
קידום זכויות אדם. מטרת הארגון הייתה למנוע את הניצול לרעה 
של ערכי זכויות אדם, ולהחזיר את המאבק על זכויות האדם לערכים 

האוניברסליים שהוא נועד להם.
בעבודת נמלים יסודית הנמשכת זה כמעט עשור, צוות החוקרים 
המיומן של פרופסור שטיינברג נובר, חוקר ומלקט מידע רב המצביע 
על רמת האמינות הנמוכה של הארגונים. במשך שנים ארוכות עשו זאת 
ללא תהודה תקשורתית וציבורית של ממש, וניירות העמדה והדו"חות 
שפרסמו גרמו רק לחוסר נחת קל בקרב שלל ארגונים אנטי־ישראלים 

תרומה מיוחדת למדינה

פרופ' ג'ראלד שטיינברג
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מפעל חיים:

 הרב מנחם פרומן
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להשאיר את המסגרת 
’   “   ’   “   

הרב מנחם פרומן מתעקש שאהבת השלום, אהבת 
הארץ ואהבת ה' מסתדרות יחד מצוין

סגנון תפילה אותנטי־מוחצן, אינטנסיביות רוחנית כובשת, יכולת 
הכלה בינאישית גדולה, פרשנות יצירתית לטקסטים קנוניים, כריזמה 
מיסטית מתפרצת – כל אלה הפכו את הרב מנחם חי־שלום פרומן לדמות 
של צדיק־חסידי מודרני, בעל השפעה רוחנית עמוקה על היקף רחב של 
ומובילי  רוח  אנשי  על  וגם  השנים,  במהלך  תחתיו  תלמידים שעברו 
דעת קהל מחוץ לציבור הדתי, ואף במחנה השמאל. הוא נחשב, ובצדק,

לאבי הזרם הניאו־חסידי המתעצם בקרב בני הדור השני של המתיישבים 
ביהודה ושומרון. 

הוא נולד ב־1945 בכפר־חסידים למשפחה חילונית, למד בבית הספר 
הריאלי בחיפה, שירת בצנחנים והיה חבר בקיבוץ האון. הוא מצא את 
דרכו לישיבות מרכז הרב, הכותל ואיתרי, והוסמך לרבנות בידי הרב 
שלמה גורן והרב אברהם שפירא. כן למד מחשבת ישראל באוניברסיטה 
העברית. לאחר מכן כיהן כרבו של קיבוץ מגדל־עוז וכר"מ במכון מאיר 
ועמד תקופה  בירושלים,  המוסלמים  שְּברובע  כהנים  ובישיבת עטרת 
מסוימת בראשות מכון שפ"ע של הרב עדין שטיינזלץ, יחד עם הרב 
שג"ר ז"ל. כיום הוא משמש רב היישוב תקוע, ומלמד בישיבת ההסדר 

עתניאל ובישיבת תקוע. בשנת תשנ"ו זכה בפרס אבי־חי. 
הרב פרומן היה ממובילי מהפכת החסידות ולימודי פנימיות התורה 
נחמן  (רבי  מוהר"ן  ובליקוטי  הזוהר  בספר  שיעוריו  הדתית.  בציונות 

מברסלב) בישיבת עתניאל היו לשם דבר, הרבה לפני שהנסיעות לאומן 
הפכו לטרנד פופולרי. הרב פרומן היה גם ממובילי התעוררות השירה 
והיצירה הדתית כשפרסם ספרי שירה ותמך ביצירה הדתית הצעירה 

בראשית התפתחותה.
אולם פרסומו הציבורי הגדול של הרב מנחם פרומן בא לו בעיקר 
מפעילותו בזירה הפוליטית. נקודת המוצא שלו, שעליה חזר במאמרים 
ובפורומים לאין ספור, היא שהסכסוך הישראלי־ערבי הוא ביסודו סכסוך 
דתי. ככזה, הוא לא ייפתר בהסכמים מדיניים של ההנהגה הפוליטית 
נאמן  הדתיים.  המנהיגים  בין  ישירה  בהידברות  רק  אלא  החילונית, 
לשיטתו, נפגש הרב פרומן במהלך השנים עם שייח'ים פלשתינים רבים 
ואף עם מנהיגי חמאס. בהשראתו גם קמה תנועת 'ארץ שלום' לקידום 

ההידברות בין תושבי יהודה ושומרון – היהודים והערבים. 
בנקודה זו משנתו של הרב פרומן שנויה במחלוקת בקרב חוגי 
לטענתם  שכן  המחרתיים",  "איש  אותו  מכנים  מתנגדיו  הימין. 
בדור  ישימות  שאינן  אוטופיות  תפיסות  על  מבוססים  רעיונותיו 
הנוכחי. הם גם מבקרים אותו על השיחות שמעניקות לגיטימציה 
עקיפה למחבלי החמאס והפת"ח, דוגמת אחמד יאסין ויאסר ערפאת. 
אך ההבדל הגדול בינו ובין השמאל הישראלי הוא שהרב פרומן מונע 
ותובע שהיישובים  ושומרון,  יהודה  זיקה עמוקה לאזורי  מתודעת 
היהודיים יישארו על כנם בכל הסדר עתידי. כשנשאל פעם מה יקרה 

אם יפנו אותו מביתו בתקוע, השיב: "אמות".
הדתית  ביצירה  והמהפכניים  החדשניים  מההוגים  אחד  היותו  על 
ועל  בהשראתו,  שהתפתח  והניאו־חסידי  הקיומי  הרנסנס  על  בדורנו, 
חתירתו לדיאלוג ולשלום מתוך הכרה בכך שההתיישבות היהודית ביהודה 
ובשומרון היא פרי התפתחות ציונית־היסטורית בלתי הפיכה – מוענק 

לרב מנחם חי־שלום פרומן פרס ישראל האלטרנטיבי לשנת תשע"א.

אדם  זכויות  לקידום  הטוענים  ממשלתיים 
במסגרת הסכסוך הישראלי־פלשתיני.

ג'ראלד (גרשון) שטיינברג הוא פרופסור 
במחלקה למדעי המדינה באוניברסיטת בר־

אילן, מייסד התוכנית לניהול סכסוכים ומומחה 
ליחסים בינלאומיים. את הפרס מקבל שטיינברג על פעילותו החשובה 
והחלוצית במסגרת NGO Monitor (ובשמה העברי המלא: העמותה 
קרן  של  בעזרתה  שהקים  ארגון  ממשלתיים),  לא  ארגונים  לאחריות 
משפחת וקסלר. NGO Monitor נוסד בעקבות ועידת דרבן בשנת 2001, 
שבה ארגונים בינלאומיים לא ממשלתיים רבי השפעה ניצלו את עקרונות 
המוסר והמשפט הבינלאומי כדי לנגח את מדינת ישראל במסווה של 

פרופ' ג'ראלד שטיינברג התחיל לעקוב אחר פעילותם 
של הארגונים הפרו־פלשתיניים בימים ש'הקרן 

החדשה לישראל' עוד היה נשמע לכולם כמו שם של 
דודה טובה

אם צריך להצביע על אדם אחד שעורר את השיח הציבורי סביב 
הקרן החדשה לישראל ושאר פסבדו־ארגוני זכויות אדם שכל מטרתם היא 
לערער את יסודות הלגיטימציה של מדינת ישראל כמדינת הלאום של 
העם היהודי, אין ספק שזהו פרופ' ג'ראלד שטיינברג. פרופ' שטיינברג 
הקדים לזהות את התופעה המסוכנת והקים את NGO Monitor, שמטרתו 
היא לספק מידע וניתוח על אודות פעילותם ומימונם של ארגונים לא 

זכויות אדם, אבל באמת

צילום: מרים צחי


