כנס ישע 2013

מאות אנשי תקשורת ,הסברה ועשייה השתתפו השבוע בכנס ישע להסברה ותקשורת 2013
(עמ' )2

שלנו

 | 345במה תורנית אידאולוגית ומעשית לחיזוק אחיזתנו בארץ
תמוז תשע"ג |  46שנים לשחרור ירושלים יש"ע והגולן
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כתובת בלעם בן בעור
פה ושם

פה ושם

יש”עמדה

כנס יש”ע להסברה ותקשורת נערך השבוע
(ב’) במלון לאונרדו בירושלים ,זו השנה
השלישית ברציפות .בכנס השתתפו כ300-
איש בהם ראשי רשויות ,אנשי תקשורת,
דוברים ,ראשי ארגונים ואנשי הסברה
בהתיישבות .בהרצאות ובפאנלים השונים
השתתפו השנה שר הכלכלה נפתלי בנט,
סגן שר החוץ זאב אלקין ,העיתונאים
הבכירים ירון דקל ,אילנה דיין ,וג’קי חוגי,
כתבי ההתיישבות רועי שרון מערוץ ,10
יהושע בריינר מוואלה ,עמיחי אתאלי
ממעריב ועקיבא נוביק מידיעות אחרונות וכן
שלמה בלס מחברת “רוגטקה” .נאומיהם
המדיניים של השר בנט וסגן השר אלקין
בפתח הכנס הצליחו לעורר גל נרחב של
תגובות בישראל וגם ברשות הפלסטינית.
השבוע בישעמדה ובעמוד האחורי – סיכום
האירוע במלים ותמונות.

השבת
זמני השבת
זמני

המשך בעמוד הבא
כניסה
ירושלים 19:12
תל אביב 19:29
חיפה 19:21

טכנולוגיה
ללימוד

יהדות
ותורה

יציאה
20:30
20:32
20:34

כניסה
19:17
חברון
19:18
שכם
באר שבע 19:25

יציאה
20:29
20:31
20:30
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מה קורה בנגב?
ישראל שלי

אורי צבי גרינברג
דמויות מופת בעם ישראל

על הפרשה בלק
הרב משה אודס

בלעם והבית היהודי

רב היישוב צופים

מלחמה בשלוש חזיתות
במפלתם של סיחון ועוג בפרשה הקודמת
התברר לעמים כי לא ניתן להכניע את ישראל
בכח החרב ,אף לא ע”י עליונות צבאית.
בהזמנת בלעם ,ניסו אויבי ישראל אסטרטגיה
חדשה בניסיון להשמדתו; מזקני מדין נודע
שכוחו של משה מנהיגם בפיו; “אמרו :אף אנו
נבא עליהם באדם שכחו בפיו” ויקללם (רש”י,
במדבר כ”ב ,ד’) .ברם ,גם בכך נחלו כשלון.
במעבר חד מברכותיו של בלעם ,עוברת
התורה לתיאור הזנות של בחורי ישראל עם
בנות מואב ומדין ,שהביאה למותם של עשרים
וארבעה אלף איש במגיפה .באופן מפתיע
מתברר כי מאחורי מזימה זו עמד לא אחר
ָאל
ׂר ֵ
“הן ֵה ּנָה ָהיוּ ִל ְבנֵיִ -י ְש
מאשר בלעם הרשעֵ :
ִּב ְד ַבר ִּב ְל ָעם ִל ְמ ָסר ַמ ַעל ַּבה’ ַעל ְּד ַבר ְּפעוֹר,

פרוייקט השו"ת
 21פלוס

מאגר היהדות המקצועי והמקיף בעולם

מכיל אוסף עצום של טקסטים מארון הספרים היהודי,
מוקלדים ,מוגהים ומקושרים ביניהם במקצועיות

ֲדת ה’” (במדבר ל”א ,ט”ז).
ֵפה ַּבע ַ
ו ְַּת ִהי ַה ַּמ ּג ָ
חז”ל אף מצאו רמז למעורבותו של בלעם
“וְע ָּתה ִהנְנִי הו ֵֹל ְך
לפני הברכה הרביעיתַ :
יע ְצ ָך” – א-להיהם של אלו שונא
ְל ַע ִּמי ְלכָה ִא ָ
זמה הוא! (סנהדרין ק”ו ,א’).

כשלונו של בלעם
נשאלת השאלה :אם בלעם ידע כיצד לפגוע
בישראל באופן כה אנוש ,מדוע לא נתן את
עצתו בתחילת הדרך ,אלא ניסה לקלל? יתכן
שבשתי ברכותיו הראשונות כלל לא היה
מודע לחשיבותו של התא המשפחתי בישראל.
בתחילה בטח בלעם בהצלחת קללותיו להביא
לנצחון סיחון על מואב בעבר (רש”י ,במדבר
כ”א ,כ”ז) .אולם תכניתו של בלעם השתבשה
והוא מצא את עצמו מברך את ישראל בשרשיו
ֻרים ֶא ְר ֶאנּ ּו ו ִּמ ְּג ָבעוֹת
“כי ֵמרֹאׁש צ ִ
האיתנים – ִּ
סטריפ

מחירים
היהודילחהודש הספר
די
גי
ט
לי
גירסה  21פלוס
כו
לל אנצ' תלמודית
גירסה  21פלוס
ל
לא אנצ' תלמודית
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1890

₪
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₪

+
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פ
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₪
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₪

תשלומים בכ.א

להזמנות 03-5772036 :או באתר:

TALSYS.NET

יש”ע שלנו \\ 1

A3

יש”עמדה

המשך מעמוד השער

נדב פרנקל

פה ושם

כתובת בלעם בן בעור
נדב פרנקל

נבואתו של בלעם בן בעור ,עליה נקרא בפרשת
השבוע ,השאירה רושם רב לדורות .וכך מנבא
“ע ִמּי זְ כָ ר נָ א ַמה יָ ַּעץ ָבּלָ ק ֶמלֶ ְך
מיכהַ :
ּומה ָענָ ה אֹתֹו ִבּלְ ָעם ֶבּן ְבּעֹור ִמן
מֹואב ֶ
ָ
ש ִׁטּים ַעד ַהגִ ּלְ גָ ּל לְ ַמ ַען ַד ַּעת ִצ ְדקֹות ה’“
ַה ִ ּ
(מיכה ה’ ה’).
מסתבר כי לנבואתו של בלעם ,קיים הד גם
במקורות חיצוניים לתנ”ך :בשנת תשכ”ז נמצאו
בתל דיר-עלא שבעמק הירדן ,בצד הירדני של
הגבול ,גושי טיח ועליהם שרידי כתב .לאחר

מדיה .שלמה שיתף באסטרטגיית הכנת סרטוני
רשת וכיצד ניתן לדייק את העבודה ולהפוך אותם
לסרטונים שרצים ברשת.
יגאל דילמוני ,סמנכ”ל מועצת יש”ע ומארגן הכנס
סיכם ואמר“ :הופתענו ממספר המשתתפים הרב,
שהגיעו מכל יהודה ושומרון וגם מהצפון והדרום .אנחנו
שוקלים להרחיב את הכנס בשנה הבאה לאירוע
גדול יותר .יש רצון גדול בהתיישבות להבין יותר את
העבודה התקשורתית וכיצד ניתן לעשות הסברה
טובה יותר ,ואין ספק שכל מי שהשתתף בכנס ימשיך
ויעשה את עבודתו בצורה טובה יותר”.

דרושים שליחים
תל אביב  #לוד  #רמלה
 #נתניה  #רעננה
יוסי 0528-90-85-18

מ

מיילb0528908518@gmail.com :

#

עדיפות לתושבי המקום  +רכב

#

חלוקה בסופי שבוע בלבד
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את כנס יש”ע להסברה ותקשורת  2013פתח השנה
מי שכיהן בעבר כמנכ”ל מועצת יש”ע ,שר הכלכלה
נפתלי בנט .השר בחר להבהיר מעל בימת הכנס
כי רעיון הקמתה של מדינה פלסטינית בשטחה של
ישראל ,אינו על הפרק“ .הרצון לכפות הסכם לא ריאלי
כמו שתי מדינות הוא הבעיה והרעיון שתקום מדינה
פלסטינית בתוך ישראל הגיע למבוי סתום .מעולם
בתולדות ישראל לא עסקו כל כך הרבה אנשים
והשקיעו כל כך הרבה אנרגיה במשהו חסר תכלית.
מעל עשרה אחוזים מתושבי ישראל חיים מעבר
למה שהיה נקרא הקו הירוק .כל מי שמסתובב היום
ביהודה ושומרון יודע שמה שמדברים באנאפוליס
ובאוסלו פשוט מנותק מהמציאות”.
סגן שר החוץ ,זאב אלקין ,אמר בדברי הברכה שלו
למשתתפי הכנס כי “אסור לחזור על עצמנו ולהגיד
‘שום דבר רע לא יקרה’ .אם נשלה את עצמנו ונגיד
שזו מציאות שאי אפשר לשנות אותה אנחנו עלולים
להתעורר ביום מן הימים מהחלום לשברי המציאות
כפי שהיה בהתנתקות”  .סגן השר אמר עוד כי הוא פועל
לכך שמדיניות משרד החוץ אל מול העולם תשתנה.
לדבריו ,צריך שמשרד החוץ יוביל את המדיניות וישנה
אותה בעולם ולא ישנה את האינטרסים הלאומיים של
ישראל“ .על מדינת ישראל להשקיע היום בהסברה
מכיוון שהמצב בעולם היום הוא אנטי ישראלי ,עלינו
לחשוב אולי על הקמת גוף הסברתי אליו יחברו יהודי
התפוצות יחד עם אוהבינו בעולם ,שיחד יפעלו למען
האינטרסים של מדינת ישראל בעולם ,כפי שתמיד
עשתה התנועה הציונית”.
אבי רואה ,יו”ר מועצת יש”ע ,אמר בדבריו לקהל כי
“הדור שלנו זכה למה שהרבה דורות לא זכו .יש היום
דור צעיר בהתיישבות שתופס את ההנהגה ומוביל,
וכדי להמשיך נדרש חזון ברור ומשימות לדור הצעיר.
צריך להציב אלטרנטיבה מדינית לרעיונות של
השמאל יחד עם תכנית התיישבות רחבה ביהודה
ושומרון ,וגם חיזוק ההתיישבות בנגב בגליל ואפילו
בדרום תל אביב”.
הפרשן לענייני ערבים של תחנת גלי צה”ל ,ג’קי
חוגי ,העביר הרצאה מרתקת על התובנות מאחורי
הקלעים אודות עידן ההתעוררות הערבית  -מה
קורה בסוריה ,מצרים וירדן ,המאבקים בשליטה
על המרחב הערבי וכיצד הדבר משפיע על האדם

הערבי בישראל.
לראשונה בכנס ,נערך ראיון עומק חי אל מול הקהל
עם העיתונאית הבכירה אילנה דיין (“עובדה” ,ערוץ )2
מול בן דודה ,דני דיין ,לשעבר יו”ר מועצת יש”ע והיום
ראש מערך יחסי החוץ של מועצת יש”ע .הריאיון נגע
בצדדים המשפחתיים ובעבר המשותף של השניים,
יחד עם התובנות המדיניות והאישיות של דני ביחס
להתיישבות ולמדינת ישראל.
בפאנל יזמות בהסברה בהנחיית יגאל דילמוני
סמנכ”ל מועצת יש”ע הציגו שלושה ארגונים את
פעילותם – ‘תצפית’‘ ,משקפת’ ו’ישראל שלי’ .נציגי
השלושה הסבירו כיצד הוקמו הארגונים ובאיזה
תחום הם עוסקים ,ונתנו טיפים וכלים למשתתפים
כיצד גם הם יכולים להשפיע בתחום ההסברה
למען ההתיישבות ומדינת ישראל .בסוף הדיון חולקו
תעודות הוקרה על עשייה יוזמה ויצירתיות לבני כהן
ממשקפת ,שרה העצני-כהן מישראל שלי ואמוץ אייל
מסוכנות הידיעות תצפית.
פאנל נוסף בכנס עסק בעבודת כתבי ההתיישבות,
והשתתפו בו הכתבים רועי שרון מערוץ  ,10יהושע
בריינר מוואלה ,עמיחי אתאלי ממעריב ועקיבא נוביק
מידיעות אחרונות .הדיון ,בהנחייתו של יהושע מור
יוסף לשעבר דובר מועצת יש”ע ,היה סוער ומרתק .בין
היתר שוחחו הכתבים על עבודת הדובר מול הכתב,
היחס של התקשורת להתיישבות וכיצד ניתן לשפר
את העבודה מול המערכות בהכנת החומר ובטיפול
בו .הכתבים התמודדו עם שאלות נוקבות גם מצד
הקהל ,ובעיקר אודות המגמתיות של מערכות
התקשורת בכל הנוגע לסיקור המתנחלים.
ירון דקל ,מפקד גלי צה”ל ,הרצה על אתגרי הדוברות
בזמננו מול התקשורת הנשכנית ,וחשף כי סיים
לגבש חזון לגלי צה”ל שאחד הערכים שיופיעו בו הוא
אהבת הארץ .בנוסף סיפר דקל על הרוח שהביא עמו
לתחנה ,שבה הוא עצמו הוכשר להיות חייל-עיתונאי.
“גל”צ צריכה לייצג באופן ברור ובהיר יותר את מדינת
ישראל לגווניה השונים ,זו תפישתי וזו הרוח שהבאתי
איתי .גלי צה”ל סובלת מבעיה של תדמית תל אביבית
אך זהו כלי תקשורת פלורליסטי ונטול אג’נדות
פוליטיות” ,הדגיש.
בסוף הכנס העביר שלמה בלס מחברת
רוגטקה הרצאה מלווה בסרטונים על עולם הניו-

כנס ישע 2013

בשיתוף בית ספר שדה כפר עציון
שהצליחו לאחות את שברי הטיח התברר הכתובת היא ‘עיבוד’ של פרשת בלק שנעשה
לחוקרים כי מדובר בשתי כתובות ספרותיות ע”י שבטי ישראל שישבו בעבר הירדן ,גד ראובן
מיתולוגיות .הכתובות מתוארכות למאה ומנשה .ניתן לראות כי כותבי הכתובת שילבו
השמינית לפנה”ס ,ימי ממלכות יהודה וישראל .את הפרשייה מהתורה באמונתם בעבודה זרה
הכתובת הראשונה פותחת במילים“ :פורענויות ואלים רבים ,כמאמרו של אליהו הנביא לעם:
ספר בלעם בנבעור” .בהמשך הכתובת מתואר
“עד ָמ ַתי ַא ֶתּם פֹ ְּס ִחים ַעל ְש ֵׁתּי ַה ְס ִּע ִפּים
ַ
בלעם כאיש חוזה ,אשר בלילה באו אליו האלים
ִאם ה’ ָה ֱאֹ-לקים לְ כּו ַא ֲח ָריו ְו ִאם ַה ַב ַּעל
והודיעו לו על רעה גדולה העתידה להתרחש
בעולם .למחרת זימן אליו בלעם את ראשי הקהל לְ כּו ַא ֲח ָריו” (מלכים א’ ,י”ח כ”א).
 ,וגזר יומיים של צום .בכתובת מילים המקבילות להבדיל ,גם התורה מצווה אותנו לשמור את זכר
לפרשייתנו ,כמו למשל המילה ַמ ֲחזֵ ה (במדבר מעשה בלעם ,כדי שנזכור את אהבת ה’ לעמו:
ְ“וֹלא ָא ָבה ה’ ֱאֹלקיָך לִ ְשׁמ ַֹע ֶאל ִבּלְ ָעם
כ”ד ,ט”ז).
מציאת הכתובת בעבר הירדן ודמיונה ַויַ ֲּהפְֹך ה’ ֱאֹלקיָך לְ ָּך ֶאת ַה ְקּלָ לָ ה לִ ְב ָרכָ ה
לפרשייתנו ,הביאה חלק מן החוקרים לטעון כי כִ ּי ֲא ֵה ְבָך ה’ ֱאֹלקיָך” (דברים כ”ג ו’).

מוקד הסיורים והטיולים של בית ספר שדה כפר עציון www.k-etzion.co.il 02-9935133
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בלעם והבית היהודי

על הפרשה בלק

המשך מעמוד השער

ֹׁכֵן ִל ְׁש ָב ָטיו” (במדבר כ”ד ,ב’) .את
ָאל ש
ׂר ֵ
ֶאת ִי ְש
סידור המחנה לארבעה דגלים ,בוודאי ראה
בלעם גם קודם לכן .אך רק כעת הבין שהחלוקה
השבטית משקפת התייחדות של היסודות
המשפחתיים – “למשפחותם לבית-אבותם”;
הצניעות של הבית היהודי היא סוד כוחה של
האומה המביאה להשראת שכינה“ .ראה שאין
פתחי אהליהם מכוונין זה לזה ,אמר :ראויין
הללו שתשרה עליהם שכינה” (בבא בתרא ס,
א’) כסיומו של הפסוק לעיל“ :ו ְַּת ִהי ָעלָיו – על
רוּח אֱ-ל ִֹהים” (תוספות שם) .מובן
ישראל – ַ
“מה
מדוע סומך בלעם לגילוי סודו את הברכהַ :
ָאל” ,אוהלים
ׂר ֵ
יך ִי ְש
ֶיך ַי ֲעקֹבִ ,מ ְׁש ְּכנ ֶֹת ָ
ּטֹבוּ א ָֹהל ָ
שהשכינה הפרושה מעליהם מסוככת עליהם מכל
רע .מכאן קצרה הדרך לעצת הזימה של בלעם;
אם כוחו של ישראל בחוסנה של המשפחה ,הרי

“תמֹת נ ְַפ ִׁשי מוֹת
ֲאׁשוּרֶנּ וּ” ,ובאחריתו הנצחית – ָּ
יתי ָּכמֹהוּ” .בברכתו השניה
ֲר ִ
ְי ָׁש ִרים ו ְּת ִהי ַאח ִ
מבחין בלעם בקשר מיוחד בין ישראל לא-לוהיו;
באהבת עמו ישראל ,מתעלם ה’ מעוונותיו – “לֹא
ָאל” .מנגד,
ָאה ָע ָמל ְּב ִי ְשׂר ֵ
ִה ִּביט ָאוֶן ְּבַי ֲעקֹב ְולֹא ר ָ
ישראל אינם תרים אחר מגידי עתידות אלא
ַחׁש ְּבַי ֲעקֹב ְולֹא ֶק ֶסם
“כי לֹא נ ַ
פונים ישירות לה’ – ִּ
ָאל ַמה ָּפ ַעל
ֵא ֵמר ְלַי ֲעקֹב ו ְּל ִי ְשׂר ֵ
ָעת י ָ
ָאלּ ,כ ֵ
ְּב ִי ְשׂר ֵ
ֵאל” .בלעם בוודאי שואל את עצמו מהו סוד כוחם
של ישראל שמונע מקללותיו לחול עליהם.

“כיפת הברזל” של ישראל
בפעם השלישית מקרב בלק את בלעם למחנה
ישראל כדי שיוכל לחדור במבטו הארסי לסגנון
החיים המיוחד של ישראל במקום להסתפק
בראיית “קצהו” .פתאום נגלה לבלעם מקור
ׂא ִב ְל ָעם ֶאת ֵעינָיוַ ,ו ּי ְַרא
ִש
חוסנו של ישראלַ“ :ו ּי ָּ

שבהרס התא המשפחתי ניתן יהיה לפגוע באומה
כולה“ ,כי הצניעות מביא השכינה ,והיפך זה
מסלק השכינה” (מהר”ל ,חד”א עמ’ פה).

לימינו
פעמים אנו זקוקים לשונאינו כדי ללמוד
מהם את סוד עוצמתנו .מרבים לעסוק בחוסן
הבטחוני ,הכלכלי והחברתי של האומה ,כצורך
חיוני לעמידה מול אויבנו .דווקא בחוסנה של
המשפחה – ההולך ומתערער בחלקים רחבים
בחברה – עוסקים פחות .ניתן לפגוע באדם
ע”י חבלה באחד מהאיברים שהנשמה תלויה
בהם ,אך באותה מידה גם הרס של מליוני תאים
מיקרוסקופיים ע”י ‘אותה מחלה’ עלולים להביא
לתוצאה דומה .ככל שהתאים המשפחתיים יהיו
איתנים ,כך ילך וייבנה חוסנו של עם ישראל,
ונזכה לשיבתה של השכינה בב”א.
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הדרום הפרוע

נציגי ישראל שלי יצאו השבוע לסיור
מוטס בנגב מטעם תנועת 'רגבים'.
ראינו את האבסורד הבדואי בתפארתו.
בנייה בלתי חוקית באלפים ,תחנות
דלק פיראטיות ,משחתות רכב,
הזנחה ,פרוטקשן ומה לא .במשך
השנים התפתחה בנגב מדינה נוספת ,בה אין חוקים ואין סדר .האחריות
בראש ובראשונה מוטלת על מדינת ישראל שהעדיפה להתעלם .כיום ,לאחר
עשרות שנים ,מנסה המדינה להתמודד עם המצב .אך זה יהיה קשה ומסובך.
תכנית הממשלה  -מתווה בגין  -מתיימרת להיות הפתרון לבעיה הסבוכה
הזאת .יש מקום לאופטימיות ,אולם המתווה בעייתי מאד .אנחנו נמשיך
לעקוב ולהתעמק בפתרונות ,ובקרוב נוציא סיור לשטח לחברי 'ישראל שלי',
במסגרת הפרויקט "ישראל שלי בשטח" .המערב הפרוע הזה יושב לנו בחצר
האחורית .אי אפשר להמשיך להתעלם כי הגל יעלה על גדותיו ויציף את
המדינה כולה( .בתמונה :ה"פזורה" הבדואית ממבט המטוס)

תואר
מורשע

דוקטור

למחבל

עאדל הידמי ,סטודנט בעל תעודת זהות
כחולה שריצה שני עונשי מאסר בגין
מעורבותו בתכנון פיגועי טרור ,הפך שלשום
לדוקטור לכימיה מטעם האוניברסיטה
העברית בירושלים .לפני  88שנה ,באותו
מקום ממש בו קיבל המחבל את התואר,
עלו לנאום הרב קוק ,הלורד בלפור ,הנציב
העליון והמשורר הלאומי ח.נ .ביאליק .הם
לא ראו בדמיונם שבאוניברסיטה בה תלו
תקוות של  2000שנה יינתן תואר מכובד למי שניסה לטבוח ביהודים .המוסד
שכדברי ד"ר חיים ויצמן ז"ל נועד לעורר "אותנו למעשים חדשים ,לתפקידים
נעלים" לא ממש עמד בציפיות כשהעניק את התואר המכובד למי שתכנן
פיגוע התאבדות בלב אזרחים חפים מפשע בירושלים .חברי ישראל שלי הביעו
בפני הנהלת האוניברסיטה את מחאתם.

הצטרפו לישראל שלי  www.myisrael.org.il -או חפשו אותנו בפייסבוקmyisrael :

¸»¯ÇÈ
¸»È
Å¼¸È´Á
¸´¿´É

www.myisrael.org.il

מוקד הסיורים והטיולים של בית ספר שדה כפר עציון www.k-etzion.co.il 02-9935133
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מראה אחורית

"בוודאי שלא נסכים ליישות או למדינה פלשתינית
בתוך הגבולות שלנו ,ואנו אפילו מתנגדים שבינינו
לבין ירדן תהיה עוד מדינה והיא תהיה פלשתינית.
הפלשתינים אומרים שהאדמה שאנחנו יושבים עליה
היא כולה שדודה .עד  1967הם לא דרשו מדינה
פלשתינית חדשה  -הם היו אזרחים ירדניים ואין סיבה
שלא ימצאו את מקומם בירדן".
איזו פוליטיקאית אמרה את הדברים הנ"ל? לא ,זו לא ציפי
חוטובלי ,אלא גולדה מאיר ,השבוע לפני  40שנה בדיוק.
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The Me’arat Hamachpela Heritage Fund
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ילדים שלנו

ישראל
בעם
מופת
דמויות
אורי צבי גרינברג

בראייתו ה"נבואית" הוא חוזה כבר בשנת  ,1937שלושים
שנה לפני מלחמת ששת הימים ,את שחרור ירושלים
והכותל" :ואני רואה כבר סיעת אווירוני במחוג על פני
הר הבית חגה ביום חג" .בשיר נוסף מתאר אורי צבי את
חזרתנו אל בירתנו הקדושה אחרי  2000שנות כיסופים:
"היא היתה והוה ותהיה ירושלים  /השער למלכות
השמים /בספיה יעמדו עוד אויבים על ברכים  /אליה נשוב
כאובי אברים  /בתחילה על גחון לבירה בהרים  /ונרגיש:
כל עורקינו אזי מיתרים  /לנגון השירה לספי אם יקרים".



¸´¿´É

www.myisrael.org.il

תקוה דגן

סוף  ,1923נר שלישי של חנוכה תרפ"ד .אוניה עוגנת בחוף
יפו וממנה יורד המשורר המפורסם אורי צבי גרינברג,
שעולה ארצה לאחר שחזה את השמדת היהודים באירופה
 20שנה לפני השואה.
בנמל מחכים לו החלוצים ,שמכירים את כתביו ומעריכים
מאוד את המשורר הצעיר.
"בוא לעמק ,אל הקיבוצים ,אל המשקים!"  -הם
מזמינים אותו.
משיב להם אורי צבי" :לא! אני הולך לירושלם!".





בשיתוף

¸»¯ÇÈ
¸»È
Å¼¸È´Á



פונה הוא אל ירושלים ויוצא לדרך .שלושה ימים הולך עד שמגיע
אל עיר הקודש .אך בבואו לירושלים נשבר ליבו :הוא רואה אותה
בחורבנה .בראותו את הריסות המקדש ,כותב הוא שיר יגון:
"ודורסים דרסוך ופשטו עדיך הגשמי וחילקו בשרך
ויבך השיר ותבך הנבואה ויבך הניגון תמיד על נהרות בבל לו".

אורי צבי גרינברג נולד ב -ט"ו תשרי ,תרנ"ז ) (22.9.1896לאביו הרב חיים גרינברג בעיירה ביאליקמין שבגליציה שבפולין ,צאצא בכור למשפחת
אדמו"רים חסידיים רמי מעלה .אורי צבי נחל חינוך תורני ברוח החסידות.
בשנת  1912פרסם את שיריו הראשונים בעברית וביידיש .בהיותו נתין אוסטרי ,גוייס לצבא במלחמת העולם הראשונה ,ונשלח ללחום בקרבות
הקשים בחזית סרביה ,בבלקן .בשנת  1918נערך פוגרום ביהודים בלבוב .אצ"ג ,הוריו ושש אחיותיו ניצלו בנס מהפוגרום .בהיותו
בוורשה כתב דברי אשמה קשים על פשעי הנצרות כלפי העם היהודי .הממשלה הפולנית הוציאה עליו צו מאסר ,בעוון חילול
הקודש הנוצרי ,והוא נאלץ לברוח מפולין אל ברלין ,שם הדפיס חוברת ובה פואמה שעולה בה חזות קשה על קיצם של
היהודים באירופה הנוצרית ועל ההשמדה ההולכת וקרבה.
בשנותיו הראשונות בארץ ישראל היה מקורב לחלוצים שאהבוהו ,וכתב עליהם שירים באהבה רבה ,בהכרת ערך קורבן
חייהם .בשנת  1930הצטרף לתנועה הרוויזיוניסטית והחל לפרסם בעיתון ,שהיה מזוהה עימה אז" ,דואר היום" .הוא אף הוצב
במקום השני ברשימה הרוויזיוניסטית ,אחרי זאב ז'בוטינסקי .הקרע בינו לבין מחנה השמאל העמיק עוד יותר לאחר פרסום
"ספר הקטרוג והאמונה" בשנת  ,1937שבו האשים את אנשי קיבוץ משמר העמק )אותו כינה "הפקר העמק"( על ההבלגה
שנקטו כנגד הפורעים הערבים .בשנת  1957זכה בפרס ישראל לספרות יפה .לאחר מלחמת ששת הימים חתם ,יחד
עם נתן אלתרמן ,משה שמיר ואנשי רוח נוספים על העצומה של התנועה למען ארץ ישראל השלמה .אצ"ג נפטר ביום
העצמאות תשמ"א ) 9במאי  (1981ברמת גן ונקבר בבית הקברות בהר הזיתים בירושלים.
המוציא לאור:
רמת הגולן  ,55ירושלים
טלפון  02-6211999פקס 02-6516662

www.myesha.org.il
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עורך :רוני ארזי פרסום מודעות :נדב מלכה 052-5665052
הפצה :מקור ראשון  -יוסי  052-8908518עיצוב :תקוה דגן ,מ .פלדמן
תמונות :מקור ראשון ,מאיר ברכיה – מוא"ז שומרון ,צוריאל כהן-ארזי –
בע"מ
סוכנות תצפית הפקה:
לתגובות perla@myesha.org.il :אין המערכת אחראית לתוכן המודעות

זהה את

הדמות

סיפורי ארץ ישראל
“הנני כלוא עכשיו בבית
המאפה ,בור תחתי מלא רפש
וטיט ,ג’וקים ,שקצים ורמשים.
בו אבדה לי חופשתי ,בו אני
מבלה את מבחר שנותיי
בריק ובבהלה ,בבית אסורי
זה אתהלך כעת אחת הנה
ואחת הנה ורעיונות הרבה
יתרוצצון בקרבי”...

ה

יה זה ברוסיה ,בשנת תקצ”ט (.)1838
חיים-יעקב קריצעווסקי נולד זה
עתה למשפחה ענייה למדי הסובלת
ממחסור רב .מצבם הקשה של הוריו לא מנע
מהם להמשיך ולעסוק בחיי התורה ולחלום
עוד ועוד על ארץ ישראל ,אותה אהבו כל כך.
עם השנים ,בגר חיים-יעקב והיה לתלמיד
חכם ,שחבש תדירות את בית המדרש .אך גם
את שפות המדינה – אוקראינית ורוסית – למד,
כמו גם את שפת הדיבור המקובלת בקהילתו,
שפת היידיש ,ואף הגדיל לעשות ולמד את
שפת הקודש – עברית .בהגיעו לגיל  22מצא
חיים-יעקב את שחשקה נפשו – אישה טובה
ומקסימה בשם רחל-לאה ,בתו של חסיד
וסוחר גדול .חיים פרנס את משפחתו מחכירת
משרפות יי”ש בעיירות שונות שבסביבה.
בשנת תרפ”ב ( )1862נולד בנם הבכור –
מרדכי ,ולאחר ארבע שנים בן נוסף .אך לא
לעולם חוסן – דווקא כאשר חש יעקב כי
חייו עולים על מסלול יציב המשלב משפחה
ופרנסה יחד עם לימוד התורה שכה אהב,
בעיות החלו להגיע.
רחל-לאה ,רעייתו של חיים-יעקב ,הייתה בעלת
יופי נדיר .זאת כולם ידעו .לצערם ,גם הגוי
הנבל ששלט בסביבה חשב כך ,וניסה לחטוף
אותה מתוך שרצה בה עד טירוף .מבוהלים
ומפוחדים נסו בני המשפחה לאוקראינה ,אל
העיר בה התגוררה אמו של חיים-יעקב יחד
עם משפחתה .אך גם פתרון זה לא הסתדר,

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

אבישיאל ארץ אהובה

ולחיים-יעקב נמאס מן המצב הנורא בגלות.
הוא מחליט כי בקרוב יהיה בדרכו לארץ
ישראל .בינתיים ,צמחה המשפחה ובכל
שנתיים נוסף ,ברוך השם ,עוד ילד.
מרדכי ,הבכור ,הצטיין בלימודיו התורניים אך
יחד עם זאת לא היה זר להשפעות החיצוניות,
בכל זאת  -הייתה זו ‘תקופת ההשכלה’ .כאשר
‘נתפס’ מרדכי על ידי אביו מעיין ב’ספרים
חיצוניים’ ,זעם חיים-יעקב ,אך יותר מאוחר
התרצה כשהתחייב מרדכי שלעולם ימשיך
וישמור את השבת.
השנים הבאות היו עבור מרדכי מטלטלות
מאוד .כאשר שמע על חבריו שנתפסו בעולמה
של החסידות ומנתקים עצמם מחיי השעה,
הזדעק הוא ומיהר לכתוב מכתבים הקוראים
להם לעצור ,משום שאין זה הזמן להסתגר.
מאידך ,כששמע על חבר אחר שנלהב אחר
‘ההשכלה’ וזנח את לימודי הקודש ,נחרד
מרדכי וניסה להחזירו ל’מוטב’ .את כל
מכתביו סיים מרדכי במילים “בן לאהובי  -אבי
חיים-יעקב” וזאת כדי להעיד על שורשי לבו
החזקים ,הנטועים במסורת האבות.
הקשיים לקהילה היהודית באירופה הולכים
ונערמים ,עד שיום אחד חש מרדכי כי מצבו
הנפשי מתערער .במכתב לחברו הוא שופך
את מר נפשו“ :הנני כלוא עכשיו בבית המאפה,
בור תחתי מלא רפש וטיט ,ג’וקים ,שקצים
ורמשים .בו אבדה לי חופשתי ,בו אני מבלה
את מבחר שנותיי בריק ובבהלה ,בבית אסורי
זה אתהלך כעת אחת הנה ואחת הנה ורעיונות
הרבה יתרוצצון בקרבי .”...קשה לו לשאת עוד
את המצב הנורא בו נתון עמו ,בו נתון הוא
בעצמו .זמן קצר אחר כך מתרגשות פרעות
קשות על יהודי רוסיה“ :סופות בנגב” החלו.
וכאילו לא היה די באסון הכללי ,נוחת על
משפחת קריצעווסקי גם אסון פרטי – רחל-
לאה ,אם המשפחה ,הולכת לעולמה .חיים-
יעקב נותר עם בניו הבוגרים ,אך גם עם
ארבעה קטנים .כמנהג רבים ,הוא מתחתן שוב
ונולד לו בן נוסף .מרדכי ,הכאוב ממות אמו,
רק נאחז יותר בחלומו המתהווה ,בו הוא רואה

דגן

פתרון לכל מכאוביו – לעלות לארץ ישראל.
הוא מקים עם חבריו את “אגודת נערי ציון,
פולטובה” ומנסה דרכים שונות ומשונות
לגיוס כספים למען האגודה – עד כדי כך
שהוא הוגה רעיון מוזר לצביעתם מחדש של
תיוני תה ,לאחר שימושם ,ומכירתם שוב!
ובאותו הזמן ,בארץ ישראל ,בחולות ,לא
הרחק מן הים –קהילה חדשה עולה על
הקרקע 17 :צריפים נבנים וניצבים  -מוכנים
לקלוט משפחות חלוציות שיהוו את הגרעין
לייסודה של ‘ראשון לציון’.
לא עוברות אלא ארבע שנים ובין העולים
בגל השני לראשון לציון ,נמצא גם מיודענו,
חיים-יעקב קריצעווסקי .אך עלייתו זו עולה
לו בייסורים רבים מבית :אשתו השנייה
ממאנת להיפרד מבנותיה ולא מסכימה ללכת
עמו אל הארץ הלא נודעת .חיים-יעקב שולח
אל אשתו שתדלנים כדי להסיר סירובה.
אך היא מצידה מוסרת“ :סע לך לשלום
ומאמינה אני לך שתכתוב לי את האמת
מארץ ישראל ,באם אז ישתנה רצוני  -אבוא
אחריך” .כך עולה חיים-יעקב בגפו ארצה .את
מחייתו הוא מוצא בעבודת האדמה בראשון
לציון בחלקות הכרמים והמטעים של בני
דודו ,משפ’ אמציסלבסקי ,שזה עתה החלו
בהכשרתן ונטיעתן .חיים-יעקב סובל ייסורים
קשים בבדידותו ומדי שבוע בשבוע הוא שולח
מכתבים לאשתו וילדיו .המכתבים מלאי
אהבה לארץ ,אך מאום לא עוזר לו ולתחנוניו
 והאישה לא שועה לתחנוניו ולא באה אחריו.בצר לו ,פונה חיים-יעקב אל הרב נפתלי הרץ
הלוי ,הרב המופלא מיפו ,שבנוסף לגדולתו
בתורה מגלה גישה ודעה חיובית לבניין הארץ
ויישובה וחיבתו לציון נודעה לכל .הרב מחליט
בו במקום על גט ואף מסדיר גט על ידי שליח,
אך חיים-יעקב מחליט לשוב לרוסיה ולסיים
לתמיד את קשריו עם הגולה .האם יחזור
לארץ ישראל? מה יהיה על הנישואים? ומה
עם מרדכי ,בנו הבכור?
המשך יבוא...
מעובד מתוך ספרו של גרשון גרא“ ,חמדת אבות”.
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לראשי הרשויות ,לראשי הארגונים ,לדוברים ,לאנשי התקשורת ולמשתתפים הרבים
שהגיעו לכנס ישע להסברה ותקשורת  .2013יחד נלמד ונצליח.
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