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קובץ מא מ רי ם זה מוגש בהוקרה לצבי יקותיאל ,המוכר לאוהביו הרבים בכינויו ״קותי״,
עם פרישתו מתפקיד מנכ״ל מרכז זלמן שזר ומזכ״ל החברה ההיסטורית הישראלית .ל א
רבים הם המקרים שבהם א ד ם מזוהה כל כך עם המוסדות שבראשם עמד ואותם ניהל
במשך עשרות שנים כמו במקרה של קותי.
קותי נולד בירושלים בשנת  .1945את השכלתו התיכונית קנה בבית הספר ״דוגמא״ וא ת
שירותו הצבאי עשה במסגרת גרעין נח״ל של תנועת ״בני עקיבא״ .במהלך השירות הוא
נשלח מטע ם התנועה לשמש מר בז של סניף ״בני עקיבא״ בתל אביב ושם התגלו כישוריו
כמחנך ,כמארגן וכ״איש של אנשים״ .לאחר השחרור מן הצבא החל ללמוד באוניברסיטה
העברית בירושלים בחוגים להיסטוריה של עם ישראל ולמדע המדינה ,ואז נחשף
לראשונה לעולמה המורכב ורב הגוונים של ההיסטוריה היהודית ,ולא פחות מכך  -גם
לעולמם של ההיסטוריונים החוקרים אותה .קותי למד תורה מפי טובי המורים שלימדו
באותה העת באוניברסיטה העברית ,ובין ה ס טודנ טי ם שעמם חבש א ת ספסל הלימודים
ועמם התרועע היו מי שלימים הפכו דמויות מובילות בחקר ההיסטוריה של עם
ישראל.
בתקופת לימודיו באוניברסיטה גילה קותי את כישרון המעשה שלו ואת רצונו לפעול
למען הכלל .הוא שימש סגן יו״ר הסתדרות הס טודנטי ם ,ובשנת  1973החל לעבוד כמרכז
פעולות החינוך של ״מרכז זלמן שזר״ ,שזה עתה נוסד .מכ אן ל א הייתה רחוקה הדרך
למינויו ,בשנת  ,1976למנהל המרכז ולמזכ״ל החברה ההיסטורית הישראלית .ספר זה
מציין אפו א יותר מארבעים שנות פעילות של קותי במרכז העשייה של ההיסטוריונים
בישראל.
מרכז זלמן שזר נוסד ביזמתם של היסטוריונים בכירים ,בני הדור הקודם ,לכבודו של
נשיא המדינה השלישי זלמן שזר ,שכהונתו הסתיימה ב מ אי  .1973מטרת המרכז הייתה
ונשארה להפיץ א ת ידיעת ההיסטוריה היהודית ולטפח תודעה היסטורית שתתרום לעיצוב
הזהות הלאומית .מייסדי המרכז סברו ,שכדי לקדם מטרות אלה אין די במחקר א קד מי
ובהוראת ההיסטוריה היהודית במסגרת האוניברסיטאות ,ויש ליצור לשם כך מסגרת
ארגונית מיוחדת שתפנה אל הציבור המשכיל ,ובמיוחד אל בני הדור הצעיר ואל העוסקים
בחינוך ובהוראה.
11

