראש הממשלה שרת למנות יחד עם יושב ראש הנהלת הסוכנות ועדה שתקבע מי מראשי
19
20
21

22
23

24
25

כפי שעשה בשנת  1948בפגישתו עם בן־גוריון.
שרת נבחר לתפקיד על ידי הכנסת השנייה ב־ 26בינואר .1954
בדר אל שרף 19 ,ביוני  ,1954אה"מ ,ג .5562/13-שרת הזכיר נושא זה ביומנו פעם אחת בלבד במילים 'עצמות
ז'בוטינסקי' (מ' שרת ,יומן אישי ,ב ,תל־אביב  ,1978עמ'  24[ 549ביוני  ,)]1954וסביר להניח כי האזכור הזה קשור
לחילופי המכתבים בין שרף לבדר.
עדויות לפעילות הנשיא בן־צבי ואשתו רחל ינאית בן־צבי ראו :אה"מ ,ג ,5562/13-ג ,6380/7-ג ,6380/6-פ,2154/5-
פ.2140/3-
רוקח אל מזכיר הממשלה 15 ,ביוני  ,1954אה"מ ,ג .5562/13-רוקח כיהן כשר הפנים בממשלות הרביעית והחמישית
(דצמבר  — 1952יוני  .)1955הקשרים בין 'תנועת החרות' ל'ציונים הכלליים' התקיימו במספר רבדים ולאורך שנים,
מיום הקמת 'תנועת החרות' ,וכן היו קשרים אישיים בין מנהיגי התנועות ,במיוחד בין ההנהגה הרוויזיוניסטית הוותיקה
לבין אישים מן ה'ציונים הכלליים' כמו אברהם קריניצי ורוקח .ז'בוטינסקי הונצח בתל־אביב מיד לאחר מותו בשנת
 ,1940כאשר רוקח היה ראש העירייה .לכן לא ייפלא שכאשר היו ה'ציונים הכלליים' בעמדת כוח הם העלו את הנושא.
בתקופה הנדונה הייתה נהירה של חברי 'חרות' ל'ציונים הכלליים' ,ונראה שהמצטרפים החדשים הם אלה שיזמו
פעילויות הקשורות לז'בוטינסקי .לדוגמה ה'ציונים הכלליים' ערכו טקס זיכרון לז'בוטינסקי בשנת  .1954רמבה ,איש
'הבֹקר' ,יומון ה'ציונים הכלליים' ,ואף כתב את הביוגרפיות של שניים מבכירי
התנועה הרוויזיוניסטית ,היה מבכירי ּ
המפלגה ,רוקח וקריניצי .לכן נראה כי העיסוק בנושא חרג מחשבון פוליטי קר ונבע מהצורך של אנשים ב'ציונים
הכלליים' לחלוק כבוד לדמותו של ז'בוטינסקי .ייתכן גם שיזמתו של רוקח נבעה משאיפה פוליטית של הנהגת ה'ציונים
הכלליים' להציג את המפלגה כמייצגת המרכזית של הימין כולו ,האזרחי וגם הרוויזיוניסטי ,במטרה לחזקה על חשבון
'תנועת החרות'; אך מטרה זו לא מומשה — בבחירות לכנסת השלישית ,שהתקיימו כעבור שנה ,התחזקה 'תנועת
החרות' בהרבה ,ואילו ה'ציונים הכלליים' נחלשו מאוד.
מכתבים של הנשיא ואליו המעידים כי קיבל פניות רבות מאנשים פרטיים ומארגונים ציוניים ברחבי העולם בנושא
ז'בוטינסקי ראו :אה"מ ,ג.5562/13-
"סלם למחשבת חרות ישראל" ויחסו לתנועת חרות' ,תרבות
א' גראוויס־קובלסקי' ,על הוכחה מאהבה — הביטאון ֻ
דמוקרטית (בדפוס) .פון וייזל ( )1974‑1896היה רופא ,סופר ופובליציסט ונמנה עם מייסדי התנועה הרוויזיוניסטית.
קתדרה
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שאלת קבורתו המחודשת של זאב ז'בוטינסקי בדיוני ממשלת ישראל
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התנועה הציונית ראוי שעצמותיו יועלו לארץ בהחלטת ממשלה 26.אם כן ,הדיון לא הוביל להכרעה
באשר לז'בוטינסקי ,אלא למינוי ועדה שהוטל עליה לקבוע קריטריונים לזכאות למעורבות ממשלתית
בקבורה מחודשת.

ב .הדיונים בממשלת בן־גוריון1958 ,
בשנת  1958נקט ערי ז'בוטינסקי פעולת מחאה בסרבו לקבל בשם אביו את אות ה'הגנה' מידי בן־
גוריון ,ראש הממשלה ושר הביטחון 27.מחאה פומבית זו על אי העלאת עצמות אביו הייתה חריגה
ומנוגדת למדיניות המשפחתית שהוביל עד אז ,והמריצה את חברי 'תנועת החרות' וארגונים נוספים
לשוב ולהפעיל לחצים סמויים 28.מובילי המהלך בשלב זה היו אנשי ה'מפלגה הפרוגרסיבית' .סיעתם
בכנסת החליטה 'לפעול בממשלה למען ביצוע צוואתו של זאב ז'בוטינסקי בקשר להעלאת עצמותיו
לישראל' .היא הטילה על שר המשפטים
פנחס רוזן ,מנהיג המפלגה' ,לעורר את
העניין בממשלה ולתבוע החלטה על
העלאת עצמות ז'בוטינסקי ,בהתאם
לרצונו האחרון של המנוח' .עוד נאמר
כי אם יובא הנושא לדיון בכנסת ,הסיעה
'תצביע בעד העברת ארון ז'בוטינסקי'.
במקביל פנה סגן יושב ראש הכנסת
רוקח 29,שהעלה את הנושא בממשלת שרת ,לנשיאות הכנסת ו'ביקש להעמיד את השאלה על סדר
היום של הכנסת' 30.עוד קודם לכן ביקש נשיא המדינה בן־צבי מראש הממשלה לדון בממשלה
בהעלאת עצמות ז'בוטינסקי31.

26
27
28

29
30

31

פרוטוקול ישיבת הממשלה 19 ,בדצמבר  ,1954סעיף  ,132אה"מ .ראו להלן ,נספח ,תעודה .1
הבֹקר 9 ,ביוני  .1958טקס הענקת 'אות ההגנה' נערך ב־ 9ביוני  1958במסגרת טקסי שנת העשור .ראו"' :אות ההגנה"
ּ
הוענק חגיגית לוותיקי המפקדים' ,דבר 10 ,ביוני .1958
למשל בן־גוריון התייחס במכתב אל הנשיא בן־צבי ללחץ שהופעל מצד ארגון 'בני ברית' ונשיאו השופט המחוזי יוסף
לם' :אני שולח לך תשובתי לד"ר לם בעניין העלאת עצמות ז'בוטינסקי .אם תבוא ממי שהוא מחברי הממשלה הצעה
לדיון והחלטה בממשלה — יתקיים דיון והממשלה תחליט .אם אתה תבקש שהממשלה תדון על כך ודאי שהדבר יעשה
מיד' (בן־גוריון אל בן־צבי 1 ,ביולי  ,1958אה"מ ,נ.)2/9-
רוקח כיהן כסגן יושב ראש הכנסת משנת  1957ועד מותו בשנת .1959
מ' שמריהו' ,השר רוזן יתבע בממשלה העלאת עצמות ז'בוטינסקי' ,מעריב 17 ,ביוני  .1958גם נציגי המפד"ל הודיעו
כי יתמכו בכנסת בהעלאת עצמותיו .יש לציין כי בשני הדיונים בממשלה בהעלאת עצמות ז'בוטינסקי הייתה המפד"ל
באופוזיציה — שני שריה ,משה חיים שפירא ויוסף בורג ,התפטרו מהממשלה ב־ 1ביולי .1958
נשיא המדינה אל ראש הממשלה 15 ,במאי  ,1958אב"ג ,התכתבות .יש לציין כי בן־צבי פנה אל בן־גוריון בנושא זה
כבר קודם לכן .ראו :הנשיא אל ראש הממשלה 15 ,ביוני  ,1956אב"ג ,התכתבות .הוא הציע לדון בממשלה 'בהעברת
עצמותיהם של יחידי סגולה ,ובייחוד מנהיגים שהקדישו כוחם לעניין הציוני ,בחייהם הוכיחו את נאמנותם לא"י' ,וציין
שלושה אישים כאלה :דב בר ברוכוב ,צ'לנוב וז'בוטינסקי.

תביעת המפלגה
הפרוגרסיבית
לפעול למימוש
צוואת ז'בוטינסקי,
'מעריב' 17 ,ביוני
1958
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על החלטתם
שלא להעלות את
עצמות ז'בוטינסקי
לארץ' ,חרות',
 4באוגוסט 1958
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ב־ 20ביולי  1958עלה הנושא לדיון בישיבת הממשלה 32,אך היא התקשתה להחליט ודחתה את
החלטתה לישיבה שנערכה ב־ 3באוגוסט  33.1958בסיום דיוניה קיבלה הממשלה החלטה שלילית;
היא נוסחה באופן כללי אך בפועל התייחסה להעלאת עצמותיו של ז'בוטינסקי' :לאחר שהממשלה
החליטה על העלאת עצמותיו של בנימין זאב הרצל לא תחליט עוד על העלאת עצמות של פעילי
התנועה הציונית' .כל העיתונים דיווחו על ההחלטה בקיצור 34,ודובר הממשלה פרסם הודעה רשמית:
'הממשלה החליטה באופן עקרוני ,כי לא תעסוק עוד בהחלטות על העלאת
עצמות של אנשים שנפטרו .עם זאת [ ]...הממשלה תקל מצדה על העלאת
עצמות אנשים [ ]...על־ידי גופים אחרים'35.
שני עיתונים הרחיבו בעניין קבורת ז'בוטינסקי מעבר לדיווח הלקוני.
חיים שורר ,עורך 'דבר' ,טען עוד לפני החלטת הממשלה שקשה עד מאוד
להבין את הדרישה מהממשלה לאשר את העברת עצמותיו של ז'בוטינסקי,
דרישה שהייתה בעיניו אבסורדית ויהירה .הוא הדגיש במאמרו ש'חוץ
מז'בוטינסקי ,גדולי ישראל והציונות ,שהועלו עצמותיהם לארץ ,לא נזקקו
להחלטת הממשלה דווקא .כלום נגרע על ידי כך משהו מכבודו של נחום
סוקולוב?'36.
מנגד 'חרות' ,היומון של 'תנועת החרות' ,הקדיש להחלטת הממשלה את
כותרתו הראשית ואת מאמר המערכת למחרת החלטת הממשלה 37,ומטבע
הדברים גינה את ההחלטה במילים בוטות' :רצונו השרירותי של אמן השנאה
מר בן־גוריון הפך להחלטה רשמית של הממשלה כולה [ ]...בידענו את
אורחו ורבעו של מנהיג מפא"י ,אכול התסביכים ,ובייחוד תסביך־הנחיתות
שלו אפילו לגבי זכרו של זאב ז'בוטינסקי שאיננו עוד בין החיים ,לא פנינו
אליו אף פעם בבקשה ,שהממשלה תקיים את החובה המוטלת עליה כנציגת
32
33
34

35
36

37

פרוטוקול ישיבת הממשלה 20 ,ביולי  ,1958סעיף  486בסדר היום ,אה"מ .ראו להלן,
נספח ,תעודה .2
פרוטוקול ישיבת הממשלה 3 ,באוגוסט  ,1958סעיף  508בסדר היום ,אה"מ .ראו להלן,
נספח ,תעודה .3
ראו לדוגמה' :הממשלה לא תחליט על העלאת עצמות ז'בוטינסקי' ,הארץ 4 ,באוגוסט
' ;1958הממשלה החליטה נגד העלאת עצמות ז'בוטינסקי' ,הצֹפה 4 ,באוגוסט ;1958
'הממשלה לא תחליט על עצמות ז'בוטינסקי' ,דבר 4 ,באוגוסט ' ;1958הממשלה לא
תחליט על העלאת עצמות ז'בוטינסקי' ,מעריב 4 ,באוגוסט .1958
'הממשלה החליטה נגד העלאת עצמות ז'בוטינסקי' (שם).
ח' שורר' ,על ז'בוטינסקי' ,דבר 6 ,ביולי  ;1958שורר ( )1968‑1895היה עורכו הראשי
של העיתון בשנים  .1966‑1954סוקולוב נפטר בלונדון בשנת  ,1936ועצמותיו הועלו
לארץ ונקברו בחלקת נשיאי ההסתדרות הציונית בהר הרצל  .1956על טקס קבורתו
בארץ ,שנערך ביום פתיחת הקונגרס הציוני העשרים וארבעה ,ראו' :עצמות סוקולוב
הובאו למנוחות בהר הרצל' ,דבר 25 ,באפריל .1956
לשון הכותרת הראשית' :ממשלת בן־גוריון החליטה לא להעלות את עצמות
ז'בוטינסקי' ,חרות 4 ,באוגוסט .1958
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המדינה היהודית לגבי אחד מגדולי בניה של האומה' 38.בן־גוריון עצמו הסביר את עמדתו הנחרצת
במכתב פרטי שכתב אל בן־צבי כאל 'ידיד וחבר' ,ולא כאל 'נשיא המדינה'' :תנועת "החרות" רוצה
ליצור מיתוס מלאכותי ומזויף על "מחולל המדינה העברית" ו"נושא הצבאיות היהודית" ו"יוצר"
הגדודים וההגנה [ ]...אין זיוף גדול מייחוס רעיון המדינה לז'בוטינסקי'39.
שנת  1960הביאה בכנפיה מפנה משמעותי ראשון ביחס הממלכתי לז'בוטינסקי .שנת העשרים
למותו צוינה בבית הנשיא באירוע ממלכתי שיזם ערי ז'בוטינסקי40,
והעיתונים דיווחו עליו בהרחבה 41.האירוע בבית הנשיא היה השלב
הראשון בהפיכת המיתוס של ז'בוטינסקי ממיתוס פרטיקולרי של
תנועה ספציפית למיתוס השייך לכלל הלאומי והציוני .מבחינת
'תנועת החרות' ובגין בראשה ,אף שמהלך זה לא היה פרי יזמתם,
העיקר היה שז'בוטינסקי זכה להכרה מהותית מהשלטון.

ג .הדרך להחלטת לוי אשכול וממשלתו1964 ,
המגעים התכליתיים להבאת ז'בוטינסקי לקבורה בארץ החלו עם
פרישת בן־גוריון ובחירתו של לוי אשכול לראשות הממשלה,
ביוני  .1963בשלהי כהונתו של בן־גוריון כראש הממשלה שרר
מתח גדול בינו לבין 'תנועת החרות' ,ודוגמה מובהקת לכך הייתה
התפרצותו נגדם בדיון המדיני בכנסת באמצע מאי  ,1963כחודש
לפני התפטרותו הכפויה מראשות הממשלה42.
ראש הממשלה אשכול עיצב מערכת יחסים חדשה לחלוטין
עם 'תנועת החרות' ועם מנהיגה בגין .אמנם הוא לא הצליח
להפיג באופן מוחלט את המתחים ששררו בין המפלגות ,אך הניח
יסוד להידברות פוליטית מסודרת בין הצדדים — נוצרה מערכת
38
39
40

41
42

'בשערי חרות :החלטה המרושעת והצבועה' ,שם.
בן־גוריון אל בן־צבי (ללא תאריך) ,אב"ג ,התכתבות.
בן־גוריון כתב ביומנו כי דיבר בנושא עם יגאל ידין .ראש הממשלה ביקש ליצור אווירה נוחה לקראת ' 20שנה למות
ז'בוטינסקי' ,והדגיש כי 'הוא בעצמו לא בעד הבאת עצמותיו' (יומן בן־גוריון 7 ,ביוני  ,1960אב"ג) .יש לציין כי ערי
ז'בוטינסקי היה בתקופה זו בקשרים עם בן־גוריון בנוגע לשינוי שיטת הבחירות.
ראו לדוגמה :ד' גלעדי' ,אחר עשרים שנה — זר הכרה' ,מעריב 24 ,ביולי ' ;1960כנס התייחדות עם זכר ז'בוטינסקי',
דבר 25 ,ביולי .1960
ב־ 13במאי עלה בן־גוריון לדוכן הכנסת כדי לסכם את הדיון המדיני שנערך שבוע קודם לכן ,ושבמהלכו חבר הכנסת
חיים לנדאו ,מראשי 'תנועת החרות' ,ביקר בחריפות את מדיניותו בסוגיית המדענים הגרמנים במצרים .במקום לענות
על דברי לנדאו ,תקף בן־גוריון את 'תנועת החרות'; הוא טען כי 'לנדאו וחבריו שיבחו ופיארו את אדולף היטלר',
והתייחס למאמר שכתב אב"א אחימאיר בשנת  .1933דבריו עוררו סערה גדולה בכנסת ,והכול — כולל אנשי מפלגתו —
גינו את דבריו .ראו :י' ויץ' ,הפרידה מהאב המייסד :פרישתו של דוד בן־גוריון מראשות הממשלה ב־ ,'1963א' שפירא
(עורכת) ,מדינה בדרך :החברה הישראלית בעשורים הראשונים ,ירושלים תשס"א ,עמ' .86‑84

ראש הממשלה
דוד בן־גוריון
משוחח עם ערי
ז'בוטינסקי,
בטקס האזכרה
לרגל עשרים שנה
למותו של זאב
ז'בוטינסקי .צריף
הנשיא ,ירושלים,
 24ביולי 1960
(לע"מ)
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של מפגשים קבועים בין ראש הממשלה לבין ראשי 'תנועת החרות' ,ולראשונה בתולדות המדינה
השתתף ראש הממשלה בטקס הפתיחה של ועידת התנועה 43.לדברי בדר 'אשכול השתדל לחדש
בוויכוחים את סגנונו של משה שרת מימים שכיהן כראש הממשלה :סגנון מתון ,תקין .שוב אין יותר
התקפות אישיות .כמעט אין דיבורים על העבר ,והיחסים בין הממשלה לאופוזיציה היו פחות או יותר
קורקטיים'44.
בהיסטוריוגרפיה של 'תנועת החרות' צוין חודש מרס  1964כתאריך התחלת הדיונים עם נציגי
ממשלת אשכול בקבורתו של ז'בוטינסקי מחדש בארץ ,ונכתב כי בגין הוא שהעלה את הנושא בפעם
הראשונה בפני אשכול בשיחה בכנסת וביום המחרת בשיחה פרטית בביתו של אשכול 45.תיאור זה
אינו מדויק — לא רק שאשכול הכיר את הנושא לפרטיו והביע תמיכה בהעלאת עצמות ז'בוטינסקי
כבר בדיון הראשון בנושא בשנת  ,1958אלא שהמגעים עם נציגי ממשלתו החלו לפני מרס .1964
מראשית כהונתו של אשכול כראש הממשלה התנהלו מגעים חשאיים ַּבנושא בין נציגי 'תנועת החרות'
למקורביו .בגין נכנס לתמונה רק לאחר שהושג אישור עקרוני; הוא לא ניהל פורמלית את המגעים עד
אותו שלב ,בהתאם לקו שהובילה משפחת ז'בוטינסקי ,שאין מתחננים על קיום הצוואה.
ימים ספורים לפני ישיבת הממשלה שהוחלט בה על העלאת עצמות ז'בוטינסקי ,נדונה הסוגיה
בפורום 'שרינו' ,הפורום העליון של הנהגת מפא"י 46.ראש הממשלה פתח את הדיון וסיפר לעמיתיו
כי החליט בלי חדווה להיענות לבקשות הרבות בעניין קבורת ז'בוטינסקי .נראה כי הציג כך את
החלטתו מחשש מהתגובה הנזעמת הצפויה של בן־גוריון 47.הוא סיפר בגילוי לב' :פונים אלי בדבר
עצמותיו של ז'בוטינסקי ,כל הזמן שיכולתי כביכול להתחמק — התחמקתי [ ]...אני חייב להגיד שאם
אני נלחץ לקיר וה' יודע שהייתי שמח לא להילחץ לקיר ,אני שואל את עצמי ומודה שאין לי כל
אפשרות להגיד "לא" ואין לי מה להסביר' .הוא חש כי לנוכח האווירה ששררה בציבור בנוגע לקבורתו
המחודשת של ז'בוטינסקי אי אפשר לסרב לכך ,כדבריו 'לא יהיה קשה להסביר זאת ,יהיה יותר קשה
להסביר לא [לקבל] את ההחלטה' .עם זאת משפט שאמר בקשר לאפשרות לקבור את ז'בוטינסקי בהר
הרצל מעיד על יחסו המורכב לסוגיה' :אני חושב שעל זה [יש] לעשות קטטה ומריבה ולא לתת להיקבר
בהר הרצל .זה יותר מדי ,בייחוד כאשר אין תקנה בעניין זה'.
43

44
45
46

47

אשכול השתתף בטקס הפתיחה של הוועידה השמינית ,שהתקיים בירושלים ביוני  .1966ראו :י' ויץ' ,אבי אבות
הקונסנזוס :לוי אשכול — האיש וזמנו' ,צ' צמרת וח' יבלונקה (עורכים) ,העשור השני :תשי"ח‑תשכ"ח (עידן,)21 ,
ירושלים תשס"א ,עמ' .180‑178
י' בדר ,הכנסת ואני ,ירושלים  ,1979עמ' .173
ש' נקדימון' ,ראש האופוזיציה יזם — ואשכול הודה" :אין לי אפשרות להגיד לא"' ,האומה( 147 ,תשס"ב) ,עמ' .52‑34
ראו גם :בדר (שם) ,עמ' .174
חברי 'שרינו' היו ראש הממשלה ושרי מפא"י ,ואליהם הצטרפו אישים בכירים כמו יושב ראש הנהלת הסוכנות שרת,
מזכיר מפא"י ראובן ברקת או שאול אביגור .נערכו שתי פגישות ,ב־ 9וב־ 10במרס  ,1964אה"מ10 / 7921 ,א .עיקר
השאלות העקרוניות עלו בישיבה הראשונה ,ובשנייה דנו בבקשות ובדרישות של 'תנועת החרות' בנוגע לטקס הקבורה;
בישיבה זו נדונה למשל הבקשה שמטוסי קרב ילוו את המטוס שיובא בו ארון ,בקשה שביסודה עמדה כנראה השאיפה
שהלווייתו של ז'בוטינסקי תהיה דומה לזו של הרצל ,שמטוסי קרב ליוו את המטוס שהביא את ארונו .ראו' :סדר לווית
עצמות הרצל' ,דבר 1 ,באוגוסט  .1949מכל מקום הבקשה הזאת נדחתה.
אורי לוברני ,שהיה אז ראש לשכתו של אשכול ,אמר במפורש כי 'אשכול חשש מתגובה נזעמת של בן־גוריון' .ראו:
א' אורן' ,מכבה השרפות האחרון' ,כותרת ראשית 21 ,בספטמבר .1983
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בקרב משתתפי הישיבה נחלקו הדעות .היו שתמכו בבקשה ,והתומך המובהק היה זלמן ארן ,שר
החינוך והתרבות .הוא אמר כי עתה ,אחרי תקופת בן־גוריון ,שהתנגד לצעד הזה באופן נמרץ ,יש
להיענות בחיוב ובאופן מכובד לבקשות להעלות את עצמותיו של ז'בוטינסקי ,כי 'ז'בוטינסקי היה
ציוני חשוב והממשלה צריכה לסייע בידי המשפחה בעניין זה'.
מנגד היו שהעלו הסתייגות וספקות .שר המשפטים דב יוסף ,שהיה מקורב מאוד לבן־גוריון ,אמר
דברי ביקורת לא קלים :אם הממשלה תחליט להעלות את עצמותיו של ז'בוטינסקי ,יופעלו עליה
לחצים להעלות ארונות של אישים נכבדים נוספים — 'אז יש חשש שיהיה עלינו לעסוק בהעברת
מתים במקום עליית עולים חדשים .ז'בוטינסקי היה אמנם יהודי חשוב וציוני טוב אבל הוא לא היה
נשיא ההסתדרות הציונית ,הוא נטש את ההסתדרות הציונית [ ]...עניין של העלאת עצמותיו של מישהו
שנקבר בחו"ל זה עניין למשפחה ואין זה עניין למדינת ישראל' .שאול אביגור הסכים עמו והצטרף
לחשש 'שמקרה זה יפתח פתח להעברת גוויות ללא גבול'48.
ראובן ברקת ,מזכיר מפא"י ,היה המתנגד התקיף ביותר .הוא התייחס להשפעת העניין על מפלגתו
כשרו את הדבר הזה,
וברמזו להתנגדות הצפויה של בן־גוריון הזהיר כי 'אם לא נקיים בירורים אשר יַ ׁ ִ
כי הקשיים הפנימיים במפלגה אינם קלים ואינני יודע אם המפלגה נמצאת עכשיו במצב אידיאלי כזה
שהיא יכולה להרשות לעצמה להעמיס עליה עוד קושי ולהביא את הדברים לאותה מדרגה שאנחנו
היינו רוצים בו ,דהיינו ,התעלמות מהצד המפלגתי וראיית העניין כדבר אידיאולוגי' .מנגד הוסיף:
'אני חושש לראות מה תעשה חרות [בטקס הקבורה] .מעניין [ ]...כיצד היא תהפוך את עניין העלאת
עצמותיו של ז'בוטינסקי למעשה של כיבוש הארץ' .עמדתו הייתה ברורה' :קשה לי להצטרף להחלטה
חיובית'.
ראש הממשלה סיכם את הדיון במשפט קצר המלמד ככל הנראה על השיקול העיקרי שהוביל
להחלטתו' :היות שהצוואה מטילה על המשפחה לא לעשות את זה בלי החלטת הממשלה[ ,הממשלה]
נענית לבקשה'.

ד .החלטת הממשלה והתגובות עליה
מאוד49.

ראש הממשלה קרא באוזני השרים את מכתבו
הדיון בממשלה ב־ 15במרס  1964היה קצר
של פרופ' ערי ז'בוטינסקי ,שבו ביקש מהממשלה 'לתת את הפקודה וכי עצמות אבי תועלינה
בכ"ט בתמוז שנה זו ,במלאות  24שנים לפטירתו בנכר' ,והציע נוסח החלטה .הראשון שנטל
את רשות הדיבור היה יגאל אלון ,שר העבודה מ'אחדות העבודה' ,שכבר הביע בעבר תמיכה
בהבאת ארונו של ז'בוטינסקי 50,והוא 'העלה [ ]...הנימה האנושית במילוי בקשתו של המנוח
 48אביגור השתתף בישיבה בגלל מעמדו האישי המיוחד; הוא לא היה בעל תפקיד שחייב להזמינו לישיבה.
 49פרוטוקול ישיבת הממשלה 15 ,במרס  ,1964אה"מ .ראו להלן ,נספח ,תעודה .4
 50בקיץ  ,1960מיד אחרי הטקס לזכר ז'בוטינסקי שנערך בבית הנשיא ,אמר אלון כי עדיף היה שבמקום הטקס בבית
הנשיא 'היו מכבדים את רצונו האחרון של ז'בוטינסקי והיו מעלים את עצמותיו ארצה ,בהתאם לבקשתו' .ראו:
מ' שמריהו' ,יגאל אלון :צריך להעלות עצמותיו של ז'בוטינסקי' ,מעריב 26 ,ביולי .1960
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[[ ]...ו]קבע ,למעשה ,את קבלת ההחלטה פה־אחד' 51.ואכן כל השרים שהשתתפו בדיון תמכו
בהחלטה ,כולל שר המשפטים יוסף ,שהסתייג ממנה בישיבות 'שרינו' ,והצעת ההחלטה התקבלה
פה אחד.
52
העיתונים בארץ ובעולם דיווחו על ההחלטה בהרחבה ,ורובם הגדול צידדו בה' .הארץ' ,שמעולם
לא תמך בתנועה הרוויזיוניסטית ,בירך את ממשלת ישראל על ש'מצאה עתה את העוז להינתק
לחלוטין ממריבות שהן נחלת העבר ,ולתת את ידה להטמנת ארונו של זאב ז'בוטינסקי באדמת
ישראל'' 53.הצֹפה' ,היומון של הציונות הדתית ,התייחס ברמז לעמדתו של בן־גוריון וקבע כי החלטת
הממשלה להעלות את עצמותיו של 'המנהיג הדגול' 'באה לתקן ,אם כי באיחור מצער ,מחדל חמור
ומכאיב' ,שנבע מ'עיקשות נוטרת־איבה' שפגעה 'בהרגשתם של רבים וטובים בציבור היהודי בארץ
ובתפוצות ,בהם גם מתנגדיו של ז'בוטינסקי ז"ל'54.
מתוך עיתוני מפלגות תנועת העבודה ,רק 'למרחב' ,היומון של 'אחדות העבודה' ,התייחס בחיוב
להחלטת הממשלה .במאמר מערכת שכותרתו 'החלטה נכונה' נכתב כי תורתו של ז'בוטינסקי אינה
נחלת העבר' :יש מתלמידיו הממשיכים בעקשנות בדרכו ,בניגוד גמור לדרכה של תנועת הפועלים
הישראלית'; אך אין דבר בין זה לבין 'כיבוד רצונו של ז'בוטינסקי ,מנהיג יהודי ,סופר עברי ולוחם
ציוני ,אשר הערה את נפשו על רעיון המדינה היהודית והקדיש לו את כל חייו — בנאמנות ,במסירות
ובהקרבה אין־קץ'55.
התייחסות שאר עיתוני השמאל הייתה שונה' :על המשמר' ,יומון מפ"ם 56,דיווח לקונית על
החלטת הממשלה ללא פירוט נוסף; 57ו'קול העם' ,יומון מק"י ,דיווח עליה בקצרה ובלי פרשנות
בעמודו האחרון58.
התייחסות עיתוני מפא"י הייתה מורכבת ,ואפיינה במידה רבה את עמדת אנשי המפלגה — איש
לא תקף את החלטת הממשלה ,אך הועלו שאלות והשגות לא קלות על ההחלטה .הובע חשש
מתוצאות ההחלטה ,בעיקר מהאדרת דמותו של ז'בוטינסקי ומהעמקת הלגיטימציה לדמותו
ולתנועתו בקרב הציבור הישראלי .כמו כן חששו אנשי מפא"י מטשטוש משמעות מעשיו —
המזיקים להבנתם — בתנועה הציונית ומהאדרת 'תנועת החרות' ,המפלגה הפוליטית שאימצה
אותו ואת טקסי קבורתו.
51
52

53
54
55
56
57
58

א' צימוקי' ,הממשלה החליטה להעלות עצמות ז'בוטינסקי' ,ידיעות אחרונות 16 ,במרס .1964
לדוגמה ב'ניו יורק טיימס' הודגש כי ראש הממשלה אשכול שינה את עמדת הממשלות הקודמות ,בראשות בן־גוריון,
בסוגיה הזאת ובכך הצהיר על דרך עצמאית ,שונה מדרך קודמו .ראו‘Israel Moves to Rebury Zionist who Died in :
 .40’, New York Times, 16 March 1964הנקודה הזאת הודגשה גם ב'טיימס' .ראו‘Jabotinsky Body for Reburial in :
Israel’, The Times, 16 March 1964
'מיום ליום :זאב ז'בוטינסקי ז"ל לקבורה בישראל' ,הארץ 16 ,במרס .1964
'על המצפה :החלטה לברכה' ,הצפה 16 ,במרס .1964
'החלטה נכונה' ,למרחב 17 ,במרס .1964
שלא כ'אחדות העבודה' ,שהייתה חברת הממשלה ,מפ"ם הייתה באופוזיציה.
'עצמות ז'בוטינסקי יועלו בסיוע הממשלה' ,על המשמר 16 ,במרס  .1964מאמר המערכת באותו יום עסק במושב של
הוועד הפועל הציוני שהתכנס באותם ימים .ראו' :למימוש הייעוד' ,שם.
'הממשלה החליטה על העלאת עצמות ז'בוטינסקי ,קול העם 16 ,במרס .1964
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'דבר' לא פרסם מאמר מערכת שתמך בהחלטת הממשלה ,ויחסו המסויג בא לידי ביטוי במאמר
קצר מאת הסופר והעיתונאי ק' שבתאי ,שטען כי העלאת עצמות ז'בוטינסקי משמעותה 'הכשר מוסרי
וממלכתי לא רק למנהיג אלא גם לדרך שלו'59.
בשלהי יוני  ,1964עם התקרב מועד ההלוויה ,פורסם בשבועון 'הפועל הצעיר' ,הביטאון הרשמי
של מפא"י ,מאמר מאת העורך ,ישראל כהן ,ובו בירך את ממשלת ישראל על ש'נהגה בתבונה ואומץ
לב כאשר נענתה לבקשת המשפחה של המנוח וציוותה להביא את ארונו לישראל' ,אף שהיה יריב
גדול של תנועת הפועלים .לדברי כהן 'תנועת הפועלים העברית ניהלה בחייו של ז'בוטינסקי ואף
לאחר מותו ויכוח מר עימו ועם תורתו
הציונית .התנועה שהקים לא זו בלבד
שהעמידה עצמה באופוזיציה חריפה
לכל הקו הציוני ,להלכה ולמעשה ,אלא
אף הכריזה מלחמה על תנועת העבודה
העברית המאורגנת תוך מגמה להרסה
ולשברה .הכוונות הללו נעשו יסודות
בבנין הרעיוני של תנועת ז'בוטינסקי'.
על השימוש שעשתה 'תנועת החרות'
בקבורתו של ז'בוטינסקי בישראל כתב
כי 'אי אפשר שלא להביע את צערנו על
כי תנועת [ה]חרות איננה יכולה לכבוש
את יצרה ולא לנצל את המאורע לצרכי
תעמולה מפלגתית .בזה אין מוסיפה כבוד
ללוויית המת'60.
'חרות' ,היומון של 'תנועת החרות',
ראה בהחלטת הממשלה אירוע חגיגי
וניצחון היסטורי לתנועה .היומון הקדיש
לנושא את הידיעה המרכזית בעמודו הראשון בגיליון שנדפס למחרת קבלת ההחלטה .בידיעה,
שכותרתה 'לאדמת המולדת' ,נאמר' :בסבלנות ללא־גבול ובאמונה איתנה ציפו בניו ,תלמידיו
ומוקירי־זכרו שנה אחרי שנה ליום בו יותן הצו ,שעה שמשק כנפי ההיסטוריה נשמע בה ,הגיעה.
ממשלת ישראל התעלתה אתמול לגודל שליחותה בהחליטה לצוות על העלאת עצמותיו של מנהיג
האומה'61.
 59ק' שבתאי [שבתאי קשב]' ,כוחה של צוואה' ,דבר 18 ,במרס .1964
 60י' כהן' ,ארונו של זאב ז'בוטינסקי' ,הפועל הצעיר 30 ,ביוני  ;1964כהן ( )1986‑1905היה העורך הראשי של השבועון
שנים רבות.
' 61לאדמת המולדת' ,חרות 16 ,במרס .1964
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מנחם בגין וחיים
לנדאו בכינוס של
מפלגת חרות,
מאחוריהם דיוקנו
של ז'בוטינסקי.
תל־אביב14 ,
באוגוסט 1948

(צילום :האנס פין ,לע"מ)
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בגין הגיב על ההחלטה בנאום בישיבת חברי 'תכלת לבן' — סיעת 'תנועת החרות' בהסתדרות
הכללית — שהתכנסה בתל־אביב .נרגש' ,כמעט ,כמעט בכה [ ]...דמעות מילאו את עיניו וחנקו את
גרונו' 62,הוא הודיע' :היום יש לי הזכות לבשר לתלמידיו של זאב ז'בוטינסקי במולדת ובתפוצות
הגולה ,בכל אתר אתר ,כי הממשלה החליטה היום לצוות על העלאת עצמותיו של זאב ז'בוטינסקי
למולדת'; באולם שררה 'דומיית קודש [[ ]...ש]הפכה לסערת־מחיאות .כאיש אחד קמו הכול על
רגליהם ,כשהם מביעים את שמחתם למשמע הבשורה'63.

ה .עמדתו של בן־גוריון
מה הייתה תגובתו של בן־גוריון ,שהתנגד שנים רבות להעניק גושפנקה ממשלתית להעלאת עצמותיו
של ז'בוטינסקי ,על החלטת הממשלה? מיכאל בר־זוהר ,הביוגרף הראשון של בן־גוריון ,טען כי
ההחלטה עוררה בו חרון רב' ,על אף שנמנע מלהביעו בפומבי' 64.הוא חשש כי המשמעות הפוליטית
של ההחלטה תעניק ל'תנועת החרות' טיהור ולגיטימציה בציבור הרחב ופרסם ב'דבר' סדרת מאמרים
'שבהם תיאר את "חטאיו" של זאב ז'בוטינסקי' 65.את הדברים החמורים אמר בשיחות פרטיות .בשיחה
עם ברקת 66,שנערכה בעצם ימי טקסי הקבורה ,טען שאשכול 'משתף פעולה' עם 'תנועת החרות',
וצייר את חזון הבלהות העתידי שלו' :אני חושש כי בעוד חמש שנים בגין יגיע לשלטון ,תחילה
יחד עם [זרח] וורהפטיג 67,אחר כך בלעדיו .כי למפלגה אין הנהלה ,ואינה יודעת מה היא רוצה ,ורק
הדתיים ובגין יודעים מה הם רוצים" .ההלוויה" היא למעשה הפגנה בעד חרות ותיתן אותותיה'68.
בתקופת כהונתו כראש הממשלה בן־גוריון ביטא שוב ושוב את התנגדותו להעברת עצמותיו של
ז'בוטינסקי ואת נימוקיו .דוגמה בולטת ,נוסף על הדברים שאמר בישיבות הממשלה שדנו בשאלה זו
ושהובאו לעיל ,יש באיגרת שכתב בראשית  1958אל אברהם הרמן ,ראש מחלקת ההסברה בהנהלת
הסוכנות 69.הוא הדגיש בה שתי נקודות' :דעתי האישית היא שיש להעלות לישראל יהודים חיים —
ולא עצמות מתות'; ו'רק שני אישים שמטעמים ממלכתיים היסטוריים היה ראוי להציג קברם בארץ:
תיאודור הרצל ואדמונד רוטשילד' .בן־גוריון ציין כי לחברים של עסקן ציוני נתונה זכות מלאה
להעביר את עצמותיו לארץ ,אבל אין זה עניינה של ממשלת ישראל .והוא סיכם' :איני יודע מה הייתה
צוואתו של ז'בוטינסקי — אבל שהוא לא יכול היה לתת הוראות לממשלת ישראל [הדגשה שלנו]'.
62
63
64
65

66
67
68
69

י' בן־פורת 24' ,שנים ייחלנו ליום הזה' ,ידיעות אחרונות 16 ,במרס .1964
'בגין ,היום שייחלנו לו — בא' ,חרות 16 ,במרס .1964
מ' בר־זוהר ,בן־גוריון ,ג ,תל־אביב תשל"ז ,עמ' .1564
שם; אלה המאמרים :ד' בן־גוריון' ,הוויכוח והניגוד נמשך' ,דבר 10 ,באפריל  ;1964הנ"ל' ,מהותו של הניגוד' ,שם17 ,
באפריל  ;1964הנ"ל' ,סילופי ההיסטוריה' ,שם 12 ,במאי  ;1964הנ"ל' ,אבי המדינה היהודית' ,שם 19 ,במאי ;1964
הנ"ל' ,מלל והגשמה' ,שם 4 ,ביוני .1964
ברקת ( )1972‑1906היה מזכיר מפא"י בשנים  ,1966‑1961ואחר כך כיהן כיושב ראש הכנסת השביעית (.)1972‑1969
ורהפטיג ( )2002‑1906היה מראשי הציונות הדתית ,וכיהן כשר הדתות בשנים .1974‑1961
יומן בן־גוריון 9 ,ביולי  ,1964אב"ג.
בן־גוריון אל הרמן 14 ,בינואר  ,1958אב"ג ,התכתבות.
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דברים דומים כתב במכתב אל שכטמן ,אך בסיומו כתב משפט שאין כמותו במכתב הקודם' :רק פעלו
של האיש נשאר אחרי מותו .עצמותיו הן עפר ואפר ,ואין להן כל קשר עם האיש 70.אין להפוך את
הארץ לבית קברות .אין כאן משום הבעת יחס לז'בוטינסקי — אלא עמדה פרינציפיונית'71.
יחסו של בן־גוריון לז'בוטינסקי היה מורכב — הוא לא הפגין חיבה מיוחדת אליו ולא עוינות
מיוחדת ,והעדיף להבליט את המטוטלת שהייתה ביחסיהם .דוגמה מובהקת לכך היא דבריו בטקס
שהתקיים בבית הנשיא בן־צבי לציון עשרים שנה למות ז'בוטינסקי 72.בן־גוריון אמר כי ז'בוטינסקי
היה בעיקר דמות טרגית בתנועה הציונית' ,מפני שלא מיצה את כל היכולת האמיתית שהייתה גנוזה
בו ,והוא נשא נפשו ליעד שנבצר מיכולתו' .בהמשך דיבר על 'פולמוס מר וחריף [ ]...גם מצדנו וגם
מצידו' שנמשך שנים רבות ,ועל הפגישה ביניהם בשנת ' ,1934שעקרה מלבי כל טינה וכל רגש לא־
טוב' .בהתבטאויות שונות של בן־גוריון
ניכר חוסר אחידות ביחסו לז'בוטינסקי.
בשנת  1953הוא כתב לערי ז'בוטינסקי:
'בלבי אני נושא רק הזיכרונות הטובים
שהיו לי מפגישותיי עם אביך' 73.ואילו
בשנת  1957אמר לשכטמן' :לדעתי ,היה
ז'בו ארטיסט ולא מדינאי ולא מבין כלל
תהליך הגשמת הציוניות'74.
בן־גוריון חזר והדגיש כי 'ז'בוטינסקי
הוא לא בגין' ,וציין בפרט שבניגוד לבגין
לא הייתה לו נטייה טוטליטרית .בשנת
 1959הוא כתב לד"ר הרצל רוזנבלום כי 'ז'בוטינסקי היה איש תרבותי ,חניך המאה התשע־עשרה;
ולא כל איש שלמד משפטים [ ]...הוא איש תרבותי' 75.מספר שנים אחר כך הביע דעה זו באופן בוטה
הרבה יותר ,במכתב אל המשורר חיים גורי' :יש הבדלים בין ז'בוטינסקי לבין בגין .ז'בוטינסקי על אף
נטיותיו הפשיסטיות — היה בן תרבות [של] סוף המאה הי"ט .בגין הוא יליד התקופה המטורפת שבין
שתי מלחמות העולם ,והוא טיפוס היטלריסטי מובהק'76.
70
71
72
73
74
75
76

לדעתנו במשפט זה התייחס בן־גוריון לעצמו.
בן־גוריון אל שכטמן 3 ,באוקטובר  ,1956אב"ג ,התכתבות.
 24ביולי  ,1960אב"ג ,תיעוד כרונולוגי כללי.
בן־גוריון אל ע' ז'בוטינסקי 20 ,באוגוסט  ,1953אב"ג ,התכתבות .בן־גוריון כתב מכתב תודה לז'בוטינסקי לאחר שזה
שלח לו את ספרו של אביו 'בסער'.
יומן בן־גוריון 6 ,ביולי  ,1957אב"ג.
בן־גוריון אל רוזנבלום 23 ,בנובמבר  ,1959אב"ג ,התכתבות .רוזנבלום היה עורך 'ידיעות אחרונות' וחבר התנועה
הרוויזיוניסטית .המכתב נכתב זמן קצר אחרי הבחירות לכנסת הרביעית.
בן־גוריון אל גורי 15 ,במאי  ,1963אב"ג ,התכתבות .הוא העלה נושא זה במכתבים נוספים .לדוגמה במכתב אל שרת,
שכיהן אז כיושב ראש הנהלת הסוכנות ,כתב' :יש הבדל בין ז'בוטינסקי ובין בגין .הראשון היה חניך סוף המאה הי"ט.
השני חניך תקופת הדמדומים שבין מלחמת העולם הראשונה והשנייה ,שהולידה את מוסליני ,היטלר ועוד' (בן־גוריון
אל שרת 21 ,במרס  ,1963אב"ג ,התכתבות).
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מנחם בגין (מימין)
וזאב (ולדימיר)
ז'בוטינסקי בפינסק,
 12בדצמבר 1933
(לע"מ)
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לעומת יחסו הדו־משמעי לז'בוטינסקי ,יחסו של בן־גוריון לבגין ולמפלגתו היה חד־משמעי —
הוא סבר שהמפלגה ובעיקר העומד בראשה עלולים לסכן את הדמוקרטיה הישראלית ואת עצם קיום
המדינה .הוא ביטא את עמדתו הנחרצת שוב ושוב ,במיוחד בתקופה האחרונה של שלטונו .במכתבו
הנזכר אל רוזנבלום כתב כי"' :תנועת" חרות אינה מהווה סכנה מדינית — כי אני בטוח בהחלט כל
הימים שהיא לא יכולה להגיע לשלטון בישראל ,אבל עצם קיום תנועה ריקה ,דמגוגית ,ערמומית
וחסרת מצפון זו — היא חרפה לאומית' 77.בן־גוריון הדגיש שהסכנה אינה ב'תנועת החרות' עצמה
אלא במנהיגה .במכתב אל נחום רז ,מראשי 'חוג הצעירים' במפא"י ,כתב' :אני כשלעצמי לא רואה
הסכנה ב"חרות" [אלא] במנהיגה של חרות ,שלמרות גינוניו הפומביים ,הוא טיפוס היטלריסט מובהק
בנפשו ,אם כי שונא בלי ספק להיטלר ,אבל הולך בדרכיו'78.
מבחינת בן־גוריון התנגדותו להעלאת עצמות ז'בוטינסקי נבעה מיחסו ל'תנועת החרות' ולבגין
ולאו דווקא לז'בוטינסקי עצמו .הוא חשש מאוד כי טקסי הקבורה עלולים להעניק ל'תנועת החרות'
ולמנהיגה נשק פוליטי ורגשי בתהליכי הלגיטימציה ובמאמציהם לחתור למרכז הפוליטי .בימי טקסי
ההלוויה של ז'בוטינסקי נערכה אזכרה לשלמה לביא ,אבי 'הקיבוץ הגדול' ובן עיירתו של בן־גוריון,
פלונסק ,במלאות שנה לפטירתו .איש מראשי המדינה לא נכח באזכרה חוץ מיושב ראש הכנסת
קדיש לוז ,ובן־גוריון ציין ביומנו במרירות כי 'כולם הלכו לעצמות של ז'בו ואף אחד לא בא הנה'79.
בן־גוריון הבין היטב את המשמעות הסמלית העגומה 'שבהיעדרות מטקס לזכר "גדול אנשי העלייה
השנייה" בגלל הנהירה לטקס לזכרו של מי שהיה פעם "אויב הפועלים"' 80.בראייה היסטורית אין
ספק כי בן־גוריון צדק בחששותיו.

ו .מיקום הקבר
מיקום הקבר ואופי ההלוויה שתיערך לז'בוטינסקי לא נדונו כלל קודם להחלטת הממשלה על העלאת
עצמותיו ,והממשלה עצמה לא עסקה בכך מעולם .בגין הציע לערוך הלוויה צבאית ,כפי שביקשו
לפניו ערי ז'בוטינסקי ,שעמד על הקניית אופי צבאי להלוויה ,ואהרן צבי פרופס ,ממייסדי בית"ר81.
בגין הביע את תקוותו כי 'צבא ישראל 82ידגל את נשקו בפני מייסד הגדודים העבריים ,קצין קרבי
שנלחם על כיבוש ארץ־ישראל ושחרורה ,מגן ירושלים ,נושא רעיון הממלכתיות והכוח העברי
המחודש לעיני הדור כולו ,אביו הרוחני של צבאנו' .הוא אף הדגיש כי יש לקבור את ז'בוטינסקי בהר
הרצל83.
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בן־גוריון אל רוזנבלום (לעיל ,הערה .)75
בן־גוריון אל רז 29 ,באוגוסט  ,1963אב"ג ,התכתבות.
יומן בן־גוריון 12 ,ביולי  ,1964אב"ג.
בר־זוהר (לעיל ,הערה  ,)64עמ' .1564
פרופס ( )1978‑1904היה מראשוני חברי המפקדה העליונה של בית"ר.
כך בגין כינה את צה"ל.
'פרופ' ערי ז'בוטינסקי הודיע כי הוא סומך ידיו על החלטתה של הממשלה להעלות את עצמות זאב ז'בוטינסקי' ,חרות,
 8באפריל .1964
קתדרה
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ארונותיהם של זאב
ז'בוטינסקי ורעייתו
יוענה בגן העצמאות,
ירושלים .מנחם בגין
(במרכז התמונה),
ניצב במשמר הכבוד.
 8ביולי 1964
(צילום :אילן ברונר ,לע"מ)

חיילות מצדיעות
מעל קברם של זאב
ז'בוטינסקי ורעייתו
יוענה 9 ,ביולי 1964

(צילום :משה פרידן ,לע"מ)
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רעיון ההלוויה הצבאית לא מומש ,משום שהחוק אינו מאפשר לערוך הלוויה כזאת למי שאינו
מוגדר במפורש חלל צבאי או איש צבא בעברו ,והקבורה המתוכננת הייתה משותפת לזאב ז'בוטינסקי
ולאשתו יוהנה; אפשר היה להגדיר את ז'בוטינסקי איש צבא — בזכות דרגתו בגדודים העבריים —
אך לא את רעייתו 84.הפשרה הייתה הוספת ממד טקסי־צבאי להלוויה אזרחית' :בשדה התעופה של
לוד יתייצבו לפני הארון שלושה קצינים בכירים (אלוף ושני אלופי משנה) כמשלחת רשמית מטעם
המטה הכללי ויתנו כבוד .המשלחת תצעד בהלוויה ,תעלה על הר הרצל וגם שם תיתן כבוד .כן ינשאו
בהלוויה זר פרחים בשם צה"ל והוא יונח על הקבר עם סתימת הגולל'85.
כבר בראשית אפריל האשים ערי ז'בוטינסקי את הממשלה כי היא מתנגדת לקבורת עצמות אביו
בהר הרצל 86.למחרת הגיב 'מקור מוסמך של הממשלה' וטען כי הממשלה לא תתנגד לקבורה בחלקת
מנהיגי התנועה הציונית 87.ייתכן שעמדה זו נועדה לסכל את הרעיון של ערי ז'בוטינסקי לקבור
את אביו בפנתאון ייחודי בהר תבור או בכוכב הירדן ,מחשש שיהיה זה 'פנתיאון נפרד לאנשי הזרם
הרביזיוניסטי'88.
במגעים בין נציגי הממשלה לאנשי 'תנועת החרות' עלתה הצעה לסמן אזור מסוים בהר הרצל
כחלקת הקבר; נציגי הממשלה רצו לסמן אזור צדדי ,ואילו נציגי 'תנועת החרות' ביקשו לסמן אזור
ייחודי ,לפי הדגם של קבורת הרצל .לא הייתה כוונה לקבור את ז'בוטינסקי ואשתו בחלקת הקבר של
ראשי ההסתדרות הציונית ,מאחר שהוא מעולם לא נמנה עם ראשי ההסתדרות הציונית 89,והציבור
לא ידע שהוקצתה לז'בוטינסקי חלקת קבר מיוחדת ,שהפכה אותו מאחד משורת המנהיגים הציונים
למנהיג במעמדו של הרצל .עדות לכך יש בדברי יושב ראש הכנסת לוז' :עצמותיהם של השניים
תובאנה [מחר] למנוחות עולמים בבית העלמין בהר הרצל ,בחלקה המיוחדת לאישים דגולים של
התנועה הציונית והמדינה'90.
ההחלטה על הקבורה בהר הרצל התקבלה ב־ 28באפריל  ,1964בישיבה שהשתתפו בה נציג משרד
ראש הממשלה שלמה ארזי ונציגי הנהלת המבצע להעלאת עצמותיו של ז'בוטינסקי 91.לאחר הישיבה
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סיכום של ח' ישראלי ,ראש לשכת שר הביטחון 19 ,באפריל  ,1964אה"מ ,ג .5562/13-בשולי מסמך זה נכתב בכתב יד
כי אין אפשרות לבצע את הקבורה בבית הקברות הצבאי עקב הקבורה המשותפת של ז'בוטינסקי ואשתו.
פרוטוקול ישיבת הנהלת המבצע להעלאת עצמותיו של זאב ז'בוטינסקי 14 ,במאי  ,1964מ"ז ,א .6/2 4-נציג המטכ"ל
בטקס היה האלוף חיים בן־דוד ,ראש אגף כוח אדם במטכ"ל ,שהיה מזכירו הצבאי של בן־גוריון בשנים .1963‑1958
הבֹקר 6 ,באפריל .1964
ּ
'אין התנגדות לקבורת ז'בוטינסקי בחלקת המנהיגים' ,ידיעות אחרונות 7 ,באפריל  .1964בגין טען כי הבין מלוברני,
ראש לשכת ראש הממשלה ,שאפשרות זו לא נפסלה על הסף .ראו :פרוטוקול ישיבת הנהלת המבצע להעלאת עצמותיו
של ז'בוטינסקי 10 ,באפריל  ,1964מ"ז ,ח.14/19-
א' גראוויס־קובלסקי' ,על הטקס :טקסים וסמלים בתרבויות היהודיות בזמננו :בין שימור לשינוי' ,נייר עבודה לסדנת
קיץ מכון ואן ליר בירושלים ,יולי  ,2013עמ' .15
שם ,עמ'  .16באותם ימים היו בחלקת ראשי ההסתדרות הציונית שני קברים — של סוקולוב ושל וולפסון ,שארונו הועבר
לארץ בשנת  .1952היום נמצאים בחלקה זאת גם קבריהם של גולדמן ,נשיא ההסתדרות הציונית העולמית בשנים
 ,1968‑1956ויושבי ראש הנהלת הסוכנות לוקר ,אריה פינקוס ,אריה דולצ'ין ושמחה דיניץ.
'דברי יושב ראש הכנסת באזכרת הכנסת לזאב ז'בוטינסקי ורעייתו יוענה ז"ל ביום העלאת עצמותיהם לירושלים',
ישיבת הכנסת 8 ,ביולי  ,1964דברי הכנסת ,40 ,עמ' .2285
 28באפריל  ,1964מ"ז ,ח.14/19-
קתדרה
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סיירו נציגי ההנהלה וארזי בהר הרצל וקבעו את מיקום חלקת הקבר 92.כעשרה ימים אחר כך הודיע
חבר הכנסת יוסף שופמן ,שהיה יושב ראש הנהלת 'תנועת החרות' ,כי 'עצמותיהם של זאב ז'בוטינסקי
ושל רעייתו יוהנה ,יוטמנו באדמת הר הרצל בירושלים ,ביום כ"ט תמוז ,הוא יום פטירתו של ראש
בית"ר' .שופמן דיווח כי כבר נקבע שאחוזת הקבר תהיה 'במשטח הנמצא מערבית־דרומית לקברו של
חוזה המדינה [ ]...המשקיף על רמת־רזיאל ובניין יד־ושם' 93.פרופס כתב במברק ששיגר למחרת אל
ערי ז'בוטינסקי' :לדעתי המקום שקיבלנו הוא מכובד ,מתאים ובקרבת קברו של הרצל'94.
שלושה ימים אחרי הודעת חבר הכנסת שופמן הוצגו פרטי המבצע ,ששמו היה 'זאב ז'בוטינסקי
חוזר למולדת' 95,ובמעמד זה נאמר כי
רעיון ההלוויה הצבאית ירד מסדר היום
בגלל רעייתו של ז'בוטינסקי' ,אשר עמדה
לצידו במשך כל שנות חייו ומאבקו'.
בהצגת הטקסים ביתר פירוט ,בראשית
יוני ,כחודש לפני העברת הארונות ,הודגש
כי הזוג ז'בוטינסקי ייטמנו בחלקה
ש'נמצאת בראש גבעה הנשקפת אל
ירושלים ושכונותיה ואל מוזיאון השואה.
למרגלות הגבעה נטועה חורשת אורנים
נאה'96.
ערי ז'בוטינסקי נפטר ב־ 7ביוני ,1969
כחמש שנים אחרי קבורת הוריו .הוא
תרם את גופתו למחקר מדעי ,ושנה ורבע
אחר כך הובא למנוחות עולמים בהר
97
הרצל ,בחלקת הקבר של הוריו' ,לצלילי המנון בית"ר'' ,לפי היתר מיוחד של הממשלה' .ההיתר
הושג בעקבות מאמצי שרי גח"ל ,שהיו 'מאמצים לא קלים' 98.כעשר שנים אחרי מות בעלה נפטרה
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 28באפריל  ,1964מ"ז ,ח.2/69-
'עצמותיהם של זאב ז'בוטינסקי יוטמנו ביום כ"ט תמוז באדמת הר הרצל בבירה' ,חרות 10 ,במאי .1964
פרופס אל ע' ז'בוטינסקי 11 ,במאי  ,1964מ"ז ,ח .3/19-ערי ז'בוטינסקי ,שהיה פרופסור למתמטיקה בטכניון ,כיהן
באותה עת כדקן הפקולטה במדעים באוניברסיטת אדיס־אבבה ,בירת חבש (אתיופיה).
מ' מייזלס' ,המבצע :ז'בוטינסקי חוזר למולדת' ,מעריב 13 ,במאי  .1964השם הרשמי של המבצע היה 'זאב ז'בוטינסקי
שב למולדת' ,אבל השתמשו גם בשם 'זאב ז'בוטינסקי חוזר למולדת' .היו כתבות שהופיעו בהן שני השמות .לדוגמה
למחרת טקס ההלוויה פורסמה בעיתון 'חרות' כתבה שכותרתה 'מבצע ''זאב ז'בוטינסקי חוזר למולדת" עבר בהצלחה
בבירה' ,ובגוף הכתבה נכתב על 'שיתוף־הפעולה המלא בין המשטרה להנהלת מבצע "ז'בוטינסקי שב למולדת"' .ראו:
חרות 10 ,ביולי .1964
'אלה פרטי מבצע "ז'בוטינסקי שב למולדת"' ,ידיעות אחרונות 8 ,ביוני .1964
'ארונו של ערי ז'בוטינסקי הוטמן בהר הרצל' ,מעריב 25 ,בספטמבר  ;1970א' עמיקם' ,ערי ז'בוטינסקי הובא לקבורה
לצלילי המנון בית"ר' ,ידיעות אחרונות 25 ,בספטמבר .1970
'עצמות פרופ' ז'בוטינסקי ייטמנו ליד קבר הוריו' ,ידיעות אחרונות 9 ,ביוני  .1970יש לציין שטקס ההטמנה נערך בסוף
ספטמבר ,כששרי גח"ל כבר פרשו מהממשלה.

179

קתדרה

פרטי מבצע
'ז'בוטינסקי חוזר
למולדת' ,מעריב,
 13במאי 1964
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אביבה ז'בוטינסקי ,והיא נטמנה בחלקת הקבר לאחר שהמשפחה פנתה לממשלה לקבל את אישורה
ּ
לקברה באותה החלקה 99.כך הייתה החלקה למשפחתית .חוץ מהרצל ,ז'בוטינסקי הוא המנהיג הציוני
היחיד שבני משפחתו טמונים בחלקתו ,אם כי יש להניח ששרי ממשלת אשכול לא התכוונו לתת לו
מעמד מיוחד כזה ,מקביל למעמדו של הרצל.

סיכום
יחסו של אשכול להחלטת הממשלה היה דו־ערכי .הוא עבר על פני ארונו של ז'בוטינסקי בשדה
התעופה 'אורלי' בפריז ולא בארץ ,ולא במקרה 100,והתנגד לקבורתו בהר הרצל 101.מצד אחד הביא

ראש הממשלה
לוי אשכול עומד
לפני ארונותיהם
של זאב ויוענה
ז'בוטינסקי ,שדה
התעופה אורלי,
פריז 7 ,ביולי 1964

(צילום :פריץ כהן ,לע"מ)

' 99אביבה ז'בוטינסקי תיקבר היום בהר הרצל' ,ידיעות אחרונות 4 ,ביולי .1978
 100בדיווח של אשכול לממשלה על ביקורו הוא לא הזכיר ולו במילה את הטקס שהשתתף בו בשדה התעופה אורלי .ראו:
פרוטוקול ישיבת הממשלה 12 ,ביולי  ,1964אה"מ .לוברני העיד כי אשכול ,שהיה אמור לחזור לארץ יום אחד לפני
ההלוויה ,האריך את שהייתו בפריז ו'הסתפק במעבר על פני ארונו של ז'בוטינסקי בשדה־התעופה אורלי והשאיר את
ההלוויה לשריו' .ראו :אורן (לעיל ,הערה .)47
 101בשיחה עם ערי ז'בוטינסקי ב־ 31במרס  1964אמר זאת אשכול במפורש' :אם יבוא משהו ויגיד :אנו רוצים שהעצמות
תוטמנה על יד הרצל ,ואגיד לך שאני אגיד לא — יגידו מה יש? אין גבול לדברים אלה' (אב"ג ,התכתבות).
קתדרה

 ,1 5 5נ י ס ן ת ש ע " ה  ,ע מ ' 1 9 4 - 1 6 1

שאלת קבורתו המחודשת של זאב ז'בוטינסקי בדיוני ממשלת ישראל

181

קתדרה

אשכול כראש הממשלה רוח חדשה לפוליטיקה הישראלית ופעל ליצור יחסים הגונים עם אנשי
'תנועת החרות' .מצד אחר המהלך היה בעיניו אילוץ קשה ,משום שראה ב'תנועת החרות' יריב
פוליטי שאין לשתפו בשום קואליציה ,לא בכנסת ואף לא במישור העירוני .עדות חותכת לכך היא
התנגדותו המפורשת לצירוף נציגי גח"ל לקואליציה שניסו אנשי 'המערך' להרכיב במועצת עיריית
ירושלים ,אחרי הבחירות לעירייה בשנת  102.1965אשכול הבין כי החלטת ממשלתו שיחקה ישר לידי
יריביו הפוליטיים המרכזיים.
מבחינת 'תנועת החרות' תרמה קבורתו של ז'בוטינסקי בהר הרצל בירושלים לתהליך המקיף של
חתירה למרכז הפוליטי ,תהליך שהייתה נתונה בו מראשית שנות השישים ,ובמיוחד אחרי פרישת

כותרות עיתון 'חרות'
בדבר הבאתו של
ז'בוטינסקי לקבורה
בישראל' ,חרות'8 ,
ו־ 10ביולי 1964

(באדיבות מכון ז'בוטינסקי)

 102י' ויץ' ,הפה שהתיר :בן־גוריון ,הקמת רפ"י והחרם על תנועת החרות ב־ ,'1965ישראל( 17 ,תשע"א) ,עמ' .166‑131
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חלקת הקבר של
ז'בוטינסקי ומשפחתו
בהר הרצל

בן־גוריון ובחירת אשכול לראשות הממשלה .שני צעדים משמעותיים בתהליך זה היו החלטת
הוועידה הארצית השביעית של התנועה להקים את סיעת 'תכלת לבן' — שמטרתה הייתה להצטרף
להסתדרות הכללית ולהתמודד בבחירות לוועידת ההסתדרות בספטמבר  — 1965והיזמה להקים גוש
פוליטי של מפלגות הימין ,במגמה להתקרב לכס השלטון .הגוש הוקם באפריל  ,1965היו בו שתי
מפלגות' :תנועת החרות' ו'המפלגה הליברלית' ,ושמו היה גח"ל' ,גוש חרות־ליברלים' .בהקשר זה
הגבירו טקסי הקבורה המחודשת של ז'בוטינסקי את הלגיטימציה של 'תנועת החרות' — לא בשל עצם
קיומם ,אלא בזכות האישים ובעלי התפקידים שהשתתפו בהם .עד אז החרימו לחלוטין ראשי המדינה
ומנהיגי מפלגות אחרות טקסים של 'תנועת החרות' ,החל בוועידות ארציות וכלה בטקסי אזכרה
וכדומה ,והשתתפותם של אישים נכבדים ובעלי תפקידים בכירים באירועי הקבורה הצביעה על קץ
החרם .קבורתו מחדש של ז'בוטינסקי והטקסים שנלוו לה היו 'מאורע פוליטי מן המדרגה הראשונה',
שהיה 'בסיס לצבירת כוח פוליטי' ומנוף להזזת תנועה פוליטית שלמה 'משולי החיים הציבוריים
לעבר מרכזם'103.
 103ד' מירון' ,שלוש הלוויות ,שתי תרבויות' ,הארץ 9 ,בדצמבר .2013
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נספח
תעודה  :1ישיבת הממשלה ב־ 19בדצמבר 1954
 .132העלאת עצמותיו של ז'בוטינסקי ז"ל
ראש הממשלה משה שרת :כנראה יש צוואה של ז'בוטינסקי ז"ל ,אני לא ראיתי אותה ,שבה נאמר
שיש להעלות עצמותיו לקבורה בארץ ,אם תקום ממשלה יהודית והממשלה היהודית תחליט
לעשות זאת104.
מזכיר הממשלה זאב שרף :צוואה אינה קיימת ואיש לא ראה אותה ,יש קטע של צוואה במכתב
שמישהו כתב למישהו.
ראש הממשלה משה שרת :אני מדבר מתוך הנחה שיש צוואה כזאת ,ברור אם יש צוואה כזאת —
יש למלא אחריה ,אבל שני דברים( :א) אינני סבור כי דבר זה יכול לקבל צורה של הפגנה
מפלגתית; (ב) אינני חושב ,שאם כבר עושים את הדבר ,שז'בוטינסקי — עם כל חשיבותו ואני
לא כופר בה על כל פנים בתקופות מסוימות — הוא היחיד שבא בחשבון למעשה חסד אחרון
זה ,למשל יש בעיה של נחום סוקולוב ז"ל 105,שהיה במשך שנים נשיא ההסתדרות הציונית,
הוא קבור בלונדון ,אין אפילו מצבה על קברו ,מפני שבמשפחתו הייתה הנחה שבמוקדם או
במאוחר יועברו עצמותיו לארץ.
106
יש בעיית צ'לנוב שקבור בלונדון ,לו עוד היה קבור במוסקבה ,במקום שהנהיג תנועה ציונית
גדולה ,הוא אגב שליחות ציונית חלה ומת בלונדון ,גולה שאין גלותו כלל .אחר כך יש אנשים
המעלים את בעיית ברוכוב 107,אמנם ברוכוב קבור בקייב ,אבל אומרים אולי יתנו להוציא
עצמותיו ,הוא בכל זאת הקים תנועה גדולה בישראל ,יש גם שאלת העלאת עצמות הס108.
לי נדמה שיש להקים לעניין זה איזו ועדה ולהקימה יחד עם ההנהלה הציונית ולברר בעייה זו
ולהציע משהו לאישור שיהיה מוסמך וכולל ונדע שזאת ולא יותר ,כי זה אפשר להמשיך בלי
סוף.
ידועה לי דעתו של קודמי בכסא זה 109,לא מתוך שיחה מיוחדת ,הוא בכלל לא היה גורם
העלאת עצמות אנשים לקבורה בארץ ,כי הוא חשב שאין לדבר סוף ,הוא הוציא מהכלל
רק שניים :הרצל והבארון .איני יודע אם דעתו הייתה נוחה מהעלאת עצמותיו של פרץ
 104ראו לעיל ,הערה .2
 105ראו לעיל ,הערה .36
 106ד"ר יחיאל צ'לנוב ( )1918‑1863היה רופא וממנהיגי ציוני רוסיה .הוא נפטר בלונדון ונקבר שם ,ובשנת  1961הועלה
ארונו לארץ ונקבר בבית הקברות הישן בתל־אביב ,ברחוב טרומפלדור .בשנת  1949הוקם מושב על שמו ,תלמי־יחיאל.
 107דב בר ברוכוב ( )1918‑1882היה מאבות הציונות הסוציאליסטית ,ממייסדי מפלגת 'פועלי ציון' ומנהיגיה .הוא נפטר
בקייב ונקבר שם ,ובשנת  1963הועלה ארונו לארץ ונטמן בבית הקברות בכינרת.
 108משה הס ( )1875‑1812היה סופר והוגה דעות סוציאליסט ,מאבות הציונות הסוציאליסטית .הוא נפטר בפריז ונקבר
לבקשתו בבית הקברות היהודי בקלן ,ובשנת  1961הועלה ארונו לארץ ונטמן בבית הקברות בכינרת .המושב כפר־הס,
שהוקם בשנת  1931בעמק חפר ,נקרא על שמו.
 109המשפט התייחס לעמדתו של בן־גוריון ,קודמו כראש הממשלה.
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סמולנסקין( 110המזכיר זאב שרף :הוא התנגד לזאת) ,הוא חשב שפה נכנסים לדבר שאין לו
סוף ,דבר שאין לו שעור ,כבר נשמעה השאלה :מדוע לא להעלות את מאפו? 111כדאי להושיב
על זאת ועדה ,היא תבדוק ותציע הצעה כוללת ונדע שבזאת נסתיים העניין.
השר ישראל רוקח :אני עוררתי את השאלה ,כי לי אמרו שיש צוואה ,לצ'לנוב אין צוואה ,ובצוואה
זו שנשמרה אצל אחותו הגב' קופ 112,שלחו לי קטע ממנה ובו כתוב שבמקרה אם ימות בחוץ
לארץ יעשו אתו חסד ויעלו אותו לארץ ,אבל רק אם תקום ממשלה יהודית במולדת היא
תעשה אתו את החסד ותעלה את עצמותיו לקבורה בארץ .אין אני יודע מה כותב ד"ר בדר.
אני קבלתי מכתב מאחותו של ז'בוטינסקי ז"ל .לכן עוררתי את השאלה ,לכן ביקשתי להעמיד
שאלה זו על סדר היום .אינני רוצה לדבר על זכויותיו של ז'בוטינסקי ז"ל ולא על זכויותיו של
סוקולוב ז"ל ,היו צריכים לעשות מבצע של העלאת עצמות האנשים שמילאו תפקיד גדול
בחיי האומה לפני היות המדינה.
ראש הממשלה משה שרת :אינני מתנגד להצעת ראש הממשלה שתקום ועדה .האם אתם רוצים
שעכשיו נקבע את הועדה או אולי אבוא בדברים עם יושב ראש ההנהלה הציונית113.
מחליטים :ליפות כוחו של ראש הממשלה להרכיב ,יחד עם יושב הראש של ההנהלה הציונית
בירושלים ,ועדה אשר תקבע רשימת ראשי התנועה הציונית ומבשריה ,אשר את עצמותיהם
יש להעלות לארץ.

תעודה  :2ישיבת הממשלה ב־ 20ביולי 1958
 .486העלאת עצמותיו של ז' ז'בוטינסקי ז"ל
השר פנחס רוזן 114:ישיבות הכנסת ביום ג' וביום ד' יהיו מוקדשות להצעות לסדר היום .כנראה שבין
השאר יהיה גם דיון על העלאת עצמות ז'בוטינסקי ז"ל ,אם כי אינני בטוח בכך.
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :קיבלתי מכתב מרוקח בעניין זה ואמרתי לו דעתי( 115:א) אני בכלל נגד
הבאת עצמות לארץ; (ב) מי שרוצה להביא את עצמות ז'בוטינסקי לארץ — יביא ,הממשלה
אינה מחויבת לקבל ההצעה .קודם כל אינני יודע מה היה בצוואה שלו ,הם אומרים שיש
צוואת ז'בוטינסקי ,שלא יעבירו עצמותיו לארץ ,אלא על פי פקודת ממשלת ישראל ,אמנם
 110סמולנסקין ( )1885‑1842היה סופר ופובליציסט ,מראשי תנועת 'חיבת ציון' .הוא נפטר במראנו שבדרום טירול (היום
צפון איטליה) ונקבר בווינה ,ובשנת  1952ארונו הועלה לארץ ונטמן בחלקת אבות הציונות בהר המנוחות בירושלים.
 111אברהם מאפו ( )1867‑1808היה סופר עברי ואיש תנועת ההשכלה .ספריו היו בסיס רעיוני לציונות .נפטר בקניגסברג,
בפרוסיה המזרחית.
 112תמר ז'בוטינסקי־קופ ( ,)1960‑1876אחותו של זאב ז'בוטינסקי ,עלתה לארץ בשנת  .1920מעדות רוקח עולה כי נעשו
אמתוּ ת הצוואה :מזכיר הממשלה פנה אל חבר הכנסת בדר מ'תנועת החרות'
שתי פעולות במקביל על מנת לבדוק את ִ
(ראו לעיל ,הערה  ,)21ורוקח עצמו היה בקשר עם הגב' קופ .עמדת המשפחה באשר לאמתות הצוואה הייתה דו־ערכית.
 113יושב ראש הנהלת הסוכנות וההנהלה הציונית היה ברל לוקר .הוא כיהן בתפקיד בשנים  .1956‑1948בינואר  1954היה
לו קשר עם יוניצ'מן בנוגע לאמתות הצוואה .ראו לעיל ,הערה .18
 114רוזן ( )1978‑1887היה שר המשפטים הראשון ( )1961‑1952 ,1951‑1948ועמד בראש ה'מפלגה הפרוגרסיבית'.
 115כאמור רוקח היה מיוזמי הדיון הראשון בתקופת שרת .ראו לעיל ,הערה .23
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נקודה ראשונה בצוואה היא שישרפו את הגופה ויקברו את האפר במקום שימות ,בסוף הוא
אומר שלא יעבירו עצמותיו לארץ ,אלא אך ורק בפקודת הממשלה .אמרתי לרוקח( :א) לנו
נחוצים יהודים חיים ,לא עצמות של יהודים מתים; (ב) מותר לכל אחד הרוצה בכך להעביר
עצמות ז'בוטינסקי לארץ; (ג) אם הם טוענים לצוואת ז'בוטינסקי ,ז'בוטינסקי אינו יכול לתת
הוראות מה תעשה ממשלת ישראל .זאת שעניתי לרוקח.
השר ישראל בר־יהודה 116:עצמות מי הביאה עד עכשיו הממשלה?
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :עד עכשיו הביאה הממשלה עצמות הרצל ועצמות רוטשילד ,עכשיו
יש הצעה להביא את כל בית הקברות של טוניס117.
לאחר שדיברתי עם רוקח אמרתי לו ,שאני אינני עומד על דעתי ,אביא זאת לממשלה ,אני
מבין שעכשיו אין אנו מחליטים.
השר פנחס רוזן :אם הצעה זו לסדר היום תהיה השבוע ,אנחנו צריכים קצת להחליף דעות ,לי יש
דעה אחרת.
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :אולי נחליט ,מה יש להחליף דעות ,הוא היה פיליטוניסט ברוך כשרון,
אבל באחד ממאמריו האחרונים הוא הציע לשבור את הסתדרות העובדים ,לשבור את
ההנהלה הציונית ,אנו צריכים לעשות טראסק בהעברת עצמותיו לארץ?118
השר מרדכי בנטוב 119:זו הצעה דחופה לסדר היום?
השר פנחס רוזן :אני קודם כל רוצה לומר — דבר זה מתקבל בקהל כאילו זה עניינו של בן־גוריון,
בן־גוריון אינו רוצה להעביר עצמות ז'בוטינסקי לארץ ,האחרים חלק לא היה אכפת להם וחלק
לא היו מתנגדים.
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :בסוף ימיו הוא היה לי ידיד ,כאשר לא רב איתי ,לאחר הריב הגדול
התפייסתי איתו120.
השר פנחס רוזן :הרושם שהדבר עושה במפלגה הפרוגרסיבית ,שאי אפשר לומר שאינה מתייחסת
 116בר־יהודה ( )1965‑1894היה מנציגי 'אחדות עבודה — פועלי ציון' בממשלה ,וכיהן כשר הפנים בשנים .1959‑1955
 117באותם ימים דנה הרבנות הראשית בשאלה אם להעביר לארץ  20,000שקי עצמות מבית הקברות היהודי בתוניס ,לאחר
שממשלת תוניסיה הורתה להפוך אותו לגן ציבורי .ראו' :שלטונות טוניס ציוו להרוס בית־עלמין יהודי ולהפכו לגן
ציבורי' ,מעריב 10 ,ביולי .1958
 118בן־גוריון התייחס לפולמוס החריף ביותר שהתנהל בינו ובין ז'בוטינסקי ,בשנת  ,1933‑1932בעקבות כמה מאמרים
שפרסם ז'בוטינסקי בעיתונות היהודית בעולם בחודשים אוקטובר‑נובמבר  .1932לוז המאמרים היה המאבק בין
הפועלים חברי בית"ר והארגונים הרוויזיוניסטיים לבין הסתדרות העובדים הכללית והניסיון לכפות את מרותה
הארגונית של ההסתדרות על הפועלים בכלל ועל אלה המשתייכים למחנה הרוויזיוניסטי בפרט .מאבק זה לווה
באלימות קשה ,בעיקר כנגד הפועלים הרוויזיוניסטים ,ושיאם של האירועים היה סביב השביתה בבית החרושת
'פרומין' באוקטובר  .1932לאחר פרסום מאמרו 'צלב הקרס האדום' באותו חודש הואשם ז'בוטינסקי בשאיפה לשבור
את ההסתדרות ,והוא ענה על האשמה זו בנובמבר  1932במאמר שכותרתו 'כן ,לשבור!' (ובפרסום במקור ביידיש
'יא ,ברעכן!') ,ודבריו ליבו את העימות המתלהט בין שני המחנות .אף שז'בוטינסקי דיבר על שבירת המונופול של
ההסתדרות ולא על שבירת הארגון ,חוללו דבריו סערה ,ועוררו את בן־גוריון לצאת באחת ההתקפות הקשות ביותר
עליו ועל הזרם הרוויזיוניסטי .בן־גוריון השווה אותם לפעילים הנאצים שלא בחלו ברצח ,טען שז'בוטינסקי ביקר
בגרמניה הנאצית לאחר עליית היטלר לשלטון וחגג את ניצחונו של היטלר מוקף בית"רים בתלבושות נאציות וכינה
אותו ולדימיר היטלר.
 119בנטוב ( )1985‑1900היה מנציגי מפ"ם בממשלה ,וכיהן כשר הפיתוח בשנים .1961‑1955
 120בן־גוריון התכוון ליחסי הידידות ביניהם בימי 'הסכמי לונדון' בשנת .1934
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בהערכה ובכבוד גדול לראש הממשלה ,היא מאוד דואגת שנכס זה ששמו בן־גוריון יהיה לנו
נכס ,אבל ההתנהגות בעניין זה עושה רושם על הקהל שהוא נוקם ונוטר ,לכן יש אומרים :יביאו
את עצמותיו .עכשיו אני גם כן קראתי את הצוואה ,שם באמת ישנו סעיף שיביאו עצמותיו
לארץ רק לפי פקודת הממשלה ,אם תהיה מדינת יהודים.
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :איני יודע אם יש צוואה ,הם כותבים שיש סעיף שלא יביאו עצמותיו
לארץ ,אלא לפי פקודת ממשלת מדינת היהודים.
השר פנחס רוזן :אחרת הוא מעדיף לנוח על משכבו בארץ אחרת .אני צריך לומר ,אני לא הייתי
ממליץ בזמנו על הסכם בין הסתדרות העובדים ובין ז'בוטינסקי ,אבל זה דבר לחוד...
השר ישראל בר־יהודה :גם אני לא121.
השר פנחס רוזן :אך בינתיים שמעתי שלאחר ההסכם שלא התקיים הייתה תקופה של ידידות ביניהם,
יש חליפת מכתבים מלאה הערצה וידידות בין ז'בוטינסקי ובן־גוריון 122,אבל דבר זה לא יתקבל
בקהל כעניין של בר־יהודה ,אני כבר עכשיו למדתי ,שיש דברים שאתה יכול להסביר מאה או
אלף פעם ,למשל בענייני הרישום ,אבל זה לא יועיל לך ,זה הפך לעניין של בן־גוריון .איני רוצה
שזה יהיה עניין של בן־גוריון .אפשר לומר על ז'בוטינסקי מה שרוצים ,שהוא היה קנאי למדינת
יהודים בזמן שאחרים עוד חשבו על מדינה דו לאומית ועל כל מיני פתרונות אחרים ,שהוא
היה קנאי ,למעשה קנאי יחידי בינינו במשך כל הזמן למדינת יהודים.
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :זה לא נכון ,אבל לא נעשה ויכוח היסטורי פה.
השר פנחס רוזן :זה כן נכון ,הוא דיבר על כך בזמן שאסור היה להעלות את זה על הדעת .אם אני
אומר קנאי ,אני אומר בכל ההערכה החיובית ,הוא היה משוגע לדבר זה...
השר משה כרמל 123:והוא השיג?
השר פנחס רוזן :הוא היה משוגע לדבר ,כשם שאמר :בדם ואש יהודה תקום.
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :לא הוא אמר זאת ,זאת אמר יעקב כהן בשיר124.
השר פנחס רוזן :אם זה מבחינה סובייקטיבית שלו הייתה לו ההצדקה להתנות תנאי זה .זאת אנחנו
צריכים להבין ,כי הוא היה כל כך משוגע לדבר זה ,הוא לא רצה להיות לא במדינת יהודים ,לא
מהטעם שהוא לא רצה לעלות ולהעלות ,כמו החסידים לפני מאה שנים .זאת אפשר להבין,
אפשר להבין זאת מבחינתו ,מבחינתו הסובייקטיבית של אדם כמו ז'בוטינסקי.
אני פשוט אינני מבין מדוע לא נוכל להחליט לאחר שהוא התנה תנאי זה ,אנו נחליט בחיוב,
הביצוע הוא כבר דבר אחר ,זה יכול להיות ביצוע של ועדה ציבורית .יש אנשים שיש אצלם
הרושם שיש התנגדות מטעמים קצת קטנוניים.
 121בר־יהודה (ששמו אז היה אידלסון) ,שהיה חבר קיבוץ יגור ומראשי 'הקיבוץ המאוחד' ,היה חוד החנית של המאבק נגד
'הסכמי לונדון'' .הקיבוץ המאוחד' ,בהנהגתו של יצחק טבנקין ,הכשיל את אישור ההסכמים .ראו :ב' כנרי ,טבנקין
בארץ־ישראל ,רמת־אפעל תשס"ג ,עמ' .366‑354
 122רוזן התכוון לחליפת המכתבים ביניהם מיד אחרי סיום דיוניהם ב'הסכמי לונדון' ,בשלהי אוקטובר .1934
 123כרמל ( )2003‑1911היה מנציגי 'אחדות העבודה' בממשלה ,וכיהן כשר התחבורה בשנים .1969‑1965 ,1959‑1955
 124כהן ( )1960‑1881היה משורר ,סופר ,מחזאי ובלשן עברי וזכה בפרס ישראל בשנת העשור .1958 ,בשנת  ,1903בעקבות
פוגרום קישינב ,כתב את 'שיר הבריונים' ,שהפזמון החוזר בו הוא 'בדם ואש יהודה נפלה ,בדם ואש יהודה תקום'.
המשפט היה לסיסמת 'השומר'.
קתדרה
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שאלת קבורתו המחודשת של זאב ז'בוטינסקי בדיוני ממשלת ישראל

ראש הממשלה דוד בן־גוריון :בעצם העניין אינני רוצה להגיד אף מילה על התפיסה ההיסטורית שלך,
כשהגיעה השעה לדבר על מדינה יש מאמר ממנו ששמו' :נישט געשטויגן — נישט געפלויגן'125.
השר זלמן ארן 126:מתי הוא כתב זאת?
השר ישראל ברזילי 127:בעניין החלוקה.
השר לוי אשכול 128:אני אגיד שיש איזה יחס מסוים ל'והעליתם עצמותי מזה' ,כאשר מישהו והוא
היה מפורסם וגדול והשאיר צוואה 'והעליתם עצמותי מזה' — יש לזה יחס בכל הדורות.
שנית — אני תמים דעים ,שבינתיים נוצר רושם ,שבן־גוריון נגד זה ,גם אם נחליט ונאמר שאתה
לא תצביע בעד זה — זה איך שהוא ייוודע וזה יחזק את הרושם ,אני מציע לך להצביע בעד.
השרה הגב' גולדה מאיר 129:נצביע בשבוע הבא.
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :נצביע ונחליט.
השר משה כרמל :אין הממשלה מתנגדת להעלאת עצמותיו של זאב ז'בוטינסקי ,אני מציע את זה
כהחלטה.
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :אל תתחמק ,הממשלה אינה יכולה להתנגד להעלאת עצמותיו של מישהו,
השאלה היא אם הממשלה נותנת פקודה להעלות את עצמותיו של ז'בוטינסקי ואחרים יעלו.
השר זלמן ארן :אני מציע לא להצביע היום ,נצביע בעוד שבוע.
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :זה לא בוער ,אפשר לדחות זאת לשבוע הבא ,אבל בינתיים אולי
תעמוד ההצעה לסדר היום בכנסת.
השרה הגב' גולדה מאיר :זה לא דחוף.
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :אפשר לבקש את היושב ראש ,שלא יקרא אותי לענות להצעה זו.
השר פנחס רוזן :זה לא כל כך פשוט.
השר ישראל ברזילי :האם ראש הממשלה כתב מכתב לד"ר בורג?
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :כתבתי לו מכתב פרטי וקיבלתי תשובה פרטית.

תעודה  :3ישיבת הממשלה ב־ 3באוגוסט 1958
 .508העלאת עצמותיו של ז' ז'בוטינסקי ז"ל
השר פנחס רוזן :אני התחלתי בעניין זה ,פניתי אליכם והשר ארן אמר שצריך להתייעץ והיום צריכים
אנו להחליט .אני פניתי אליכם באפל [באופן] נרגש ומשכנע.
 125מילולית :לא ימריא ולא יעוף ,והכוונה :דבר שאין בו ממש ,עורבא פרח .אין מדובר במאמר אלא בנאום שנשא
ז'בוטינסקי ב־ 7ביולי  ,1937באולם 'אלהמברה' באלכסנדריה במצרים ,בהיותו בדרכו לדרום אפריקה .הנאום היה
בצרפתית למרות השימוש בביטוי ביידיש .החלטות ועדת פיל ,שפורסמו באותו יום ,העמידו את ז'בוטינסקי בדילמה
קשה בין שני עקרונות שהיו חשובים מאוד בעיניו :העיקרון שיש להקים מדינה בהקדם האפשרי והדרישה לשלמות
השטח של ארץ־ישראל בריבונות יהודית .בן־גוריון ניסה להציג בהערתו סתירה בדברי ז'בוטינסקי.
 126ארן ( )1970‑1899היה מנציגי מפא"י בממשלה ,וכיהן כשר החינוך והתרבות בשנים .1969‑1963 ,1960‑1955
 127ברזילי ( )1970‑1913היה מנציגי מפ"ם בממשלה ,וכיהן כשר הבריאות בשנים .1969‑1966 ,1961‑1955
 128אשכול ( )1969‑1895היה מנציגי מפא"י בממשלה ,וכיהן כשר האוצר בשנים .1963‑1952
 129מאיר ( )1978‑1898הייתה מנציגי מפא"י בממשלה ,וכיהנה כשרת החוץ בשנים .1966‑1956

187

קתדרה

קתדרה 188

יחיעם ויץ ואופירה גראוויס־קובלסקי

השר ישראל בר־יהודה :נרגש — כן ,משכנע — לא כל כך.
השר פנחס רוזן :אני פניתי לתבונתכם ,אולי בקצרה אזכיר לכם דבר זה .קיימת באמת צוואה של
ז'בוטינסקי ז"ל.
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :אתה בטוח ,מאין אתה בטוח.
השר פנחס רוזן :שמעתי מכמה אנשים שהם ראו...
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :צוואה או העתק הצוואה? אנשים יודעים אומרים הצוואה איננה ,יש
רק העתק הצוואה ,אבל זה בעיני לא חשוב.
השר פנחס רוזן :הטיפול בדבר עושה רושם של מה שקוראים 'קטנוניות' ,שאין אנו מקבלים החלטה
המאפשרת לחסידי ז'בוטינסקי להעביר את עצמותיו לארץ .האיש לא רצה להיות בארץ
ישראל ,כל הזמן שלא הייתה מדינה יהודית.
השר משה כרמל  :לא נתנו לו.
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :אחרי מותו לא היה איסור.
השר פנחס רוזן :זה כתוב בצוואתו ,אפשר לומר שזה שיגעון ,בכל זאת מדובר על ז'בוטינסקי ,אני
ודאי הייתי אחד מיריביו הלא חשובים ביותר ,אבל על כל פנים מהחריפים ביותר.
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :אני הייתי אחד מידידיו.
השר פנחס רוזן :אבל בכל זאת צריך לכבד את האדם ולכבד את רצונו .הדבר עושה רושם רע מאוד
לא רק עלי ,אלא על הרבה אנשים כשהממשלה מתנהגת כך .מדוע לא לקבל החלטה ולהעביר
את הביצוע לוועדה ציבורית ,הביצוע אינו כבר עניין לממשלה ,אבל סירוב הממשלה לקבל
החלטה בעניין זה — זה דבר לא טוב לגמרי.
השר ישראל ברזילי :לגופו של העניין הזה ,שהוא לא רצה להיקבר בארץ ישראל עד אשר תהיה
מדינת ישראל — בעניין זה יש לי הערכה משלי ,אינני מבין מדוע אדם אינו רוצה להיות קבור
בארץ אבותיו ,אם בכלל הוא מרגיש את עצמו קשור לארץ אבותיו .יכולה להיות הנחה :במקום
שאני מת — שם אקבר ,אבל להתנות :כאשר תהיה מדינת יהודים והממשלה תצווה להעלות
עצמותיו ,אם אני יכול אדם לדרוש שהממשלה תקבל החלטה כזאת ,תעלה עצמותיו...
השר פנחס ספיר 130:תחליט.
השר ישראל ברזילי :תצווה .אינני חושב שאנו חייבים לעשות דבר זה ,אין שום סיבה לכך .אילו היה
נשאר בודד וזאת הייתה האפשרות היחידה להעלות עצמותיו ,הייתי אולי מבין ,שצריך לדאוג
לאיש שאין דואג לו ,אבל זאת שאנשי חירות רוצים לסדר הפגנה ממלכתית ,הרי זה הוא
העניין ולא שום דבר אחר .הם רוצים לארגן הפגנה ממלכתית לז'בוטינסקי ,לשוות לו מעמד
של הרצל ,עם כל הכבוד לז'בוטינסקי איני מוכן לשוות לו כבודו של הרצל ,אינני מוכן לזאת.
היות וממשלת ישראל אינה מעלה עצמות של שום מנהיג ,אפילו החשוב ביותר ,אין סיבה
לשנות הדבר במקרה זה .כל הכבוד ,כל העזרה ,כאשר יובאו העצמות — יחלקו לו כל הכבוד,
אבל שממשלת ישראל תעשה הפגנה דומה לזו לעצמותיו כמו בהבאת עצמות הרצל — זה
לא ייתכן.
 130ספיר ( )1975‑1907היה מנציגי מפא"י בממשלה ,וכיהן כשר המסחר והתעשייה בשנים .1972‑1970 ,1965‑1955
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השר ישראל בר־יהודה :אני לז'בוטינסקי חייב דבר שלא אשכח לו לעולם ,כשלא ידעתי עברית
קיבלתי את ביאליק דרכו ,באמצעות התרגום הגאוני שלו .אפשר להניח שהתנגדו לו ,זה אינו
עניין של נקמה לז'בוטינסקי131.
אני מציע שההחלטה שלנו תהיה לא על ז'בוטינסקי ,אלא על מה שאנו עושים ונאמר שחוץ
מהעלאת עצמות הרצל ,מניח יסודות הציונות המדינית ,המדינה בתור מדינה לא תעלה
עצמות מנהיגים ציוניים .כאשר יעלו עצמותיו ,אלה הרוצים להעלות ,יינתנו להם כל ההקלות,
לא שנפריע ,אילו היינו מפריעים הייתה בזאת קטנוניות ,ניתן להם כל ההקלות ,אבל ידאגו הם
בעצמם להעלאת עצמותיו.
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :אני שמח שהעניין עבר והממשלה תחליט .אני רוצה להגיד כמה
מילים .אינני יודע אם הייתה צוואה כזאת :אם הייתה צוואה כזאת — הייתה זאת חוצפה
מאין כמוה...
השר ישראל ברזילי :נכון.
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :מה הזכות הזאת ,שממשלת ישראל צריכה להחליט להעביר אותו,
'ס'שטייט אים נישט אן' ('אין אחד מבלעדו') .להיקבר בארץ כמו יהודי .עצמות האדם אינן
האדם ,אבל זה עניין אחר ,אני נגד העלאת עצמות ,אנו צריכים יהודים חיים ,אבל זה עניינו ,אם
הוא רוצה שעצמותיו ייקברו בארץ איזו זכות יש לו לקבוע שדווקא המדינה תביא עצמותיו
לארץ .הוא לא היה ממציא רעיון מדינת היהודים ,הוא לא היה איש שנלחם עליה ,יש מפלגה
שלפניו החליטה על ענייני ארץ ישראל .הוא האיש שאמר שיהרוס את ההסתדרות הציונית
בזמן שלהסתדרות הציונית היה תפקיד גדול וחשוב ,הוא אמר שישבור את תנועת הפועלים
ופירסם מאמר בשם 'יא ברעכן' 132,מה הפרס הזה ,להעמיד אותו יחד עם הרצל ,איזה רשות
הייתה לו להגיד זאת ,אם הוא רוצה להיקבר בארץ ישראל ובמדינת היהודים — בארץ ישראל
לא מספיק לו ,אלא ממשלת ישראל צריכה להחליט ולתת פקודה על העלאת עצמותיו .מה
הוא היה — אוראטור טוב ,אני מודה בזאת ,מה יש אם היה אוראטור טוב ,הוא היה בלשן
מצויין — גם בזאת אני מודה ,הרבה שנים הייתי ידיד איתו ,במשך שתי תקופות ,בתקופת
הגדוד ואחר כך הייתה מלחמה חריפה מאוד ,כשראיתי שהמלחמה מביאה לשפיכת דמים —
רציתי להפסיק אותה ,שוב נעשינו ידידים והיינו ידידים עד מותו133.
אני מפקפק אם ישנה צוואה כזאת ,הייתה בו ג'נטלמניות קצת ,לכן מפקפק אני אם מסוגל היה
להשאיר צוואה כזאת .הוא רוצה להיות השני להרצל ,מי יודע אם זה מגיע לו ,מדינת ישראל
צריכה להכיר שהוא עומד מיד אחרי הרצל ,לכן לא מספיקה לו ארץ ישראל ,נחוצה לו ממשלת
מדינת היהודים ,מה זכותו לצוות על ממשלת ישראל.
כפי שאמרתי :אני שמח שהדבר הובא לממשלה ,תחליט הממשלה ,אני יותר לא אטפל בזאת
גם לא אשתתף בהצבעה ,הפכו את העניין לעניין ביני לבין ז'בוטינסקי.
 131ז'בוטינסקי תרגם לרוסית את 'משא נמירוב' של ביאליק ,וצירף לתרגום ,שפורסם ב־ 11נובמבר  ,1904מבוא מפרי עטו.
תרגומו ודבריו של ז'בוטינסקי עשו רושם עצום על הנוער היהודי ברחבי רוסיה ועודדו רבים להצטרף לחוגי ההגנה
העצמית ולתנועה הציונית .דבריו של בר־יהודה הם הד לכך.
 132ראו לעיל ,הערה .118
 133המדובר בשתי תקופות :תקופת שירותם בגדודים העבריים במלחמת העולם הראשונה וימי הדיונים ב'הסכמי לונדון'.
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יחיעם ויץ ואופירה גראוויס־קובלסקי

השר ישראל בר־יהודה :אם אתה לא תשתתף בהצבעה על ידי זה בדיוק תעשה אותו הדבר שאמרת
לרוזן לא לעשות.
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :להיקבר בארץ ישראל — לא די לו ,להיקבר במדינת ישראל — לא די
לו ,המדינה צריכה להביא אותו ,מדוע ,הוא אמר לי,I will smash the Zionist organization :
כאשר כבר היינו בידידות גדולה ,אמרתי לו :זה לא יעלה בידך .הוא הקים הסתדרות חדשה,
הוא התפאר שההסתדרות שלו יותר גדולה מאשר ההסתדרות הציונית.
מה עשה האיש הזה בשביל הגשמת הציונות ,אני יודע שכישרונותיו היו גדולים ,אבל מה
עשה להגשמת הציונות — לא עשה שום דבר מלבד דברים שליליים...
השר משה כרמל :הגדודים.
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :לא הגדודים ,אלא הגדוד האנגלי .כשבאנו מאמריקה לאנגלייה הדבר
הראשון ששמעתי חרפות וגידופים ,שלא שמעתי מימי מפי יהודים לבושים במדי הצבא
האנגלי ,הם טענו נגדנו בהתמרמרות ובמרירות :אילו לא אתם שהתנדבתם ,לא היו מכריחים
אותנו ללכת לצבא .ייתכן שזוהי הזכות שלו .זוהי רמאות שהוא היה יוצר בהגנה .אני הייתי
בישיבת הועד הפועל הציוני ,כשז'בוטינסקי נלחם נגד ההגנה ,יש פרוטוקולים ,אפשר לקרוא
את הדברים ,הוא אמר שמסוכן לתת נשק לבחורים יהודים ,שאינם עומדים תחת פיקוד
גנרלים אנגליים134.
השר ישראל בר־יהודה :הוא היה נגד שליחת עזרה לתל־חי135.
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :כל העניין היה שלא לדבר אחרת מאשר הממשלה האנגלית ,הוא היה
גם נגד מלחמת אצ"ל .מה החוצפה ,שלא מספיק לו להיקבר בארץ כמו כל יהודי ,אלא המדינה
צריכה לצוות על העלאת עצמותיו ,כי הם רוצים לעשות אותו להרצל .אני חושב שזה ביזוי
של הרצל ,האם מגיע לו פרס בעד זה שרצה לשבור את ההסתדרות הציונית ,שרצה לשבור
את תנועת הפועלים.
יש בספר הזיכרונות שלו ,כששוחח עם טרומפלדור ב־ 1917לאחר מהפכת פברואר,
כשטרומפלדור אמר לו שהוא הולך להקים 'החלוץ' הוא אמר לו :מה זה חלוץ ,ענה לו
טרומפלדור :זה אדם המוסר את כל חייו להגשמת הרעיון הציוני .הוא אמר לו :אין אנשים
כאלה ,אבל אז היו כבר בארץ אנשים כאלה ,הוא רצה לשבור אנשים אלה ,מה עשה — הוא
הקים ארגון לשבור ,הוא לא הקים ארגון חלוצי ,הוא הקים את ביתר 136,אלה שבאו מארגון זה
 134בן־גוריון התכוון כנראה לדברים שאמר ז'בוטינסקי בוועד הפועל הציוני ב־ 21ביולי  1921על הגנה עצמית' :אני מזהיר
שלא לתת נשק בידי צעירים בלתי ממושמעים [[. ]...יש להבין כי] היהודים אינם יכולים לחמש עצמם בסתר .נשארת,
אפוא ,רק הקמתו של כוח מגן רשמי' (הפרוטוקולים של ישיבות הוועד הפועל הציוני ,ב :פברואר  — 1920אוגוסט
 ,1921בעריכת ג' יוגב וי' פרוינדליך ,ירושלים תשמ"ה ,עמ' .)252‑251
 135ז'בוטינסקי התנגד להגנה על תל־חי ועל היישובים בצפון מאחר שראה בפעולה זו 'הפגנה חסרת תועלת' ,שלא תשנה
את המצב; להערכתו בלי תגבורת של אלפי מתנדבים מצוידים כראוי לא היה ליישובים סיכוי לשרוד .הוא ביטא את
עמדתו הברורה בישיבת הוועד הזמני ב־ 22בפברואר  .1920ראו :נ' רוגל ,תל־חי :חזית בלי עורף ,תל אביב ,1979
עמ'  ;160‑154ש' לסקוב ,טרומפלדור :סיפור חייו ,חיפה  ,1972עמ' .230
 136תנועת הנוער בית"ר ראשיתה בשנת  1923בעיר ריגה ,ובשנת  1927הוקם הסניף הארץ־ישראלי .ההבדל בין בית"ר
לתנועות הנוער הציוניות האחרות לא היה במטרה ליצור חברה יהודית חדשה ,אלא בהגדרת הקבוצה החברתית שאליה
פנתה .בעוד התנועות האחרות ביקשו ליצור קבוצות עילית מקרב הנוער ,פנתה בית"ר אל המון הנוער היהודי .הבדל
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לארץ למדו מאתנו רעיון החלוציות .הוא רצה להילחם נגד אנגליה על ידי הפסקת עלייה ,על ידי
הפסקת ההתיישבות ,האנגלים הרי ייבהלו אם יהודים לא יעלו ולא יתיישבו .כאדם פרטי היה
איש נעים ,ג'נטלמני ,הכרתי אותו יפה מאוד .הוא היה מאוד סנטימנטאלי .אילו הייתי מראה לך
מכתבים שכתב ,לא היית מאמין למראה עיניך .ממשלת ישראל צריכה להביא אותו לארץ —
זה משונה מאוד .יש איש אחד שהיו צריכים להביא אותו לארץ ,כי אני בדרך כלל שולל עניין
העצמות ,הוא האיש שאירגן את העם היהודי להיות גורם פוליטי למען ישועתו ,אבל שהוא
רצה להיות שני להרצל ,תלמידיו רוצים לעשותו לאחר מותו שני להרצל ,אני חושב שזה ביזוי
להרצל ,זה עיוות ההיסטוריה ,הוא אינו השני להרצל .נפתלי ,מה אתה שותק ,מה דעתך?
השר פרץ נפתלי 137:אני בדעתך ואצביע ,אם אתה תצביע או לא תצביע.
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :אם אתם חושבים שאני עושה עוול שלא אצביע — אצביע .פנה אלי
קודם שכטמן 138וכתבתי לו דעתי.
השר פנחס רוזן :אולי לא נצביע היום?
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :אין סיבה לא להצביע ,נצביע ונגמר.
השר פנחס רוזן :קודם כל הערה על מהימנות הצוואה כפי שנתפרסמה — אני חושב שזה דבר
ברור ,דברים כאלה כותבים בצוואה ,איני יודע אם מישהו ימציא או יבדה מלבו כאלה בצוואה,
הוא כתב :רצוני שיקברוני או ישרפו את גופתי (אחת היא לי) בו במקום שימצאני המוות;
ואת עצמותי (במקרה שאקבר מחוץ לארץ ישראל) אין להעביר לארץ ישראל אלא לפי
פקודת הממשלה היהודית של ארץ זו כי תקום .קודם על השאלה אם הוא כתב זאת או לא.
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :מתוך ידידות לו אני מפקפק באמיתות הצוואה הזאת.
השר פנחס רוזן :אם זוהי שאלה חשובה להכרעה ,אני אבקש באמת לברר אם צוואה כזאת קיימת.
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :אי אפשר לברר זאת היום ,כבר היה מאמר שעל יִסוד אחדות העבודה
ב־ ,1919הסתדרות העובדים ב־ 1920וקונגרס ארץ ישראל העובדת ב־ 139.1933על כל זה יש
להודות לז'בוטינסקי ,כך חושב חבר קנאי של הקיבוץ המאוחד ואחדות העבודה140.
השר ישראל בר־יהודה :מבחינה זו אפשר להגיד ,שמדינת ישראל הוקמה להבדיל על ידי בגין.
השר פנחס רוזן :לעצם העניין אני רוצה לומר :אני ודאי איני חשוד שאני רוויזיוניסט.
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :לא.
נוסף היה בהגדרת ההכשרה הצבאית כמטרה ובהתנגדות לשילוב המאבק המעמדי וזה הלאומי .חלק מהמאבק של
הזרם הסוציאליסטי בתנועה הרוויזיוניסטית היה בהגדרת תנועת בית"ר כתנועה לא חלוצית .מהלך זה צלח במידה
לא מבוטלת והדיר את התנועה הרוויזיוניסטית ממיתוס החלוץ ,שהיה מקובל על כל חלקי התנועה הציונית .בן־גוריון
התייחס למפגשים של ז'בוטינסקי וטרומפלדור במהלך מלחמת העולם הראשונה על רקע הקמת הגדודים העבריים.
ז'בוטינסקי לא הקים את תנועת בית"ר ,אך היא אימצה את רעיונותיו .לאחר מות טרומפלדור בתל־חי טיפח ז'בוטינסקי
את המיתוס שנוצר סביב האירוע והפך את תל־חי לסמל של תנועת בית"ר.
 137נפתלי ( )1961‑1888היה מנציגי מפא"י בממשלה וכיהן כשר בלי תיק בשנים  1958‑1955וכשר הסעד בשנים
.1959‑1958
 138על שכטמן ראו לעיל ,הערה .14
 139קונגרס ארץ־ישראל העובדת נערך בברלין בשנת  1930ולא בשנת  ,1933ומטרתו הייתה להקים גוף מקביל להסתדרות
הכללית בגולה .ראו :ש' טבת ,קנאת דוד ,ג :הקרקע הבוער ,ירושלים ותל־אביב  ,1987עמ' .23‑21
 140הכוונה לשר הפנים בר־יהודה.
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השר פנחס רוזן :אבל אינני מסכים שז'בוטינסקי לא היה איש ,שהיה בו לכל הפחות ניצוץ של גדלות.
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :כארטיסט — כן ,הוא היה ארטיסט גדול.
השר פנחס רוזן :לא ,לא ,הוא לא היה ארטיסט גדול ,הייתי אתו יחד בהרבה קונגרסים ,לא היו הרבה
אנשים שבמידה כזאת ריתקו את הקונגרס ,אני גם יודע הופעותיו בלונדון בחוגים של הרוסים,
רוסים ממש ,זה היה תמיד מאורע גדול .ויש עובדה שהיום יש הרבה אנשים שרואים בו מעין
נביא או חוזה מדינה.
השר משה כרמל :שיביאו אותו.
השר פנחס רוזן :לא בנקל ,לא רק על ידי 'שווינדעל' 141נרכשות זכויות כאלה .היה איזה דבר מיוחד
במינו באיש הזה .אני רק יכול להגיד שגם עלי עשה תמיד רושם גדול ,אם כי התנגדתי למה
שאמר .יכול להיות שהוא נכשל פה ושם .אני הייתי רואה בצעד זה לגבי האיש מעין סולחה.
אני יודע שאני בוודאי לא יכולתי לסלוח לו במשך זמן רב את פרישתו מההסתדרות הציונית
ויסוד ההסתדרות הציונית החדשה ,אבל אפשר פעם גם לסלוח.
השר פרץ נפתלי :לסלוח — כן ,אבל הוא רצה שאנו נצווה.
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :נצביע.
השר ישראל בר־יהודה :אני חשבתי שמר רוזן לקח בחזרה את הצעתו ,אם לא אני מציע כהצעה
נגדית :הממשלה מחליטה שלא תעלה עצמות מנהיג ציוני אחר לאחר שהעלתה את עצמות
הרצל ,מיסד הציונות המדינית ,אבל תושיט מלוא עזרתה לכל אשר יעלה עצמות מנהיג ציוני.
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :אני מוכרח להעמיד להצבעה את הצעת רוזן ,שאלה זו שאתה מעורר
בהצעתך לא נדונה.
השר ישראל בר־יהודה :אני בכל זאת מציע לך להצביע להצעתי ראשונה ,אז אוכל בשקט להרים ידי
נגד הצעתו של רוזן.
ראש הממשלה דוד בן־גוריון :זאת ודאי שאינני יכול ,ראשונה צריך אני להצביע הצעת רוזן אבל
אצביע גם הצעתך.
מחליטים:
(ברוב נגד קול אחד) לא להחליט על העלאת עצמותיו של זאב ז'בוטינסקי ז"ל142.
א.
ב( .ב־ 6קולות) כי לאחר שהממשלה החליטה על העלאת עצמותיו של בנימין זאב הרצל ז"ל לא
תחליט עוד על העלאת עצמותיהם של פעילי התנועה הציונית.

תעודה  :4ישיבת הממשלה ב־ 15במרס 1964
ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול :יש לי הצעה לדיון פה ,בכוונה לא הכנסתי זאת לסדר היום,
אבל אינני רוצה להשאיר זאת לרגע האחרון ,גם לא הייתי רוצה שהחברים לא יהיו בשעת
הדיון ,כי אני רוצה להתחשב בהצעות כל אחד ואחד.
 141באופן פתלתל ,מסובך.
 142השר היחיד שהתנגד לסעיף זה היה השר רוזן .ראו' :ממשלת בן־גוריון החליטה לא להעלות את עצמות ז'בוטינסקי',
חרות 4 ,באוגוסט .1958
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שאלת קבורתו המחודשת של זאב ז'בוטינסקי בדיוני ממשלת ישראל

פנה אלי ערי ז'בוטינסקי ,בנו של זאב ז'בוטינסקי ,במכתב הבא' :הנני פונה אליך בתפקידך
כראש הממשלה ומבקש להביא לידיעתך בזה את תוכנו של הסעיף האחרון של צוואת אבי.
צוואה זו הגיעה לידי כשהיא מועתקת בכתב יד אמי אשר שלחה לי אותה מלונדון בשנת
 1940אחרי שאבי נפטר בניו־יורק .כך כתוב בצוואה (באנגלית)" :רצוני שיקברוני או ישרפו את
גווייתי (אחת היא לי) בו במקום שימצאני המוות ,את עצמותיי (אם אקבר מחוץ לארץ ישראל)
אין להעביר לארץ ישראל אלא לפי פקודת הממשלה היהודית של ארץ זו ,כי תקום" .מאז,
משפחתי ואני ראינו עצמנו כבולים על ידי צוואה זו אשר אסרה עלינו להעלות את עצמות
אבי באופן פרטי או אפילו בדרך ציבורית כלשהי ללא פקודת הממשלה .הנני מביא מסמך זה
לידיעתך מתוך התקווה שממשלת ישראל תיקח את היוזמה לתת את הפקודה וכי עצמות אבי
תועלינה בכ"ט בתמוז שנה זו ,במלאות  24שנים לפטירתו בנכר'.
כדי לקצר את הבירורים והויכוחים ,כבר התווכחו על מה שאני מציע ,אני רוצה להציע שנסכם
בהחלטה הכוללת הקדמה :לבקשת יורשיו .בני משפחתו של זאב ז'בוטינסקי ז"ל ,אשר רוצים
להעביר את עצמותיו לקבורה בישראל ,אולם רואים עצמם מצווים לכבד ולמלא צוואתו של
המנוח לכל פרטיה ותגיה ובייחוד הסעיף הקובע שאין להעלות עצמותיו לארץ ישראל ,אלא
לפי החלטה של הממשלה במדינה יהודית — זאת היא ההקדמה ולאחריה ההחלטה :מחליטה
הממשלה לסייע לבני המשפחה להעביר לישראל עצמותיו של המנוח על ידי מתן הוראה
שתתאים לבקשת המנוח בצוואתו מיום  3בנובמבר .1935
השר משה חיים שפירא 143:תוסיף פה גם את התאריך היהודי.
ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול :אני הולך רק לפי הכתוב שם וזה התאריך הכתוב.
השר יגאל אלון 144:עם כל חילוקי הדעות שהיו לתנועה הציונית המאורגנת עם זאב ז'בוטינסקי ז"ל,
בייחוד עקב הקמת ההסתדרות הציונית החדשה ופילוג ההגנה ולמרות התהום הרובצת בין
השקפותיו והשקפות תנועת הפועלים בארץ ישראל ,אני סבור שהממשלה צריכה להיענות
לבקשה האחרונה ולקבל את ההחלטה הנחוצה ,כדי לאפשר למשפחה להעביר את עצמותיו
לישראל.
אולי עצם הדבר ,שמצאו לנכון לפנות בבקשה ולהסתייע בצוואתו מדברת גם כן בעד עצמה,
הייתי רק רוצה לדעת ,אם זוהי הפעם הראשונה שבקשה כזאת מופנית לממשלה.
ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול :מטעם יורשיו לראש הממשלה — זוהי הפעם הראשונה.
השר יגאל אלון :זה חשוב לדעת ,בכל אופן.
השר זרח ורהפטיג 145:אני שמח שראש הממשלה נוטה להסכים להצעה זו.
השר דב יוסף 146:הוא אינו מסכים ,אלא מציע אותה.
השר זרח ורהפטיג :טוב ,אני שמח שראש הממשלה מציע זאת ,אבל אני רוצה להציע רק תיקון טכני:
לבקשת יורשיו ,הרי לז'בוטינסקי ז"ל יש רק בן אחד ,הרי זה לבקשת היורש.
 143שפירא ( )1970‑1902היה מנהיג המפד"ל ואחד מנציגיה בממשלה ,וכיהן כשר הפנים בשנים ,1955 ,1952‑1949
 1970‑1960וכשר הבריאות בשנים .1966‑1961 ,1951‑1948
 144אלון ( )1980‑1918היה אחד מנציגי 'אחדות העבודה' ,וכיהן כשר העבודה בשנים .1968‑1961
 145ורהפטיג ( )2002‑1906היה מנציגי המפד"ל בממשלה ,וכיהן כשר הדתות בשנים .1974‑1961
 146יוסף ( )1980‑1899היה מנציגי מפא"י בממשלה ,וכיהן כשר המשפטים בשנים .1966‑1961 ,1952‑1951
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השר דב יוסף :גם אחות יש לו.
השר פנחס ספיר 147:גם גיס.
השר זרח ורהפטיג :האם הממשלה או ראש הממשלה קובע זאת?
ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול :אולי לא בארץ ,אולי פעם יהיה דיבור על כך ,היות ויש
מצדו הוראה לא לעשות זאת ,אם אין הוראה של הממשלה היהודית ,הרי טוב שנחליט כך.
השר זרח ורהפטיג :האם הביצוע יהיה בידי הממשלה?
ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול :אין אני חושב כך.
השר דב יוסף :אם הם מבקשים להעלות עצמותיו זוהי זכותם.
השר זלמן ארן :רק פסוק אחד :אני מקבל הצעה זו בלב שלם.
השר יוסף בורג 148:היות וזה פרי של משא ומתן ,איני יודע אם זוהי ההצעה שרציתי ,אבל אני מקבל
אותה.
השר בכור שלום שיטרית 149:אני תומך בהצעה.
השר פנחס ספיר :גם אני תומך בהצעה ,חשובה התשובה של ראש הממשלה לשאלת שר העבודה,
לא ידעתי זאת ולאחר התשובה אני בוודאי ובוודאי תומך בעניין.
השר משה חיים שפירא :היות והכול מודיעים על הצטרפותם להחלטה ,אני שמח שיש איחוד דעות
בעניין זה ואני מצטרף לאיחוד זה.
ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול :אפשר לרשום ,שההחלטה כפי שקראתי אותה עם
ההקדמה מאושרת ונודיע על כך למשפחה.
השר יוסף בורג :במכתב של בנו של ז'בוטינסקי מופיע דבר מעין פקודה של הממשלה ,אני רוצה
שיהיה ברור בטכס שלנו ,שאין הסתמכות על מילים אלו.
שר הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול :אני מציע לסייע על ידי מתן הוראה שתתאים לבקשת המנוח
בצוואתו ,הממשלה תעשה מה שהיא צריכה לעשות ,כדי לא לעכב עוד יותר העלאת עצמותיו
של ז'בוטינסקי ז"ל לקבורה בארץ.
מחליטים:
לאשר הצעת ראש הממשלה.

 147ספיר ( )1975‑1906היה אחד מנציגי מפא"י בממשלה ,וכיהן כשר האוצר בשנים  1974‑1969 ,1968‑1963וכשר
המסחר והתעשייה בשנים .1972‑1970 ,1965‑1955
 148בורג ( )1999‑1909היה מנציגי המפד"ל בממשלה ,וכיהן כשר הסעד בשנים .1970‑1960
 149שטרית ( )1967‑1895היה מנציגי מפא"י בממשלה ,וכיהן כשר המשטרה בשנים .1967‑1948
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