מנחם אוסישקין ופועלו
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הזקן מנהריים ו"הפחה היהודי"

בגיליון "עת־מול"  233שהציג את דמותו רבת הפנים
של מנחם אוסישקין ,גילתה פנינה לבני שפנחס רוטנברג
שלח את השטרות הראשונים שהונפקו בפלשתינה־א"י
אל אוסישקין ,נשיא הקק"ל; מכאן שרחש הערכה לאוסישקין
ולמפעל חייו :הקרן הקיימת לישראל .מערכת היחסים בין השניים
הייתה מורכבת ,והושפעה מיחסו של רוטנברג למוסדות התנועה
הציונית .שני המנהיגים היו אנשים חזקים ופעלו כל אחד בתחומו
להגשמת את חזונו בארץ ישראל ,אולם היו שונים מאוד באופיים.
אוסישקין טיפח את תדמיתו כאיש כבוד ,ואת הלווייתו תכנן
לפרטי פרטים בעודו בחיים (כפי שסקר יאיר שפירא במאמרו).
ספק אם רוטנברג ,שהיה חולה באותה עת ,השתתף בלווייתו רבת
המשתתפים של אוסישקין ,שהייתה מפגן של כבוד והערצה מכל
שכבות העם .אולם ברור שידע על הצוואה ועקב אחר טקסי האבל
ויוזמות ההנצחה לאוסישקין ,שחלקן נוסדו כבר בחייו .שבוע וחצי
בלבד לאחר הלוויה ,ב־ 14באוקטובר  ,1941כתב רוטנברג בביתו
צוואה ה"מתכתבת" במודע עם זו של אוסישקין .בצוואתו רוטנברג
ביקש לוויה "בלא זרים ובלא הספדים [ ]...לא לערוך כל אספי־כסף
עממיים להנצחת שמי" וכן "לא לקרוא רחובות ,נחלות ,כפרים
ומושבות בשמי" .אוסישקין בחר להיקבר בהר הצופים ,באתר
שאותו ייעד להיות "הפנתיאון הציוני" של גדולי האומה; רוטנברג,
שהתגורר בחיפה ,ביקש להיקבר בבית הקברות העתיק שבהר הזיתים
"בין שורות העמלים הצנועים" .את נכסיו הקדיש "לנוער העברי".
רוטנברג נפטר שלושה חודשים לאחר אוסישקין ,ב־ 3בינואר ,1942
והוא בן  .63הוא נקבר בט"ו בשבט ,שהיה יום שלג כבד — הבריטים
פינו את הדרך להר הזיתים בעזרת מפלסות .הוא זכה ללוויה רבת
משתתפים ,ונציגים מכל העולם באו לחלוק לו כבוד אחרון .מצבתו
היא אחת הפשוטות שבמצבות הר הזיתים .היא עשויה מבטון ,ועליה
כתוב רק" :פנחס בן ר' משה רוטנברג י"ד טבת תש"ב".
שרה ברנע ,אלון

יהודה זיו ,ירושלים

לפני התיבה ומאחורי הקופסה

בגיליון שהוקדש למנחם אוסישקין אין כמעט הד לכך שאוסישקין
היה שומר מצוות ,הניח תפילין ושמר כשרות .כאשר בבית הכנסת
הברודי באודסה נקבע עוגב ,בניגוד למסורת ,נמנה אוסישקין הצעיר
עם עוזבי בית הכנסת .על אף שהלך בגילוי ראש והתנגד להקמת
מפלגות דתיות ,הוא נבחר ליושב ראש הוועדה לבחירת הרבנים
הראשיים לארץ ישראל בשנת תרצ"ז .את טקס הבחירה פתח
אוסישקין בנאום שנמשך כשעתיים ,ובו הציג את השאלה מי צריך
רב ראשי — אך המשיך באמרו שהוא עצמו נמנה עם אלה הצריכים
רב ,וכי רב ראשי צריך להיות בעיקר מנהיג רוחני כדוגמת הרמב"ם.
אוסישקין היה מיודד עם החזן זבולון קברטין ,שסייע לפעילות קק"ל
והקדיש למענה מהכנסות הקונצרטים שערך ואף ניהל את סדר
הפסח בביתו של אוסישקין בירושלים .חזנים ידועים נוספים תמכו
בקק"ל :כאשר נתקבל החזן משה קוסביצקי לחזן ראשי בבית הכנסת
טלומאצקה בוורשה ,התחייב כי לא יופיע מחוץ לבית הכנסת ,בתנאי
שייכתב בחוזה כי למען הקרן הקיימת יוכל להופיע בכל עת ובכל
מקום; החזן לייב גלאנץ הופיע פעמים רבות למען קק"ל ,ובתפילת
שבת הראשונה שערך בארצות הברית ביקש מאמרגניתו להעביר
כמחצית משכרו לקרן הקיימת ולעצמו לקח פחות מכך.
בתל אביב נערכו תפילות הימים הנוראים בימי המנדט הבריטי
בבתי קולנוע ,והנדרים הוקדשו בעיקר למען קק"ל .בשנת תרצ"ז
( )1936עבר לפני התיבה בקולנוע "מוגרבי" החזן הנודע מוורשה,
גרשון סירוטה .התפילות נערכו מטעם בית היתומים בירושלים
והנדרים הוקדשו עבורו ,אולם במקום קמה סערת רוחות ותגרת
ידיים בגלל הטוענים שאת הנדרים יש לתת לקק"ל .בבית הכנסת
הגדול של קהילת "שומרי הדת" באנטוורפן נהוג עד היום לחלק
בתפילת יזכור כרטיסים המבקשים מן המתפללים לתרום לקק"ל,
ועליהם מהדקים לצירוף התרומה.

עקיבא צימרמן ,תל אביב
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לווייתו של רוטנברג ,3.1.1942 ,יצחק בן־צבי בראש (ארכיון יד בן־צבי)

אני מבקש להאיר על מקור שמו של בית ההבראה "ארזה" שבמוצא
עילית :על הברוש שנטע הרצל במוצא בביקורו הקצר ,קרא מארחו
ְּברֹוזָ ה את הפסוק "צדיק כתמר יפרח ,כארז בלבנון ישגה" .הארז
מסמל את העוצמה והחוסן בצירופים נוספים ,כזה שנזכר בנאום
אוסישקין" :ואכרת קומת ארזיו ,מבחור ברשיו" (מל"ב יט ,כג) ואף
"שקמים גֻ דעו וארזים נחליף" (ישעיהו ט ,ט) .בעקבות ההתרגשות
הרבה סביב ביקורו של "חוזה המדינה" בארץ כינו הכול את הברוש
"ארז" .גם לאחר שנכרת ,הוסיף גדם הגזע לשמור על הדימוי
ולשאת את הכינוי הסמלי והנוסטלגי.
עם הקמת "בית ההבראה בשביל פועלים עבריים" באתר ,הועידו
לו תחילה את השם המסורבל "נוה־שאנן הרצליה" .את השם הקצר
"הרצליה" ,שהציע אברהם הרצפלד ,נטלו לעצמם מייסדי המושבה
הרצליה שבשרון .דוד רמז העדיף עליו שם קצר וקולע" ,ארז"ה"
— ראשי תיבות "ארז הרצל" .רמז הגה את השם "א ְַרזֹה" ,הארז
שלו (סיומת ידועה מן המקרא) .לימים השתכחה כוונתו ובפי העם
השתבש השם ונהגה ,עד היום" ,א ְַרזֹה".
אגרונום קק"ל י' אטינגר ,שהציל את "דקל וולפסון" הסמוך
שנשרף ,שימש גם חבר "ועדת שמות היישובים" שבראשות
אוסישקין .הוא תרם רבות בדיוניה והוכיח בקיאות בלשון העברית
ובמקורותינו ,ורבות מהצעותיו נתקבלו.
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