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Asher Yahalom

From: >Sonia@jabotinsky.org<בוטינסקי 'מכון ז

Sent: 13:34 2013יוני  06חמישי יום
To: Undisclosed recipients:

Subject: 2013יוני  -מידעון מעודכן  : לתשומת לבכם

  

  )06.2013"ג (שעסיון ת◇ מידעון ◇ מכון ז'בוטינסקי בישראל 
  

  

  חודש הספר הלאומי

  מכו� ז'בוטינסקי הוציא לאור בשבועות האחרוני� כמה ספרי יסוד בקורות תנועת ז'בוטינסקי.

  בי� הספרי� הללו:

 �  , בעריכת ד"ר משה הלוי12121212איגרות ז'בוטינסקי, כר� איגרות ז'בוטינסקי, כר� איגרות ז'בוטינסקי, כר� איגרות ז'בוטינסקי, כר

  , בעריכת ד"ר מינה גראורימי הצה"ר, כרונולוגיה של התנועה הרביזיוניסטיתימי הצה"ר, כרונולוגיה של התנועה הרביזיוניסטיתימי הצה"ר, כרונולוגיה של התנועה הרביזיוניסטיתימי הצה"ר, כרונולוגיה של התנועה הרביזיוניסטית

  , מאת חיי� לזר ליטאימצדה של ורשהמצדה של ורשהמצדה של ורשהמצדה של ורשה

  , בעריכת יוסי אחימאיראב"א אחימאיר והציונות המהפכניתאב"א אחימאיר והציונות המהפכניתאב"א אחימאיר והציונות המהפכניתאב"א אחימאיר והציונות המהפכנית

  ועוד... ועוד...

 

  

 

המכו� מכריז על חודש יוני כעל חודש הספר הלאומי בי� כתליו, שבו יוצעו ספרינו החדשי�, כמו 
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  ג� ספרי� ישני� ומשומשי�, במחירי� מוזלי� במיוחד, לכל המעוניי�.

, 03$5287320לפרטי� נוספי� על הספרי� ומחיריה�, נא לפנות למזכירות המכו�, סוניה טל' 

  . Sonia@jabotinsky.org   4שלוחה 

זוהי הזדמנות גדולה לכ�, ידידינו, להעשיר את ספרייתכ� בספרי איכות לאומיי�, במחירי 

  מציאה.

ג� לבקר וג� לרכוש ספרי� שאינ� בנמצא ברשתות השיווק (סטימצקי וצומת  –בואו למכו� 

  ) ולא בחנויות הספרי� הרגילות.ספרי�

  אל תחמיצו את ההזדמנות!

�  

  הא� נפתרה תעלומת רצח ארלוזורוב?

היה הרצח המפורס� ביותר בתולדות הישוב היהודי  1933ביוני  16 $רצח ד"ר חיי� ארלוזורוב ב

ישראל. למרות חקירות עומק פליליות, דיוני� בבתי משפט בערכאות שונות וועדת חקירה $באר/

לא  –כתית לא נפתרה התעלומה: מי היו הרוצחי�? נקבע כמוב� רק מי לא היו הרוצחי� ממל

  סטבסקי ולא רוזנבלט, חברי התנועה הרביזיוניסטית, קרבנות עלילת הד�. 

במרוצת השני� העלו חוקרי� והיסטוריוני� הצעות שונות ומגוונות לזהות הרוצחי�, חלק� 

והסופר אריה יצחקי יציג, לדבריו, בערב במכו� ז'בוטינסקי,  ההיסטוריו� הצבאי  הזויות לחלוטי�...

  את פתרונו המקורי לתעלומה.

יקד� לו החוקר, ההיסטוריו� והעיתונאי שלמה נקדימו� בהרצאתו על שלוש סופות שאירועו בירח 

הא�, רצח חיי� ארלוזורוב וההתקפה על $סיוו� ואות� הוא חקר לעומק: רצח הרב ישראל דה

  "אלטלנה". ספינת האצ"ל

  את האירוע ינחה ויפתח בדברי� מנכ"ל המכו� יוסי אחימאיר, בנו של "הנאש� השלישי".

. מומל/ להירש� 18.00החל בשעה  13.6.13הערב יתקיי� במוזיאו� ז'בוטינסקי, ביו� חמישי, 

  .4, שלוחה 5287320$03, טל' Sonia@jabotinsky.org  מראש אצל סוניה

  



3

  



4

 

 


