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 הקדמה

ידי -העבודה בוצעה על. אני יותר משמח להגיש עבודה זו, מאומצתאחרי למעלה משנה של עבודה 

במסגרת התכנית הועברה לנו סדרת שיעורים . בתכנית כיתת המצוינות במרכז מורשת מנחם בגין

ניסוח שאלת מחקר וסידור פרקים במחקר , בחירת נושאי מחקר, וסדנאות על כתיבה אקדמאית

 .פי השאלה וכתיבת מחקר בשלמותו-על

ותחושת , שבה כולם בני מאמץ משותף, עוזרת ומלווה, י להיות חלק מקבוצת מחקר תומכתזכית

 .ובהחלט תרמה לאופן עשייתו, הפכה את המאמץ למהנה' יחד'ה

עולם הידע שלי , במהלך העבודה נחשפתי למושגים רבים שלא הכרתי התחום הכלכלה והחברה

 .עניין רבשנושא זה שפניתי אליו מתוך , הועשר באופן משמעותי

ובלעדיה , מכל הלב, שהשקיעה מאמצים רבים, מרכזת הקבוצה, עדית רובין' ברצוני להודות לגב

 .תודה. לא הייתי מגיע להגשת העבודה

שליווה אותי לאורך , משה פוקסמן שעלמר , שהדריך אותו בעבודה, תודתי נתונה למנחה האישי

. ובאמת מתוך רצון טוב, וברוח טובה בחיוך, תמיד בשמחה, כל הדרך בצורה הכי טובה שאפשר

 .תודה

ברוריה , שהיו בשבלינו לכל שאלה ולכל פנייה, וכן ברצוני להודות לספרני מרכז מורשת מנחם בגין

כל אלה , מארכיון מרכז בגין, טלי קרקוברורמי שתיווי וכן ל, יחיאל פשינזוןו, סניור רומנוב-בן

 .תודה. השקיעו מזמנם וממרצם עבורינו

ולכל מרכז , ר מחלקת החינוך במרכז"יו, אילן כהןראש מרכז בגין ול, הרצל מקובלמר תודה 

 . תודה. ועל היות המרכז בית המחקר שלנו, מורשת בגין על האירוח החם

, על כל העזרה מאיר טויברהרב , וראש הישיבה, רפי קדושהרב , מ"תודתי נתונה לר, כמו כן

 .תודה! ועל הכול, ורים לצורך העבודהעל השחר, ההתעניינות, הייעוץ, הדחיפה

ולרכז , אפרים לוי, יוסי כהןר "למורים להיסטוריה ד, ערן פרינסתודה למנהל התיכון הרב 

הדחיפה וההצעה הראשונית להגיע , על הנכונות לעזור, על הייעוץ, ישעיהו פוגלעבודות הגמר 

 .תודה. לתכנית

 !ל הדרךתודה לחבריי בישיבה על העזרה והפרגון לאורך כ

 .ודחפו קדימה, הציעו עזרה, שתמיד התעניינו, סבי וסבתי, ה להורייתוד

 !אין עוד מלבדו, תודה לבורא עולם שלא עזבי לאורך כל הדרך

 !תודה לכולכם

 .לכם עומדת הזכות בכל אות ובכל מילה הכתובה בעבודה הזאת

 שילה
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 מבוא

ונזכה להנציח , גברתי הנעלה, ייתןמי ... ר"ונתנו לו את שם ראש בית, ועתה נולד לנו בן"
י הגשמה מלאה של משאת "אלא גם ע, י נתינת שמו לילדינו"את שם אבינו לא רק ע

 "1נפשו והיא תוכן כל חיינו

במכתב אחרי הולדת בנו בנימין , בוטינסקי'אשתו של זאב ז, בוטינסקי'כך כתב מנחם בגין ליוענה ז

 .זאב

לא , ל"ומפקד האצ מייסד תנועת החרות, ת ישראלמנחם בגין ראש הממשלה השישי של מדינ

, "מורי ורבי"בוטינסקי 'מעל כל במה כינה את ז. בוטינסקי'תלמידו של זאב ז עצמואת אחת כינה 

 .נר לרגליו במדיניות שהנהיג, בוטינסקי הייתה לדבריו'והגותו של זאב ז

בהגותו של , ומייסד התנועה הרוויזיוניסטית, ר"ראש תנועת בית, בוטינסקי היה הוגה ציוני'זאב ז

פי העקרונות -על, תיאור אוטופי של מדינת היהודים העתידית בעיני רוחוניתן למצוא בוטינסקי 'ז

בין השאר בעיתונים שונים , מאמרים רבים שכתב בתחוםבאת הגותו ניתן למצוא . שדגל בהם

 .תובכתבי התנועה הרוויזיוניסטי, ציונית-וכן בעיתונות היהודית, באירופה

שהיה הוגה הדעות ומניח המסד האידיאולוגי , בוטינסקי'י ז"ע הוקמההתנועה הרוויזיוניסטית 

הסתדרות העובדים הלאומית , ר"בוטינסקי היה לאב המייסד של תנועת בית'ז. של התנועה

נפער חלל בהנהגת התנועה , בוטינסקי'של זמותו עם  .וההסתדרות הציונית החדשה

עת הפך למפקדו של הארגון הצבאי , 1443מילא מנחם בגין החל מדצמבר  שאותו, הרוויזיוניסטית

עם הקמת המדינה ריכז בגין סביבו את מחנה הימין הישראלי הקים את תנועת (. ל"אצ)הלאומי 

 .הממשלה השישי נבחר לראש 1422ובמאי , לימים מפלגת הליכוד, החרות

לא פעם אף כינה , בוטינסקי כמורה דרכו'בכל התפקידים אליהם הגיע מנחם בגין הוא הזכיר את ז

בהם הוא מציין , מובאים נאומים וכתבים של בגין, "בוטינסקי'מורי זאב ז"בספר , "אבינו"אותו 

אחד מגדולי וכ, וניסה למנוע אותו, בוטינסקי כמי שצפה את העתיד הצפוי לעם היהודי'ת זא

 .המנהיגים שקמו לעם היהודי בעת החדשה

באמצעות מעקב אחר , בוטינסקי בתחום הכלכלי חברתי'אפרט את הגותו של זאב זזו בעבודה 

באמצעות הן באמצעות כתביו והן , אביא את מדיניותו של מנחם בגין בתחום, מאמרים שכתב

בתהליכים כמו פרויקט שיקום  בין השאר, י ממשלתו"חוקים ותהליכים ממשלתיים שבוצעו ע

שדרכם ניתן ללמוד את , חוק חינוך חינם ודומיהם, הסרת פיקוח הממשלה על המטבע, שכונות

 .חברתי-משנתו של מנחם בגין בתחום הכלכלי

בתחום  ,בגין בוטינסקי לבין תפיסותיו ומעשיו של מנחם'הגותו של זבמרכז העבודה אשווה בין  

האם המדיניות הכלכלית חברתית של : על שאלתך המחקר לענות הואנס, הכלכלי חברתי

בוטינסקי או הייתה 'כלכלית של זאב ז-אכן תאמה את האידיאולוגיה החברתית, ממשלת בגין

 ?שונה ממנה

                                                           
1
 .73' עמ, 1002ירושלים ', מרכז מורשת מנחם בגין'הוצאת , "בוטינסקי'מורי זאב ז"בגין מנחם  
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 'פרק א

 .רקע היסטורי-בוטינסקי ומנחם בגין'זאב ז, התנועה הרוויזיוניסטית

 ביוגרפיה ואידיאולוגיה -התנועה הרוויזיוניסטית

התנועה הוקמה במטרה , 1405בוטינסקי בשנת 'התנועה הרוויזיוניסטית הוקמה על ידי זאב ז

היא הוקמה בתחילה תחת השם , גלויה לחזור לקווי היסוד של הציונות המדינית של הרצל

הרקע להקמת התנועה (. בחינה מחדש, שינוי-רוויזיה" )ברית הציונים הרוויזיוניסטים"-ר"הצה

ודרישתו , בוטינסקי לגישה הפייסנית של התנועה הציונית כלפי הבריטים'זהיה ההתנגדות של 

ובכך להשיג את תמיכתם , לפתוח במאבק של לחצים מדיניים על בריטניה, לתנועה הציונית

התנועה הרוויזיוניסטית דרשה להכריז על הקמת המדינה כמטרה העיקרית של . בתנועה הציונית

בוטינסקי התפטר מהתנועה 'ז, התנועה הציונית מעמדותיוכאשר הסתייגה . 2התנועה הציונית

והעריך שמאמצי , והחל לפעול באופן עצמאי במסגרת ההסתדרות הציונית החדשה, הציונית

 .3יותר מאשר מתוך התנועה הציונית, התנועה יישאו פרי בפעולה עצמאית

ל הדרישה של מפלגות היחסים בין התנועה הרוויזיוניסטית לבין תנועת הפועלים היו מתוחים בש

בוטינסקי 'בניגוד לעמדת זאב ז, הפועלים לתת את הקדימות לפועלים בבניית ארץ ישראל

וללא , והרוויזיוניסטים לפיה לבני המעמד הבורגני ישנו חלק חשוב לא פחות מבני המעמד הפועלי

 :ינסקיבוט'על תרומת שתי הקבוצות לבניית המדינה כתב ז. 4תרומתם לא תתאפשר בניית הארץ

 ,אין בארץ ישראל דבר אחד שהפועל בנה לבדו"
 "5.ובכל עץ ובכל עשב טמונים שני אגלי זיעה, בכל אבן

 
שלפיה , בסלע המחלוקת בין הרוויזיוניסטים למפלגות הפועלים הייתה גישתם של הראשונים

, ואת המאבק על דמותה של המדינה, והיא הקמת המדינה היהודית, כעת, ישנה מטרה אחת

בוטינסקי 'ז, 6שכן הוא מהווה מחסום להגשמת חזון המדינה, דינה סוציאליסטית יש לדחותכמ

 :וכך כתב, "חד נס"כינה השקפה זו 

אין סולידאריות מעמדית יכולה להיות החובה , בשעה שעם רוצה לבנות את מולדתו"
 "7.הסולידאריות הלאומית עומדת מעליה: העליונה

ועל רקע המתיחות , חיים ארלוזרוב, המדינית של הסוכנות עת נרצח ראש המחלקה, 1433בשנת 

את התנועה , י"ראש מפלגת מפא, גוריון-האשים דוד בן, ששררה בין המחנות הפוליטיים

מה שהכשיר את הקרקע לעזיבתה של התנועה הרוויזיוניסטית , הרוויזיוניסטית כאחראית לרצח

ו להגיע להסכם אשר יסדיר את היחסים בין גוריון ניס-בוטינסקי ובן'ז. 8את ההסתדרות הציונית

                                                           
2
ירושלים , 1020', בוטינסקי ישראל'מכון ז', 'צבי-יד בן'הוצאת , "סערה מסייעת: "יה-רינת (יק'גורודונצ)רובינסון  

2,1. 
3
 .040-047, תל אביב, 2997, 'דביר'הוצאת , "בוטינסקי'ביוגרפיה של זאב ז-בו'ז: "כץ שמואל 
4
 .99-30, תל אביב, 2990', משרד הביטחון'הוצאת , "בוטינסקי האיש ומשנתו'זאב ז: "נדבה יוסף 
5
 . 79, תל אביב, 1000', ל"ברית חיילי האצ', משרד הביטחון'הוצאת , "ל"לקסיקון אצ: "מרקוביצקי יעקב 
6
 .30, "בוטינסקי האיש ומשנתו'זאב ז" 
7
 .30, שם 
8
 .141-147, תל אביב, 2909', מ"קרני בע'הוצאת , "בוטינסקי פרשת חייו'זאב ז: "שכטמן יוסף 
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ר "בוועידת הצה, ר לבין הסתדרות העובדים הכללית"הסתדרות העובדים הלאומית של הצה

 .9אך חברי ההסתדרות הכללית דחו אותו, קיבלו את ההסכם

הגשת עצומה אל ראשי המדינות -"תנועת פטיציה"יזמה התנועה הרוויזיוניסטית  1434בשנת 

וההבטחה לתמיכה בבניית , שתעלה לפניהם את בעיית היהודים באירופה, אירופהוהפרלמנטים ב

ההנהלה הציונית סלדה מהרעיון והחרימה את העצומה אך , הבית הלאומי ליהודים בארץ ישראל

 .10יהודים ...,..0-ר הייתה תמיכה של כ"למרות זאת להצה

המטבע של , ש בשקל הציונילפיה כל המשתמ, לאור החלטת ההסתדרות הציונית, 1435באפריל 

ר כי "החליטה הנהלת הצה, מקבל על עצמו להיות מחוייב לסמכות ההסתדרות בלבד, ההסתדרות

דרכה , ההסתדרות הציונית החדשה-ח"ובכך הוקמה על ידם הצ, חבריה לא ישתמשו בשקל הציוני

עת חזרתם  1440ח סיימה את פעילותה בשנת "הצ. 11קיימו הרוויזיוניסטים את פעילותם המדינית

 .12של הרוויזיוניסטים להסתדרות הציונית העולמית

בראשות " ר"ברית הצה", בבחירות עם קום המדינה התמודדו הרוויזיוניסטים בשתי רשימות

לא עברה את אחוז החסימה " ר"ברית הצה", בראשותו של מנחם בגין" חרות"ו, מאיר גרוסמן

נדטים והייתה למפלגה הרביעית בגודלה וחרות זכתה בארבעה עשר מ, ונשארה מחוץ לכנסת

סופחו יחד עם אנשי " ר"ברית הצה"טרם הבחירות לכנסת השנייה אנשי , 13בכנסת הראשונה

 .ורצו לכנסת ברשימה אחת בראשות מנחם בגין, "חרות"

 בוטינסקי'זאב ז

הלך  בגיל שמונה עשרה. באודסה שברוסיה .111באוקטובר  11-נולד ב, בוטינסקי'ז( ולדימיר)זאב 

ובשובו , ברומא הוא שימש כעיתונאי של עיתונים רוסים ליברליים, ללמוד בשוויץ וברומא

בוטינסקי 'הצטרף ז, 14.3בשנת , לאחר פרעות קישינב. 14לאודסה המשיך לשמש כעיתונאי וכסופר

שם נתוודע לראשונה , ונבחר לקונגרס הציוני השישי, שפעלה בעירו" הגנה העצמית"לקבוצת 

על מנת להביע את , בקונגרס זה יצא מהאולם יחד עם צירים נוספים, אב הרצללבנימין ז

, במלחמת העולם הראשונה שימש ככתב צבאי נודד. משמעית לתכנית אוגנדה-התנגדותם החד

מאמצים שהוכתרו , החל לפעול להקמת גדודים עבריים שיילחמו לצד בריטניה 1414ובשנת 

ופיקד , בוטינסקי עצמו שירת כקצין בדרגת סרן'ז. 1412בהצלחה עם הכרזתם הרשמית באוגוסט 

הצטרף לוועד הצירים שם הטיף לעליית יהודים  1411בשנת . של קלעי המלך 11-על פלוגה בגדוד ה

מה , בוטינסקי בראש ההגנה בירושלים'פ עמד ז"במאורעות ניסן תר, .140בשנת . לארץ ישראל

שנות מאסר ועבודות פרך שקוצרו בעקבות לחץ  15-שדנו אותו ל, שהוביל למעצרו בידי הבריטים

. עם יציאתו מהכלא הוא הצטרף להנהלה הציונית ומועצת המנהלים של קרן היסוד. ציבורי עולמי

                                                           
9
 49-00, "סערה מסייעת" 
10
 .39-33, "בוטינסקי האיש ומשנתו'זאב ז" 
11
 .33, שם 
12
 .293, "ל"לקסיקון אצ" 
13
, יברסיטת בן גוריוןאונ', מרכז למורשת בן גוריון'הוצאת , "ממחתרת לוחמת למפלגה פוליטית: "ויץ יחיעם 

 .119-170, קריית שדה בוקר, 1001
14
 .29-29, 27, "בוטינסקי האיש ומשנתו'זאב ז" 
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, לדעתו, יל שנבע'רצ'בוטינסקי התנגד לספר הלבן של צ'ז, 10-בקונגרס הציוני ה, 1400בשנת 

 . כתוצאה מחולשת ההסתדרות הציונית

, כסיעה נפרדת בהסתדרות הציונית, ינסקי מייסד את התנועה הרוויזיוניסטיתבוט'ז 1405בשנת 

עקב התנגדותו לעמדותיה הפייסניות של הנהגת התנועה הציונית ואי הכרזתה על הקמת המדינה 

בוטינסקי פורש מההסתדרות הציונית ומקים גוף בשם 'ז 1435בשנת . כמטרתה העיקרית

 .ההסתדרות הציונית בחדשה

בוטינסקי כי יש להילחם 'סבר ז, בוטינסקי את היוזמה הפרטית והשוק החופשי'תו של זלצד הערכ

לכן על המדינה לשאת , בחורמה בעוני וראה חשיבות רבה בסיוע לאלה שהם חסרי האמצעים

פ חמש "ע, לדאוג לספק את המינימום לכל אזרח אשר אין ידו משגת פרנסה בכבוד, באחריות

לבוש ראוי -מלבוש, מקום מכובד ומרווח לגור בו-מעון, ה מספקתאוכל ברמ-מזון: צרכי יסוד

אפשרות לקבל טיפול -מרפא, וחינוך ברמת השכלה מינימאלית, בית ספר-מורה, המכבד את האדם

 .15"מים"חמשת המ"בוטינסקי 'את עיקרים אלה כינה ז. רפואי ברמה גבוהה

והיה עורך העיתון , "יהודה"יטוח בוטינסקי בפאריס וניהל את חברת הב'התגורר ז 1430עד לשנת 

סגר שלטון המנדט הבריטי בארץ ישראל את שעריו בפני זאב  .143בשנת , "דואר היום"היומי 

, בוטינסקי בטענה שהוא מהווה סכנה לציבור ומסית את הנוער העברי למעשים קיצוניים'ז

יעלו את  יתעל פי הוראת ממשלה עברבוטינסקי צוואה שבה ביקש שרק 'בעקבות זאת כתב ז

 .עצמותיו לארץ ישראל לאחר מותו

 .144בפברואר , בוטינסקי קרא לגיוס צבא עברי נגד גרמניה'עם פרוץ מלחמת העולם השנייה ז 

, ש"ט תמוז ת"כ, .144באוגוסט  4-וב, מ לקדם את רעיונותיו"בוטינסקי לארצות הברית ע'יצא ז

על פי הוראתו של ראש הממשלה דאז לוי  1404ובשנת , בוטינסקי את נשמתו לבורא'החזיר זאב ז

 .16הרצל בירושלים-והוא נקבר בהר, בוטינסקי לארץ'הועלו עצמותיו של זאב ז, אשכול

 מנחם בגין

, "תחכמוני"הוא למד בבית הספר העברי , בבריסק שבפולין, 1413באוגוסט  10-מנחם בגין נולד ב

, ר"הוא הצטרף לתנועת בית 1401בשנת , "השומר הצעיר"היה חבר בתנועת  13עד  .1ובגיל 

כ מונה להיות קצין "ושנה אח, ר בגליל פינסק שבפולין"מונה למפקד תנועת בית .0ובהיותו בן 

בוטינסקי היה מושא 'זאב ז. הסניף הגדול ביותר של התנועה בימים ההם, ר בפולין"בנציבות בית

העלה בגין , (1431, וורשה)ר "בקונגרס העולמי השלישי של תנועת בית. 17להערצה בעיני מנחם בגין

שימשיך את הגשמת , לפיו יש להקים כוח צבאי ציוני, של הציונות" התקופה השלישית"את רעיון 

  :וכך אמר, החזון הציוני

                                                           
15
 .73, "ל"לקסיקון אצ" 
16
 .2292' עמ" בוטינסקי'ביוגרפיה של זאב ז-בו'ז" 
17
 .9, 9' עמ. תל אביב, 2993', ידיעות אחרונות'הוצאת , ";בגין: "איזקסון מירון 
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. 'הציונות הפוליטית'אחרי כן באה . התנועה הלאומית של ישראל החלה מציונות מעשית"

האופרטיבית תבוא אחר כך בין הציונות  המזיגה. 'הציונות הצבאית'ועכשיו אנו על מפתן 

 ".18צבאית  והציונות המדינית

 .1443ל בשנת "עם מינויו למפקד האצ, את רעיונו זה הגשים בגין

היחד , עם פרוץ מלחמת העולם השנייה עזב בגין, ר בפולין"נכנס בגין לתפקיד נציב בית 1434בשנת 

פלשו  .144אך בשנת , לנה בירת ליטאאת ורשה המפוצצת ועברו לוי, ר"עם רבים מהנהגת בית

הוא נידון אותו לשמונה , 1441ובשנת , עצרו אותו, חשפו את פעולתו של בגין, הסובייטים לליטא

שבמסגרתו שוחרר , אך באותה שנה נחתם הסכם בין רוסיה לפולין, שנים במחנה עבודה בסיביר

והתייצב בפני , הגיע עם הצבא הפולני לארץ ישראל, 1440ובחודש מארס , 19בגין שהיה אזרח פולני

מרידור ראה לנכון להעמיד . וביקש להצטרף לשורות המחתרת, ל דאז"מפקד האצ, יעקב מרידור

אך היות ובגין היה חייל בצבא הפולני ולא רצה להפר את האמון שנתנו , את בגין בראש המחתרת

מונה בגין  1443-וב, עד שחרורו של בגין מצבא פולין, ר שנה וחציהמתין מרידו, בו ואת שבועתו

 .20ל"למפקד האצ

ל הכריז האחרון על מרד כנגד השלטון הבריטי והחל ליזום סדרה "עם מינויו של בגין למפקד האצ

פיצוץ מלון המלך דוד : בין הפעולות החשובות שיזם בגין היו. של פעולות כנגד השלטון הבריטי

 .ועוד( 1442)צה לכלא עכו הפרי, (1440)

" חרות"הקים בגין את מפלגת , לאחר החלטת הבריטים לעזוב את ארץ ישראל, 1441בשנת 

כיהן בגין כראש  1402עד לשנת . מנדטים 14-וזכה ב, ל"שהייתה מבוססת על אנשי האצ

האופוזיציה בכנסת ועם סגירת מיצרי טירן בידי נאצר והקמת ממשלת הליכוד הלאומי מצטרף 

לאחר פרוץ המלחמה נשארים בגין ומפלגתו בממשלה עד . בגין כשר ללא תיק לממשלת אשכול

 .השנה בה פרשו מממשלת גולדה מאיר בעקבות קבלת יוזמת יארינג, .142לשנת 

שזוכה בבחירות של ', הליכוד'הידוע בשם , מוקם מערך חדש של מפלגות בראשות בגין 1423בשנת 

 .להיות ראש הממשלה השישי של מדינת ישראלומנחם בגין הופך , 1422שנת 

על הסכמי קמפ , אנואר סאדאת, קיבל בגין פרס נובל לשלום יחד עם נשיא מצרים 1421בשנת 

במסגרתו פונה חבל ימית , והסכם השלום שהיה עתיד להיחתם בין ישראל למצרים, דיוויד

נבחר , 1411בבחירות , 21ומצרים התחייבה לשמור על יחסי שלום מדיניים וכלכליים עם ישראל

בין מעשיו הבולטים בכהונתו השנייה היו הפצצת הכור הגרעיני בעירק . מנחם בגין לכהונה שנייה

אלא רק , התפטר מפקידו מבלי לתת הסברים ברורים 1413בשנת . והיציאה למלחמת שלום הגליל

 .22"אינו יכול עוד"אמר כי 

                                                           
18
 .14-10 'עמ" ל"לקסיקון אצ" 
19
-279' עמ, 1020, מושב בן שמן', מודן'הוצאת , "בעוז ובהדר סיפורו של מנחם בגין", עמית גלילה-פדר-רון 

240. 
20
 9-9' עמ, ";בגין" 
21
 .9-9' עמ" ;בגין" 
22
 .שם, שם 
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דיניות כלכלית ליברלית שבמרכזה השוק החופשי כמי שלצד מ, בין השאר, בגין זכור, בעיני רבים

 בין מעשיו השונים שנועדו לדאוג. ולבני עדות המזרח, דאג גם לשכבות החלשות, והיוזמה הפרטית

שבמסגרתו הועלתה רמת החיים של , נודע בין השאר פרויקט שיקום השכונות, לשכבות החלשות

 .ון חינם וחוק הבטחת הכנסההעברת חוק תיכ, 23שכונות ברחבי הארץ 102תושביהן של 

ולא גילה לאיש את סיבת , מנחם בגין הסתגר בביתו, לאחר עזיבתו את החיים הפוליטיים

 .והסתגרותו התפטרותו

, בצוואתו כתב לעוזרו האישי, 24והוא בן , נפטר מנחם בגין בבית החולים איכילוב, 1440בשנת 

 :יחיאל קדישאי

 לך מודה והריני, ברזני ומשה פיינשטין מאיר ליד הזיתים בהר אותי לקבור מבקש אני"...
 "24הבקשה לקיום שיעשה מי ולכל

ל מאיר "לוחם האצ, ולצידם של המוזכרים בצוואתו, עליזה, לבקשתו נקבר מנחם בגין לצד רעייתו

 .ב"תשנ' באדר ב' בד, י משה ברזני"פיינשטיין ולוחם הלח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23
 .1.9.2933" הארץ"עיתון  
24
 .472' עמ" בעוז ובהדר סיפורו של מנחם בגין" 



11 
 

 'פרק ב

 .בוטינסקי'של זאב זחברתית -השקפתו הכלכלית

 בוטינסקי'הבסיס להשקפתו החברתית כלכלית של זאב ז

בוטינסקי רבות מההשקפות הסוציאליסטיות שקסמו לרבים מבני דורו 'הושפע ז, בראשית דרכו 

אך עם התבגרותו ואימוץ התפיסה הליבראלית שינה  .0-ותחילת המאה ה 14-בסוף המאה ה

וניסה להעמיד לאידיאולוגיה הסוציאליסטית תחליף תוך הסתמכות על , 25בוטינסקי את דעתו'ז

 .26ך"והרעיונות הסוציאליים בתנ, .3-וה .0-התפיסה הליבראלית של שנות ה

סוציאליסטית הוא רכש לאחר -בוטינסקי כלפי הגישה המרכסיסטית'את ההתנגדות של ז

, שהם עצמם הציבו לעצמם שלא עמדו ביעדים, הברית-שהתבונן במפלגות הפועלים של ארצות

וכן ממדינות נוספות באירופה שלא קיבלו פועלים מבחוץ אל , בכך שהדירו את הפועלים השחורים

בוטינסקי את הכישלון 'כך ראה ז. 27אלא נלחמו על הזכויות של עצמם בלבד, הפרולטריון שלהם

א לשוויון להבי-"להגשים את האידיאלים של האנושות"של הפרולטריון ששם לעצמו למטרה 

בוטינסקי 'ובנוסף תקף ז, ללא הבדלי גזע ולאום, ואחידות בין כל בני המעמד הפועלי בכל העולם

את הפרולטריון על שאיפתו לבטל את הייחודיות שקיימת בכל אומה ואומה והתרבויות 

אנשי הפרולטריון סלדו מההבדלים הקיימים בין האומות ושאפו להגיע . 28האופייניות לה

בוטינסקי שעל הפרולטריון לפעול להאצת ההתפתחות הלאומית 'מנגד סבר ז, וחלטתלאחידות מ

בוטינסקי 'מסיבה זו גם התנגד ז. ובתרבויות שייחודיות לה, בקרב כל אומה ואומה בפני עצמה

קדמה כלכלית , לדעתו, לתפיסה הקומוניסטית ששאפה לשוויון מוחלט בכל התחומים ומנעה

 . 29תחות כלכלית ותרבותית הן במישור המדיני והן במישור הפרטיבקרב אזרחיה ולא אפשרה התפ

ובו הוא מבקר את הפרולטריון על , "מן פחת אל הפח"בוטינסקי מאמר בשם 'כתב ז .141בשנת 

במקום להיות , במאמר זה הוא מותח ביקרות נוקבת על היות הפרולטריון מנהיג, כל פעילותו

פ מאמר זה "וע, "דיקטטורה של הפרולטריון"התנגדות לבוטינסקי מביע 'ז, מונהג וכפוף לשלטון

טוען כי הפרולטריון שם עצמו להיות מנהיג לכלל הציבור במקום לשמש כארגון עובדים הדואג 

 .30לטובת זכויותיהם של מעמד הפועלים

 עיקרי ההשקפה

ו חופשי א)ובחירותו של כל אדם לעסוק באיזה מקצוע , בוטינסקי תמך בכלכלה חופשית'זאב ז

בוטינסקי טען שמקור הכלכלה 'ז, פ עבודתו"ולהתפרנס בחופשיות ע, פ רצונו"שיבחר ע( שכיר

                                                           
25
 .33-39' עמ. תל אביב, 2999', דביר'הוצאת , "מלךכל יחיד הוא : "בילסקי רפאלה 
26
 .33-39' עמ, תל אביב, 1000, בוטינסקי'ש זאב ז"המסדר ע'הוצאת , "לתיקונו של עולם: "בילסקי רפאלה 
27
' עמ, תל אביב, 2979, הוצאת שלמה זלצמן, "איני מאמין", "כרך ראשון-גולה והתבוללות: "בוטינסקי זאב'ז 

103. 
28
 .39' עמ, "מלך כל יחיד הוא" 
29
 .שם, שם 
30
 . 234" מן הפחת אל הפח", "כרך ראשון-גולה והתבוללות" 
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שממנה תיטול המדינה מיסים ותוכל להגיע לפריחה , המשגשגת של מדינה הוא הכלכלה החופשית

 .  31כלכלית

תחרותית הסיכון -בוטינסקי הבין את הבעייתיות הטמונה בחברה קפיטליסטית'ז, אך עם זאת

. שיתקשו להתמודד ללא עזרה מול השוק הכלכלי החופשי מהגבלות, חס לשכבות החלשותבי

הישרדותם של "בוטינסקי עצמו היה עד לסבל של רבים שנגרם מהמושג הקפיטליסטי 'ז

בוטינסקי ראה ברמיסת החלשים 'ז, .3-וה .0-אידיאולוגיה שהייתה רווחת בשנות ה-"החזקים

, לכן הוא ראה צורך בהנהגת מדיניות רווחה מוסרית, איתו אבסורד שאין חברה יכולה להשלים

הוא טען שעל מדינה לספק לכל אדם חסר האמצעים את , עבור כל אדם' צדק חברתי'ועשיית 

, "כל יחיד הוא מלך"לפיה , עמדה המבוססת על הנחת היסוד הליבראלית שלו, 32צרכיו הבסיסיים

כאמור מי שלא עלה בידו , חשיבתו ופרנסתו, לפי גישה זו יש לתת חופשיות לכל אדם בדעותיו

בוטינסקי דגם למדינה ראויה 'כך יצר ז, תונהג כלפיו מדיניות הרווחה, לפרנס עצמו כראוי

 .33ומדינת רווחה, דמוקרטיה ליבראלית, כלכלה קפיטליסטית: המבוסס על שלשה מאפיינים

, אך לפני כן, מדינת רווחהכלכלה קפיטליסטית ו: בפרק זה נעסוק בשתי אבני היסוד הכלכליות

הנחת היסוד שהניח , חברתית-בוטינסקי את הגותו הכלכלית'נביא את היסוד שלפיו בנה זאב ז

" כורח"בוטינסקי 'אותם כינה ז, בראשית כתיבת משנתו מחלקת את צרכי האדם לשני סוגים

 ".משחק"ו

נים לדחף ההישרדות אילו צרכים העו, צרכי האדם הבסיסיים אשר דרושים לו כדי לחיות-כורח

תחום זה מתחלק לשני -משחקמנגד עומדים צרכים המשתייכים לתחום ה. וליצר החיים הבסיסי

אשר מקורם , נפשיים-וצרכים רוחניים, שמקורם בדחפי הגוף, גופניים-חומריים, סוגי צרכים

ב שאינם קשורים בטי, הגות ודת, שירה, כגון דברי ספרות, בתחומי הדעת והעניין של האדם

המשותף לכל צרכי המשחק הוא שאינם , החיים החומרי או מצבו הגופני של האדם הצורך אותם

 .והם מעבר לצורך החיים הבסיסי, אלא הם מותרות, מ לשרוד בחיים"נדרשים לאדם ע

אולם המושג של , תכליתה בכל עת לתת סיפוק לצורך מסוים, פעילות של כל יצור חי"
... כורח ומשחק: ובלתי תלויים זה בזה בהחלט, מעיקרםצורך כולל שני יסודות שונים 

הכלב יכול ... הגירוי כורח נתון באופן בלתי נמנע בפעילותו של כל בעל חי ושל כל צמח
 "34'משחק'כל אלה תופעות מן הסוג , להסתדר בהצלחה בחיים ללא כל אדון

המדד לרמת הם " משחק"בוטינסקי כי הדחפים הקשורים לתחום ה'בהמשך דבריו מוסיף ז

כי ככל שחברה מפותחת יותר כך היא צורכת ומייצרת יותר את הצרכים , ההתפתחות של החברה

טכנולוגית -שהוא הבסיס להתפתחות הכלכלית, בוטינסקי רוכש הערכה לתחום המשחק'ז, ל"הנ

עוברים לתחום " משחק"יותר ויותר דחפים מתחום ה, כאשר חברה מתפתחת יותר, של החברה

ומפותחת , וכך נהיית החברה חדשנית יותר, המשחק אף הוא מוליד דחפים חדשיםו, "כורח"ה

 .35ובעזרת כלים אילו ניתן למדוד את רמת החברה, יותר

                                                           
31
 .47-44' עמ" לתיקונו של עולם" 
32
 .שם, שם 
33
 . 24' עמ, שם 
34
 .202' עמ, "לתיקונו של עולם" 

35
 .123' עמ, "זכות וכח", "גולה והתבוללות" 
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 כלכלה קפיטליסטית כצלע הכרחית

ככל , בוטינסקי ראה בכלכלה החופשית את המפתח לפריחתה הכלכלית של המדינה'ז, כאמור

העלייה . מ לספק צורך זה"וכך עולה רמת הייצור ע, אנשיהגדל הצורך של , שחברה יצרנית יותר

והתפתחות תעשייה רחבה ומסחר רב מובלים להגדלת כספי המיסים אשר , ברמת החיים במדינה

וכן ישמשו חלק מכספים אלו לעזרה , 36לבניינה וצמיחתה, ישמשו את המדינה להתפתחותה

 .37לשכבות החלשות שנדרש להן סיוע כלכלי מהמדינה

עת הוכיח לברטיטים שטענו כי לא ניתן לפתוח את  .3-בוטינסקי בשנות ה'זו השתמש ז בדרך

בוטינסקי 'ז. שערי הארץ בפני היהודים היות והכלכלה המקומית אינה מסוגלת לקלוט אותם

הראה כי ככל שעולה מספר היהודים העולים לארץ עולה כמות המיסים המועברת לידי השלטון 

לשנה כאשר עולה כמות היהודים בארץ ישראל השלטון הבריטי בארץ והראה איך משנה , בארץ

מרוויח סכומים גדולים יותר מהאוכלוסיה היהודית היצרנית והמשק הכלכלי בונה את עצמו 

בוטינסקי לגישות כמו הסוציאליזם והקומוניזם שראו 'מתוך כך התנגד ז. בצורה טובה יותר

אלא , ופוגע בחברה כחברה שוויונית וסולידרית, בכלכלה החופשית גורם הפוגע בשכבות החלשות

 . 38חופשית ומוסרית, יצרנית, ראה בכלכלה החופשית וביוזמה הפרטית בסיס למדינה מפותחת

 מין"מדינת רווחה וחמשת המ

אך היה מודאג מתוצאותיה , חופשית-בוטינסקי דגל במדיניות של כלכלה קפיטליסטית'כאמור ז

, ת החלשות שעשויות להינזק מהדורסנות הקפיטליסטית החופשיתשעלולות לגרום לפגיעה בשכבו

 .שתפגין סולידריות עם השכבות החלשות, ולכן טען שיש להנהיג מדיניות רווחה

הפתרון לשאלה -"תרופה"שלפי דבריו הם ה, בוטינסקי ביטא בשני חוקים'את מדיניות הרווחה ז

 :ואילו הם שני החוקים, הסוציאלית

ן לשאלה הסוציאלית הוא הטלת חובה מהמדינה על העשירים ובני החוק הראשון בפתרו

ובכספים אלה תשתמש המדינה לטיפול , להפריש נתח מרווחיהם למדינה, המעמדות הגבוהים

 .39ותוכל לספק להם את הצרכים המופעים בחוק השני, בבני השכבות החלשות

כל אותם אזרחים בידי המדינה צריכה להיות תמיד האפשרות לספק את חמשת הממין ל"
ממש , המדינה תיטול אותן בכח מן האומה... ? מאין תיטול אותן המדינה, שיידרשו אותן

 "40כמו שהיא נוטלת מסים אחרים ומכרחת בני אדם לעבוד בצבא

בוטינסקי הוא חובת המדינה לספק לאזרחיה בני המעמדות הנמוכים והשכבות 'החוק השני של ז

וכי יש לעשות צדק ' כל יחיד הוא מלך'פ גישתו ש"ע, את צרכיהם הבסיסיים למחייה, החלשות

חמשת "בוטינסקי 'כינה ז' כורח'השייכים לתחום ה, את צרכים אילו, חברתי עבור כל דורש

 : "הממים

                                                           
36
 .44-40' עמ" לתיקונו של עולם" 
37
 .131-137' עמ. תל אביב, 2990, הוצאת משרד הבטחון, "בוטינסקי האיש ומשנתו'זזאב : "נדבה יוסף 
38
 ארכיון מרכז מורשת בגין 
39
 .שם, שם 
40
 .39' עמ, "לתיקונו של עולם 
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לא להתיר שבני אדם יירעבו או יישנו תחת : ה יש רק תפקיד סוציאלי יחיד ומיוחדלמדינ"
אמצעי  ולכם יש רק. 'לבטל את הדלות'בקצרה . כיפת השמיים כשהם יחפים או ערומים

  "41;לכל מי שחסר אותן להבטיח את חמשת הממים: אחד

 :ואילו הם

מ שיוכל לחיות הוא ומשפחתו "ע, סיפוק של צרכי הזנה בסיסיים לכל אדם חסר אמצעים-מזון

 . בכבוד וברמת חיים גבוהה

החובה לעשות את כל הנדרש על מנת שלכל דורש יהיה מקום לדור בו בכבוד וברמת חיים -מעון

 . מספקת

ולנהל אורח חיים , תכדי שיוכל לחיו, סיפוק צרכי בריאות ורפואה עבור כל מי שזקוק להם-מרפא

 .איכותי ומכובד, בריא

ולספק לו את היכולת , אספקת ציוד הדרוש לאדם בכדי שיוכל ללבוש בגדים ראויים-מלבוש

 .להופעה חיצונית מכובדת וראויה

החובה לדאוג שכל ילד וכל נער בישראל יקבל לימודים בסיסיים כדי שיוכל להתחיל את -מורה

 .ילו שמקורם בשכבות החברה הגבוהה יותרחייו ברמה השכלתית שווה עם א

על , בין השאר, בוטינסקי בעניין מדיניות הרווחה הוא סמך'את משנתו הכלכלית חברתית של ז

לאחר , ניתן למצוא בכתובים הנחיות כיצד להנהיג את מדיניות הרווחה, לטענתו, ך"סעיפים מהתנ

הפילוסופיה הסוציאלית של "כינה אותו , שאסף את אותם קטעים שנראו לו ראויים לחיבור אחד

בתורה ובהגות היהודית , לטענתו, 42פאה ושבת ,יובלהסעיפים שעליהם הסתמך הם , "ך"התנ

 .נמצאות התשובות לכל השאלות בנוגע למדיניות הסוציאלית

; היה להם יתרון גדול להוגי הדעות הפרימיטיביים. היוצא מן הכלל הוא התורה היהודית"
עיניהם כבר הכיל בקרבו את כל השאלות החשובות של החיים העולם שעמד לנגד 

 "43הקולקטיביים

 מהפכות חוזרות ונשנות-רעיון היובל 

שאחת לחמישים שנה יוחזרו כל קרקעות לבעליהן , מצוות היובל היא ציווי לחברה כולה

 .ותתאפס לחלוטין הכלכלה ותתחיל מחדש, הראשונים

קרי מהפך כלכלי אחת לתקופה ולהביא את , רעיון היובלבוטינסקי מציע במשנתו לאמץ את 'ז

ואחת לחמישים שנה לבטל את כל העסקאות שנעשו , ל לידי מעשה במדינה היהודית"הרעיון הנ

, כך שיבוטלו גם כל הגירעונות והחובות שהצטברו וגברו במהלך אותה תקופה, באותה תקופה

סקיהם מחדש ללא הגירעונות שהצטברו לתת הזדמנות מחודשת לבעלי החוב להתחיל את ע, ובכך

 .אצלם במהלך תקופה

                                                           
41
 .39' עמ, "לתיקונו של עולם" 

42
 .130, 131' עמ, "ך"פרקים בפילוסופיה הסוציאלית של התנ", "האיש ומשנתו-בוטינסקי'זאב ז" 
43
 .39' עמ, "לתיקונו של עולם" 
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בוטינסקי ביובל בשורה שלא ראה במהפכה הסוציאליסטית ובמהפכות אחרות 'נוסף על כך ראה ז

ביובל ראה , השפעתה נעלמה והמצב הכלכלי התדרדר, שכאשר המהפכה הסתיימה, בתקופתו

כך שאחרי שהשפעות , ישים שנהבוטינסקי חידוש של מהפיכות חוזרות ונשנות מידי חמ'ז

כך שלעולם לא תסתיים , המהפיכה דועכות היא מסתיימת ומתחילה אחת אחרת מחדש

 .44השפעתה

 פ חוק "חסד ע-פאה

את בעלי השדה להותיר חלק אחד לעניים ולמחוסרי  המחייבת, בוטינסקי אימץ את מצוות פאה'ז

בוטינסקי מביא את מצוות 'ז, שיבואו לאותו חלק בשדה וילקטו לעצמם מזון למחייתם, האמצעים

ובעזרת מיסים אילו , פ חוק נטילת מיסים מאנשים בני מעמד כלכלי גבוה"הפאה ומציע לחייב ע

 .תסייע המדינה לשכבות החלשות

שבעלי האמצעים יפרישו מרווחיהם , על ידי חוק וחובה, ע שיעשה צדק חברתיבוטינסקי הצי'כך ז

 .45על מנת שתוכל המדינה לסייע למחוסרי האמצעים

 חובה חברתית לזכויות של העובד מול המעביד-שבת

ובסיס לכל זכויותיו , בוטינסקי ראה במצוות השבת חובה לאומית לסולידריות עם הפועל'זאב ז

אלא פתח לכל , לדעתו השבת אינה רק החובה ליום חופש של העובד, דשל הפועל מול המעבי

וביניהן מתן השכר לפועל בזמן ואיסור על הלנתו ועוד חובות , זכויותיו וחובות המעביד כלפיו

 . 46מוסריים שלפיהן על החברה להגן על הפועל

 ההשקפה כלכלית ציונית

 "חד נס"-מוניזם

הוא הביע , תו העקרונית לסוציאליזם ולקומוניזםבוטינסקי את התנגדו'עוד בטרם הביע ז

גם על , וסבר שמאבק כפול, התנגדות חריפה לשילוב החזון הציוני עם הרמת דגל הסוציאליזם

וגם מאבק מעמדי בין הפועלים והעבודה המאורגנת לבין מעמד הביניים על , הקמת מדינה יהודית

מדינה ריבונית וזאת בשל מחלוקות  הבכורה בהובלת היישוב ייפגע בסיכוי היהודים להקים

ללא שום , בוטינסקי כי יש למקד את הכוח בהקמת המדינה'לכן קבע ז, פנימיות על רקע מעמדי

, ייעד זה יושגוכש, לא-אלא מאבק טהור להקמת במדינה היהודית ותו, מאבקים ואידיאות אחרים

להיות מושקעים בכל  כך יוכלו כל הכוחות, כלכלית-רק אז יחל המאבק על דמותה החברתית

המדינה תיתן עדיפות לאידיאה , בוטינסקי דורש כי כל עוד לא הוקמה'ז. מאבק בפני עצמו

הציונית ומחוייבות טוטאלית להקמת מדינה יהודית על פני כל אידיאה אחרת כמו סוציאליזם 

אל מול הדומיננטיות של מפלגות הפועלים ביישוב והתקפותיהם על הסוחרים . וקומוניזם

 .47בוטינסקי יצא לעזרתם של הבורגנות והסוחרים'ז, והבורגנות היהודית העירונית

                                                           
44
 .שם ,שם 
45
 .39' עמ, "לתיקונו של עולם" 
46
 .שם, שם 
47
 .39' עמ, "כל יחיד הוא מלך" 
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בוטינסקי כי בעיניו הסוחר הוא אבי 'כתב ז" החנווני", 1402בוטינסקי בשנת 'במאמר שכתב ז 

 :וכך הוא הביע רעיון זה במאמר, התרבות החומרנית

ולא זו בלבד שבלעדיו לא היה מצליח בית החרושת לרכז את כל המכונות וכל "... 
הייתה זכות בלעדי החנווני לא -גרוע מזה, החומרים הדרושים לייצור זוג נעליים ראשון

 "48למוסד העובד למען המוני קונים זאת אומרת, קיום לבית החרושת

 'שבדרך מדינה'המשטר הכלכלי בארץ ישראל בשלב ה-שלב הפריצה

בוטינסקי מבוססת על כלכלה חופשית והתערבות 'בעוד המדיניות הכלכלית חברתית של זאב ז

', שלב הפריצה'חברתי שונה לחלוטין ב-בוטינסקי סדר יום כלכלי'מציע ז, מצומצמת של השלטון

בוטינסקי סבר שבשנים אלו על השלטון להתערב בשוק ולנהל שוק 'ז. בשנים שלפני הקמת המדינה

 .מ לאפשר כלכלה משק כלכלי שיוכל להתמודד עם צרכי המדינה העתידית"כנן עמתו

תכנית שהוכנה -"מה עלינו לעשות"למה שכינה , בוטינסקי את תכניתו'הציג זאב ז 14.5בשנת 

תכנית זו , וחלקם עבור בני היישוב בארץ ישראל, חלקם עבור היהודים שבגלות, משלל רעיונות

 .  49ודים ארצה וכן לפיתוח היישוב היהודי בארץ ישראלנועדה להאיץ את עליית היה

השנים שלפני הקמת -'המדינה שבדרך'בשנות -"שלב הפריצה", תכנית זו חולקה לשני חלקים

, בוטינסקי'פ השקפתו של ז"ע, המשק הכלכלי חברתי החופשי-"שלב הבניין"-והשלב השני, מדינה

 .שינוהל אחרי הקמת המדינה

, "לחזור לעצמו", בוטינסקי שם מטרה עיקרית לעם היהודי'נה שבדרך זשל המדי, בשלב הראשון

שהייתה מבודדת -לשם כך היה על היהודים לזנוח את המסגרת הכלכלית של מקצועות הגולה

, עצמאית, ועל היהודים יהיה לנהל כלכלה נכונה, בכוונה תחילה מהמשק הציבורי מאותה מדינה

היה על היהודיים לעסוק בכל המקצועות ובכל התחומים י, כאמור, לכן, פורחת ומגוונת משלהם

גם חקלאים גם סוחרים וגם בעלי , גם פועלים, עליהם להיות גם בעלי הון, כשיגיעו ארצה

 .50מלאכה

והוא יצירת רוב , "שלב הפריצה"בוטינסקי השקיע מחשבה רבה כדי לממש את היעד שהציב ל'ז

המאמץ להבאת היהודים ארצה צריך , םיהודי בארץ ישראל שיביא להקמת מדינת היהודי

( זכאות)ארטר 'והשגת צ, י שכנוע של היהודים לעלות לארץ"ע, בגלות, להיעשות בשני אפנים

ובארץ ישראל על התושבים החיים בה לפתח תשתית , מאומות העולם ליהודים על ארץ ישראל

 .51שתאפשר את קליטתם של המוני יהודים מכל הגלויות שיגיעו ארצה

הוא מציג משנה שונה לחלוטין מהמשנה ' מדינה שבדרך'בוטינסקי מדבר על תקופת ה'זכאשר 

על הממשל להתערב בכל תחומי , בשנים שלפני הקמת המדינה, חברתית שהוצגה עד כה-הכלכלית

הכשרת : העיקרון המרכזי היה. המשק והחברה על מנת לסייע ליצור רוב יהודי ותשתית למדינה

                                                           
48
. תל אביב, 2909, בוטינסקי'ש זאב ז"המסדר ע'בהוצאת , "החנווני", "כתבים-בדרך למדינה"בוטינסקי זאב 'ז 

 , 207-204' עמ
49
 .101' עמ, "כל יחיד הוא מלך" 
50
 .107, שם 
51
 .101, שם 
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לקליטת המוני עולים בעיקר על ידי פיתוח תעשייה וחקלאות לאחר  הטריטוריה בארץ ישראל

למידה פרטנית ומדויקת של טיב הקרקעות שלא נוצלו בארץ ישראל ולבחון כיצד ניתן לבנות 

להוסיף בו מקומות רבים אליהם , מקומות עבודה חדשים ובכך להרחיב את מעגל התעסוקה

 .52יוכנסו העולים ארצה

, התעשייה, קי הציע להשקיע בעיקר היו החקלאות על צורותיה השונותבוטינס'התחומים בהם ז

וכן ייצוא מוצרי ' כגון הובלה וכד-עסקי תשתיות, עסקים קטנים פרטיים-המלאכה הזעירה

 .תעשייה ויבוא הון

שעיקרן  היה מה שעל השלטון לעשות כדי , בוטינסקי הציע תכניות למיניהן'ל ז"בכל הרעיונות הנ

( התיישבותי)בוטינסקי הציע להקים משטר קולוניזיטורי 'זאב ז, בכל התחומיםלאפשר הישגים 

תוך , בשיתוף פעולה מלא עם הבריטים, התיישבות יהודית משני צידי הירדן-כלומר, בארץ ישראל

בוטינסקי הבסיס העיקרי למשטר 'פ הצעתו של ז"ע. הקמת מרכז התיישבותי מאוחד ליהודים

-מה שיפתח את התעשייה הארץ, ת ראשונית לסחורה תוצרת הארץההתיישבותי יהיה מתן עדיפו

וכן יסייע להגדלת ההון הפרטי שהוא הבסיס לתשתית התעשייתית של המסחר , ישראלית

לחוזקה הכלכלי והרחבת מעגלי , וכן מה שיתרום בעתיד רבות להתיישבות בארץ, ולמלאכה בארץ

 .התעסוקה וקליטת הפועלים היהודיים במקומות עבודה

בוטינסקי הציע 'ז. 'הקרן הקיימת לישראל'ו' קרן היסוד'בוטינסקי הציע לשנות את יעודן של 'ז

, מקרן הנותנת תמיכה כלכלית לקרן שתפעל בשני מוקדים, שקרן היסוד תשנה את התנהלותה

בתי , כגון בתי ספר, האחד יהיה בניית בתים ורכישת ציוד עבור מפעלים המשמשים את האומה

שדמי השכירות או התמורה של מבנה או מכונה יהיה זול ואפשרי , י פועלים ודומיהםחולים שיכונ

', קרן ערבות לאשראי'בוטינסקי היה שימוש בקרן היסוד כ'המוקד השני אותו הציג ז. לכל נפש

 .53שתאפשר מתן הלוואות ליוזמות עסקיות רציניות

, הראשי לקרקעות בארץ ישראלבוטינסקי הציע שתהא מוסד הקניות 'ז, בעניין הקרן הקיימת

 .54ויתאים את הקרקעות לתנאים כלכליים נורמאליים, שיקבע את מדיניות ומחירי הקרקעות

בוטינסקי הציע 'ז, כגון חינוך ובריאות, את מימון השירותיים החברתיים המרכזיים במדינה

בתי החולים  כגון, י אימוץ מוסדות בדרך של יוזמה פרטית"ע, לקחת מתרומות של יהודי הגולה

, מה יש לאמץ בידי מי וכדומה, בהדרכתה של ההסתדרות הציונות', של נשות הדסה וכד

 . 55והאחריות תהיה בידי המשקיעים

בוטינסקי הייתה שהבאת רוב יהודי בארץ ישראל תביא אחריה קליטה המונית 'הנחת היסוד של ז

, ומכובד, ן על השכר להיות סבירוכ, מה שמצריך בעלי הון שמהם יגיע השכר לפועלים, של פועלים

מכאן נובע שיש להגיע לשיווי משקל בין שכר עבודה הולם , ועל מנת שבעלי ההון יוכלו להרוויח

בוטינסקי שעל יחסי הפועל מול המעסיק תפקח בוררות 'לשם כך מציע ז, לרווחים מקובלים

                                                           
52
', בוטינסקי'ש זאב ז"המסדר ע'הוצאת , "על הטריטוריאליזם", "כתבים ציוניים ראשונים: "בוטינסקי זאב'ז 

 .241-244' עמ, תל אביב, 2949
53
 .103' עמ" כל יחיד הוא מלך" 
54
 .שם, שם 
55
 .שם, שם 
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יחד עם השגת רוב , וןוזאת מכיוון שהעסקה הולמת של הפועלים היא אינטרס של השלט, שלטונית

 .יהודי בארץ

בוטינסקי הציע שהבוררות השלטונית תהווה תחליף לצורך בשביתות והשבתות 'כן ז-כמו

 .ותפגע במדינה בשלב הבניין, שעשויות להזיק לתעשייה של המשק
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 'פרק ג

-7711, כלכלי בשנות כהונתו כראש ממשלה-ומדיניותו בתחום החברתי, משנתו של מנחם בגין

7791. 

למפלגה , לראשונה הפכה מפלגת הליכוד, שנות שלטון מפלגות השמאל 04אחרי , 1422, במאי 12ב

, קיבלה את הסיכוי להקים ממשלה בישראל, ולאחר כישלונות חוזרים ונשנים, הגדולה בישראל

 .חבר הכנסת מנחם בגין, בראשות ראש המפלגה

אך הגרעין שלה היה תנועת החרות שבמשך כל , מפלגת הליכוד הייתה חיבור של מספר מפלגות

היוותה אלטרנטיבה למדיניותה של , מאז הקמת המדינה וכמעט שלושים שנה לאחר מכן, שנותיה

במרכז המחלוקת בין , כלכלי-אלא גם בתחום החברתי, בטחוני-לא רק בתחום המדיני, י"מפא

לה הקפיטליסטית בהן דגלה חופש הקניין והכלכ, י לחרות עמדו סוגיות היוזמה החופשית"מפא

השקפתו של מנחם בגין בתחום הייתה עויינת לאידיאולוגיה הסוציאליסטית , חרות

עוינות זו לא נבעה רק מהטעמים האידיאולוגים שבהם דגלו , י"אותן ייצגה מפא, והקומוניסטית

 .הסובייטיבכלא , של מנחם בגין, אלא גם מניסיונו הכואב בעברו, הרוויזיוניסטים ותנועת החרות

ראשית כל ממה שקיבל ממורו זאב , כלכלי נבעה-השקפתו של מנחם בגין בתחום החברתי

גישה זו באה לידי ביטוי באחד , כאשר את כינה את מפלגתו כלאומית ליבראלית, בוטינסקי'ז

ולהגדיל את , בהם הוגשה הצעה להגביר את המרות השלטונית על המשק הכלכלי, מדיוני הכנסת

וכך גם בנואמו בוועידה , בנאום התנגד מנחם בגין להצעה זו, הכלכלית במשקהריכוזיות 

, הכריז בגין שעל המדינה לשאוף להתערבות מינימאלית במשק, החמישית של תנועת החרות

 .56חברתי ללא התערבות של הממשל-ולאפשר חופש כלכלי

, חברתית של מדינת ישראל-נצחונו של בגין בבחירות היווה נקודת מפנה במדיניות הכלכלית

הקפיטליסטית שבמרכזה , י אל הכלכלה החופשית"מהכלכלה הריכוזית והמתוכננת של מפא

עם עלייתו של בגין לשלטון כתב חתן פרס נובל לכלכלה מילטון פרידמן במגזין . היזמות הפרטית

 ":ניוזוויק"

השנה של הסתמכות עצמית  0222ירות בישראל הוכיחו שהמסורת היהודית בת הבח"
של השימוש בגניוס , של התחמקות מהשליטה הממשלתית, ושיתוף פעולה וולונטרי

היהודי לצורך ניצול כל הזדמנות אשר חמקה מבין אצבעות הבירוקרטיה הממשלתית 
שנה של אמונה  022ת את המסורת ב, ניצחה בקרב על דעת הקהל, והפיכתן ליתרון

 "57בממשל פטרנליסטי סוציאליסטי ודחיית השוק החופשי והקפיטליזם

פירט מנחם בגין את הקו המנחה אותו והסביר שבעוד " חירות"כבר בוועידה החמישית של 

מצמצמים את זכויותיו , מפלגות השמאל מובילות חוקים אשר פוגעים בחירותו של האדם

                                                           
56
החרות בפתיחת ועידתה ר תנועת "נאומו המלא של יו, "דרכה של ממשלה לאומית ליברלית: "בגין מנחם 

 .  10' עמ, 2909, אביב-תל, הוצאת אגף ההסברה של תנועת החרות, החמישית
57
 Friedman Milton, "Israel Other War", Newsweek, August 22, 1977. p' 57. 
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הוא מצידו פועל להרחבת זכויות , להתערבות בשוק החופשי ומרחיבים את סמכויות המדינה

 .  58האדם הפרטי וצמצום סמכויות השלטון והתערבותו בכלכלה החופשית

במסגרת התנהלות זו , י"שבו דוגלת מפא, מנחם בגין ראה סכנה גדולה בניהול הריכוזי של המשק

ויותר , ושכר העבודה, שער המטבע, מחירי המוצרים, קובעת את מצב המשק, למעשה, המדינה

בגין ראה בצעדים אילו סכנה הרובצת לפתחה של . המדינה מונעת יזמות חופשית ותחרות, מזה

חוסר יעילות כלכלית ופגיעה , לדעת בגין, מכיוון שעצירת היזמה החופשית משמעותה, המדינה

בוועידה בדוגמא שנתן מנחם בגין בנאומו . דבר שיביא להידרדרות כלכלית, בהתפתחות המשק

לבין , שאן-הוא משווה בין המשקים הקיבוציים באזור הגלבוע ובית, השלישית של תנועת החרות

 1.1שאן והגלבוע הניבו -המשקים הקיבוציים בבית, לדבריו,  המשקים הפרטיים באזור הוד השרון

ול לכל יחידות יב 1.2המשקים הפרטיים באזור השרון הניבו , מנגד, יחידות יבול בלבד לכל יחידה

בדוגמא זו הסביר בגין את חשיבות המשק החופשי לא רק במגזר העסקי אלא גם במגזר , יחידה

אלא גם פגיעה קשה בחרותו , בגין ראה בשיטה הסוציאליסטית לא רק מפגע כלכלי, החקלאי

 .הכלכלית של האדם

במתן  ,לדעתו, מנחם בגין ביטא מעל בימת הכנסת כמה וכמה פעמים את חוסר המוסריות שיש

 :אמר 1454בנאומו בכנסת בדצמבר , הסמכות לשלטון לתת ולשלול זכויות אדם טבעיות

אנו , אנחנו איננו מקבלים את הדעה לפיה מדינה נותנת זכויות ומדינה זכאית ליטול זכויות"
ייתכן שההגדרה ... מאמינים שישנן לאדם זכויות הקודמות לצורת החיים ששמה מדינה

: פרסון'הקודמות להקמת המדינה היא זו של ג, ר של אותן זכויותהפשוטה והקולעת ביות
, לחופש, יידע כל איש בישראל שיש לו זכויות לחיים... חירות ובקשת אושר, חיים

 "59.תמיד שלו, אלא הן שלו, לעבודה ולבקשת אושר אשר לא ניתנו בחסד

לדבריו של בגין , ליטהפרדה בין המפרנס לשפ השקפתו של בגין הפתח לחירותו של האדם הוא "ע

.  60"שאלת השיבה לעבדות"החברתית מדינית של תקופתנו -הפרדה זו עומדת במרכז השאלה

מבהיר בגין כי בהשקפה זו של הפרטת המפעלים שהיו עד , החרות, בוועידה השישית של תנועתו

 .61אלא חופשיותו של האדם המתפרנס, אז בשליטת הממשלה אין הפקרה של תנאי העובד

מוסיף ואומר שהמצב הקיים לא מאפשר לאדם להתבטא החופשיות כנגד השלטון כאשר הוא בגין 

וכיצד יוכל להלחם על תנאי , עלול השלטון לנשל אותו מפרנסתו, חי עם הידיעה שבכל זמן נתון

למדיניות זו קרא , כאשר זה עלול כל העת להשליכו אל הכלא, העסקתו מול המעסיק הקיבוצי

 "62.דעתך קובע לחמך הנותן וההפך לחמך קובע וןבשלט המחזיק"בגין 

 

 

                                                           
58
 .  10' עמ" דרכה של ממשלה לאומית ליברלית" 
59
 .94' עמ, ירושלים, 2909, בדצמבר 29" דברי הכנסת" 
60
 .21 עמ' . 2902 אביב תל, י"בא ר"בית נציבות הוצאת, "לאומית השקפה חיים השקפת" :בגין מנחם  
61
 של השישית הארצית הועידה של הפתיחה בישיבת התנועה ר"יו של נאומו" במדינה המצב" :בגין מנחם 
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  המדינה הסומכת-הבסיס הליבראלי

לאחר . אלא אף הציע אלטרנטיבה, בגין לא רק ביקר את המצב הקיים, בוטינסקי'בדומה לזאב ז

-בגין מציע את האלטרנטיבה הכלכלית, הביקורת שמתח על המשק הריכוזי ושלילת חופש הפרט

על פי גישה זו על המדינה לסמוך על אזרחיה שיידעו לנהל את , "63הסומכתהמדינה "חברתית שלו 

כאשר יש מי שנפגע מהשוק החופשי על המדינה , אך עם זאת, עצמם ללא מעורבות שלטונית

המדינה תאפשר לו לקבל , במידה וייפול, עליה יוכל לסמוך, לסמוך אותו באמצעות רשת בטחון

, (מורה, מרפא, מלבוש, מזון, מעון)בוטינסקי 'שטבע ז פ חמשת הממים"את צרכיו הבסיסיים ע

בגין מבהיר כי את הרשת החברתית הזאת יש לתת רק למי שמנסה לעבוד למען פרנסתו או שהוא 

 .64בוטינסקי'ולא לכל דורש כפי שסבר זאב ז, מובטל בניגוד לרצונו

 הבסיס המעשי לשינוי 

המדינה 'והציע את החלופה שלו ', המפרנסשליט 'אחרי שהסביר בגין את הבעייתיות שמדיניות 

 :מסביר מנחם בגין את האופן המעשי שדרכו יש להגיע למצב הרצוי לדעתו', הסומכת

מנחם בגין ראה בהזרמת ההון הפרטי את הבסיס העיקרי להגשמת חזונו -הזרמת הון פרטי

, לארץ ישראל, ב"בעיקר יהודי ארה, פ דבריו יש לאפשר הזרמת הון מיהודי התפוצות"ע, הכלכלי

בגין רואה בשיטה זו פתח . מה שיאפשר ליזמים פרטיים להקים מפעלים ולפתוח בתי עסק משלהם

לפריחה הכלכלית של המדינה בניגוד למצב הקיים בו המדינה משקיעה כספים בהקמת מפעלים 

בגין קובע כי עם הקמת המדינה יש לאפשר הזרמת הון פרטי . שנמצאים בבעלותה לאחר בנייתם

ומאז הקמת המדינה בגין חוזר ואומר מעל כל במה כי יש לפעול לטובת הזרמת הון פרטי , כל העת

בגין מסביר כי היוזמה היהודית החופשית היא זו שאפשרה , בוועידה התשיעית של חרות, למדינה

 לס ויש להעתיק מודל זה של הון פרטי יהודי גם לבניית'אנג-שיקגו ולוס, את בנייתן של ניו יורק

ורק אז תתאפשר רמת חיים גבוהה לכל תושבי ארץ ישראל , בצורה פורחת ומשגשגת, ארץ ישראל

שעל פי יש , הזרמת ההון הפרטי תבוצע באמצעות מספר צעדים, 65אם אכן יוזרמו הכספים האלו

 .לנקוט

בגין סבר שהתערבות הממשלה בקביעת שער הלירה אל -ביטול הפיקוח הממשלתי על המטבע

ושליטתה המוחלטת של המדינה בסחר מטבעות החוץ יחד עם הגבלת האזרחים בכל , מול הדולר

כל אלה מנעו מהמטבע הישראלי להיות בר המרה בבנקים בחוץ , הנוגע להמרת מטבעות חוץ

ומתן החופשיות לסחור במטבעות ולהמיר את הלירה הישראלית , וכי שינוי המדיניות, לארץ

יכולים להזרים אל המדינה מאות מיליוני דולרים , למטבעות שונים ללא מעורבות הממשלה

,  לדברי בגין, ובכך, חופשי ופתוח לכולם, לאומי-ולהפוך את מדינת ישראל למרכז סחר בין

                                                           
63
 .1' עמ, 2909 בינואר 23 -, ה חרות עיתון" בעולם שינויים" :מנחםבגין  
64
 .203' עמ, "כל יחיד הוא מלך" 
65
 'עמ, בוטינסקי'ז ארכיון, 2999 במאי 19 ,"החרות תנועת של התשיעית בוועידה פתיחה דברי" :בגין מנחם 

20. 
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כאשר יובטח להם שלא , לקרוא ליהודים מכל העולם להשקיע השקעות עסקיות במדינת ישראל"

 ".  66ריתלא יופקע רכוש ולא תידרש שותפות ציבו, יושמו מכשולים

ביטול התחרות , מתן סמכות לגוף יחיד על תחום מסוים במשק-מונופול] -ביטול המונופולים

באותו התחום ומתן אפשרות לאותו גוף יחיד לקבוע לעצמו את המדיניות שלו ללא התחשבות 

מנחם בגין יוצא נגד יצירת המונופולים [ וכן את מחירי השירות ותנאים נוספים, בשום גוף אחר

ועצירת היזמות , חוסר התחרות מביא קיפאון כלכלי, יתבטענה שהם פוגעים בכלכלה החופש

ויש לעשותה ללא קרטלים , לדברי בגין היא המכשיר לפיתוחו של המשק, שכאמור, החופשית

אחד מעקרונות היסוד של בגין היה מתן חופש כלכלי מוחלט להתקשר , קונצרנים וטרסטים

 .67לצורך יחסי קניה ומכירה ללא מונופולים, בחוזה זה עם זה

, לסחור ולהרוויח, להשתכר, בגין רואה בנטילת מסים גבוהים פגיעה ברצון לעבוד-הפחתת מסים

משום שכאשר יודע האדם שיילקח נתח נכבד מרווחיו לצרכי השלטון לא יהיה לו הרצון להגדיל 

 לדברי בגין, ודבר זה עלול להביא, כאשר הוא יודע שחלק גדול מהם לא יגיע לידיו כלל, את רווחיו

, בגין סובר שיש להשאיר חלק גדול מרווחיו של האזרח בידיו, "דלדול המשק וחורבן הכלכלה"ל

 . 68ובכך יוגבר הרצון להרוויח

לדבריו של מנחם בגין הפסקת הכפילות וצמצום הבירוקרטיה יאפשרו  -קיצוץ בביורוקרטיה

נה תופעת הביצה בגין מבין שיש, כמו כן. חסכון כספים אדיר מה שיאפשר בעתיד הפחתת מסים

. וכשאין בירוקרטיה אין צורך במסים, אין אפשרות לבירוקרטיה-כאשר אין מסים, והתרנגולת

, לפייה בכל תחום פועלים גופים שונים ומבצעים' בעיית הכפילות'ויותר מכך גם לפתור את 

עלים בו פו, ומביא לדוגמא את תחום החקלאות, את אותן פעולות ומטפלים באותן בעיות, לכאורה

 . 69המרכז החקלאי של ההסתדרות ומשרד החקלאות, במקביל מחלקת ההתיישבות של הסוכנות

בוועידה החמישית של חרות קובע מנחם בגין כי יש צורך בהפרדה -הפרטת מפעלי ההסתדרות

לדבריו יש לשנות את המצב , פ חוק בין איגודים מקצועיים לבין בעלויות פרטיות על מפעלים"ע

, (כגון מקורות)לשם כך יש להלאים חברות יסוד , לות ההסתדרות מפעלים שוניםהקיים בו בבע

מה , 70ולהעביר את בעלותם וניהולם לידי חברות פרטיות, ושאר החברות והמפעלים יש להפריט

בגין קובע דבר נוסף , בוועידה השישית של חרות. שיבטל את המונופול ויגדיל את התחרות

והוא הפרדה בין איגוד המייצג אינטרסים של , ה של המשקשהכרחי להתנהלות תקינה ויעל

 .71לבין איגוד המשמש כבעלים של מפעלים כלכליים, העובדים

                                                           
66
 הארצית ועידתה בפתיחת החרות תנועת ר"יו של המלא נאומו, ליברלית לאומית ממשלה של דרכה" 

 .20' עמ" החמישית
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באחת מישיבות הכנסת שבהן דנו על עניין התקציב קבע מנחם בגין -קיצוץ הגרעון התקציבי

 : שבשום אופן אין להגיע למצב בו הוצאות הממשלה עולות על הכנסותיה וכך אמר

 ?הכיסוי איפה לירות מליון  022 עד  052 של הכיסוי את נקבל יכןה"

 "72.קטסטרופה אם כי רגל פשיטת אינה זו תשובה לנו אין כך על 

ואסור לממשלה להוציא , אין להגיע למצב שבו הוצאות הממשלה גדולות מהכנסותיה, לדברי בגין

והם מגדילים את הוצאות , מותרותשהן בגדר , כספים על העלאת שכר עובדים והטבות מעין אלה

 .הממשלה

בהתערבות השלטון , הקפאת שכר משמעה הפסקת המצב הקיים אשר לפיו-הקפאת שכר עובדים

מציאות זו פוגעת , המשכורת של העובד עולה בהצמדה למדד המחירים בשוק, וההסתדרות

ל ידי ההסתדרות בנוסף בגין תוקף את אחדות העובדים הנכפית ע, במעביד ומקטינה את רווחיו

, שפועלת כל העת להעלאת שכר העובדים ללא קשר לתפוקת הייצור במקומות בהם הם עובדים

כתחליף לשיטה זו מציע בגין ששכר הפועלים ייעלה בהתאם . ולרווחיו של המעביד מעבודתם

בוועידה השביעית של תנועת חרות תוקף בגין את בקשת ההסתדרות . לתפוקת המפעל ורווחיו

וטוען כי בקשתם זו תביא להדפסת שטרות , להעלות את שכר העובדים במשק, להמהממש

כי ריבוי השטרות יביא , בגין מסביר בוועידה שעלינו לפחד מפני הדפסת שטרות חדשים, חדשים

בנאומו בוועידה , ולא יהיה לה קץ, והיא תאיץ את האינפלציה, לנפילת ערכו של המטבע הישראלי

 .   73כמדינה שנפגעה מאינפלציה כזו, רזילהוא מביא כדוגמא את ב

ותפגע ברווחיות הייצור ולכן משקיעים פרטיים , לדברי בגין העלאת השכר תעלה את האינפלציה

 .שמחפשים אחר רווח ימנעו מלהשקיע במפעלים הישראלים

' בוררות חובה'חברתית הרוויזיוניסטית ישנו העיקרון של -במשנה הכלכלית-מניעת שביתות

בנוסף להקפאת השכר בגין הציע גם את מניעת השביתות והחלפתן , מניעת שביתותלצורך 

של תנועת חרות מציע בגין  10-בוועידה ה. בבוררות משפטית כחלק מהעיסוק בתחום יחסי עבודה

ולהעביר את סכסוכי המשק , כי כל  המשק יחליט להימנע במשך שנתיים משביתות והשבתות

וכל הצדדים המגיעים לבוררות יהיו מחויבים להחלטות , פטלוועדת בוררים שימנה בית מש

, ל בגין מבהיר כי השביתות הן הפקרות לאומית והן פוגעות בהון הלאומי"בוועידה הנ, הבוררים

ייצור וייצוא של סחורה ובכך יגדל ההון , לדבריו מניעת השביתות תביא להגדלה של פריון המשק

 . 74הלאומי

ביעים על רצונו של בגין לעבור ממשק שמנוהל על ידי השלטון למשק כל הצעדים שנכתבו לעיל מצ

 . פ רצונו"שבו כל אדם רשאי להתנהל ע, עצמאי וחופשי

 

                                                           
72
 .2949 במאי 7-ה מתאריך דיון "הכנסת דברי" :בגין מנחם 
73
 2997 בפברואר 2-ה חרות תוןיע" החרות תנועת של השביעית הארצית בוועידה הסיום נאום" :בגין מנחם 

 . 9 'עמ
74
 'עמ, בוטינסקי'ז מכון ארכיון. 2930 בינואר 21 -ה מתאריך "עשר השתים חרות בועידת נאום" :בגין מנחם 

29. 
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 ההשקפה החברתית של בגין

במבוא , גיבש בגין גם סדר יום חברתי, בנוסף להשקפה כלכלית המיועדת לבני המעמד הבינוני

כינון חיי האומה על סדרי חברה "רתי נכתב כי למסמך יסוד של תנועת החרות בנושא הכלכלי חב

וניהול חברה מאוזנת הוא חלק בלתי נפרד מהמדיניות שיש , נאותים הוא צו חיים והכרח לאומי

סדרי 'בגין כיוון את הדאגה ל. 75ולהביא לחיי חברה תקינים וצודקים, לנהל בכל שטחי המדינה

מתן רשת בטחון מינימאלית לאלה  ,כמדיניות הדואגת לשכבות החלשות בלבד' חברה צודקים

הכוונה לסיפוק הצרכים המינימאליים לשכבות החלשות לצורך צמצום , שנפגעו מהשוק החופשי

הקו המנחה של הצרכים המינימאליים היו חמשת הממים של , הפגיעות של השוק החופש

 .מורה ומרפא, מלבוש, מעון, מזון, בוטינסקי'ז

התקרבות בלתי פוסקת של "חברתית של בגין היה -ליתקו נוסף שהנחה את המדיניות הכלכ

אמנם במצע של תנועתו לקראת הבחירות לאסיפה המכוננת נקבע כי . 76"הקצוות החברתיים

, אך מיד לאחר הבחירות, "ביטול ההבדלים בין השכבות השונות בעם'תנועת החרות תשאף ל

יפה לשוויון מעמדות הוחלפה השא, חברתית של התנועה-כאשר נקבעה המדיניות הכלכלית

, פ גישתו של בגין אין על המדינה להלחם בפערים החברתיים"ע, "77שוויון הסיכוי והזכויות"ל

אלא ליצור שוויון הזדמנויות באמצעות מתן אפשרות לקבלת השכלה מינימאלית לכלל 

רך קבע בגין שהד, בדיון בכנסת שעסק בפער הין יוצאי עדות המזרח ליוצאי אשכנז. האוכלוסייה

משום שיש לעשות מאמצים לביטול הפער השורשי בין , לבטל את הפער העדתי היא מתן השכלה

פי עקרונותיה של תנועת -על. 78שהוא הפרש כמעט תהומי בחינוך ובהשכלה, יוצאי ספרד לאשכנז

יש לגשר על הפערים החברתיים על ידי מתן כלים לכל אחד לקראת הכניסה לשוק , החירות

יש לתת לכל אדם , הקו הליבראלי שהנחתה תנועת החרות היה כזה. ערב בשוקולא להת, החופשי

לאחר שקיבל מהמדינה מינימום של הצרכים , את הזדמנות שווה להגיע למעמד גבוה ולהתעשר

 . הנדרשים לקיומו

ביצוע אלא גם עלול להביא לפגיעה -מנחם בגין טען כי השוויון הסוציאליסטי לא רק שאינו בר

על כן ההצעה הליברלית שהוצעה הייתה שוק חופשי כאשר לכל אדם , תו של האדםחמורה בחירו

לדברי מנחם , ישנה האפשרות להיכנס אליו לאחר שקיבל את הצרכים הבסיסיים לקיום מינימאלי

בניגוד לשיטה הסוציאליסטית שעלולה להביא , בגין מדיניות זו עשויה להביא להתקדמות כלכלית

 :לפני הבחירות לכנסת הראשונה אמר, ר"הבחירות של תנועת ביתבעצרת , לנסיגה כלכלית

 ,התקרבות מכיוון למטה למעלה המביאה לעלייה ולהתקדמות"

 ."79ולא מלמטה למעלה המביאה בהכרח נסיגה
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אשר , בגין סבר כי מה שיביא לצמצום הפערים תהיה הרווחה שתיווצר מהצמיחה בשוק החופשי

 .80את מצבם של העניים אך גם, יקדם את מצבם של העשירים

בשום אופן אין , יהיו יעדי הממשלה נעלים ככל שיהיו, כלכלית של בגין-פ משנתו החברתית"ע

לאורך כל , לחדור לפרטיותו ולפגוע בבעלותו על רכושו, לשלטון את הזכות לנשל אדם מזכויותיו

-ההתפלגות הביןשנות פעילותו הציבורית בגין התנגד לכל כוונה של המדינה לנסות לווסת את 

ניתן לראות כי המשנה הכלכלית של בגין , בגין ראה בוויסות זה סכנה כלכלית, מעמדית בחברה

מיועדת לסייע , עוסקת בסיוע לשכבות החזקות והמעמד הבורגני ואילו המשנה החברתית שלו

 .ותמיכת השלטון בהן אל מול השוק החופשי, לשכבת החלשות בלבד

 המהפך השלטוני

הרכיבה מפלגת הליכוד בראשות מנחם בגין את , עם קבלת אמון הכנסת, 1422י בחודש יונ

עיניים , והחלה ליישם את אידיאולוגיית השילוב בין השוק החופשי למדינת הרווחה, הממשלה

שנות  04רבות היו נשואות אל הממשלה החדשה בתקווה לשינוי הכלכלי בו דגלה התנועה במשך 

 . י"שלטון מפא

במסיבת עיתונאים משותפת של ראש הממשלה מנחם , לאחר הקמת הממשלה חמישה חודשים

פורסמה כוונתם לנקוט צעד כלכלי חריג והוא ביטול , שמחה ארליך, בגין ושר האוצר בממשלתו

צעד זה , ליישום הקו הליבראלי בו דגלה חרות' יריית הפתיחה'זאת הייתה , הפיקוח על המטבע

בגין . ששערו נקבע על פי השוק ללא התערבות ממשלתית אפשר למטבע הישראלי להפוך למטבע

וארליך האמינו כי שחרור המטבע מפיקוח שלטוני תוביל לליברליזציה מהירה בתחומים כלכליים 

, צעד זה נתפס כתמצית החופש האזרחי. ותיצור מערך של מהפכים כלכליים בזה אחר זה, אחרים

התבטאות זו מצביעה על כך ". 81עמים החופשייםהצטרפות ישראל לקהילת ה"בגין כינה פעולה זו 

 .שהשינוי אינו רק שינוי כלכלי אלא נקודת מפנה במישור המישטרי

בהמשך נראה כי האמונה שהליבראליזציה במטבע תשחרר את השוק מכבלי הסוציאליזם נופצה 

י מנגנוני שליטה מפלגתיים לא "כאשר התברר שהמשק המונופוליסטי והביורוקרטי שנשלט ע

הסרת יד השלטון משער המטבע הביאה לקנייה . התאים את עצמו לחזונם של בגין וארליך

מה שהביא בסופו של דבר לאינפלציה , המונית של הדולר וצניחה בערכו של המטבע הישראלי

 . שדרדרה את הכלכלה הישראלית

 חוקים שנחקקו והליכים שהובלו במהלך בתקופת ממשלת בגין

 פרויקט שיקום שכונות

בין ההליכים הראשונים שהוביל בגין מיד עם היבחרו לראשות הממשלה היה פרויקט שיקום 

עוד בימיו הראשונים כראש הממשלה , שנועד לצמצם את העוני בחברה הישראלית, השכונות

, סיפר בגין לאחד מעוזריו כי שתי המטרות העיקריות בכהונתו הן עשיית שלום עם המצרים
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את , את מטרתו הראשונה הוא קיים בהסכמי קמפ דיוויד, כלשונו "82חיסול שכונות העוני"ו

. עם עלייתו לשלטון 22מטרתו השנייה הוא הגשים בפרוייקט שיקום השכונות אותו החל בשנת 

, הן בשיחות פרטיות והן בפומבי, פנה מנחם בגין אל מספר ארגוני מגבית יהודיים 1422ביוני 

ופיתוח שכונות , ת בינוי רב שנתית לצמצום העונילמימוש תכני, וביקש את עזרתם הכספית

, בגין פנה אליהם בבקשה לממן מחצית מהסכום, משפחות ...,45המאכלסות בתוכן , המצוקה

וקרא לסוכנות , 83לתהליך שייקח בין שלוש לחמש שנים, מיליארד דולר 1.0אותו העריך בכ 

מנת -שה תכנית מפורטת עלהממשלה ביק 1422באוקטובר . היהודית לתת כתף במאמצים אילו

וכבר באותו החודש פרסם משרד השיכון . 84שנים 5לפתור את בעיית השיכון הנחות בישראל תוך 

בין , 85שכונות מצוקה ברחבי הארץ .10בו הוסברה התכנית לשיקום , את מסמך שיקום השכונות

, קמת בתי ספרה, כגון כבישים ומערכות ביוב, השאר כללה התכנית שיפור של תשתיות עירוניות

בראש פרויקט שיקום השכונות עמד סגן ראש . מרפאות מוסדות רווחה ומוסדות קהילתיים

התכנית הוגבלה לשטחי הקו . ר וועדת שרים לעניינים חברתיים"הממשלה יגאל ידין ששימש כיו

, והיא כללה בתוכה פיתוח פיתוח שכונות בערים גדולות בארץ באיזורים שונים, הירוק בלבד

הכספים והתרומות הגיעו . שכונות 14הקיפה התכנית  1414עד לשנת . ר ערים וותיקותבעיק

י "בצורה כזו שלכל קהילת תורמים יהודית בתפוצות הוצמדה שכונה שהשיקום בה מומן ע

 . הקהילה התואמת

 חוק תיכון חינם

שר העבירה ממשלת בגין את חוק תיכון חינם אשר התקבל ביוזמתו של  1421, באפריל 5-ב

עיקרי החוק היו הרחבת , הפוטר את ההורים מתשלום עבור לימודי התיכון, זבולון המר, החינוך

ותפעול של מוסדות תיכוניים ללא תשלומי , הפטורים מתשלומים להורים ותוספות בהנחות

 1421בחודש מרס , יסודי-באמצעות גבייה של תקציבים מביטוח לאומי לחינוך העל, הורים כלל

 .86לה את ההמלצהאישרה הממש

 חוק הבטחת הכנסה

פ חוק זה "ע, 1410שנכנס לתוקף באחד בינואר , נחקק בכנסת חוק הבטחת ההכנסה .141בשנת 

יכול לקבל מהממשלה , מי שהכנסתו לא מאפשרת לו להתפרנס בכבוד או שאין לו הכנסות כלל

סיוע לחלשים עבר מתן ה, במסגרת חוק זה, סיוע כספי לאפשר לו לקבל את צרכיו המינימאליים

הראשונה הייתה מתן הסיוע לכל , לצעד זה היו שתי השלכות, ממשרד הרווחה לביטוח לאומי

מה שגם עיכב את מתן , ללא חוות דעת של עובדים סוציאליים ואנשי ארגון, הנצרך בצורה אחידה

הייתה ההשלכה השנייה . וכן מה שמנע קבלת החלטות באופן שרירותי, הסיוע במסלול ביורוקרטי

העברת הסמכות מהרשויות המקומיות לגופי הממשלה מה שיצר שוויון בין מקבלי ההטבות ללא 

 .87הבדלים בין המקומות השונים
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חודשים בארץ לפני  10הראשון היה שהות של : בחוק נקבעו שלושה תנאים לזכות להינות מהסיוע

רכוש פרטי , לת הוןקב, השני היה חוסר הכנסה ממקורות אחרים כמו ירושה, בקשת הקצבה

שהכנסות אלו אינן עולות על הקצבה הדרושה והתנאי השלישי היה , והכנסות מביטוח לאומי

 .שהמבקש ממלא את יכולתו להשתלב בשוק ולהשתכר

 הרפורמה בביטוח ההצמדה

האינפלציה שהחלה עוד לפני ממשלת בגין הביאה למצב שבו מי שהיה לווה סכום מסוים היה עליו 

מפעלי ההסתדרות הגיעו להסכם . כי ערך הכסף שלווה ירד, ה יותר ממה שלקחלהחזיר הרב

הוא מחזיר לבנק , שהביא למצב שבו כאשר הם לווים כסף מהבנק, ביטוח ההצמדה עם הממשלה

שלעיתים היה גדול פי כמה , את הסכום המדויק שלוו והממשלה הייתה מחזירה את שאר הסכום

 1424לכן בשנת , י הממשלה והגדלת הגירעון"וצאת כסף רב עשיטה זו הביאה לה, מהסכום שלווה

בו בוטלה המחויבות של הממשלה לשלם , הממשלה החליטה על הרפורמה בביטוח ההצמדה

 .88כתוצאה מהאינפלציה, מכספה את היתרה שנוצרה על הלוואות בבנק

ואף פעל על  לסיכום ניתן לראות כי מנחם בגין האמין בחשיבות השוק החופשי וביוזמה הפרטית

והרבה יותר ליברלי מבחינה , מנת להפוך את המשק הישראלי למשק הרבה פחות סוציאליסטי

 .כלכלית

יחד עם זאת מנחם בגין האמין בסיוע לשכבות הנזקקות ועם עלייתו לשלטון פעל במרץ להקל על 

 .במסגרת חוק תיכון חינם וחוק הבטחת הכנסה, מצבן במסגרת פרויקט שיקום שכונות
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 'פרק ד

 .בוטינסקי למדיניות שהנהיג מנחם בגין בתחום הכלכלי חברתי'השוואה בין הגותו של זאב ז

מעל כל במה אפשרית הוא קרא , בוטינסקי'מנחם בגין כינה עצמו לא פעם כתלמידו של זאב ז

על שמו של זאב , "בנימין-זאב"ואף לבנו הוא קראת בשם , "מורי ורבי"בוטינסקי 'לז

אך בחלק זה , בוטינסקי'בנאומים רבים ותכניות רבות שהגיש בגין הוא הזכיר את ז. 89בוטינסקי'ז

או האם למרות , בוטינסקי'ברצוני לבדוק האם מנחם בגין אכן פעל בהתאם למורשתו והגותו של ז

 .בוטינסקי'הוא פיתח הגות ופעל בצורה שונה מזו שהגה ז, בוטינסקי'שהציג עצמו כתלמידו של ז

בוטינסקי למדיניותו של בגין הוא הרקע והמציאות 'ההבדל הגדול שעומד לפנינו בין הגותו של ז

שהציב חזון בנוגע להקמת , בוטינסקי היה הוגה דעות'זאב ז. ההיסטורית בה פעלו האישים

לעומתו מנחם בגין עסק במדיניות פרקטית שבאה , אך כמעט לא נדרש ליישום בשטח, המדינה

בגין היה מדינאי שהגיע לשלטון אחרי עשרות שנים של שלטון שמאל , השעה לענות על צרכי

גם בהגות עצמה , מאין-ולא לייצר מדיניות יש, סוציאליסטי והיה עליו לשנות מדיניות קיימת

הרקע וההיסטוריה וכן ההשלכות , וכדאי קודם להביט על ההבדל בין שני האישים, ישנם שינויים

 .יניתשל נערותם על חשיבתם המד

הוא רכש את , בוטינסקי נולד ברוסיה והושפע רבות מהאידיאולוגיה הסוציאליסטית'זאב ז

וגם כאשר התבגר , היכן שנשבה הרוח הסוציאליסטית, השכלתו באוניברסיטאות בשוויץ וברומא

בהגותו של . הוא נותר מושפע ממנה, חברתית הליבראלית-וחלק עליה וכתב את הגותו הכלכלית

בוטינסקי מתמקד 'ז. ניתן למצוא חומרים רבים העוסקים בתמיכה בחלשים ובעניים בוטינסקי'ז

בוטינסקי התעסק 'ז. וברעיון היובל, חברתי ובסיפוק חמשת הממים לכל אזרח-בתחום הכלכלי

בהגותו הוא מתבסס על , בדרך שתדאג לשכבות החלשות' השאלה הסוציאלית'רבות במה שכינה 

: ך"וקבלת השראה מהרעיונות הסוציאליים בתנ, ת על הסוציאליזםבהם התבוננו, רעיונות רבים

 .שבת ופאה, היובל

, בוטינסקי קיבל כאשר למד משפטים ברומא אצל אנטוניו לאבריולא'את החינוך לסוציאליזם ז

שהיה הוגה סוציאליסטי , ואנריקו פרי, שהיה פילוסוף הנחשב לאבי מהמרכסיזם האיטלקי

, אך כאשר התבגר והסתכל על המציאות, "אוונטי"קי הסוציאליסטי ברומא ועורך העיתון האיטל

 :הוא כותב" סיפר ימי"בספרו , הוא שינה את דעתו ותמך בשיטה ליבראלית יותר

ואת האמונה בצדקת המשטר , באוניברסיטה היו מוריי אנטוניו לאבריולא ואנריקו פרי"
עד היסוד למראה הנסיון עד שנהרסה , הסוציאליסטי שמרתי בליבי כדבר המובן מאליו

 "90האדום ברוסיה

בוטינסקי למלחמת האזרחים ברוסיה בין הבולשביקים 'בניסיון האדום ברוסיה מכוון ז

מלחמת אזרחים בין אנשי המפלגה הבולשביקית ונגדם היו אנשים חופשיים שרבים , למתנגדיהם

מהפכה אידיאולוגית בוטינסקי טען שזוהי לא הייתה 'ז, מהם לא הזדהו עם מפלגות פוליטיות

 .  שבוצע לחינם, אלא מרחץ דמים אלים
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התפתחות תרבותית והפסקת , בוטינסקי ראה בתחילה בסוציאליזם את הפתח לחרות האדם'ז

, חברתית משלו-אך משהתבגר הוא הפנה עורף לסוציאליזם וכתב תורה כלכלית, רמיסת החלשים

 . שמנוגדת לסוציאליזם אך מושפעת ממנה

, המפגש שלו עם התורות המרקסיסטיות והסוציאליסטיות היה מר, ולד בפוליןמנחם בגין נ

גם המפגש עם , פלישת הצבא הרוסי הסובייטי בעודו ילד בבריסק השאירה עליו חותם

עוררה אצלו סלידה כאשר סיפרה על פסקי , שהתגורר בבית משפחתו, הקומיסרית של העיירה

הוא , עת ברח מפולין לליטא, בבגרותו. ה ואחריםהמוות שגזר שלטון המהפיכה על חשודים כאל

כל זאת בשל , אף נחקר בעינויים על ידי המשטרה הסובייטית ונשלח למחנה כפייה בצפון רוסיה

 .פעילותו הציונית

 :אמר מנחם בגין על יחסו לקומוניזם, באחת מישיבות מרכז מפלגת החרות

 ,הקומוניזם גדלא הייתי צריך להיות ברוסיה כדי להיות נ"         

 "91אלא שהיותי שם אישרה שדרכי נגדם היתה נכונה                                 

-מתוך המפגש הקשה של בגין עם האידיאולוגיה הסוציאליסטית הוא הצמיח תורה כלכלית 

אך בהגותו הוא , בוטינסקי'כמובן שגם בתחום הזה הוא למד רבות ממורו זאב ז, חברתית משלו

הקודמים בעיניו למעורבות , מתייחס יותר לכלכלה החופשית ולחרות הכלכלית של האדם

אך מבצע שינויים , בוטינסקי'בגין מסתמך רבות על כתבי ז. ותהממשלה למען השכבות החלש

 .כלכלית שהייתה קיימת במדינת ישראל-במעשים ובהגות מול המציאות החברתית

 בוטינסקי'הדימיון במשנתם ופועלם של בגין וז

 מים ומדינת הרווחה"חמשת המ

בוטינסקי הוא המינימום הבסיסי שעל המדינה לספק לכל 'הבסיס של תורת הרווחה בה האמין ז

המדינה תצטרך לספק מינימום של צרכי יסוד שהכרחיים , בכדי להימנע מעוני ומחסור, דורש

 :בוטינסקי'מים אמר ז"על חמשת המ, ורהמרפא ומ, לבושמ, זוןמ, עוןמ: ואלו הם, למחייתו

לא להתיר שבני אדם יירעבו או יישנו תחת : פקיד סוציאלי יחיד ומיוחדלמדינה יש רק ת"
ולכם יש רק אמצעי . 'לבטל את הדלות'בקצרה . כיפת השמיים כשהם יחפים או ערומים

 "92;להבטיח את חמשת הממין לכל מי שחסר אותן: אחד

ום קיום מנחם בגין מאמץ את עיקרון חשוב זה ואת תורתו החברתית בנה על סיפוק של מינימ

 :בוטינסקי'חברתי המבוסס על סיפוק חמשת הממים שאותם טבע ז

זאב ... סיפוק מובטח של צרכי היסוד... תהליך התקרבות הקצוות זקוק לנקודת מוצא"

 "93מים"חמישה מ: בוטינסקי הגדיר את הצרכים ונתן בהם סימנים'ז
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בוטינסקאית 'כשהגיע מנחם בגין לשלטון נתן לראות כי פעל להגשים את תורת הרווחה הז

 :בדרכים הבאות

 (בוטינסקי'זאב ז)"94ישנו תחת כיפת השמיים... לא להתיר שבני אדם" -מעון

במסגרתו הועלתה באופן ', שיקום שכונות'החלה ממשלת בגין במבצע  1422בשנת -שיקום שכונות

שגרו , וניתנה לתושבי שכונות אלה, שכונות מצוקה ברחבי הארץ .11-החיים בכמשמעותי רמת 

בצעד זה ניסה בגין לדאוג לכך שגם , בפחונים ודירות מצוקה את האפשרות לקבל דיור הולם

הפרויקט היה אחד . השכבות המצוקה ייהנו מדיור טוב יותר ולהקטין את מספר הנפשות לחדר

אמר בגין כי מטרותיו , כמה חודשים לאחר שנבחר, בגיןמפעולותיו הראשונות של מנחם 

 :העיקריות הן

 "95שלום עם מצרים וחיסול שכונות העוני בישראל"

האפשרות לחנך את ... מקבל מהמדינה מינימום מסויים של הצטרכויותיו"-מורה

 (בוטינסקי'זאב ז)"96..הילדים

ממשלת בגין העבירה את חוק תיכון חינם שאיפשר לכל אזרח לקבל  1421בשנת  -חוק תיכון חינם

החוק קבע כי במקום לקחת תשלום מההורים המימון , לימודי תיכון ללא תשלום ובאופן שוויוני

החוק אפשר לשכבות החלשות לקבל חינוך , לבתי הספר התיכוניים יינתן מכספי הביטוח הלאומי

כבר בוועידה הארצית השנייה של תנועת החרות אמר בגין כי החינוך , יסודי בצורה שוויונית-על

 :הוא הכלי לצמצום הפערים החברתיים

 (מנחם בגין)"97הדרך העיקרית לביטול אותה דיספרופורציה היא מתן השכלה"

לא להתיר שבני אדם יירעבו או יישנו תחת כיפת השמיים כשהם יחפים או " -מלבוש, מזון

 (וטינסקיב'זאב ז) ."ערומים

שלפיו תובטח הכנסה כספית למי , העבירה ממשלת בגין חוק .141בשנת  -חוק הבטחת הכנסה

כדי שיוכל , שאין לו הכנסה או שהכנסתו לא מאפשרת לו לקבל את צרכיו בצורה מכובדת

ויוכל לרכוש בגדים הולמים לשכבות , כך שלא יירעב ללחם, להתקיים בכבוד וברמת חיים בסיסית

 :וועידה השנייה של החירות אמר בגיןב. המצוקה

צריך להבטיח ... אולם מזון ויותר מזה... בכל חברה ישנם כאלה שאינם יכולים לעבוד"
 (מנחם בגין)"98לכולם ללא יוצא מן הכלל
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 (בוטינסקי'זאב ז)"99האפשרות להתרפא במקרה של מחלה" -מרפא

שיבטיח את , ממשלת בגין ניסתה להעביר את חוק הבריאות הממלכתי-חוק בריאות ממלכתי

ובכך תוכל המדינה , מידי קופות החולים המפלגתיות לידי הממשלה, הלאמת שירותי הבריאות

וכן לספק שירותים בצורה שווה גם למי שאין להם יכולת לשלם , להעניק שירותי רפואה לכל דורש

 . שירותי הבריאות המפלגתייםולהפסיק את מתן , על שירותי בריאות

, ולטובת הפועלים הוא שיהיה שירות בריאות ממלכתי אחד לכולנו, לטובת העם כולו"

 (נחם בגיןמ)"100ללא הבדל השקפה וארגון

 כלכלה חופשית

, בוטינסקי היה הכלכלה החופשית והיוזמה הפרטית'הבסיס של תורת הכלכלה בה האמין זאב ז

לטענתו השוק החופשי הוא המפתח לשגשוג , השלטון במשקבוטינסקי סלד מהתערבות של 'ז

תפריע למשק החופשי ותגביל את הרווחים , הטמנת ידה של הממשלה בשוק, הכלכלי של המדינה

דבר , בוטינסקי האמין בהסרת המגבלות על האדם'ז. הן של העוסקים הפרטיים והן של המדינה

קי שהתערבות הממשלה במשק היא פגיעה בוטינס'וכן האמין ז, שיאפשר שגשוג ופריחה כלכלית

על התערבות השלטון , ולכם יש לשאוף למינימום התערבות שלטונית במשק, בחרותו של האדם

 :בוטינסקי'במשק כתב ז

כלומר ', מדינת המינימום'הוא , המסד היותר בריא ונורמאלי והנעים ביותר לכל המלכים"
 "101מדינה הפועלת רק במקרה של נחיצות ממשית

 ביטול הפיקוח על המטבע

ואפשרות של , בין התהליכים הראשונים שהובילה ממשלת בגין היה ביטול הפיקוח על המטבע

פי המצב בשוק ולא -וכן ערך המטבע ייקבע על, ללא הגבלת השלטון, סחר חופשי במטבע הישראלי

פ מצב "לשינוי עמהלך זה של ביטול הפיקוח על המטבע והפיכתו לנתון . על פי החלטת הממשלה

צעד זה שהובילה ממשלת בגין נועד לכך שהמטבע הישראלי יהפוך למטבע שערכו , המסחר במשק

ובכך נעשה צעד חשוב בדרך לפתיחת , נקבע על ידי כוחות השוק כמו שאר המטבעות בעולם

על צעד זה אמר , דבר שיביא לפיתוח את הכלכלה החופשית, הכלכלה להשקעותיהם של בעלי הון

 :כי יש בכך, ם בגיןמנח

 "102הצטרפות לקהילת העמים החופשיים"

ואפשרות , בוטינסקי של כלכלה חופשית ללא ההתערבות השלטונית'צעד זה תאם את עקרונו של ז

 .פ רצונו במה שירצה"לסחור ע, של חופש כלכלי לכל אחד
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 הרפורמה בביטוח ההצמדה

המשק ההסתדרותי נהנה מהסכם ביטוח ההצמדה שקבע כי מפעלי העובדים  1424עד לשנת 

ערך המטבע ירד וכתוצאה מכך היה , בגלל האינפלציה, ואם, יכולים לקחת הלוואות מהבנק

הם היו מחזירים את הסכום המדויק שלוו והמדינה הייתה , עליהם להחזיר יותר ממה שלוו

לת בגין ביטלה את השיטה הנהוגה והביאה את המצב לכך ממש, משלימה את הסכום הנותר

שמפעלי הפועלים לא נהנו עוד מסבסוד ממשלתי אלא החזירו את הסכומים שלוו כשהם צמודים 

 . למדד ולערך האמיתי של ההלוואה

צעד זה של ממשלת בגין חסם את צינור העברת התמיכה הממשלתית למשק העובדים של מפעלי 

צעד זה יצר הפרדה בין כלכלת העובדים לכספי , הביא לקריסת רבים מהם ההסתדרות ובכך בעצם

 .ואפשרה שוק חופשי יותר, הממשלה

הוא , (היום)' היינט'בעיתון הפולני , (לשבור, כן)' יא ברעכען'בוטינסקי בשם 'במאמר שכתב ז

 ושתפקידיה לדאוג ולזכויות, מסביר שיש לפרק את עודף הכוח שניתן להסתדרות העובדים

 .העובדים ותנאיהם ולא לנהל מפעלים כלכליים

פועלים . חס ושלום –איש אינו רוצה לשבור את ההסתדרות של הפועלים העברים "

יותר , אחת מההסתדרויות של הפועלים קיים רצון לשבור את. חייבים להיות מאורגנים
, כן. כוןזה נ. את התביעה שלה למונופולין ולשלטון( וגם ישברו)רוצים לשבור  –נכון 

 "103.לשבור

 בוטינסקי'ההבדלים בין משנתם והגותם של בגין וז

כל החובות , בוטינסקי שאחת לתקופה תחזור הכלכלה לאפס'ברעיון היובל מציע ז-רעיון היובל

מה שיאפשר התחלה מחדש למי שלא הצליח מבחינה , וכן כל העסקאות יחזרו לקדמותן, יבוטלו

משמעות רעיון זה היא מהפכה חברתית כלכלית בה . וביטול החובות למי ששקע בהם, כלכלית

ולמעשה כולם הופכים להיות שווים , שק הכלכלי עובר טלטלה עזהוהכול במ, משתנים סדרי עולם

 . בפני השוק מבחינת רכוש ואמצעים

, מהפכות הן בסיס לפרעונות בעתיד, לדעתו, מנחם בגין מתנגד לרעיון של מהפכות חוזרות ונשנות

ויביא לקירוב קצוות , ואת המצב החברתי יש לתקן באמצעות תהליך איטי שיירקם אט אט

אך על החברה , אליבא דבגין לעולם לא יהיה שוויון מוחלט, אך יישאר יציב, ה משגשגתוכלכל

 . 104אך לא חיסולם, קירוב בין המעמדות, לשאוף על העת לתיקון וצדק

שתהיה קיימת לנצח  משום שתבוטל בה ... החזון של חברה על מעמדית שתקום"
אי אפשר ; חזון זה הוא לא חזון שקשה להגשימו ... החלוקה למעמדות

 (מנחם בגין)"105להגשימו
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בוטינסקי שברעיון היובל הציע להשתמש במהפכות חוזרות ונשנות ככלי לייצור חברה 'בניגוד לז

בגין מתנגד לכל כלי של מהפכה , שבה מידי תקופה הכלכלה מתאפסת ומתחילה מחדש, יציבה

שיביא בסופו של דבר ומעדיף על פני המהפכה את השינוי שייעשה במסגרת תהליך איטי וממושך 

 .לכלכלה יציבה

תחנות הביניים אשר על ; צריך לשאוף אליו; טוב ללכת לאורו של חזון חברתי אמיתי"
תסמנה התקדמות אמיתית של , פניהן נעבור מתוך השאיפה המתמדת להגשמת החזון

עד אשר -ומתחנת ביניים נעבור לתחנת ביניים. את ביטול המחסור והפחד, היחיד והחברה
-צדק חברתי מוחלט-ייתכן והתחנה הסופית עצמה. יע ברבות הימים אל התחנה הסופיתנג

 "106.כפי שאין האדם מגיע לכוכב המאיר את דרכו, לא נגיע לעולם

 ההבדלים במתן הסיוע וחמשת הממים

 :לכל דורשכותב שעל המדינה לספק את חמשת הממים , בהגותו, בוטינסקי'זאב ז.לעצמם

זאב ) "107מקבל מהמדינה מינימום מסוים של הצטרכויותיו, ך מחמת איזה סיבה שהיאכל אדם שהוא רוצה בכ"

 (בוטינסקי'ז

בוטינסקי 'בניגוד לעיסוק הבולט של ז, אצל בגין העיסוק בחרות האדם העומדת מעל הכול

ולצידה מדינת הרווחה , בגין דווקא מכתיר את הכלכלה הקפיטליסטית מעל כל', הרווחה מדינת'ב

ורק כאשר הם מנסים קודם כל , היא רק כלי לחיזוק החלשים במקרה שנזקקים לסיוע מהמדינה

אלא , אחד יוכל לקבלו לעזור  כאשר ממשלת בגין מעבירה את חוק הבטחת הכנסה נקבע כי לא כל

מי שאין לו הכנסות נוספות שעולות , חודשים בארץ 10מלאו לו , את הסיוערק מי שטרם ביקש 

 .וכן רק מי שמשתכר או לפחות מנסה להשתכר לפרנסתו יוכל לקבל את הסיוע, סכום הסיוע

מנחם בגין , בוטינסקי'בפרטי החוק ותנאיו ישנו הבדל בין הגישה של מנחם בגין למשנתו של זאב ז

, בוטינסקי'בניגוד להשקפתו של ז', הבטחת ההכנסה'את הסיוע של  קובע תנאים למי שיוכל לקבל

בניגוד להגבלת התנאים בחוק הבטחת , לכל דורשמים יש לספק "הקובע שאת חמשת המ

והסרת התשלום בבתי הספר , ישנו שוויון בין כל המעמדות-דווקא בחוק תיכון חינם, ההכנסה

מנחם הגין קובע בהגותו שאת חמשת . הכלכלייסודיים ניתנה באופן שווה ללא הבדל במעמד -העל

אך לא למי שמסוגל לעזור , או לא מסוגל לעזור לעצמו, הממים יש לתת למי שמנסה לעזור לעצמו

 :לעצמו ולא עושה לשם כך שום מאמץ

ראשיתו של הצדק החברתי כפי שאנו מאמינים בו לא אפס אמצעים אלא מינימום  "
עבודה ראויה , עבודה של מאמץ, עבודה הוגנת, שיינתן כרגיל כפרי עבודה, אמצעים

 "108.לשמה

 ההבדלים בגישה כלפי הטלת המיסוי על האזרחים

מצווה , בוטינסקי שיש לאמת את מצוות פאה'כותב ז' ך"פילוסופיה הסוציאלית של התנ'ב

כדי שיוכלו לבוא ולקחת ממנו , המחייבת את בעל השדה להותיר בשדה חלק אחד לעניים

                                                           
106
 .שם, שם 
107
 .39' עמ" לתיקונו של עולם" 
108
 .27' עמ 2990, במרץ 21, "עיתון החרות" ,"חזון חברתי וקדמה אנושית"בגין מנחם  
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בוטינסקי מסביר כי המשאבים לסיוע עבור שכבות המצוקה יגיעו מהמס הגבוה 'ז, לפרנסתם

 .שיוטל על העשירים

בידי המדינה צריכה להיות תמיד האפשרות לספק את חמשת הממין לכל אותם אזרחים "
ממש , המדינה תיטול אותן בכח מן האומה... ? מאין תיטול אותן המדינה, שיידרשו אותן

 (בוטינסקי'זאב ז) "109.ם אחרים ומכרחת בני אדם לעבוד בצבאכמו שהיא נוטלת מסי

בהגותו הוא כותב כי מסים גבוהים , מנחם בגין סובר שיש להוריד מסים, בוטינסקי'לעומת ז

כך שהאזרח יודע כי , על המדינה להוריד מסים, כדי לעודד עבודה, ולכן, פוגעים במוטיבציה לעבוד

שיגיעו , הרצון להרוויח יגדל וכך גם תרוויח המדינה מהמסים, חלק גדול מרווחיו נכנסים לכיסו

 . בכמויות גדולות, אחוזים נמוכים אך בסופו של דברב

עובדים רוחניים סוחרים בעלי , פועלים, מכבש המיסים חונק בקרב כל שכבות האומה"
כל , כל התענינות בשיפורה, כל רצון עבודה-בעלי תעשיה אנשי עיר וחקלאים, מלאכה

 (מנחם בגין) "110.חדוות המעשה

ואכן , ת שרי האוצר בממשלתו להפחית ולבטל מסיםהנחה א, בתור ראש ממשלה, מנחם בגין

והורדו מוסים על מוצרי , מ ירד"המע, ל"כמו מס נסיעות על היוצאים לחו, בוטלו מסיים שונים

 .מכונות כביסה וטלוויזיות, צריכה כמו רכבים
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 .09באוקטובר  2נאום בפתח הועידה הרביעית של חרות " עם חלופי ממשלה מה נעשה"בגין מנחם  
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 'פרק ה

בו הוא מציג את , בוטינסקי'המכיל את נאומיו של מנחם בגין על ז, "בוטינסקי'מורי זאב ז"בספר 

לשאלה זו , "?בוטינסקי גם טעה'האם ז"הוא נשאל , האחרון כמנהיג גדול והוגה בלתי מעורער

 : עונה בגין

אבל אין אני יכול לומר ... ?האם נולד האדם שלא טעה, אפשר לומר באופן פילוסופי"
אני לא מצאתי שום טעויות בדרכו של זאב של זאב . משהו ממשי בתשובה לשאלה הזאת

 "111.בוטינסקי'ז

 :הוא ענה, בוטינסקי'אך כאשר נשאל בגין האם חלק על ז

... הוא היה מורי ורבי ואני שמעתי אותו, לא הייתי אומר שהייתה לנו אי פעם מחלוקת"
על הדרך להגשמת  0391בשנת , ר"יתאבל היה לנו וויכוח אחד בכינוס העולמי של ב

 "112הציונות

 :בוטינסקי הוא ענה'וכאשר נשאל בגין אם היה מותר לחלוק על ז

סוף כל , זו הייתה. היו בתנועתנו וויכוחים בלתי פוסקים, הוא גם עודד וויכוחים. בהחלט"
, רעיוןהיא לא הייתה מבוססת על אינטרסים אלא על , תנועה רעיונית, סוף תנועת אידיאה

 "113.בהחלט היה אפשר להתווכח איתו

והמפורסמת בהן הייתה בכינוס העולמי של תנועת , בוטינסקי היו גם מחלוקות'לבגין וז, ואכן

אך בכל הקשור להגות ציונית וההגות הנוגעת , של התנועה" הנדר"מחלוקת על סגנון שיר , ר"בית

 .בוטינסקי'הולך בדרכו של מורו לזאב זה, בגין הקפיד להציג עצמו כתלמיד נאמן, להקמת המדינה

שוק , מנחם בגין דגל בכלכלה קפיטליסטית, חברתי-התחום הכלכלי, בתחום בו עוסקת העבודה

 .כלכלה קפיטליסטית עם מדינת רווחה, בוטינסקי'כמו זה שעליו כתב ז, ליבראלי-חופשי

, בוטינסקאים אלו'ערכים זבגין נשאר נאמן ל, בוטינסקי'הרעיון הליבראלי לא השתנה בין בגין לז

בוטינסקי הקדיש מחשבה רבה למדינת 'בעוד ז. בוטינסקי'אך לא בכל צעד שהלך נצמד לכתבי ז

הרי שאצל בגין הטיפול בבעיית העוני בישראל היה משני , הרווחה ולסיוע לשכבות החלשות

י גם מנחם בוטינסק'בעקבות ז. לפיתוח השוק החופשי ולהכשרת הקרקע לזרימת הון פרטי מבחוץ

בגין תמך בשוק חופשי ופעל להגשים את תורת מורו באמצעות הסרת הפיקוח על המטבע 

והן במאבקו במשק , דבר שהיה אמור לפתוח את המשק הישראלי להשקעות הון פרטי, הישראלי

באמצעות ביטול ביטוח ההצמדה שאיפשר למפעלי הסתדרות להינות , הפועלים בידי ההסתדרות

 .ל וזמיןמהון ממשלתי זו

תחילת ), בוטינסקי שכתב את משנתו הכללית בנושא כלכלה וחברה בתקופה מוקדמת בחייו'ז

 . הושפע רבות מהעקרונות הסוציאליסטים שרווחו באותה תקופה( .0המאה ה

                                                           
111
 .170' עמ" בוטינסקי'מורי זאב ז" 
112
 .171' עמ, שם 
113
 .177' עמ, שם 
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, מרפא, מעון, מזון)באמצעות עקרון חמשת הממים , בוטינסקי במדינת הרווחה'העיסוק של ז

ה מסוג יותר ליבראלי אל מול המדיניות הסוציאליסטית של השוויון בא לתת מענ, (מורה, מלבוש

מנחם בגין אכן נצמד . שהייתה במרכז השיח של המדיניות הסוציאליסטית, והדאגה לחלש

חוק , חוק תיכון חינם, שיקום שכנות)ומדיניות הרווחה שהנהיג , בוטינסקי'לחמשת הממים של ז

בוטינסקי סבר 'אך בעוד ז. בוטינסקי'שעליה דיבר זבהחלט תאמה את זו , (הבטחת הכנסה ועוד

כאשר כל אחד יוכל , ובכך להקל על מצוקת הנזקקים, שיש לספק את חמשת הממים לכל דורש

לעומתו מנחם בגין הציג את חמשת הממים כסיוע אותו יש . לקבל מהמדינה את צרכיו הבסיסיים

ואף בחוק הבטחת , לעזור לעצמו, ואך ורק בתנאי שהוא עושה מאמץ מציד, לתת למי שזקוק לו

 . הוכנסו סעיפים המסייגים את הטבה זו בתנאים מסוימים, הכנסה

לדעתו על המדינה , בוטינסקי קרוב יותר לסוציאליזם מאשר לליבראליזם'בנושא חמשת הממים ז

י "ע, שמחייבת מעורבות השלטון בשוק החופשי, דעה סוציאלית, לספק מינימום צרכים לכל אחד

לעומתו מנחם בגין שומר על הסטטוס של כלכלה חופשית עם , וק צרכי מינימום לאזרחיםסיפ

ומי , יספק את צרכיו בכוחות עצמו, כאשר מי שמסוגל להתמודד מול השוק החופשי, מדינת רווחה

אזי יוכל , או שיכול אך לא עולה בידו, שאינו יכול לספק את צרכיו לעצמו בצורה מכובדת

ורק , בגין שומר על הפרדה כמעט מוחלטת של השלטון מהשוק. ווחהלהשתמש במדינת הר

 .במקרים חריגים הוא מחייב מתן סיוע כלכלי מהמדינה

על , בוטינסקי מיסוי כבד על העשירים'דורש ז, באמצעות מצוות הפאה, בוטינסקי'בהגותו של ז

מתנגד להטלת מנחם בגין , לעומתו, מנת להשתמש בממון זה לצורך הטבת חייהם של הנזקקים

, ומסביר שפגיעה בעשירים היא חיסול מרכזי ההון והעסקים הגדולים, מסים כבדים על העשירים

וכן הטלת מס כבד על אזרחים פוגע במוטיבציה , שמייצרים מקומות עבודה לאנשים רבים

בגין אף , בתקופתו כראש הממשלה. מה שבסופו של דבר ייפגע בכל הכלכלה, להתפרנס ולעבוד

 .ומסים על מוצרי צריכה שונים, וביטל מסים כמו מס נסיעות הוריד

בוטינסקי סובר שתיקון 'ז, בוטינסקי באופן חד וברור'בגין חולק על ז', רעיון היובל'גם בעניין 

ויישמרו , אשר יחזירו את הכלכלה לקדמותה, החברה ייעשה בדרך של מהפכות חוזרות ונשנות

וכי הדרך , ם בגין טוען שמהפכות הן מועדות לפורענותמנח. את השוויון והקרבה בין השכבות

ובעיקר החינוך ככלי , להביא לקירוב הקצוות היא תהליך ממושך של תמיכה בשכבות החלשות

עוד אמר בגין כי שוויון מוחלט לעולם לא יהיה אך על , למתן שוויון הזדמנויות בין כל השכבות

השוויון ככוכב ההולכים לאורו ואף פעם לא ויהיה , החברה לשאוף כל הזמן לקרב את הקצוות

 . מגיעים אליו

, הוא יכל להשתמש בכלים שונים כדי לבטא את משנתו, בוטינסקי היה הוגה דעות'אך כל עוד ז

, לא התמודד לבחירות או מציב מדיניות מול מצב קיים, היות והוא לא עמד מול מציאות קיימת

לעומתו מנחם בגין , רואה את מדינת ישראל בעיני רוחוהיה יכול לכתוב כיצד הוא , ובדומה להרצל

לכן היה צריך , י"היה צריך להציג אלטרנטיבה שלטונית מול השלטון הסוציאליסטי של מפא

, כזאת שתישמע הגיונית לציבור, חברתית התואמת את המציאות וכן-להביא משנה כלכלית

 .מרגע שנבחר לראשות הממשלה גם לבצע אותה, ולאחר מכן
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, בוטינסקי'וליבראלית יותר ממה שמציע ז, נדה קפיטליסטית יותר'בגין מציג אג, ופו של דברבס

ורק אחרי תקופה שינה , בוטינסקי החל את דרכו כאוהד של הסוציאליזם'ז, שכאמור, יש לזכור

 .קומוניסטי ולכן התנגד לו באופן מוחלט-לעומת בגין שסבל מהשלטון הסוציאליסטי, את דעתו

, בוטינסקי'ללא מעורבות ממשלתית הרבה יותר מז, מצטייר כמי שתומך בשוק חופשי מנחם בגין

, והטלת מסים גבוהים על עשירים, בוטינסקי מדבר על מעורבות שלטונית במידה'היות ובעוד ז

מדינת הרווחה מיועדת למקרי , ולדבריו, מנחם בגין מדבר על קפיטליזם מוחלט והורדת מסים

 .חירום של עוני בלבד

 לסיכום

מנחם , ראש הממשלה השישי של מדינת ישראל, מהפרקים שהבאתי להלן אני יכול לקבוע כי אכן

 .מייסד התנועה הרוויזיוניסטית, בוטינסקי'בגין המשיך את דרכו של זאב ז

בגין במשנתו ובפועלו הוציא לפועל מדיניות כלכלית חברתית ליבראלית שמקדמת שוק חופשי 

ואולם מניתוח לעומק . בוטינסקי'בדיוק כפי שקבע ז, החלשות מצד שני מצד אחד ודואגת לשכבות

בענייני המסים המהפכות והגבלת , של מדיניותו של בגין ניתן לראות כי היו הבדלים בין השניים

בכל אלה התגלה בגין כמי שאל מול המציאות הכלכלית בשטח משנה את תורת , הסיוע לנזקקים

 .סטורית בה הוא פועלומתאימה לסיטואציה ההי, מורו

לבין , בעבודה זו למדתי את ההבדל בין הוגה דעות שיכול להציב חזון עם רעיונות נעלים ונשגבים

לבין מנהיג שנמצא בעמדה שלטונית , שילוב בין שוק חופשי לבין מעורבות ממשלתית עמוקה

 .ונאלץ להתמודד עם מגבלות המציאות ולשנות את משנתו בהתאם
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 רשימת ספרות

 :ספרים מחבר אחד

 תל אביב, 1442ידיעות ספרים 'הוצאת " ;בגין": איזקסון מירון. 

 תל אביב, 1450', סער'הוצאת , "השקפת חיים השקפה לאומית: "בגין מנחם. 

 ירושלים, 3..0' מרכז מורשת מנחם בגין'הוצאת " בוטינסקי'מורי זאב ז: "בגין מנחם. 

 תל אביב, 1411' דביר'הוצאת , "מלךכל יחיד הוא : "בילסקי רפאה. 

 תל , ...0', בוטינסקי'ש זאב ז"המסדר ע'הוצאת , "לתיקונו של עולם: "בילסקי רפאלה

 .אביב

 0.11', מרכז מורשת מנחם בגין'ו' כרמל'הוצאת " מאלטלנה ועד הנה: "דיסקין אברהם ,

 .ירושלים

 מורשת בן גוריוןמרכז ל'הוצאת , "ממחתרת לוחמת למפלגה פוליטית: "ויץ יחיעם ,'

 .קריית שדה בוקר, 0..0, אוניברסיטת בן גוריון

 145, תל אביב', בפועל הצעיר''הוצאת , "אומה וחברה: "בוטינסקי זאב'ז.. 

 תל אביב, 1430, הוצאת שלמה זלצמן, "כרך ראשון-גולה והתבוללות: "בוטינסקי זאב'ז. 

 המסדר 'הוצאת , "וריאליזםעל הטריט", "כתבים ציוניים ראשונים: "בוטינסקי זאב'ז

 .תל אביב, 1444', בוטינסקי'ש זאב ז"ע

 תל , 1430, הוצאת שלמה זלצמן" גולה והתבוללות"מתוך , "סיפור ימי"בוטינסקי זאב 'ז

 אביב

 תל אביב, 1443' דביר'הוצאת " בוטינסקי'בו ביוגרפיה של זאב ז'ז: "כץ שמואל. 

 1444, באר שבע', אוניברסיטת בן גוריון'הוצאת , "שיקום שכונות: "לזין פרדריק. 

 ל"ברית חיילי האצ', משרד הביטחון'הוצאת , "ל"לקסיקון אצ: "מרקוביצקי יעקב ,'

 .תל אביב, 5..0

 תל אביב, .141', משרד הביטחון'הוצאת , "בוטינסקי האיש ומשנתו'זאב ז: "נדבה יוסף. 

 תל אביב, 1450' שלח'הוצאת  "בוטינסקי בחזון הדור'ז: "נדבה יוסף. 

 בוטינסקי 'מכון ז', 'יד בן צבי'הוצאת " סופה מסייעת: "יק רינתיה'רובינסון גורדונצ

 .ירושלים, .0.1' ישראל

 מושב , .0.1', מודן'הוצאת , "בעוז ובהדר סיפורו של מנחם בגין", עמית גלילה-פדר-רון

 .בן שמן

 תל אביב, 1450', מ"ני בעקר'הוצאת , "בוטינסקי פרשת חייו'זאב ז: "שכטמן יוסף. 

 

 :מאמרים בעיתונות

 Friedman Milton, "Israel Other War", Newsweek, August 22, 1977.  
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  בגין .13' עמ 1405, במרץ 10, "עיתון החרות", "חזון חברתי וקדמה אנושית"בגין מנחם

 1-ה חרות עיתון" החרות תנועת של השביעית הארצית בוועידה הסיום נאום" :מנחם

 .1403בפברואר 

 1451 בינואר 12 -, ה חרות עיתון" בעולם שינויים" :בגין מנחם. 

 פולין, 1430בנובמבר  4, "היינט", "יא ברעכען: "בוטינסקי זאב'ז. 

 במאי  10, המוסף לחג, ידיעות אחרונות, "כך פורק הסוציאליזם הישראלי: "פלוצקר סבר

0..0. 

 

 :נאומים

 ארכיון, 1401 במאי 00 ,"החרות תנועת של התשיעית בוועידה פתיחה דברי" :בגין מנחם 

 .בוטינסקי'ז

 ר תנועת החרות "נאומו המלא של יו, "דרכה של ממשלה לאומית ליברלית: "בגין מנחם

 .1454, אביב-תל, הוצאת אגף ההסברה של תנועת החרות, בפתיחת ועידתה החמישית

 ירושלים, 1454, דצמברב 10" דברי הכנסת"נאום בכנסת מתוך  : בגין מנחם. 

 הועידה של הפתיחה בישיבת התנועה ר"יו של נאומו" במדינה המצב" :בגין מנחם 

 .1401באפריל  0-ה, חרות עיתון, החרות תנועת של השישית הארצית

 דברי פתיחה בוועידה השלישית של תנועת החירות, מיצר ומוצא, מצור: "בגין מנחם "

 .1454, תל אביב', החרותמחלקת ההסברה של תנועת 'הוצאת 

 מכון ארכיון. 1425 בינואר 10 -ה מתאריך "עשר השתים חרות בועידת נאום" :בגין מנחם 

 .בוטינסקי'ז

  1נאום בפתח הועידה הרביעית של חרות " עם חלופי ממשלה מה נעשה"בגין מנחם 

 .1450באוקטובר 

 0' עמ, 1451 בינואר 12 -, ה חרות עיתון" בעולם שינויים" :בגין מנחם. 

 

 

 :מסמכים ממשלתיים

 1421, ח מבקר המדינה"דו: משרד מבקר המדינה. 

 

 :מסמכים מפלגתיים

 "בוטינסקי'ארכיון מכון ז, 1452בינואר  12 -מתאריך ה "פרוטוקול ישיבת מרכז החרות. 

 הוצאת , "המצע והעקרונות: "תנועת החרות העברית מיסודו של הארגון הצבאי הלאומי

 .   1441, הארגון הצבאי הלאומי בארץ ישראל

 ארכיון , 1411 1-תיק ה. .145" מצע למדיניות חברתית כלכלית: "מרכז תנועת החרות

 .בוטינסקי בישראל'מכון ז
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