משא הסברה

מאות ראשי רשויות ,מנהלים ,דוברים ואנשי הסברה השתתפו השבוע
בכנס ישע להסברה ותקשורת ( 2012עמ' אחורי)

שלנו

 | 297במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
סיוון תשע"ב |  45שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן

יש”עמדה

2

פה ושם
"ארובת קורח" ביצהר פה ושם

בימים אלה מתנהל ויכוח על נפשו
של מפעל ההתיישבות היהודית
באזור יהודה ושומרון .זהו ויכוח
פומבי בין הגישה שמאמינה
בהתיישבות ,בכוח פוליטי
ובהסברה כשלוש רגליים שעליהן
צריך המפעל הזה להישען כדי
להגיע לניצחון המערכה ,לבין
גישה הרואה בנבוט – כלומר באיום
בעימות פיזי  -כלי פעולה עיקרי
שעליו יש להתבסס .בישעמדה
השבוע – דברים שנשא יו”ר מועצת
יש”ע ,דני דיין ,בפתיחת כנס ישע
להסברה ותקשורת ובהם פירט
כיצד באמת ניתן להגיע לניצחון
המיוחל ,וכיצד ממש לא.

זמני השבת

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 19:13
תל אביב 19:29
חיפה 19:21

4

יציאה
20:30
20:30
20:37

כניסה
19:17
חברון
19:18
שכם
באר שבע 19:26

יציאה
20:30
20:31
20:30

על הפרשה קרח
ממונו של קרח
והמושג "פשיטת רגל"

ב

משנה במסכת כתובות (קח ע”ב)
נאמר“ :הפוסק מעות לחתנו ופשט
לו את הרגל ,תשב עד שילבין
ראשה; אדמון אומר :יכולה היא שתאמר
אילו אני פסקתי לעצמי אשב עד שתלבין
ראשי ,עכשיו שאבא פסק מה אני יכולה
לעשות ,או כנוס או פטור”.
המדובר הוא באדם אשר התחייב לחתנו
בזמן הקידושין לסכום מסוים לנדוניא ,אך
לפני הנישואין הודיע לחתנו שאינו יכול
לעמוד בהתחייבותו .לדעת חכמים רשאי
החתן לעכב את הנישואין עד שיקבל את
הנדוניא ואין כופים אותו לא לגרשה ולא
לשאת אותה ,ואילו לדעת אדמון ,שהלכה
כמותו ,אין החתן רשאי לעגנה ,וכופים את



הרב שלמה אישון

ראש מכון כת"ר לכלכלה עפ”י התורה

החתן לשאת אותה או לגרשה.
מדין המשנה הועתק המושג פשיטת רגל
גם לחוק ,ולדעת האגרות משה (חושן
משפט ח”ב סימן סב) ,עשוי להיות לו
תוקף הלכתי על פי הכלל של “דינא
דמלכותא דינא”“ :ולפ”ז הדינים שקבעה
המלוכה לאם אחד ירד מנכסיו ואין בכחו
לנהל עסק שלו שקורין פשיטת רגל
(בענקראט) והוא בעל חוב להרבה אנשים,
שימנו ועד של ג’ אנשים לחלק המעות
בעין וכל הנכסים לכל בעל חוב לפי סך
המעות שחייבין לו ואסור לשום בעל חוב
לתפוס בעצמו הוא מהדינים שנוגע לכל
אנשי המדינה וממילא הוי בזה לפסק
הרמ”א דינא דמלכותא דינא”.
המשך בעמוד 3
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מירושלים לסמרקנד ובחזרה
סיפורי ארץ ישראל
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יש”עמדה

דרך הניצחון
המשך מעמוד השער

פה ושם

בשיתוף מרכז סיור ולימוד אלון מורה

"ארובת קורח" ביצהר
נתנאל אלינסון
יהםַ .ו ִּת ְפ ַּתח
ַ“ו ִּת ָּב ַקע ָה ֲא ָד ָמהֲ ,א ֶׁשר ַּת ְח ֵּת ֶ
יהם,
תּ-ב ֵּת ֶ
יהַ ,ו ִּת ְבלַ ע א ָֹתם ְו ֶא ָ
תּ-פ ָ
ָה ָא ֶרץ ֶא ִ
ל-ה ָא ָדם ֲא ֶׁשר לְ ק ַֹרחְ ,ו ֵאת ּכָ ל-
ְו ֵאת ּכָ ָ
ָה ְרכּוׁש” (במדבר ט”ז ,לב).
למרגלות היישוב יצהר שבשומרון ,מצוי פיר אנכי
עמוק ביותר הנראה “ -ללא תחתית” .בור זה
מכונה “ארובת קורח”.
הארובה פעורה בלב סלע הקירטון שבונה את
רכס יצהר ,היא רחבה מאוד ומתרסקת לתהום
של  90מטרים! שם המקום“ -ארובת קורח” הוא
בעקבות סיפור דומה להפליא למעשה בליעת
האדמה את קורח ועדתו-
בשנות הארבעים (של המאה העשרים) יצא
אחד הפאלחים של הכפר עצירה אל קבלייה
לעבד את חלקתו שבמעלה ההר ,ועמו צמד
שוורים ומחרשה .לעת ערב משבושש לשוב אל
ביתו יצאו אשתו וילדיו לחפשו -אך לא מצאוהו.
כאילו בלעה אותם האדמה...
רק עם בוקר נתבררה האמת המחרידה -אכן

בלעה אותם האדמה ...באמצע המדרון המעובד
בתבואה ,מקום שרק אתמול היתה בו חלקת
השדה ,נראה ממרומי הכפר פיו המעוגל והאפל
של בור ענק .בתחתית הבור ,בעומק של כ 90
מטרים היו מוטלות גוויות הפאלח ושווריו.
תופעות גיאולוגיות ייחודיות ברכס יצהר ,בשילוב
רעידת האדמה שהתרחשה באזור ב,1927

+

+

“המערכה על עתידה של מדינת ישראל
ונצחיותו של מפעל ההתיישבות ביהודה
ושומרון ,טעונה שילוב של שלוש דרכי
פעולה יחדיו.
הראשונה – התיישבות .אי אפשר בלעדיה.
אם לא נמשיך ונקדם מסה של יהודים אל
שומרון ויהודה ,לא נצליח .זהו תנאי הכרחי,
ויש להדגיש אותו מחדש דווקא בימים אלה,
שבהם יש נטייה מצד גורמים מסוימים לזלזל
בו“ .אז מה אם הרווחנו עוד איזו שכונה או
עוד איזה חצי יישוב?” ,הם שואלים“ .בסדר,
אז פה בונים אבל שם ,לא!” – נכון ,ודאי היינו
רוצים שיבנו יותר ,הרבה יותר ,אבל בשום
פנים ואופן אל לנו לזלזל בהישגים אלה .כבר
היום ,עלינו לדעת ,אחד מכל עשרה יהודים
במדינת ישראל גר מעבר לקו הירוק .זהו
נתון מדהים .עצם הישיבה באזורים אלה הוא
שהופך את הריבונות התיאורטית שלנו על
הארץ לדבר מעשי .הוא שהביא את מפעל
ההתיישבות אל סף ה”בלתי הפיך” .אפילו
דיפלומטים זרים במדינות אירופאיות שאינן
אוהדות את ישראל ,כבר מבינים שמדינה
פלסטינית ככל הנראה לא תקום כאן.
אמת ,גם הסרבנות הפלסטינית תרמה לכך
תרומה לא קטנה ,אבל גם הנוכחות שלנו יש

לה השפעה אדירה על העניין.
דרך הפעולה השנייה היא השימוש בכוח
פוליטי .כוח זה חיוני כדי לשמור על נוכחותנו
ביהודה ושומרון ולעתיד המדינה ,אך יש
לדעת להשתמש בו נכון .ככל שהכוח
הפוליטי שלך גדול יותר ,עליך לדעת
להשתמש בו בזהירות וצריך לדעת גם מתי
ואיך לא להשתמש בו .בחודשים האחרונים
מהדהדת לה במרחב הציבורי השאלה
– עד כמה תרמו פעילים מסוימים מקרב
ההתיישבות המשחקים במגרש הפוליטי,
לעובדה שבממשלת ישראל יושבת כעת
מפלגת מרכז-שמאל .לצערנו ,ככל הנראה
תרומה זו איננה מעטה.
והזרוע השלישית היא פעולת ההסברה.
במשך שנים ארוכות מדי זלזלנו בחשיבותה
ובחיוניותה ,ועלינו לשמוח כי ההתיישבות
כולה שינתה גישה לגביה .אם בעבר עסקנו
רבות בהצהרות על “התנחלות בלבבות”
(גם אם לא הצלחנו לעשות זאת ואולי
לפעמים עשינו בדיוק ההפך בלא מעט
הזדמנויות) ,הכיוון היום צריך להיות שונה.
עלינו להתנחל במוחות ,בראשים .ואת זאת
אנו עושים באמצעות אותן עובדות ותובנות
שאנו מפיצים .כאשר אנשים מבחינים

בעוצמתה של ההתיישבות ,הם לא אוהבים
אותה יותר ואולי אפילו פחות ,אך הם מבינים
שהפתרונות שהם מציעים אינם רלוונטים
עכשיו ,או שלא יהיו רלוונטים בעוד כמה
שנים ,וזה הישג חשוב מאוד.
בימים אלה מתנהל ויכוח על נפשה של
ההתיישבות ,ויכוח שאין טעם או צורך
לטשטש אותו ,בין הגישה שמאמינה בשלוש
הפעולות המשולבות האלה לבין גישה
שחושבת שהרגל העיקרית שעליה צריכה
ההתיישבות להישען היא רגל הנבוט .הם
חושבים שאנחנו ננהל מאזן אימה מול
החברה הישראלית ובצורה כזו נפחיד את
הישראלים ,נפחיד את הממשלה ונכריע את
המערכה.
אי אפשר בו זמנית גם לנהל מאזן אימה מול
החברה הישראלית וגם לנסות להשפיע
עליה .אי אפשר לומר לאזרחי ישראל –
“אנחנו רוצים לשכנע אתכם ,אבל אם לא
נצליח ,נכניס לכם נבוט בראש” .הטיעונים
שלנו בעד המפעל החשוב הזה הם כל כך
חזקים והצדק שלנו כל כך מוחלט ,שזה
פשוט לא הגיוני להחליף אותו בנבוט”.
דברים שנשא יו”ר מועצת יש”ע ,דני דיין,
בפתיחת כנס ישע להסברה ותקשורת.

הובילו להתמוטטות שכבת הסלע הדקה
שכיסתה את התהום במשך שנים ארוכות.
שמו הנוסף של הבור“ -בור הציפורים” ניתן לו
בזכות תופעת טבע ייחודית המתרחשת בבור
בשעת השקיעה -השעה בה חוזרות הציפורים
אל קיניהן.
על דפנות הבור מקננות עשרות ציפורים מסוג
“קאקים” .הקאקים חגים מעל הבור ,ולפתע,
אחד אחד הם אוספים את כנפיהם וצוללים
כאבן ,במהירות מסחררת לעבר הבור .למתבונן
מן הצד הם נראים ככדורים שחורים הצוללים
ללא מעצור ישר אל תוך הקרקע! למעשה
עומקו הרב של הבור מאפשר לציפורי הקאק
להיכנס במהירות גבוהה ובצלילה אנכית אל
תוך הבור ,ורק לקראת הקן הן פורסות כנפיים,
ועוצרות בדייקנות מפתיעה ליד דרגש הסלע
עליו הם מקננות.
מסלול לבור הציפורים -מגבעת שלהב”ת
שביישוב יצהר נרד צפונה דרך עפר מפותלת.
דרך העפר יורדת במורד ההר ולאחר מספר
פיתולים מגיעה לבמת סלע עם תצפית יפה.
מהתצפית יורד שביל רועים באורך  300מטרים,
מסומן בסימון דהוי (שחור) עד לבור הציפורים.

טיולי איכות ,לכל גיל ,עם “חלקת השדה” מרכז סיור ולימוד אלון מורה02-9973106 -
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\\ יש”ע שלנו

ממונו של קרח והמושג "פשיטת רגל"
הביטוי “פשט לו את הרגל” בו השתמשו חז”ל
במשנה לציון מצב בו אין לאדם מהיכן לשלם,
הינו ביטוי ייחודי .ר’ יוסף חיים ,בעל הבן איש
חי ,מבאר (בשו”ת תורה לשמה סימן שצב)
שחז”ל השתמשו בביטוי זה בעקבות לשון
התורה ביחס לממונו של קרח.
בפרשתנו ,כאשר מתארת התורה מה בלעה
האדמה כאשר פצתה את פיה נאמר“ :וַ ִּת ְבלַ ע
א ָֹתם וְ ֶאת ָּב ֵּת ֶיהם וְ ֵאת ּכָ ל ָה ָא ָדם ֲא ֶׁשר לְ ק ַֹרח
וְ ֵאת ּכָ ל ָה ֲרכּוׁש” ,אולם בפרשת עקב ,מתואר
הדבר בסגנון קצת שונה“ :וַ ִּת ְבלָ ֵעם וְ ֶאת
ָּב ֵּת ֶיהם וְ ֶאת ָא ֳהלֵ ֶיהם וְ ֵאת ּכָ ל ַהיְ קּום ֲא ֶׁשר
ְּב ַרגְ לֵ ֶיהם” ,במקום המילים “כל הרכוש”
שבפרשתנו ,משתמשת התורה בפרשת עקב
במלים “כל היקום אשר ברגליהם” .על פי
דברי חז”ל במסכת סנהדרין (קי ע”א) רומזת
התורה במילים אלו על ערכו של הממון‘ :ואת

המשך מעמוד השער

על הפרשה קרח

כל היקום אשר ברגליהם’ ,אמר רבי אלעזר:
זה ממונו של אדם ,שמעמידו על רגליו.
על הפסוק בקהלת“ :עשר שמור לבעליו
לרעתו” ,דורש רבי שמעון בן לקיש בגמרא
בסנהדרין שם“ :זה עשרו של קרח”“ ,שעל ידי
רוב ממונו נתגאה ונטרד מן העולם” (רשב”ם
פסחים קיט ע”א) .כפי שמצאנו בקרח ,אכן
עלול הממון להוריד את האדם לשאול
תחתיות ,אך בה בשעה מלמדת אותנו התורה
שכאשר אדם יודע כיצד להשתמש בממונו –
הוא זה המעמידו על רגליו.
על פי זה מבאר בעל הבן איש חי מדוע
השתמשו חז”ל בביטוי “פשט לו את הרגל”:
“ולכן זה שאין לו ממון פושט את הרגל לומר
שהוא רגליו פשוטות ומושכבות כי אין לו
ממון כדי להעמיד רגליו כי הממון הוא
המעמיד את האדם על רגליו”.

לכך יש להוסיף את דברי השפת אמת
הכותב שמצוות הצדקה היא המביאה לכך
שממונו של אדם יעמידו על רגליו .השפת
אמת מבאר שיש בכוחו של אדם להגיע
לדבקות בקב”ה ע”י נכסיו – כאשר משתמש
בהם לנתינה ולנדבה ובאופן זה ממונו
מקרבו לקב”ה.
האדם המאמין מכיר בכך שהקב”ה הוא “קונה
שמים וארץ” ,ורכושו אינו קנוי לו באופן
מוחלט .הוא אינו תולה בעצמו את הצלחתו
הכלכלית ומתוך כך אינו בא לידי גאוה .אדם
כזה אינו רואה עצמו כבעלים של הרכוש
שברשותו אלא כאפוטרופוס המחויב לנהוג
ברכוש בהתאם לרצונו של המפקיד .על כן
ישכיל להשתמש ברכושו על מנת לעשות
נחת רוח ליוצרו ,וממונו “יעמידו על רגליו”
ויביאו לדבקות בקב”ה.
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סיפורי ארץ ישראל
תוך הילוך בסמטאות השוק,
נתקל בן עמי לפתע באיש יהודי,
שנפל למקום זה כאילו
מעולם אחר

ה

שוק העתיק בסמרקנד הוא אחד
המקומות הססגוניים והרועשים
ביותר באוזבקיסטן ,אשר בדרומה
של ברית המועצות לשעבר.
בשוק תערובת מיוחדת במינה של
ארכיטקטורה ,צבעים ותמונות ,המון אדם
ססגוני ופעלתן :איכרים אוזבקים כבדי צעד
ונשותיהם הלבושות בגדי משי ,טג’יקים
מלוכסני עיניים ובעלי זקנים מדובללים,
תורכים ,פרסים מונגולים וביניהם גם מוכרי
שטיחים ,אריגים ובדי כותנה צבעוניים –
יהודים בוכרים ,בנים לשבט יהודי מופלא
ושורשי שמקצוע זה של סוחרים עבר להם
בירושה מדורי דורות.
תוך הילוך בסמטאות השוק ,נתקל בן עמי
לפתע באיש יהודי ,שנפל למקום זה כאילו
מעולם אחר .על המדרכה הצרה ממש מולו,
עמד יהודי זקן ,קומתו מעל לבינונית ,אך
שחוחה מרוב שנים ,זקנו לבן וקצר ,פניו
חרושות קמטים ועיניו כחולות סמוקות .לבוש
היה מעיל שחור ארוך ,דהוי וישן ,ולרגליו
חצאי מגפיים בלות .הוא עמד מאחורי דלפק
קטן שבעצם תלוי היה על גופו בעזרת חגורת
עור רחבה ,ומכר מיני סדקית.
לא היה לו ספק – אין זה יהודי מקומי,
בוכרי ,אלא יהודי “אשכנזי” ,אירופי שעמד
שם לבדו ,מעורר רחמים ונדמה היה כאילו
איש לא ניגש לקנות ממרכולתו .הוא ניגש
אליו ואמר באידיש“ :שלום עליכם ,רב
יהודי” .הזקן ,ששקוע היה בתוך עצמו,
כמעט ניתר ממקומו לשמע קולו של בן עמי
ועוד יותר נדהם בראותו אותו :איש צעיר
ממנו בהרבה ולבוש בגדי תייר זר .הוא נעץ
בו עיניים חשדניות וענה בזהירות ובלחש:
“עליכם שלום”.
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מי
רושלים לסמרקנד ובחזרה
אבישי דגן

בן עמי שאל“ :רב יהודי ,מה יש לך למכור?”
הוא הצביע על סחורתו :שרוכי נעליים,
סיכות ראש לנשים ,בקבוקוני בושם זול,
מסרקים ,גפרורים ,נעצים ועוד .בן עמי נטל
זוג שרוכי נעליים ותוך כדי בדיקת אורכם
שאל“ :נו ,ומה שלומו של יהודי?” השיב
הזקן“ :יאמר נא כבודו  -מאין הוא ומה הוא
עושה כאן?” ענה לו בן עמי“ :מארץ ישראל
אני ,ולכאן באתי לשם טיול” .נשען היהודי
הזקן אחורה ,הפליט “אוי” ארוך וממושך
ואז סיפר ,במשפטים קצרים ,את סיפור חייו:
יליד עיירה ליד וילנה ,למד בחדר ובישיבה,
“התפקר” במקצת והצטרף לתנועת הנוער
של הציונות הדתית בעיירתו ,אח”כ עבר
לגור בוילנה ,העיר הגדולה ,שבה עשה חייל
במסחר ובטקסטיל ,התחתן ,התעשר ,הקים
בית יהודי ,נולדו בנים ובנות .היה ציוני
פעיל ,תרם לכל המגביות למען החלוצים
בארץ ישראל ,לא עלה לארץ ,לא רצה לעזוב
את עסקיו הפורחים ,פרצה המלחמה...
שניים מבניו נהרגו בחזית בשורות הצבא
האדום .הוא ,אשתו ובן קטן נדדו לסיביר,
שם הלשינו עליו כי היה בשעתו “סוחר גדול
וציוני פעיל” ,אסרו אותו והושיבוהו במחנה
עבודה בצפון הרחוק.
“המחנות 13 ...שנה ישבתי שם ,עבדתי בפרך,
חטבתי עצים ,כריתי פחם והנחתי אדני רכבת.
הסתכל בי ,בעוד שנה אהיה בן  ”...65הסתכל
בו בן עמי מקרוב“ ...כן ,כן ,אני יודע איך אני
נראה ,כקשיש בן שמונים .זהו שכר הלימוד
ששילמתי במחנות ...לאחר שמת אותו רשע
– סטאלין ,שוחררתי .הרשו לי ולאשתי לגור
רק כאן בסמרקנד ,וזאת פרנסתי”.
הזקן המשיך“ :קרובים וידידים לי בישראל,
אך זה שנים רבות חלפו מאז נגליתי להם,
ליבי איתם ,בני עובד עתה כמנהל רדיו
ואלקטרוניקה במפעלים גדולים בצפון
סיביר .פעם בא אליי לסמרקנד וסיפר לי כי
שם הוא קולט יפה את שידורי הרדיו מישראל
ושומע חדשות ,ואל תתפלא ,אדוני ,הרי את
בני חינכתי בעצמי ונטעתי בו אהבה לארץ
ישראל ולעם ישראל”.
“בין השאר סיפר לי בני ,כי אדם ששמו ושם
משפחתו ממש כשלי נתמנה לתפקיד חשוב
ביותר בממשלת ישראל .אמרתי לבני :יודע
אתה יקירי ,אני בטוח כי זהו בן דודי ,שעלה
לארץ ישראל והיה מראשוני חלוציה עוד
לפני ארבעים שנה .ומה דעתך ,אדוני?” ,שאל
את בן עמי“ ,הייתכן הדבר?”.
בן עמי ענה“ :כן ,רב יהודי ,אפשר לומר
בבטחה כי בן דודך הוא כיום בתפקיד דומה
לשר בישראל”.
היהודי תלה בבן עמי את עיניו היפות
והעצובות ,כשדמעות זולגות מהן לאיטן
ומלמל“ :נו ...שהחיינו וקיימו והגיענו לזמן
הזה” .הוא קינח דמעותיו במטפחת מקומטת
והוסיף“ :כשתבוא לישראל ,נשק לו בשמי,
ואני כאשר אבדתי אבדתי .לכתוב לו אני פוחד,
לא בגללי אלא בגלל בני היחיד ,עבודתו כה
אחראית ,מעמדו כה עדין – שמא אזיק לו”.

“כאשר תחזור ארצה ,אמור לבן דודי וליתר
היהודים ...נו....זאת תמסור להם ”...וכאן
החל הרוכל לזמזמם את התקווה ולא יסף כי
הדמעות חנקו את גרונו.
אסף בן עמי את כל ה”מציאות” שקנה ,נתן
לרוכל היהודי את המגיע לו וכפל כפליים,
לחץ בחוזקה את ידו הרזה והגרומה ואמר
לו“ :מסור אמסור לבן דודך ולכל בית
ישראל את פריסת השלום ממך ,מאשתך
ומבנך שבצפון סיביר”.
שנתו של בן עמי נדדה אותו הלילה ,דמותו
וסיפורו של הרוכל הזקן לא הרפו ממנו ,בייחוד
משום דמיונו המפליא לאביו .מחשבה מוזרה
החלה רודפת אותו :הרי זה רק מקרה ,שאני
מטייל כאן כאורח זר בשוקי אסיה התיכונה,
ומהלך לי להנאתי בדרך המשי ,שאילולא
היה אבי ציוני ואילולא החליט לברוח לפני
כ 40-שנה לארץ ישראל ,הייתי היום תושב
ברית המועצות – כמובן ,אילו יצאתי חי מכל
מה שעבר על בני דורי ,מן הרעב ,המאסרים
והמלחמות ונוראה מכל – השואה.
אך מי הוא בן עמי? ואיך התגלגל
לסמרקנד?
אזרח מדינת ישראל הוא ,אך במובן מסוים
גם יהודי סובייטי .נולד הוא ברוסיה ,בליל
חורף ,בראשית שנות ה .20-אביו היה רדוף
על ידי אנשי הבולשת שחיפשו אחריו עקב
היותו “סוחר וציוני” .החיים היו קשים ,הרעב
והקור גדולים .כשהיה בן עמי בן  ,3החליט
אביו לצאת מברית המועצות .עוד מנעוריו
היה חבר בתנועה הציונית ועתה החליט
בכל מחיר ,גם בסכנת נפשות ,להציל את
עצמו ואת משפחתו ולבנות חיים חדשים
בארץ ישראל .לילה אחד עבר אביו את
הגבול ללטביה ומשם מצא את דרכו לארץ
המובטחת .אמו ,שהתגרשה מאביו למראית
עין ,השיגה רשיון לצאת עם ילדיה הקטנים
את ברית המועצות.
ב 1924-עלה בן עמי עם משפחתו בנמל
אודסה על סיפון האוניה הסובייטית “לנין”
וכעבור ימים מספר הגיעו לנמל יפו ,שם
חיכה להם אביו .ימי ילדותו ונערותו עברו
עליו בת”א הקטנה הנבנית על החולות לחוף
הים .הוא גדל כצבר לכל דבר .בהיותו בן 15
נקלע אל הראשונה במלחמות אשר עברו
על בני דורו ,גוייס ל”הגנה” ונשלח להגן על
המושבות היהודיות מפני התקפות הערבים.
בתחילת המלחמה הוא התנדב ליחידות
יהודיות בצבא הבריטי ושירת במצרים,
במדבר הערבי ובאיטליה .בסוף המלחמה
ולאחריה נפגש עם שרידי מחנות ההשמדה.
במרוצת שנות ה 60-זכה לשהות כמה פעמים
בברית המועצות זמן די ממושך ,חווה חוויות
רבות ,אך החזקות מכולן היו חוויות יהודיות,
כמו זו אשר עברה אליו בפגשו את אותו זקן
יהודי ,אי שם בשוק הססגוני של סמרקנד.
מעובד מתוך הספר בין הפטיש והמגל נסיון
אישי בקרב יהודי ברית המועצות ,מאת
לובה אליאב ז”ל (“בן עמי” )...השבוע מלאו
שנתיים למותו.

מראה אחורית

המאבק עם עצמנו הוא שיקבע .מיד לאחר מלחמת ששת הימים היה עלינו לשים
ללעג ולקלס כל ציוץ של חוסיין בדבר קדושתם ההאשמית של "השטחים" הללו.
אילו כך עמדנו ,היה הדבר חודר בהכרח גם אל תודעת העמים והממשלות .אלא
שעמדתנו היתה ההיפך הגמור מכל זה .ולא רק כלפי חוץ אלא גם בקרבנו פנימה.
רק משום כך הגענו גם לתופעות ,כגון אותו סימפוזיון שבו עמד איש־רוח מובהק
ולוחם חירות כפרופסור פיטהארט הצ'כי וסיפר לנאספים ,בארשת רצינית גמורה,
כמה שמחה נפשו שעה שחבר ישראלי אמר לו כי הוויכוח בעניין הגבולות החדשים
בישראל הוא ויכוח בין שוחרי מוסר ובין שוביניסטים .ואיש מבין הנאספים
בסימפוזיון לא קם לומר לו לפרופסור האורח כי אותו ישראלי שאמר לו כך הוא
כסיל ,וכי גבולות אלה הם ערובה לנו שלא נצטרך לעמוד בהתנגדות פאסיבית,
כדוגמת הצ'כים ,נגד כובש ערבי .איש לא קם להסביר לו לפרופסור פיטהארט כי
יש לנו כל היסוד להאמין שמיעוט ערבי זה במדינת ישראל הריבונית – אחוז אחד
זה של האומה הערבית בעלת ארבע־עשרה המדינות הריבוניות – יהיה לא שורש
הסתאבות לנו אלא סופו להיות מופת עולמי.
(המשורר נתן אלתרמן ,איש ארץ ישראל השלמה" .מעריב")18.4.1969 ,
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ילדים שלנו

ישראל
בעם
מופת
דמויות
יהושע חנקין
ראשית שנת תרפ"א ) ,(1921ביירות ,לבנון .לביתה של משפחת סורקוס מגיע אורח
לא שגרתי .יהושע חנקין ,שכבר כמה שנים עוסק בנועזות גדולה בקניית קרקעות
בארץ ישראל ,על אף שהוא לא אדם עשיר כלל וכלל.
חנקין ניגש ישר לעניין" :אדון סורקוס ,שמעתי שאתה מציע למכירה קרקעות
ששייכות למשפחתך בעמק יזרעאל?".
"אכן ,כך הדבר" ,משיב לו בעל הבית המכובד.
"ברצוני לרכוש שישים אלף דונם .עבור שטחים אלו אשלם לך שלוש מאות אלף
לירות .אעביר אליך את הכסף בהקדם".
לאחר שהעסקה נסגרת ,יוצא חנקין חזרה לארץ ישראל ,כשמחשבה אחת מטרידה
אותו ללא הרף :מניין ישיג כעת שלוש מאות אלף לירות ,הרי פרוטות בודדות מצויות
בכיסו.

www.myisrael.org.il
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יהושע חנקין מגיע אל ד"ר ארתור רופין ,שמנהל את ההתיישבות בארץ ,ומספר לו
על אודות העסקה .תחילה נדהם ד"ר רופין ונבהל" :מנין הכסף?" .חנקין קם ואומר
לו :אם תחליטו בשלילה והקניה תבוטל  -אבדתי כאשר
אבדתי .אבל תקומה לאדמה לא תהיה עוד .אנו מוכרחים
לאחר היסוסים מסוימים מחליט דירקטוריון הקרן ,ב –  11באפריל ,1910
לקנות עתה ,ולא  -נאחר את המועד.
להעלות את האשראי שנתנה ל"הכשרת היישוב" לכדי  250,000פרנק,
קופתה של "הכשרת היישוב" ריקה .רופין מבקש את
לשם רכישת קרקעות ופרצלציה .הקניה מקבלת תוקף ,אך חנקין לא נעצר
עזרת הקרן הקיימת בצורת הלוואה למימון-ביניים
בזה ,אלא מחליט להרחיב עוד את הבעלות היהודית בעמק :באותה שנה
של העסקה – כסף שיוחזר לה בריבית מסוימת
נרכשים עוד שמונים ושישה אלף דונם ,ועליהם מקימים את עין חרוד ,תל
לכשיימכרו האדמות.
יוסף ,גבע ,בית אלפא ,חפצי-בה ,כפר יחזקאל ,גניגר ,תל עדשים ונהלל.



תקוה דגן

יהושע חנקין נולד באוקראינה בשנת  1864וגדל בכפר קטן הסמוך לקרמנצ'וג .בעקבות 'הסופות בנגב' הצטרפה
משפחתו ל'חובבי ציון' ועלתה ארצה בשנת  .1882אביו היה ממייסדי ראשון לציון .חנקין נישא לאולגה בלקינד ,שליוותה
אותו ותמכה בו בכל מפעליו .בשנת  1890החל ברכישת אדמות מערבים ומכירתן לצורך התיישבות יהודית .להצלחתו
תרמו היכולת שלו לפתח קשרים טובים עם בעלי קרקעות ערביים ופלחים וההיכרות שלו עם שפתם ומנהגיהם.
לאחר חמישים שנים של פעילות ,היה חנקין לרוכש הקרקעות הגדול ביותר בארץ-ישראל  -יותר ממליון דונם
נגאלו בעזרתו ,הוא רכש שטחים גדולים וגם קטנים בכל רחבי הארץ.
יהושוע חנקין נפטר בתל אביב בשנת  ,1945ונקבר ליד רעייתו אולגה ,על הר הגלבוע.
המוציא לאור:
בית הדפוס  11גבעת שאול ,ירושלים 95477
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662
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עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :שיראל בלייכר 052-8903906
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
תמונות :מרים צחי ודביר רביב
בע"מ לתגובותperla@myesha.org.il :
הפקה:

זהה את

הדמות
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עליכם לזהות את הדמות המפורסמת
מעם ישראל ולשלוח את הפתרון
לפקס .02-6516662
או למיילita@myesha.org.il :
בהצלחה רבה!

ילדים שלנו

שלום ילדים יקרים!

פתרון החידה הקודמת :יהושע חנקין.
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כנס ישע להסברה ותקשורת
[ ] 2 0 1 2

"כדי לעשות הסברה נכונה ,המתנחלים חייבים מסר אחיד ,חד וקליט"
ארנון פרלמן ,יועץ תקשורת

"הפלסטינים במצב כלכלי קשה ,ולכן על ישראל לכפות עליהם פתרון"
אהוד יערי ,פרשן ערוץ  2לענייני ערבים

"הסברה היא קודם כל הפצת מידע חדש ,שנוטע ספק קטן
בלב השומעים"

"מי שרוצה להצליח בעבודה מול התקשורת ,חייב להכיר את כללי המשחק"
חיליק שריר ,סמנכ"ל חברת החדשות של ערוץ 2

ישראל מידד ,מרכז מורשת בגין

"העולם לא ימהר להעניק לפלס
טיניםהמאת הזכות להגדרה עצמית לאומית"
ד"ר אסף מלאכי,
כללה למדינאות

"המתיישבים משפיעים יותר מכל גורם אחר על קביעת גבולות ארץ ישראל"
דני איילון ,סגן שר החוץ

"להתנחל במוחות באמצעות עובדות ותובנות ,חשוב כיום יותר
מהתנחלות בלבבות"
דני דיין ,יו"ר מועצת יש"ע

"איש הסברה שאינו פעיל ברשתות חברתיות ,חוטא לתפקידו"
רוני ארזי ,דובר מועצת יש"ע

"היכן שלבו של עם ישראל נמצא ,שם תהיה ריבונות ישראלית"
תמר אסרף ,דוברת המועצה האזורית בנימין

"השיטה הכי טובה לעשות הסברה היא קודם כל להקשיב לצד השני"
יגאל דילמוני ,סמנכ"ל מועצת יש"ע

תודה
8

לראשי הרשויות ,לראשי הארגונים ,לדוברים ,לאנשי התקשורת ולמשתתפים הרבים
שהגיעו לכנס ישע להסברה ותקשורת  .2012יחד נלמד ונצליח.
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