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שלום וברכה ורב ישע!
 

ערב חג השבועות, חג מתן תורתנו, אנו שמחים להציג בפניכם את 

בטאונה של הרבנות הראשית לישראל.

לתפקידי כמנכ"ל הרבנות הראשית, נכנסתי בשבועות האחרונים, אך 

כי פגשתי מפעל בתנופת עשייה תחת הכוונתם  יכול אני להעיד  כבר 

הצמודה של כבוד הרבנים הראשיים שליט"א.

עם כניסתי לתפקיד, קיבלתי על עצמי לעשות כל שביכולתי על מנת 

ישראל  גדולי  ידי  על  ונוהל  שנוסד   - הזה  הגדול  המפעל  את  להצעיד 

בדורות עברו - קדימה. אין זה סוד, כי ספינת הרבנות הטלטלה במים 

באתגרים  הרבנות  פגשה  ומחוץ  מבית  האחרונות.  בשנים  סוערים 

במעמדה,  לכרסם  הניסיונות  למרות  אך  פשוטות,  לא  והתמודדויות 

מתעצם  כל-כך  והחשוב  ההיסטורי  כשהמוסד  אלו  משברים  צלחה 

מעמידתה האיתנה.

חשבו מי שחשבו כי ניתן יהיה להצר את צעדיה של הרבנות הראשית. 

כי הם אינם חוששים מאתגרים, תוך קיום  הרבנים הראשיים הוכיחו, 

הפסוק "לא תגורו מפני איש", וכי ביכולתם להעצים את המפעל הכביר 

תוך  ברוכה,  התחדשות  של  ומבושם  חדש  בניחוח  הזה  היומין  ועתיק 

שמירה על קוצו של יו"ד, בלא חת.

 החזון, המטרות והאתגרים 
העם  גווני  לכל  ה'  דבר  את  להביא  הכול  נעשה  הקרובה  בתקופה 

שם  את  ולהאהיב  בעם,  נידחות  פינות  התורה  בנועם  להאיר  ורבדיו, 

שמים על עם ישראל.

נחולל בעזרת ה' מהפכה בהנגשת שירותי הרבנות לכל רבדי העם, 

ולהפוך  פנים  להאיר  כדי  הכול  ונעשה  ולהגינות  לשקיפות  נפעל 

למגדלור שיאיר באור יקרות לשירות הציבורי עד שיאמרו כולם, כמו 

שאמרו חכמינו ז"ל: "כל הנוטל עצה מן הזקנים – אינו נכשל". 

חזון הרבנות הראשית להיות קשובה היטב לקול העם. אנחנו שומעים 

את הרצון הכנה של העם להתחבר לתורה ולמסורת היהודית ומבינים 

כי הכמיהה  אנו מתרשמים  דבר השם,  גודל הכמיהה לשמוע את  את 

של  שאיפתם  עם  יחד  למסורת  להתחבר  ישראל  בעם  שיש  הגדולה 

הרבנים הראשיים והרבנות להעביר את דבר ה', יובילו אותנו להצלחה, 

בקרב  היהודית  והמסורת  המורשת  ולהנחלת  הרבנות  חזון  להגשמת 

העם. 

ולייעל  לשפר  נמשיך  הבחינות:  הליך  הסדרת  להמשך  אפוא  נפעל 

וננקוט בכל האמצעים ע"מ להביא להקלת העומסים במבחני הסמיכה 

ויאדירוה;  ודיינות, כדי להוסיף ולהכתיר רבנים שיגדילו תורה  לרבנות 

נעמול על בנייתו מחדש של מערך הכשרות בישראל - בדרך של האחדת 

הנהלים בכל הרבנויות המקומיות בהתאם לרמות הכשרות - כדי שכל 

בית יהודי יוכל ליהנות מסטנדרטים אחידים ומוקפדים של כשרות.

לכל,  המהודרת  השחיטה  מהפיכת  את  להשלים  נחתור  במקביל, 

שהרבנים הראשיים עמלו ועמלים עליה כל העת, בכפוף לגדרי ההלכה; 

נמשיך לפשט את תהליך הגיור ואישורי הנישואין בכל הנוגע לרבנות 

הראשית – והכל, על מנת להאהיב שם שמיים על הכלל.

 כוחנו באחדותנו
בהם  הימים  אל  להביט  כדאי  תורתנו,  מתן  חג  השבועות,  חג  ערב 

"ַוִיַחן  הפכנו לעם. משקף זאת היטב הפסוק העוסק במעמד הר סיני: 

עם  מדוע  כלומר  "ויחן"?  מהו   – רש"י  מבאר  ההר".  נגד  ישראל  שם 

ישראל הופך לפתע לדבוקה אחת, שניתן לכתוב עליו בלשון יחיד, אלא, 

שהחנייה לצד הר סיני הייתה, "כאיש אחד, בלב אחד" – כלומר: במטרה 

משותפת ובשאיפה אחת. 

ולקבלת  סיני  הר  מעמד  של  לקיומו  הכרחי  תנאי  הייתה  האחדות, 

רק  להתקיים  יכול  כל-כך,  אדירה  השפעה  בעל  אירוע  כולה.  התורה 

מתוך אחדות מלאה.

והיה משבח את  יוסף שמח בתורתו,  רב  הגמרא מספרת כמה היה 

יום מתן תורה באמירה: "אי לאו האי יומא דקא גרים, כמה יוסף איכא 

בשוקא"! אילולי אותו יום של מתן תורה וקבלתה מסיני – לא הייתה לי 

שום ייחודיות, שהרי ישנם אנשים רבים בעלי השם יוסף. 

רק  לא  התורנית,  גדלותו  כל  את  מייחס  יוסף  רב  האמורא  כלומר, 

בלב  אחד  "כאיש  העם  התאחד  שבו  יום,  לאותו  אלא  התורה,  לקבלת 

אחד".

האחדות המופלאה הזו הגיעה רק אחרי בואו של עמלק להילחם עם 

ישראל ברפידים. עד אז, בני ישראל מתאוננים ומתלוננים ומיד לאחר 

המלחמה עם עמלק העם מתאחד.

לנו  אל  השנה:  ימות  לכל  זה  מסר  ליטול  ניתן  השבועות  חג  ערב 

להמתין לאיום שרח"ל יבוא מבחוץ; בואו ונתאחד כולנו, כאיש אחד בלב 

אחד, ביומיום ובמועדים מיוחדים, בשבתות ובימים טובים ולא ניאלץ 

להתאחד רק כשמולנו איומים ואויבים. 

 

הראשית,  הרבנות  מועצת  חברי  הראשיים,  לרבנים  שמח  חג  בברכת 

מנהלי המחלקות, ומאות האנשים שמוסרים את נפשם לילות כימים למען 

עם ישראל בממלכת הרבנות הראשית על שלוחותיה ולכל עם ישראל.

שלכם,

משה דגן

מנכ"ל

 

עולם הרבנות שבועות תשע"ו
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חד ממ"ח דברים שהתורה נקנית בהם הוא יישוב א

משנה  ו'  )פרק  באבות  במשנה  כמבואר  הדעת, 

ה'(. ופירשו שם, שיהא מיושב בדעתו ולא מבוהל 

רבה  ובמדרש  )סה.(  בעירובין  בגמרא  בדבריו. 

)ויקרא כא אות ז'( מצאנו עד כמה חכמים הקפידו 

שלא תהיה להם הפרעה בלימוד. אביי אמר, שאפילו אם אמו תצוה אותו 

דבר קטן, הדבר כבר יפריע לו בלימודו. וכן ר' חנינא לא רצה לדעת מה 

ויש  ביישוב הדעת,  נקנית  זה מפני שהתורה  וכל  י"ג שנה,  בביתו  קורה 

מה  ידע  שרשב"י  שם  מספרת  שהדמרא  ואף  ההפרעות.  מכל  להימנע 

קורה בתוך ביתו, היה זה רק מפני שלפי דרגתו הדבר לא הפריע לו בריכוז 

לימוד התורה. 

וכל אחד יש לו למדוד לפי כוחו, ואם דבר-מה עלול להפריע לו בריכוז 

בלימוד, יש לו להתנתק מהכל כדי שיהיה לו יישוב דעת ללימוד. כי אם 

אינו מיושב בדעתו ועוסק בתורה, אינו יכול להבין עומק התורה, וכמ"ש 

וז"ל:  מד(  )סי'  ח"א  דבר  משיב  בשו"ת  הדת,  למחזיקי  במכתבו  הנצי"ב 

באשר זו דרכה של תורה שאין עמלה ותכליתה מתקיים אלא במי שמפנה 

כל ראשו בה, ונפש עמל עמלה לו, ומסייעו לזכות בה, וא"א להיות גדול 

בתורה שעה שעוסק בדברים אחרים, וכל גדולי תורה שהמה גם חכמים 

בלימודי חול קודם ששקעו ראשם  בלימודי חול, אינם אלא שנתעסקו 

להגיע  א"א  ביחד  אבל  בתורה,  מאד  נתגדלו  שכבר  אחרי,  או  בתוה"ק, 

לתכלית הלימוד. ע"כ. 

ואחד(  חמשים  )פרק  ג'  חלק  נבוכים  במורה  הרמב"ם  בדברי  וראיתי 

שתגיע  עד  והלימוד  ההרגל  תכונות  אל  להישרד  אתחיל  מכאן  שכתב: 

לזאת התכלית הגדולה, תחלת מה שהתחיל לעשות, שתפנה מחשבותיך 

הכוונה  מן  לך  יספיק  ולא  ותתפלל,  שמע  קריאת  כשתקרא  דבר,  מכל 

על  וכשתרגיל  ראשונה,  בברכה  ובתפלה  ראשון  בפסוק  שמע  בקריאת 

בתורה  תקרא  אשר  כל  כך  אחר  תתחיל  רבות,  שנים  בידך  ויתחזק  זה 

או  שתשמע  מה  להבין  מחשבותיך  וכל  לבך  כל  שתשים  ותשמענה 

להיות  עצמך  תרגיל  אחר,  זמן  כן  גם  בידך  זה  וכשיתחזק  שתקרא,  מה 

מחשבותיך לעולם פנויה מכל מה שתקראהו משאר דברי הנביאים עד 

ותהיה מחשבותיך בהם  וכו',  בו  כולם, תכוין בהם מה שתהגה  הברכות 

זאת  וכו',  הזה  העולם  מעניני  בדבר  המחשבה  מן  נקיה  שתעשה  בעת 

התכלית אצלי אפשר להגיע אליה מי שיכין עצמו לה מאנשי החכמה בזה 

הדרך מן ההרגל. עכ"ל. 

להכנס  כסף  לו  היה  שלא  הזקן  הלל  על  מסופר  )לה:(  יומא  ובגמ' 

לביהמ"ד, ועלה לגג ושמע דברי תורה דרך הארובה, עד ששאל שמעיה 

אפל.  והיום  מאיר  הבית  יום  בכל  מה  מפני  אחי,  אבטליון  אבטליון:  את 

הבית  שאין  הדבר  סיבת  ויראה  ולכאן  לכאן  הסתכל  לא  למה  ולכאורה 

שקועים  והיו  ואנה,  אנה  להסתכל  בלא  שלמדו  אנו,  ולמדים  מאיר. 

בספריהם בלא ששמו לבם לסובב אותם. 

מתלמידיו  אחד  את  ראה  הלימוד  באמצע  שפעם  הגר"א  על  מסופר 

שמלמל ברכה. לשאלתו השיב התלמיד כי שמע רעמים חזקים ולכן בירך 

שכוחו וגבורתו וכו'. אמר לו הגר"א: כשלומדים צריכים להתרכז עד כדי 

כך שלא לשמוע את הרעמים. וכתב בספר עבד המלך )דף ט'( שבנוסף 

לעוון ביטול תורה יש עוד מצוה ללמוד באימה ויראה, ושיהיה כולו מרוכז 

ושקוע כולו בלימוד, בלי שימת לב לדברים שמסביבו, כמו סוחר בשעת 

השוק שהכל עומדים מסביבו לקנות, והוא שקוע כולו במסחרו. ע"ש. 

וכך גם מסופר על ראש הישיבה הגאון רבנו עזרא עטייה זצ"ל, שמרוב 

ריכוזו בלימוד גם בלכתו בדרך היה עדיין אחוז שרעפים בלימוד הסוגיות, 

והיה צועד ברחוב גם בעת הגשמים העזים, ולא שם לבו לכך שיכל ללכת 

מצידי הדרכים תחת הגגות שהיו בעיר העתיקה בצידי הדרך. ואירע פעם 

האחרון  וברגע  סילוואן,  העוין  הכפר  לכיוון  בטעות  הלך  ריכוזו  שמרוב 

שהולך  ראוהו  פעמים  וכמה  ביתו.  לכיוון  והחזירו  ממכריו  אחד  ראהו 

לביתו ועובר את הבית וממשיך לכיוון מעלה, וכאשר שם לב שעבר את 

ביתו היה חוזר לאחוריו להגיע לביתו, ושוב היה ממשיך ועוקף את ביתו 

מרוב כח ריכוזו בתורה. 

כדי  עיסוקיו,  כל  את  אדם  יסיים  הלימוד  שקודם  טובה,  עצה  ולכן 

שבאמצע הלימוד לא תהיה לו שום הפרעה והפסקה, ויוכל ללמוד בריכוז 

כדבעי.

נערים,  כמה  אליו  נכנסו  אחת  שפעם  איש,  החזון  הגאון  על  מסופר 

ואמר  מסויים  רב  אליו  שניגש  עד  לכך,  לב  שם  לא  האדיר  ריכוזו  ומכח 

לחזון איש שהתלמידים הגיעו, ורק אז הרים עיניו מהספר, ודיבר עמהם 

ובירכם. ופעם הגיע רב מסויים לחזו"א, ורצה לשאול שאלה מסויימת. 

אחד ממקורבי החזו"א, אמר לו שרב פלוני רוצה לשאול את הרב שאלה, 

החזו"א הנהן בראשו לאות הסכמה, ולאחר כרגע נכנסו לחדרו של הרב 

בנוכחותם,  לב  שם  ולא  בלימודו  שקוע  הרב  והיה  השאלה,  את  לשאול 

והיה צריך להפריעו מחדש. ומעשים אלו היינו רואים כמעט בכל יום אצל 

מרן אאמו"ר זצוקללה"ה שהיה שקוע בלימוד באופן מופלא.

וממדבר - מתנה
השקיעות בלימוד באה על ידי זה שהאדם מבטל כל רצונותיו ותאותיו 

האישיות, לעשות רצון הבורא יתב', שחפץ בלימוד התורה, וכמו שדרשו 

על הפסוק, בתחלת חומש במדבר, וידבר ה' אל משה במדבר סיני, ואמרו 

במדרש )א, ז( למה במדבר סיני, אלא כל מי שאינו עושה עצמו כמדבר 

הפקר, אינו יכול לקנות את החכמה והתורה. התורה רוצה ללמד אותנו דרך 

בקנין התורה, ואומרת צריך שיהיה הפקר כמדבר. 

ולכאורה, למה לא אמר הפקר כהרים וגבעות. אלא יש כאן רמז, הנמצא 

בהרים וגבעות ראייתו מוגבלת, יש הגבלה. עד כאן. אבל העומד במדבר 

הכל פרוש לפניו למרחקים. הרוצה לקנות את התורה, לא סתם שיפקיר 

עצמו, אלא יפקיר בלי שום הגבלה, בלי שום תירוצים, אין לי חשק או לא 

יכול. צריך להפקיר את תאוותיו ורצונו.

בספרי מובא, שהקב"ה הלך לאומות העולם, לעשיו, שאלו מה כתיב 

תחיה,  חרבך  על  נאמר  שהרי  אפשי,  אי  אמרו  תרצח,  לא  להם  ענה  בה, 

הלך למואב, שאלו מה כתיב בה, ענה להם לא תנאף, אמרו אי אפשי, הלך 

לישמעאל, שאלו מה כתיב בה, ענה להם לא תגנוב, אמרו אי אפשי, שכבר 

נאמר ידו בכל ויד כל בו, וכבא לפני ישראל והציע להם את התורה, מיד 

אמרו נעשה ונשמע. והתפעלו המלאכים ואמרו, מי גילה רז זה לבני.  וצריך 

להבין האם באמת הקב"ה רצה ליתן את התורה לעשיו, ולמה הציג בפניהם 

מצוות קשות, יאמר מצוות קלות, כגון כיבוד אב ואם. ועוד, לכאורה מה 

ההתפעלות מעם ישראל, מי קונה דבר בלי לדעת מה הוא. אלא הקב"ה 

היה חפץ שכל העולם יקיימו את תורת ה', אך כאשר הגוי שואל מה כתיב 

בה, יש כאן רמז, מה כתוב בה האם זה לא יפריע לנו בשיגרת תאוות לבנו, 

אינם רוצים לקבל את התורה, כי אינם רוצים לשעבד את כל רצונותיהם 

לעשות רצון הבורא. יש להם הגבלה. עד כאן. אבל עם ישראל  אמר מיד, 

נעשה ונשמע, והיינו לרמוז שהם מוכנים לקבל את התורה בלי שאלות, 

הבורא.  רצון  לעשות  כדי  ותאוותיהם  רצונותיהם  את  להקריב  מוכנים 

רוצים את התורה בלי שום הגבלה. 

ומצינו כן גם אצל רות המואביה, שאמרה לנעמי, אל אשר תלכי אלך 

ובאשר תליני אלין עמך עמי ואל-היך אל-הי. וזו  היתה קבלה גמורה, כמו 

מוכנה  היתה  ערפה  השי"ת.  רצון  כלפי  העצמיות  ביטול  ונשמע,  נעשה 

לקבל את היהדות אבל בלי למחוק את העבר, יש לה עוד דבר שמהווה 

אצלה חשיבות מלבד קירבת השי"ת, ולכן חוזרת אל עמה. וזה ההבדל בין 

אברהם ללוט, לוט הולך עם אברהם מרצונו מארץ מולדתו, לא נצטוה לכך 

מהקב"ה,  אבל בסוף הדרך אברהם העברי, שהוא מעבר אחד ולוט מעבר 

השני, לוט מורד באברהם ובאלהיו, ומיד נמשך אחר תאותיו לסדום.

נחליאל,  וממתנה  מתנה  ממדבר  שדרשו:  )נה.(  נדרים  בגמ'  ועיין 

ומנחליאל במות, א"ל כיון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר 

לו  שניתנה  וכיון  מתנה,  וממדבר  שנאמר  במתנה,  לו  ניתנה  תורה  לכל, 

במתנה נחלו אל, שנאמר וממתנה נחליאל, וכיון שנחלו אל עולה לגדולה, 

דעתו  את  מבטל  האדם  כאשר  והיינו  ע"ש.  במות.  ומנחליאל  שנאמר 

וכל כולו נעשה בית קיבול אך ורק לתורה, כל רצונו לעשות רצון בוראו 

ולעושת לו נחת רוח לקיים מאמרו, ולעסוק בתורה מתוך ציווי  הבורא, הרי 

שאז התורה שוכנת בתוכו. לעסוק בתורה בכל מצב, זה המבחן האמיתי, 

לעסוק בתורה גם במצבים קשים, מבטל את כל רצונותיו בפני התורה.

יגיעה במסירות נפש
בגמ' שבת פח: מובא על אותו צדוקי שראה את רבא שמתייגע בתורה 

ויצא לו דם מאצבעו, ולא הבין מדוע העם הזה פזיז לקבל את התורה, ועוד 

קודם שיודעים מה כתוב בה הסכימו לקבלה.  ומשיב לו רבא, תומת ישרים 

וגו', הגוי רואה בהוצאת הדם צער וכאבים ואיבוד דם, רואה בזה  תנחם 

פזיזות, אך רבא עונה לו בדמייך חיי, זה גופא שנותנת לנו את זכות קיומנו 

ישרים  תומת  הדם.  צאת  עד  בה  עוסקים  אנו  ובמסי"נ  בעוה"ז,  וחיותינו 

תנחם, בלי תירוצים, שיעבוד גמור. בתמימות ובלי שאלות והגבלות. וכך 

את  קיימו  נפש,  במסירות  בתורה  עסקו  הדורות,  בכל  ישראל  עם  נהגו 

התורה. ומסופר, כי אחד מעינויי התופת שהיה באינקוזיציה היה התנור 

המרקד, מעמידים חבית גדולה על תנור אש, ומעמידים עליה יהודי ערום, 

התחילו רגליו להיכוות, היה נזרק בכאביו מעלה ונופל שוב וחוזר חלילה, 

עד שהיה נחרך כולו כצלי אש, ועל כל כויה וכויה היה צועק שמע ישראל,  

מסי"נ. 

בהר  ואשב  לישראל,  אומר  רבינו  שמשה  מובא,  דברים  ספר  בתחלת 

ארבעים יום וארבעים לילה, לחם לא אכלתי וגו'. משה רבינו ממחיש לעם 

ישראל שהיה לו מסירות נפש לתורה, שלא אכל ולא שתה. והיינו  שגם 

שם היה קשה לו, היה לו מסי"נ, משה ציער ועינה את נפשו לצם ארבעים 

יום, כאן בעוה"ז אי אפשר לצום 40 יום. וכן אמרו בגמ' נדרים טו. נשבע 

וזו היא שבועת שוא. אבל  למעלה  ג' ימים מלקין אותו וישן.  שלא ישן 

לו  נתנו  ואז  ומסי"נ,  רצון  לו  שיש  גילו  לצום.   הכח  למשה  ניתן  בשמים 

למעלה הכח לצום. רואים מכאן יסוד: אי אפשר לזכות לתורה בלי מסי"נ. 

כדברי הט"ז )בסימן מז.( שאותם הלומדים מתוך עונג ואינם יגעים בתורה, 

אין התורה מתקיימת אצלם. 

בגמ' מנחות )ז.( מסופר על אבימי שנשכחה ממנו מסכת מנחות, ובא 

לרב  לקרוא  אבימי  שלח  לא  מדוע  ולכאורה  לו,  שיזכיר  חסדא  רב  לפני 

ופירש  חסדא שיבוא אליו, עונה הגמ', סבר הכי מסתייעא מילתא טפי. 

רש"י, משום יגעתי ומצאתי. חיפש אחר היגיעה, מחפש להתייגע – אבימי 

יכול היה למנוע יגיעה זו, אך חיפש אותה בדווקא, וזה מפני שרק כך זוכים 

לתורה. 

הקב"ה יעזור שנגיע לדרגה זו של יגיעה בתורה, ונגלה כזו מסירות נפש 

לתורה, עד שנזכה לכתרה של תורה.      

דבר הראשון לציון הרב הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול

הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

יגעת ומצאת תאמין
הראש"ל הרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף בשיעור בבית הכנסת הגדול
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תורת נצח לעם הנצח

שני הרים מרכזיים בעולמה של היהדות – הר סיני והר המוריה. על הר 

סיני ניתנה התורה. על הר המוריה עמד בית המקדש.

שני ההרים הללו קדושים היו באותה שעה. אסור היה לעלות על הר 

סיני כל זמן ששרתה עליו השכינה. לאחר מכן אין איסור. שונה הדבר בהר 

הבית. קדושת ההר נמשכת גם אחרי שנפסקה העבודה בבית המקדש 

ונחרב הבית. רק לפני שבוע חגגנו את יומה של ירושלים, התפללנו על 

פרשת  ישן  )תנחומא  ממנו  השכינה  זזה  לא  מקום  המערבי,  הכותל  יד 

שמות(, וקדושת המקום נשמרה. נשאלת אם כן השאלה מה נשתנה הר 

הבית מהר סיני. מה מיוחד בהר המוריה לעומת הר סיני שלאחר מתן 

תורה נסתלקה ממנו שכינה.

ההבדל פשוט. יש להבחין בין אתרים היסטוריים למקומות קדושים. 

חשיבות היסטורית למקום אינה הופכת אותו למקום קדוש. אין קדושה 

בים סוף למרות שאירע בו נס גדול של קריעת ים סוף, נס עליו מברכים 

ומודים )ברכות פרק ט(. משום שבמקומות אלו הייתה שליחות זמנית 

של הפצת דבר ה', אך לא מעבר לרגע.

מתן תורה לא הקנה למקום את הקדושה, מעבר לזמן הנתינה. המקום 

הוא אתר המעורר רגשות נוסטלגיים עזים, אולם קדושה אין בו. לעומתו, 

הר המוריה אינו קדוש בשל בית המקדש הראשון שעמד עליו, גם לא 

בו, אלא בגלל הבית השלישי שיעמוד  בית המקדש השני ששכן  בגלל 

עליו.

ה' עמד בשילה, אולם המקום  היהדות אינה מקדשת אתרים. משכן 

אינו קדוש, מפני שלא יעמוד עליו משכן. מקום המקדש נשאר בקדושתו, 

שבפעולותיהם  ישראל  לבני  ממתינה  היא  ממנו,  זזה  לא  השכינה 

הקדושות בבתיהם יגרמו ל"הראנו בבנינו ושמחנו בתיקונו".

שאירעו  מאורעות  בשל  אינן  המועד  וקדושת  השבת  קדושת  גם 

בהם. איננו שובתים ממלאכה בשבת רק בגלל שבורא העולם נפש מכל 

מלאכתו אשר עשה. אנו שובתים כי בכך אנו מעידים שכל מעשינו הם 

אנו  במעשינו  ידו.  על  היא  הימים  ששת  יצירת  וכל  הבורא,  של  מכוחו 

מחילים קדושה על היום, לכן נקרא מי שאינו שומר שבת כ"מחלל שבת", 

מלשון חולין. יום זה חול הוא עבורו. גם יום חג השבועות מקודש על ידינו 

כיום מתן תורה. לא מפני שניתנה התורה ביום זה, אלא משום שמקבלים 

אנו אותה עלינו פעם נוספת, ומכריזים בקול רם – נעשה ונשמע.

זיכרונות בלבד – אין בהם ממש. המעשים מפיחים נשמה בנוסטלגיה. 

ישראל,  עמו  מקדש  והזמנים,  ישראל  מקדש  מלא  בפה  לומר  ניתן  ואז 

שהם במעשיהם מקדשים את הזמנים.

מתי ניתנה התורה?
כבר  רבים.  עניינים  בתוכו  משלב  תורתנו  מתן  זמן   - השבועות  חג 

בתורה מופיע חג זה תחת מספר שמות: "חג הקציר" "חג הביכורים" "חג 

השבועות". גם בשאר חגי ישראל בא לידי ביטוי עונות השנה, בפסח - חג 

האביב "שהתבואה מתמלאת בו באיביה 'אביב' לשון אב, בכור וראשון 

לבשל פירות" )רש"י(. וכן סוכות - חג האסיף. אולם בנוסף להתייחסות 

 - נוסף. פסח  רוחני  והחקלאות מצאנו שבכל חג תוכן  לנושא התבואה 

מבטא אמונה "ויאמינו בה' ובמשה עבדו", שבועות - מתן תורה, קבלת 

 - שמח"  "אך  והיית  ולכן  בפועל  התורה  קיום   - סוכות  ומצוות.  תורה 

שמחת תורה.

איתא במדרש לקח טוב על פרשת פנחס:

"נאמר בעצרת ויום הכפורים 'שעיר': מקיש עצרת ליום הכפורים: מה 

להוציא  וכדי  מתן-תורה...  יום  עצרת  אף   – מתן-תורה  יום  הכפורים  יום 

מלבן של צדוקים שאומרים 'מתן-תורה לא היתה בעצרת', לכך הוקשו זה 

בזה ב'שעיר-שעיר'".

קיימת מחלוקת עקרונית בין חכמי ישראל והצדוקים האם מתן תורה 

הפסח"  "ממחרת  לקיימה  התורה  צווי  האם  וכן  לא,  או  בעצרת  היה 

"ממחרת השבת" הוא תמיד חמשים יום מחג הפסח, או שיש להמתין 

עד ממחרת השבת כדי לחוג את שבועות. לדעת הצדוקים חג שבועות 

תמיד יחול ביום ראשון "ממחרת השבת". ויכוח בנושא זה התנהל במשך 

תקופה ארוכה, הגמ' )מנחות סה( מספרת על רבן יוחנן בן זכאי שדן עם 

הצדוקים בנושא זה, טען לו הצדוקי משה רבנו אוהב ישראל ויודע היה 

ישראל  שיהיו  כדי  שבת  אחר  ותקנה  "עמד  אחד,  יום  רק  היא  שעצרת 

מתענגין שני ימים".

ניסיון הצדוקים לעטוף את השקפתם, שהיתה אי הכרה בתורה שבע"פ, 

במעטפת של אהבת ישראל מלמדת אותנו שלעתים משתמשים באותם 

רעיונות שעליה מושתת תורת ישראל ובאמצעותם עוקרים את הדת.

של  הסילוף  יסוד  זו  בעצרת  היה  לא  תורה  שמתן  הצדוקים  טענת 

מעמדה של תורה שבע"פ, לדבריהם אין קשר בין חג שבועות לחג מתן 

תורה.

מגילת רות – דווקא בשבועות
נקודת מבט נוספת להבנת מהות חג השבועות, מדוע נוהגים לקרוא 

רבים.  קולמוסין  נשתברו  זה  בנושא  השבועות.  בחג  רות  מגילת  את 

לדעתי, עיקר הנקודה ללמדנו שתורה שבכתב ותורה שבעל פה שזורים 

זה בזה וחד המה. על טענתו של בועז  "עמוני ולא עמונית" התנהל בימי 

ויכוח גדול בין כותלי בית המדרש והתשובה ש"כך מקובלני מבית  דוד 

דינו של שמואל הרמתי" הכריעה את הכף. ומאותה הבנה של "מקובלני 

מבית דינו של שמואל הרמתי" – תורה שבע"פ, נטוע השורש של בית 

דוד ושל משיח צדקנו.

לא  טהרה,  ולא  טומאה  לא  בה  ש"אין  חז"ל  אומרים  רות  מגילת  על 

היתר ולא איסור, ולמה נכתבה, ללמדך שכר של גומלי חסדים" )ילקוט 

שמעוני(.

פתיחתה של המגילה מלמד על שינוי בולט מספרי התנ"ך. אין בה ציון 

השנה המדויקת. לא מוזכר שמו של השופט שמנהיג את הדור. סיפור 

המגילה משתרע על שנים רבות, ואין בה איזכור למאורעות אחרים. "ויהי 

בימי שפוט השופטים". סתם ולא פירש.

שני מאורעות חותמים את ספר שופטים, ואף בהם לא מוזכר הזמן. 

מעשה פילגש בגבעה, שהוביל למלחמת אחים שבסופה מתו למעלה 

משמונים אלף איש, וכמעט נכחד שבט מישראל. ופסל מיכה, שהתעה 

שבט שלם, שבט דן, לעבוד עבודה זרה. הנביא כותב הספר מתאר את 

התקופה במילים "בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעניו יעשה".

אינו  זו  בתקופה  השופט  של  שמו  חשוב.  אינו  המדויקת  השנה  ציון 

רלוונטי. העדר פרטים אלו מלמד שהתנ"ך אינו ספר היסטוריה. לעתים 

קרובות נקרא בו סיפורים קטועים. מאורעות אחדים מסופרים בפרוטרוט, 

ואחרים מוזכרים ברמז. מפני שרק מעשים המשמעותיים לדורות נכתבו. 

רק נבואה שיכולה ללמד את הדור הבא יש צורך לכותבה. ואם יש בה 

פרטים שאינם חשובים ללימוד הלקח מהם, אין צורך להזכירם.

נבחין מה  נכתבו מפני שבלימודם  ופסל מיכה  בגבעה  פילגש  מעשי 

קורה לעם שאין בו הנהגה ואיש הישר בעיניו יעשה. זהו לימוד לדורות, 

המלמד יהודי מה יקרה לו אם יסרב לקבל מנהיגות וסמכות. כשהתקופה 

היא תקופה שאין בה מלך, יכולה אישה להקדיש ממון רב, בהתלהבות 

רבה, ולחשוב ש"הקדש הקדשתי לה', לעשות פסל ומסכה". איזה עיוות! 

שלא  ה'  מצווה  עליהם  ומסכה,  פסל  לעשות  מה?  לשם  לה'  להקדיש 

לעשות כמותם. כשאין מי שמכוון מגיעים לטעות חמורה שכזאת. כשאין 

מנהיג משותף מגיעים למלחמה קשה כל כך. מחפים על בני בליעל מחד, 

ומוכנים להרוג שבט שלם מאידך.

סמכות  אין  אם  לקרות  שעלול  למה  נוספת  דוגמה  היא  רות  מגילת 

השופטים".  שפוט  "בימי  בהצהרה  פותחת  המגילה  בישראל.  מוכרת 

המילים אלו מתמצת הנביא את האוירה השלטת בעם, את רוח התקופה. 

העם שפט, ביקר ופסל את שופטיו, חשב שהוא יודע טוב יותר. כשאין 

מסוגל  כאלימלך  גדול  ואדם  הארץ,  על  ורוחני  גשמי  רעב  בא  סמכות, 

לחמוק מאחריותו למשפחתו הקרובה ולהמלט לשדה מואב. "איש הישר 

בעיניו יעשה".

אמונה לעם הנצח
נסיכה מבית  רות,  נוספת לומדים אנו מן המגילה, אמונה.  משמעות 

של  בריחתו  אלמלא  ימיה  כל  יהודי  רואה  הייתה  לא  במואב,  המלכות 

אלימלך מיהודה. בוודאי שלא היתה מעלה על דעתה להינשא ליהודי, 

מרשה  הנהגה  שאין  משום  דווקא  ישראל.  בעם  הרוחני  השפל  לולא 

קרובה  לארץ  וללכת  עמו  את  לעזוב  העם  ובכירי  מבחירי  אחד  לעצמו 

פיזית ורחוקה מנטלית מעם ישראל. אין ספק שהיה זה שבר גדול בעם 

כשעוזב אחד מבחיריו בשעה שאין הנהגה וסמכות. אך הקדוש ברוך הוא 

מצמיח, מתוך השבר, את הישועה לעולם, מלכות בית דוד.

המכירה  אך  לעבד,  נמכר  יוסף  החשיכה.  בעמקי  נזרע  הישועה  זרע 

גורמת לכך שהוא מכין לאביו "נחיתה" קלה במצרים. תינוק יהודי מושלך 

ליאור. דווקא השלכה זו גורמת לו להיות הילד היהודי היחיד שחי באותן 

שנים, ועוד בביתו של המלך שגזר "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו". 

צומח אותו ילד וגדל להיות מושיעם של ישראל. 

אחיו  חשו  לב  שברון  כמה  לשער  אנו  יכולים  מגורלו.  נמלט  אלימלך 

כשאחיהם הבכור והעשיר עוזב אותם בשנות רעב. דווקא מתוך החושך 

והכאב מוליד הקדוש ברוך הוא את ראשית בית המלוכה, בית שייבנה 

על אדני החסד של רות, ועל עוז רוחו של בועז, שמכיר תודה על החסד.

יתן ה' ונזכה בחג שבועות לחזק את אחיזתנו בתורת ישראל ובקיומה 

הנצחי.

דבר הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית

הגאון רבי דוד לאו שליט"א
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ממשלת הדת העליונה של יהודי ארץ הקודש והתפוצות מורכבת 
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א נ ה כ ה  ש מ

עצה מן

הזקנים
9עולם הרבנות  / שבועות תשע"ו8 עולם הרבנות  / שבועות תשע"ו

'עולם הרבנות' מציג: פרופיל ראשון על פועלה 
וחבריה של מועצת הרבנות הראשית לישראל



מהגוני מ העץ  השולחן  בפינת  ישב  הממשלה  זכיר 

בקשב  מאזין  מילה,  כל  רושם  יותר,  טובים  ימים  שידע 

ההחלטות  את  כדי  תוך  ומנסח  הבכירים  השרים  לנאומי 

המתיחות  ההצבעה.  לאחר  מיד  לתקשורת  שיפורסמו 

כמעט  סמיכה.  היתה  רבות,  כה  דרמות  ראו  שקירותיו  הישיבות,  באולם 

יכריעו  הנוכחית,  הממשלה  בישיבת  שיפלו  ההכרעות  למישוש.  ניתנת 

גורלות של דורות. לא רק ראש הממשלה ישב בכיסאו כשהוא מגיב לנאמר. 

לאור חשיבות הישיבה – גם נשיא המדינה נקרא אל הדגל והצטרף להצבעה 

לעבור  פעמי  חד  באופן  זכה  ממשלה,  חבר  שאינו  הרמטכ"ל,  הגורלית. 

מתפקידו כמשקיף – לבעל זכות הצבעה.

הצבאיים  הפיקוד  אלופי  את   - המצב  קריטיות  לאור   - זימנו  השרים 

כדי לשאת בפניהם דברים, וסגן ראש הממשלה יצא בבהילות לתדרך את 

הממשלה  שחברי  לאחר  אחדים  רגעים  הדלתות.  על  שצבאו  העיתונאים 

סיימו לשאת את נאומיהם, השיקולים לובנו והצדדים נבחנו לכאן ולכאן – 

הורמו הידיים להצבעה.

הישיבה הוכרעה. הוחלט: יוצאים למלחמה. 

עכשיו, תעצמו עיניים, ותדמיינו את כל התיאור הפותח והמציאותי למדי 

שלפניכם, רק אלפי שנים לאחור. אבל הרבה-הרבה יותר גבוה. 

כמה גבוה? הכי למעלה שתוכלו לדאות. 

'ישיבת-ממשלה' שכזו, אך  לזכות למעין  יכולים  בנפשכם שהייתם  שוו 

חברי  הגזית,  בלשכת  היושבים  הזקנים  שבעים  בימי  אחורה,  שנים  אלפי 

הסנהדרין שמהם תצא תורה לישראל.

הרבנות  מועצת  ישיבת  אולם  אל  ועלו  הזמן,  במנהרת  התקדמו  עכשיו, 

הראשית בירושלים. מכל קצווי ארץ נקבצו ובאו זקני העדה ומאוריה. אבירי 

ההלכה העטורים באותות הצטיינות על הקרבות שהובילו במלחמתה של 

תורה ובמשמר היהדות במחוזות שעליהם הופקדו.

הדיונים בממשלת הדת היהודית, המשליכה על עתידם של דורות, אינם 

הרי-גורל פחות מישיבות ממשלה מתוחות, או קבינטים מדיניים-ביטחוניים 

אפופי עשן. 

רק שכאן, הכל שונה. כאן - דעת התורה וההלכה והשקפתה הצרופה של 

היהדות, היא המכרעת.

הסנהדרין  זקני  הם   – לישראל  הראשית  הרבנות  מועצת  חברי   – אלו 

וליהדות  בציון  היושב  לעם  הוראה  תצא  שממנה  הגזית  לשכת  דורנו.  של 

ופשטני,  נגיש  בתיאור  להיאחז  תרצו  אם  זו,  בגולה.  הפזורה  התפוצות 

לאומה  גורליים  בנושאים  הכרעות  המקבלת  היהדות  בממשלת  השרים 

ישראל  מדינת  של  העליונה  ההלכתית  כסמכות  לתפקידה  בהתאם  כולה, 

ושל יהודי העולם.

ממסד  על  רבה  והשפעה  כבוד  של  מקום  הראשית  הרבנות  למועצת 

ההלכה והרבנות בישראל. מתוקף היותה הליכוד הגרעיני במרוכז של רבני 

ישראל, כפופים תחתיה ועדות שונות המפקחות על אגפי ומחלקות הרבנות, 

המעוגנת  סמכותה  מתוקף   – ושכונות  ערים  רבני   – ישראל  רבני  גם  כמו 

ואם  בארץ,  רבים  ממסדים  על  חופפת  והשפעתה  שעליונותה  תוך  בחוק 

נשוב לתיאור המושאל – אזי כן, לעיתים סמכותה מאפילה אפילו על גופי 

ממשלה ידועים.

פיקוח על כל נושא
תשעים  לפני  הוחלט  הרה"ר,  מועצת  של  הפנומנלית  חשיבותה  בשל 

וחמש שנה על הקמתה, מיד עם ייסודה של הרבנות הראשית - ונקבע כי בין 

חבריה ימונו רק רבנים גדולים בסדר גודל ובשיעור קומה. כך נאה וכך יאה 

לגוף כה מורכב, שהחלטותיו מהוות נדבך מרכזי מהנעשה במדינת ישראל 

בנושאים שונים, רבים ומגוונים.

מרכזיים  נושאים  מספר  למנות  ניתן  המועצה  של  הרבים  תפקידיה  בין 

שימחישו במעט, על קצה המזלג ממש, את פעליה הכבירים.

בה  השבת  שאחרי  שני  ביום  בד"כ   – המועצה  מתכנסת  לחודש  אחת 

בנשיאת   – דעתם  את  לחוות  מתבקשים  וחבריה   – החודש  את  מברכים 

דברים ובהצבעה - על נושאים רבים. החל מפסיקה, אם נדרשת כזו, בשאלות 

הלכתיות עקרוניות שהגיעו לפתחם של הרבנים הראשיים לישראל – במידה 

ואלו יבקשו לשמוע חוות דעת תורנית נוספת; עובר דרך פיקוח הדוק של 

חברי המועצה על ייבוא הבשר הנשחט בחו"ל, תחום אשר בו עלולות לצוץ 

וַהנגשת  וכלה בפעולות קירוב ליהדות  וסבוכות;  בעיות הלכתיות חמורות 

הציבור הרחב לתורה, מצוות וערכים.

בעצה אחת
לפני שנשקיף על פעילות המועצה ועל חבריה – הבה נביט אל קורטוב 

היסטוריה שיפתח את הצוהר אל תוככי הגוף המופלא והמרתק הזה, שמשום 

מה נחבא לו אי-שם אל הכלים והתקשורת כמעט ואינה מרבה לסקר. ואכן, 

משכיל לדוד
 הרב הראשי לישראל, 

הגאון רבי דוד לאו
הראשי  הרב  שליט"א,  לאו  ברוך  דוד  רבי  הגאון 

לישראל מכהן כנשיא מועצת הרבנות הראשית. 

רב לרבנים
הגאון רבי יוסף גליקסברג

רב העיר גבעתיים. הרב מכהן כיו"ר ועדת הכשרות 

הארצית, כחבר ועדת בחינות לרבני עיר, כחבר ועדת 

הרבנים  חבר  כיו"ר  הדתיות,  המועצות  חוק  הכנת 

בישראל שמתפקידו לשבץ רבנים במשרות ומסגרות 

וכמובן – חבר מועצת הרבנות הראשית.

ראש וראשון 
 הרב הראשי לישראל, הראש"ל, 

הגאון רבי יצחק יוסף 
הראשון  יוסף,  יצחק  רבי  הגאון  לציון,  הראשון 

לציון ורבה הראשי של ישראל.  משמש כנשיא בית 

הדין הגדול.

אשר בך אתפאר
הגאון רבי ישראל מאיר לאו

הראשי  הרב  ומלפנים  ת"א-יפו  של  רבה 

לישראל.

ישיבת  נשיא  משה',  'חיי  ישיבת  נשיא 

הלאומית  במועצה  חבר  יצחק',  'נתיבות 

וחבר  ושם'  'יד  יו"ר  בריה"מ,  יהודי  למען 

מועצת הרבנות הראשית.
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מרבית פעילות המועצה, לרבות ההחלטות העוברות ומתקבלות בה מדי 

נחשף  הרחב  שהציבור  בלא  מוחלט,  כמעט  בשקט  מתבצעות  חודש, 

אליהם באופן ישיר.

אך נחדל להכביר מילים, ונעניק אפוא לשר ההיסטוריה את האפשרות 

לפתוח בדבריו:

סמכות  בעל  כגוף  הראשית  הרבנות  מועצת  של  החוקי  עיגונה  עם 

 - למועצה  למנות  המחוקקים  דרשו  המדינה,  ימי  בראשית  עליונה 

אשכנזים  חציים  רבנים,  ששה  עוד   - הראשיים  הרבנים  שני  מלבד 

וחציים ספרדים. מלבדם, דרשה החוקה את מינויים של שלשה יועצים 

נוספים, חילונים בהשקפת עולמם, שהגדרת תפקידם לא היתה ברורה 

מלכתחילה.

הרבנות הראשית מחתה על החלטת הממשלה והכנסת להעמיד בבית 

קודשיה יועצים חילוניים שיהיו חלק בלתי נפרד מהליך קבלת ההחלטות, 

בה  וחזרה  המחוקקת  הרשות  נכנעה  ארוך,  תהליך  של  שבסופו  עד 

מדרישתה המקוממת. 

ונוספו לה חברים חדשים,  במשך השנים, מעת לעת, גדלה המועצה 

תריסר במספר. עם הזמן והשנים נוספו כסאות סביב שולחנה, בשל ריבוי 

המשימות וההחלטות כבדות המשקל – עד שכיום מונה המועצה ששה-

עשר חברים.

בכל חמש שנים מתאסף הגוף הבוחר שבסמכותו, על פי עקרון הרוב, 

זוכים המועמדים השונים להימנות עם חברי המועצה הכבודה. כאמור, 

במועצה, באופן קבוע מכהנים הרבנים הראשיים לישראל, כאשר אחד 

מהם ממלא את תפקיד 'נשיא מועצת הרבנות הראשית', ומאוחר יותר 

הרבני  הדין  בית  'נשיא  תפקיד  את  אז  עד  שמילא  מקבילו  עם  מתחלף 

הגדול'.

הערים  רבני  ארבעת  גם  נבחרים,  שאינם  הראשיים  הרבנים  מלבד 

מתמנים  ובאר-שבע(  תל-אביב  חיפה,  )ירושלים,  בישראל  הגדולות 

אוטומטית לתפקיד. כיום אלו הרבנים: הגאון רבי אריה שטרן – רבה של 

רבי  והגאון  ת"א-יפו  של  רבה   – לאו  מאיר  ישראל  רבי  הגאון  ירושלים, 

יהודה דרעי – רבה של באר שבע. מקומו של רב העיר חיפה, הרב שלמה 

שלוש זצ"ל שהלך לעולמו במרחשוון תשע"ה, שמור לרב הבא שייבחר 

לעיר.

שגם  כך  מקביליהם,  עם  ברוטציה  מכהנים  הגדולות  הערים  רבני 

ספרדים וגם אשכנזים יהיו חלק מהמועצה בשווה.

יתר הרבנים, נבחרים בידי הגוף הבוחר כאשר שוב, מחציתם ספרדים 

ומחציתם אשכנזים. כיום הרבנים חברי המועצת הינם: הגאון רבי שמעון 

אליטוב, הגאון רבי שמואל אליהו, הגאון רבי יוסף גליקסברג, הגאון רבי 

יצחק דוד גרוסמן, הגאון רבי רצון ערוסי, הגאון רבי יצחק פרץ, הגאון רבי 

יצחק רלב"ג, הגאון רבי יעקב רוז'ה, הגאון רבי יעקב כהנא שפירא, הגאון 

רבי אברהם יוסף והרב הצבאי הראשי, הג"ר רפי פרץ )ראה הרחבה על 

פועלם - במסגרות(.

עד לפני כחמש שנים היה הרב הצבאי הראשי משקיף במועצה, אך בלי 

סמכות להצבעה בה. עם זאת, בעקבות שינוי חקיקה בשנים האחרונות, 

מוענקת זכות ההצבעה במועצה לרב הצבאי הראשי כמו ליתר הרבנים, 

כשתנאי הסף לכך הינו החזקת תעודת כושר מטעם הרבנות, לרב עיר. 

בפועל, הרב הצבאי הראשי כיום, הרב רפי פרץ שהוסמך להוראה במעמד 

של 'רב עיר' ועל כן הוא חלק בלתי נפרד מהמועצה.

משתייך  שאינו  עצמאי  גוף  היא  הצבאית  הרבנות  כי  לציין  חשוב 

בצבא  וההלכה  הכשרות  הסדרי  כן  ועל  הראשית,  לרבנות  במישרין 

מתבצעים בהתאם להנחייתו של הרב הצבאי הראשי בלבד בהעדר יכולת 

מגדל דוד
הגאון רבי יצחק דוד גרוסמן

מגדל  של  רבה  גרוסמן,  דוד  יצחק  רבי  הגאון 

אור'  'מגדל  הארצית  החינוך  רשת  מייסד  העמק, 

וגדול המקרבים בין ישראל לאביהם שבשמיים.

אוהב ישראל
הגאון רבי שמואל אליהו

רב העיר צפת וחבר מועצת הרבנות הראשית. 

הכשרות  בוועדת  חבר  רבים,  הלכה  ספרי  חיבר 

הארצית ובוועדת המקוואות. בנוסף משמש הרב 

כיו"ר הועדה לענייני המקומות הקדושים.

מזקנים אתבונן
הגאון רבי יצחק פרץ

ישראל,  רבני  וחשובי  מזקני  רעננה,  של  רבה 

נאמנם של גדולי ישראל מכל החוגים והעדות ויו"ר 

ועדת המקוואות ברבנות הראשית לישראל. 

רב פעלים
הגאון רבי שמעון אליטוב

רב העיר מבשרת ציון והמועצה איזורית מטה בנימין. מזקני 

בתפוצות  וקהילות  הרבנים  ועדת  ראש  חב"ד,  חסידי  וחשובי 

בהם  העולם  ברחבי  להוראה  מדרש   בתי  הקים  במסגרתה 

שאינם  מרבנים  למנוע  כדי  הרבנות  ע"י  רבנים  מאות  מוסמכים 

הוגנים ואינם יודעי הלכה על בוריה - לכהן כרבנים בחו"ל.

וזאת ליהודה
הגאון רבי יהודה דרעי

רב וראב"ד העיר באר שבע ומחזיק בשלל תפקידים במסגרת 

מועצת הרבנות הראשית: יו"ר הועדה למועצות דתיות, אחראי 

על תחומי סת"ם, מיסיון ומילה. כמו"כ הינו יו"ר הועדה לאישור 

מועמדים לבחינות דיינות הנחשבים למפרכים והנחשבים ביותר.

משפטי צדקך
הגאון רבי רצון ערוסי

רב העיר קרית אונו. ראש בית הדין לממונות בקרית אונו, יו"ר 

כנסים,  היוזם  ישראל'  עם  'הליכות  תנועת  יו"ר  נישואין,  ועדת 

שיעורי תורה והפצת יהדות וחבר במועצת הרבנות הראשית.

ההחלטות  וקבלת  ההכרעות  ואולם,  להתערב.  הראשית  הרבנות  של 

מלא  פעולה  בשיתוף  נעשות   - נרחב  רבני  דעת  שיקול  המצריכות 

ובתיאום עמדות.

המלוכה והממשלה
לה הסמכות  ניתנה  והסמכויות של המועצה,  בין שלל התפקידים 

לקבוע מתן כושר לרבני ערים או המוסמכים לרבני עיר - לכהן כדיינים, 

מתן  שיפוטה  תחת  כן,  כמו  הרבנות.  בסולם  ביותר  הגבוהה  הדרגה 

תעודות הסמכה לרבני ערים ורושמי נישואין. 

בדבר  להחליט  המועצה  חברי  על  השונות  בישיבות  לכך,  בנוסף 

הענקת תעודות כשרות לבתי עסק, מסעדות ומוסדות ציבור הנדרשים 

לכשרות מטעם הרבנות הראשית.

לקבל  במועצה  החברים  הרבנים  שעל  ביותר  הקשות  ההחלטות 

פי  על  בתפקידם  שמועלים  למוהלים  התעודות  שלילת  הן  לעיתים, 

ראיות ברורות המוצגות בפני החברים ונידונות במועצה. לא קל לשלול 

לאדם את פרנסתו, קל וחומר כשמדובר במילה. ההחלטות בנושאים 

בעירנות,  להתקבל  אמורות  והן  גבוהה  רגישות  בעלות  הינן  אלה 

באחריות ובשיקול דעת רב. ההחלטות הקשות אינן מסתיימות בדיון 

על תלונות אישיות כאלה ואחרות, כי אם חובקות כל פרצה בחומת 

הדת. עינה של המועצה וחבריה פקוחה גם על בתי עסק ומסעדות, 

והברחות  בזיופים  הרבנות  על  להערים  מנסים  בעליהם  שלעיתים 

עילה  ישנה  אם  לקבוע  המועצה  של  בסמכותה  כאשר  מוצרים,  של 

המצדיקה השתת קנסות או שליללת רישיונות.

במקביל, מועצת הרבנות הראשית אמונה על גיבוש תשובות ופסקי 

ישיבת  כינוס  למועד  עד  הממתינים  השואלים,  ציבור  עבור  הלכה 

המועצה שתדון ותכריע בעניינם. פסקי ההלכה נקבעים על ידי הרבנים 

הראשיים המתאימים את פסקיהם למנהגי השואלים - על פי מוצאם. 

עם זאת, פסקי ההלכה והחלטות המועצה מתמקדים בהתוויית דרך 

עקרונית לפיה צועדת הרבנות באופן כללי ולא בפסיקות נקודתיות. 

האחרונות, נחתכות על פיהן של שני הרבנים הראשיים.

מקוואות,  עירובין,  כמו  שונות,  בוועדות  מכהנים  המועצה  חברי 

כשרות, כאשר כל אחת מהוועדות, מפקחת על יישומן של ההכרעות 

המתקבלות בהן בקרב הדרג המעשי – קרי: הרבנות הראשית לישראל 

ומוסדותיה.

פעמים רבות נאלצת המועצה לומר את דברה בנושאי חיכוך ומריבה 

ולהביע את דעתה הנחרצת במגוון נושאים בוערים כמו דת ומדינה, 

בחודשים  לכותרות  הגיעו  הללו  הנושאים  אחד  ויהדות.  דמוקרטיה 

האחרונים בנוגע למתווה הכותל.

הרבנים  של  במאבקם  האחרונה  המילה  נאמרה  טרם  כה,  עד 

הראשיים הזוכה לגיבוייה המלא של מועצת הרבנות הראשית וחבריה 

ולא הושגו תוצאות המשביעות את רצונם. הרבנים הראשיים נחושים 

אפוא להמשיך במאבקם העיקש עד השגת התוצאה שתעלה בקנה 

אחד עם דעתם והשקפתם. )על מתווה הכותל בהרחבה, ראו בכתבה 

נפרדת(

---

בדור  דרכו  את  החל  לא   – ישראל  מדינת  של  העליון  הרבני  הגוף 

האחרון. כבר מיומה הראשון של הרבנות הראשית, התכנסה המועצה 

הראשונה לישיבתה הראשונה )בשנת תרפ"א( - אז הונחה אבן היסוד 

לפעול  וממשיך  והתעצם,  הלך  שאך   – הזה  והעצום  הכביר  למפעל 

גואל  לו במסגרת החוק, עד ביאת  והסמכות שהואצלה  במלוא הכח 

צדק במהרה בימינו.
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אמת ליעקב
הגאון רבי יעקב רוז'ה

מרבני העיר בת-ים. יועץ לרב הצבאי הראשי בדרגת 

סא"ל במילואים, רב זק"א, רב חברא קדישא בתל-אביב, 

במכון  הראשית  הרבנות  ונציג  המת  כבוד  ועדת  יו"ר 

לרפואה משפטית.

הרב במרכז
הגאון רבי יעקב שפירא

של  הרוחניים  וממנהיגיה  הרב  מרכז  ישיבת  ראש 

מגוון  מאחורי  עומד  שפירא  הגר"י  הדתית.  הציונות 

תפקידים מרשים ובהם יו"ר ועדת החינוך של הרבנות 

הראשית.

יוסף הוא המשביר
הגאון רבי אברהם יוסף

זצ"ל.  יוסף  הגר"ע  מרן  של  ובנו  חולון  העיר  רב 

בענייני  וספריו  המרתקים  שיעוריו  בזכות  התפרסם 

בתחום  רבות  פעילויות  מאחורי  עומד  הרב  הלכה. 

מכון  של  השלם'  ערוך  'שולחן  הוצאת  יו"ר  ההלכה, 

דברי  להוצאת  המזרח'  'אור  מכון  את  וניהל  'ירושלים' 

תורתם של חכמי המזרח.

ארי במסתרים
הגאון רבי אריה שטרן

ברורה  הלכה  מכון  וראש   ירושלים  העיר  רב 

בהכשרת  העוסק  'מרחבים'  במכון  הנהלה  חבר 

לאורכה  ישיבות  באינספור  קבוע  ור"מ  מורים, 

כראש  מכהן  בנוסף  ישראל.  ארץ  של  ולרחבה 

ישיבת הדרום, ומגיד שיעור כללי בישיבות רבות 

כמו ישיבת 'אש התורה' וישיבת הכותל. כל זאת 

זה  בקטמון  חורב'  'הר  קהילת  כרב  כהונתו  לצד 

כמה עשורים.

בשמחה ובצה"לה
הגאון רבי רפי פרץ

מערך  כל  על  אחראי  הראשי.   הצבאי  הרב 

ההלכה בצה"ל וידוע בשל השיפורים המתמידים 

שמבצע בצבא כדי שהחיילים שומרי הדת יוכלו 

לשומרי  בסיסיים  ומצרכים  מכשרות  ליהנות 

המטבחים  הכשרת  מבצע  את  ומנהל  מצוות, 

בבסיסי צה"ל בערבי פסחים.

בין שלל תפקידיו – ומתוקף תפקידו כרבצ"ר 

והכשרתו כרב עיר - נמנה כחבר מועצת הרבנות 

הראשית.

 

מרן הרב   דוד לאו שליט"א

א
ב
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בס"ד

הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל

הננו מתכבדים להודיע כי

ידרוש בהלכה ובאגדה
בשבת פרשת נשא

בליל חג השבועות

בברכת שבת שלום וחג שמח

בית הכנסת "ישא ברכה"
רחוב ז'בוטינסקי 31, ירושלים 

בין קבלת שבת לערבית 
תפילת מנחה בשעה 19:20

בית הכנסת "חובבי ציון"
רחוב חובבי ציון 14, טלביה, ירושלים 

אחרי קריאת התורה
תפילת שחרית בשעה 8:15

בית הכנסת "הנשיא"
רחוב אוסישקין 24, ירושלים 

אחרי תפילת מנחה
תפילת מנחה בשעה 19:20

בית הכנסת "ישרון"
רחוב המלך ג'ורג' 44, ירושלים

בשעה  00:30
בנושא: "אונאת דברים"  

בית הכנסת הגדול
רחוב המלך ג'ורג' 56, ירושלים

בשעה 23:30
בנושא: "גדרי רצון ואונס בגירושין"

בית הכנסת "אחדות ישראל"
סמטת משיח ברוכוב, ירושלים 

בשעה 01:30

מדרשת "זיו" - נפש יהודי
רחוב השל"ה 15, שערי חסד, ירושלים 

בשעה  02:30

ביום חג השבועות 
בית הכנסת הגדול

רחוב המלך ג'ורג' 56, ירושלים
בשעה 10:30

אחרי תפילת "יזכור"
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שאלה: בפרוש עלינו חג השבועות בה נקרא את מגילת רות וקבלתה 

של רות המואביה לעם ישראל, רצוני לשאול את מעלת כת"ר האם מן 

הראוי לקבל גרים על פי ההלכה?

תשובה: 

הוא  בישראל  גרים  קבלת  עצם  כי  להקדים  עלינו  דבר,  ראשית 

דבר חיובי, עד שאמרו חז"ל )ב"ק לח:( שבשביל שתי פרידות טובות 

שעתידות לצאת מעמון ומואב, רות המואביה ונעמה העמונית, חס 

הקדוש ברוך הוא על שתי אומות גדולות אלו וציוה שלא להתגרות 

בהן מלחמה. 

ואמרו עוד בפסחים )פז:( לא הגלה הקדוש ברוך הוא את ישראל 

לבין האומות אלא כדי שיתוספו עליהם גרים, שנאמר "וזרעתיה לי 

ובסנהדרין  כורים!  כמה  להכניס  אלא  סאה  זורע  אדם  כלום  בארץ" 

)צט:( על הפסוק ואחות לוטן תמנע, למה נאמר, להודיע שתמנע בת 

מלכים היתה, שנאמר "אלוף לוטן אלוף תמנע" וקבלה בידינו שכל 

אלוף מלכותא בלא תגא הוא. כלומר, שר וגדול שאינו מעוטר בכתר 

מלכות. ותמנע, ביקשה להתגייר באה אצל אברהם יצחק ויעקב ולא 

אהיה  מוטב  אמרה  עשו,  בן  לאליפז  פילגש  והיתה  הלכה  קיבלוה, 

שפחה לאומה זו, ולא אהיה גבירה לאומה אחרת, ויצא ממנה עמלק 

עשו,  בן  לאליפז  פילגש  היתה  ותמנע  שנאמר  ישראל,  את  שציער 

ותלד לאליפז את עמלק. מה טעם, מפני שלא היה להם לרחקה.

קירב  כמה  למדנו  ד( אמרו חכמינו: הא  פ"ח  נשא  )רבה  ובמדרש 

הקדוש ברוך הוא את הרחוקים אפילו שנתגיירו שלא לשם שמים, 

כגבעונים, ואין צריך לומר על גרי הצדק. וכן בירושלמי )קידושין פ"ד 

ה"א(. וישנם עוד הרבה מאמרי חז"ל בשבח הגרים כיו"ב. 

אם רוצה לשאת אישה
ומניעים  אישיים  שיקולים  מתוך  להתגייר  הגר  בא  אם  ואמנם, 

חומריים, כגון לישא אשה בת ישראל וכדו', אנו מצווים לדחות בקשתו 

לגיור, שעל כגון זה אמרו ביבמות )קט:( א"ר יצחק, מאי דכתיב "רע 

ירוע כי ערב זר" רעה אחר רעה תבוא למקבלי גרים, שמערב זרים 

גרים בישראל, דאמר ר' חלבו, קשים גרים לישראל כספחת, ופירשו 

חקירה  ללא  כלומר  מיד,  אותם  שמקבלים  באותן  דהיינו  התוס', 

ודרישה, שמא בא להתגייר להשגת מטרה חומרית. 

מצינו  שהרי  לקבלם,  לנו  יש  להתגייר,  מתאמצים  הם  אם  אבל 

ויעקב שלא קיבלו לתמנע שבאה להתגייר,  יצחק  שנענשו אברהם 

משוכנע  הדין  בית  אם  ורק  לישראל.  דצערינהו  עמלק  מינה  ונפק 

שבסופו של דבר המאור שבתורה ישפיע על הגר הזה לקיים תורה 

ומצוות לשם שמים, אף על פי שעכשיו אינו עושה אלא לשם אישות, 

רשאים לקבלו לכתחלה, כמו שמצינו בשבת )לא.( במעשה של הלל 

גדול,  כהן  שאהיה  ע"מ  גיירני  לאמר  עמו  שהתנה  הגר  את  שקיבל 

וגיירו, מפני שבטוח היה שסופו לעשות לש"ש, כמ"ש התוס' )יבמות 

כד: קט:(. וכתב הבית יוסף )ס"ס רסח( שמכאן יש ללמוד שהכל לפי 

ראות עיני הדיין. וכ"ה בדרישה ובש"ך. 

כוונתם  שאין  התוס'  ע"ד  כ'  סג(  )סימן  הלבנון  עצי  בשו"ת  גם 

שהיתה איזו ידיעה ברוח הקודש להלל הזקן, ולפיכך קיבלו, שהרי אין 

להורות הלכה ע"פ רוח הקודש, כמ"ש בב"מ )נט:( לא בשמים היא, 

אלא וודאי כוונתם שידיעת הלל כאן היתה ע"פ אומד הדעת, בתכונות 

המתגייר שלפניו, שלאחר שיכיר ויעמיק בדיני התורה, ידע מעצמו 

כמה נשגבה ממנו התגלמות פנייתו הנפרזה, והמאור שבתורה יקשר 

אותו אל הדת בלי שמץ פניה. ע"כ. ולא זכר שר מהב"י והאחרונים 

הנ"ל, שגם כן מפרשים כן. ]ובשו"ת הצל"ח )סימן קלה( כתב באמת 

שהלל עשה כן ברוה"ק, כעין מ"ש בעירובין )סד:( שכיוון ר"ג ברוה"ק. 

ע"ש. וליתא[. וע' בשו"ת ערוגת הבושם )סימן רכד(. 

ולפי זה יש להסביר טעמם של אבותינו הקדושים שסירבו לקבל 

את תמנע, אף על פי שכל משאת נפשו של אברהם אבינו היתה לקרב 

הפסוק  על  וכמ"ש  השכינה,  כנפי  תחת  ולהכניסם  ולגיירם,  רחוקים 

ואת הנפש אשר עשו בחרן, אברהם מגייר את האנשים ושרה מגיירת 

תמנע?  את  מלקבל  נמנעו  למה  וא"כ  כא[.  פל"ט  ]ב"ר  הנשים.  את 

שמים,  לשם  להתגייר  טהורה  היתה  לא  תמנע  שכוונת  נראה  אולם 

שאין  הדין  כפי  עמה  והתנהגו  וכיוצא,  כבוד,  או  אישות,  לשום  אלא 

לקבל גר הבא לשום אישות. ובכל זאת נענשו כמבואר בגמ' שלא היה 

להם לרחקה, לפי שיתכן שהיה קרוב לודאי שבסופו של דבר תעשה 

תשובה ותעשה הכל לשם שמים, וא"כ היה להם לקבלה כמו שעשה 

הלל, ולפיכך יצא ממנה עמלק שציער את ישראל. 

וזה יותר קרוב ממ"ש היעב"ץ בהגהותיו לסנהדרין )צט:( שהטעם 

שלא קיבלוה לפי שלא רצתה להתגייר אלא לסיבת אישות, ואפשר 

דס"ל כר' נחמיה דאף בדיעבד אינן גרים. ]יבמות כד:[. מש"ה מסיק 

דלא היה להם לרחקה. אך זהו דוחק להעמיד סברת האבות כר' נחמיה 

שאין הלכה כמותו. אלא הטעם הוא משום דלכתחלה לכ"ע אין לקבלו. 

וראה בס' באר שבע )בחי' לפרק חלק צט:( שהביא מהמדרש שלא 

קיבלוה לפי שבאה מפסולי קהל. ועיין עוד בשו"ת יביע אומר )ח"ח 

יורה דעה סימן כד(.

]ויש מי שכתב, דאפשר, דאף על פי שהיה להם למאן לקבלה, מכל 

מקום היה לומר לה איזה טעם המתקבל על לבה, ולא שתרגיש שדחו 

אותה, כדי שיתקדש שם שמים יותר. אולם מלשון הגמ' הנז' שלא היה 

להם לרחקה וכו', וכן מלשון רש"י שם משמע, שהאבות לא קיבלוה 

מפני שבסברו שכך הדין, והנדון היה לגייר או לרחק, ולא אם לדחות 

בדרך זו או בדרך אחרת[.

גרים מזרע עמלק
קכו(  )עמוד  פומרנצ'יק  אריה  ר'  להגאון  ברכה  עמק  בספר  והנה 

דוד  ויאמר  עה"פ  קמא(  רמז  ב  שמואל  )ילקוט  המדרש  דברי  הביא 

אל הנער המגיד לו אי מזה אתה, ויאמר בן איש גר עמלקי אנכי, נזכר 

דוד באותה שעה מה שנאמר למשה רבינו, אם יבא אחד מכל אוה"ע 

ויתגייר שיקבלו אותו, ומזרעו של עמלק אל יקבלו אותו, ואמר לו דמך 

על ראשך, כי פיך ענה בך, לכך נאמר מדור דור. ע"כ. ]והוא ממכילתא 

)ס"פ בשלח( רבי אליעזר אומר נשבע המקום בכסא הכבוד שלו, שאם 

יבא מכל האומות להתגייר שיקבלוהו, ולעמלק ולביתו שלא יקבלוהו, 

שנאמר ויאמר דוד וגו' נזכר דוד באותה שעה מה שנאמר למשה רבינו, 

אם יבא מכל האומות שבעולם להתגייר שיקבלוהו, ומביתו של עמלק 

בך.  פיך ענה  כי  דוד דמך על ראשך  ויאמר אליו  יקבלוהו, מיד  שלא 

עכ"ל המכילתא לגירסת הגר"א[. 

ר'  בשם  תני  איתא,  יא(  סימן  תצא  כי  )פר'  תנחומא  במדרש  גם 

אלעאי, שבועה נשבע הקדוש ברוך הוא ואמר ימיני ימיני כסאי כסאי, 

אם יבואו גרים מכל אומות העולם אני מקבלן, וזרעו של עמלק איני 

מקבלן לעולם, אף דוד עשה כן, שנאמר ויאמר דוד אל הנער המגיד אי 

מזה אתה ויאמר בן איש גר עמלקי אנכי. ע"כ. 

ומבואר מזה שגם בדיעבד אם קיבלו אותם אינה קבלה, שהרי הגר 

העמלקי ההוא נתגייר, ואעפ"כ הרגו דוד, ובהכרח שלא חלה הגירות. 

והקשה בעמק ברכה הנ"ל, דצ"ע שלא מצינו בכל הש"ס דין זה שזרע 

עמלק אין גירותן גירות. 

ועוד הקשה שם, דהא להדיא איתא בגמ' )גיטין נז.(, מבני בניו של 

המן למדו תורה בבני ברק. ]וכתב רבינו נסים גאון )ברכות כז:( דהיינו 

רבי עקיבא שהיה בן גרים והיה בבני ברק. וע' להלן שי"א דט"ס הוא, 

וצ"ל נעמן במקום המן. ובקדושת לוי )איכה( כתב לבאר הטעם שזכה 

לזה המן, לפי שכאשר השי"ת נוקם בשונאי ישראל ומענישם, עי"ז 

נתגדל ונתקדש שמו ית', ואין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריה, 

וכיון ששונאי ישראל אלו גרמו שנתקדש ש"ש על ידם, קבלו שכרם 

שבני בניהם נתקרבו להשי"ת, ע"כ. 
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הרב הראשי לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית לישראל

הננו מתכבדים להודיע כי

ידרוש בהלכה ובאגדה
בשבת פרשת נשא

בליל חג השבועות

בברכת שבת שלום וחג שמח

בית הכנסת "ישא ברכה"
רחוב ז'בוטינסקי 31, ירושלים 

בין קבלת שבת לערבית 
תפילת מנחה בשעה 19:20

בית הכנסת "חובבי ציון"
רחוב חובבי ציון 14, טלביה, ירושלים 

אחרי קריאת התורה
תפילת שחרית בשעה 8:15

בית הכנסת "הנשיא"
רחוב אוסישקין 24, ירושלים 

אחרי תפילת מנחה
תפילת מנחה בשעה 19:20

בית הכנסת "ישרון"
רחוב המלך ג'ורג' 44, ירושלים

בשעה  00:30
בנושא: "אונאת דברים"  

בית הכנסת הגדול
רחוב המלך ג'ורג' 56, ירושלים

בשעה 23:30
בנושא: "גדרי רצון ואונס בגירושין"

בית הכנסת "אחדות ישראל"
סמטת משיח ברוכוב, ירושלים 

בשעה 01:30

מדרשת "זיו" - נפש יהודי
רחוב השל"ה 15, שערי חסד, ירושלים 

בשעה  02:30

ביום חג השבועות 
בית הכנסת הגדול

רחוב המלך ג'ורג' 56, ירושלים
בשעה 10:30

אחרי תפילת "יזכור"

 הננו מתכבדים להזמין את הציבור 

לתיקון ליל שבועות
בראשות מרן הראשון לציון הרב הראשי 

הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

בהיכל ישיבת "חזון עובדיה"
רחוב הרקמה 7 ירושלים

עד חצות סדר לימוד ש"ס ופוסקים החל מחצות - סדר תיקון ליל שבועות

שיעור מרכזי ביום חג השבועות - בשעה 7.00 בבוקר
בבית הכנסת המרכזי מוסיוף

מעמד הקבלת פני רבו
על ידי איגוד בני התורה - בת ים

לכבוד הראשון לציון, הרב הראשי

הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א
יתקיים במוצאי חג השבועות

בבית הכנסת בית אל
רחוב ישראל בן-ציון 15 בת ים

החל מהשעה 21:00
)אין שידור לוויין(

עמל"ק  כח  יתבטל  לבוא  דלעתיד  כתב,  ד(  מאמר  )ניסן  יששכר  ובבני 

)גי' א"ל אח"ר, ס"מ, מאדים( לגמרי, וישאר גם הוא לאלקינו, פי' הניצוץ 

הקדוש הטמון בתוכו, ולכן אותם החכמים בספרם יציאת מצרים באותו 

הלילה, ]שהוא זמן גאולה הראשונה שהיה עיקר מכת בכורות בשליטת 

מזל מאדים ס"מ שרו של אדום ועמלק המקטרג בכל הגליות והוא השטן 

הישועה  התנוצץ  כבר  שם  ]אשר  ברק  בבני  מסובין  היו  הנה  וכו'[,  והוא 

והחירות הזאת דייקא, במקום הרשע מקום שבט דן אשר היה פסל מיכה 

ע"ז הראשונה אל אחר[, ודוקא מקום המיוחד בנ'י בר'ק שהוא בגימטריא 

השט"ן, והוא משורש צפעוני המן מזרע עמלק )כמ"ש בס' הליקוטים פ' 

ברכה פי"ד( שעשה את עצמו ע"ז, שם מבני בניו למדו תורה בבני ברק, 

ונתברר הכח החיות של הדעת דסט"א שהוא עמלק ונתברר כחו אל הדעת 

דקדושה בהתעוררות הדעת אל התורה. ולהיות שהיו מסובין בב"ב דייקא, 

הנה מזה עשו עיקר מביטול כח השטן. 

אם  שם  ובהערה  נה(  סימן  החנוכי  )ילקוט  הרב"ז  בשו"ת  עוד  ועיין 

העיר ב"ב שבימי ר"ע, שהיתה בנחלת בנימין, היא העיר בני ברק הכתובה 

ביהושע )יט מה([.

ותירץ, דצ"ל שהדין שאין מקבלים גרים מעמלק אינו מחמת עצמן, אלא 

מחמת המצות עשה של מחיית עמלק, וא"כ אם בדיעבד קבלו אותם ודאי 

דהוי גירות וחלה גירותם. ורק לכתחילה אסור לקבל אותם. ומה שהרגו 

דוד, צ"ל מפני שלא האמין לו שאביו נתגייר כיון שההלכה היא שאסור 

לקבל אותם לגירות. ומה שאמרו מבני בניו של המן וכו', צ"ל שלא ידעו 

שהם מזרעו של המן רק שאחר כך נתגלה שהם מזרעו של המן. עכת"ד 

הגאון הנז'.

והיינו שלא אמרו רק שלא מקבלים אותם לכתחילה, אבל בדיעבד אם 

המדרש  בלשון  דוחק  שזה  אף  עמלקי.  אינו  שכבר  הגירות.  חלה  קיבלו, 

הנ"ל: שבועה נשבע הקדוש ברוך הוא ואמר אם יבאו גרים מכל אומות 

העולם אני מקבלן, וזרעו של עמלק איני מקבלן לעולם. ויותר משמע שגם 

אם בי"ד קיבלו אותם, הקדוש ברוך הוא אינו מקבלם.

ושו"ר שבספר חזון עובדיה )פורים עמוד יב( הביא דברי העמק ברכה 

)ממהדורא ישנה עמוד קיא(, ודחה דבריו שכ"ז אינו במשמע, שכיון שלא 

היה מוחזק אז שהוא גוי, למה לא יהיה נאמן לומר שנתגייר, מיגו שיכל 

לומר ישראל אני, וכמש"כ התוס' )יבמות מז(, ושמא נתגייר מעצמו בבי"ד 

של הדיוטות שלא ידעו שהוא מזרעו של עמלק. ובחזו"ע שם הביא שגם 

בספר ישועות מלכו )בסוה"ס ליקוטים סימן טו( תי' שבדיעבד אם קבלו 

אותם הוי גירות. ודחה דבריו שלא משמע כן מסיום דברי המכילתא הנ"ל, 

שדוד הרג לאותו גר עמלקי. וע"ש אריכות רבה בזה, ובשם האחרונים.

ועדיין יל"ע בזה, מדוע הרגו דוד, דאף שאביו עמלקי, מכל מקום שמא 

בשו"ע  כדאיתא  עמלקי,  כדין  נחשב  אינו  הבן  ובכה"ג  ישראל,  בת  נשא 

אבה"ע סימן ד' סעי' ה': ואחר מאלו וכו', שבא על בת ישראל, הולד כשר 

לקהל, ובכלל זה עמוני ומואבי וכו', והוא הדין עמלקי, עי' להלן בשם כמה 

אחרונים. ולא אמר אלא בן איש גר עמלקי אנכי, אך לא העיד על אמו מה 

היא, ובאמת, אם הגיור לא מהני, מדוע היה לדוד לחשוש שמא נשאה לו 

בת ישראל באיסור. 

ובגליוני הש"ס גיטין שם כתב ליישב, שאשה מזרע עמלק שנישאת לגוי 

שאינו מזרע עמלק, וילדה לו בן, הבן הזה אינו מתייחס לזרע עמלק, דבגוי 

הלך אחר הזכר, ולכן מקבלין את בניו להיות גרים, ואין הכוונה מבני בניו 

של המן ממש, שהם עמלקים שאסור לקבלם, אלא מיוצאי חלציו.

ומועילה  שנתגייר  שאחר  שלמדו  מבואר,  האחרונים  שאר  מדברי  אך 

גירותו, ודאי נפקע ממנו הדין של איבוד זרע עמלק, אחרי שכתינוק שנולד 

דמי. ול"א הואיל וסוף סוף איננו זרע ישראל, שקהל גרים לא איקרי קהל 

שהטעם  יג:(  נדה  עא.  קידושין  מז:  )יבמות  בתוס'  וע'  בממזרת.  ומותר 

וכו'  משרה  הוא  ברוך  הקדוש  ואין  ונתערבו,  הואיל  לישראל,  שקשים 

ולענין  וי"ל[.  גר אדומי.  ]וצ"ע שהרי עובדיה היה  המיוחסות שבישראל. 

חלק בארץ, ע' במשנה מס' מעשר שני )פ"ה מי"ד(, מכל מקום לא אמרינן 

שנחשב עדיין זרע וזכר עמלק. ]ולשון הכתוב: בן איש גר "עמלקי" אנכי, 

ולכאו' הרי נתגייר ושוב אינו עמלקי. 

שכתב  שם(  בהערה  יח.  סימן  )חאו"ח  שערים  בית  בשו"ת  עוד  ועיין 

את  ערבב  שסנחריב  שלאחר  דקיי"ל,  הא  בביאור  זו  מעין  סברא  בתו"ד 

ומואבי, שאף  ול"ח שמא הוא עמוני  כל דפריש מרובא פריש,  האומות, 

מכל  דמי,  שנולד  כקטן  הוא  והרי  דינו  שנשתנה  שנתגייר  דגוי  שפשוט 

מקום הוא רק לענין דינא, אבל הגוף לא נשתנה בו, אלא נשתנה דינו, וה"נ 

עמון ומואב שנתגייר ונעשה ישראל, הרי הגוף לא נשתנה ולא יבטל כלל, 

אלא אנן דנין על האיסור לאו של ולא יבא שיבטל ברוב. ע"ש[. ועיין עוד 

בכס"מ )מלכים פ"ו ה"ד( שאם קיבלו עליהם ז' מצוות, הרי יצאו מכלל ז' 

עממין ומכלל עמלק, והרי הן כבני נח הכשרים.

___

העולה מדברינו, כי יש לקבל את הגרים הבאים לישראל – אם אכן מתברר 

שהם מבקשים להסתופף תחת כנפי השכינה בלא סיבות חיצוניות, ומכיר 

בהם הדיין שיקיימו את המצוות – במאור פנים. וגם יש להקל שלא לבדוק 

האומרים  מקילים  שמצינו  כיוון  וכיוצ"ב,  עמלק  מזרע  הם  אם  במקורם 

שבדיעבד מועיל ההיתר דכקטן שנולד דמי.

"ולפי זה יש להסביר טעמם של 
אבותינו הקדושים שסירבו לקבל
את תמנע, אף על פי שכל 
משאת נפשו של אברהם אבינו 
היתה לקרב רחוקים ולגיירם, 
ולהכניסם תחת כנפי השכינה"
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שאלה: 

מדי חג השבועות עולה השאלה אודות ברכות השחר וברכת התורה 

שעברה  בשנה  הלילה.  כל  ער  שהיה  למי  השבועות,  חג  של  בבוקרו 

התורה  ברכת  שכשמברכים  האפשרות  את  כת"ר  מעלת  בשם  שמעתי 

מעט  היתה  ההצעה  אחד.  ליום  רק  הברכה  שתחול  יכוונו  החג  בערב 

הרב  כבוד  אם  אשמח  איתם.  ששוחחתי  חכמים  תלמידי  בקרב  תמוהה 

הראשי יוכל להבהיר אותה.

תשובה:

א( בשאלת ברכת התורה בבוקר, לאחר לילה ללא שינה דנו הפוסקים 

ששאלה זו שנויה במחלוקת רבינו תם והרא"ש. בשולחן ערוך )או"ח 

קבע  שנת  שישן  מי  בדין  דעות  שתי  המחבר  הביא  יא(  סעיף  מז  סי' 

ביום אם חייב לברך ברכת התורה אחרי השינה. בבית יוסף שם ביאר 

שלדעת רבינו תם חייב לברך ברכת התורה בכל יום, כמו ברכות השחר 

שנת  לכן  הדעת,  ובהיסח  בהפסק  תלוי  הדבר  ואין  יום,  בכל  שחייבים 

קבע ביום אינה מחייבת ברכת התורה. שיטת הרא"ש היא שחייב לברך, 

כיוון ששנת קבע היא הפסק גמור, ואת הברכה מברכים לאחר כל פעם 

שמפסיקים בקיום המצוה, כמו בשינה.

מדבריהם נראה שהניעור כל הלילה מחוייב לברך לשיטת רבינו תם, 

שהרי כל יום וחיובו המחודש, ולשיטת הרא"ש אינו מברך, כי לא הסיח 

דעתו מהתורה. ומכיוון שכתב השו"ע שנהגו כשיטת רבינו תם שלא 

לברך ברכת התורה אחרי שינת היום, ממילא חייבים לברך אותה בבוקר, 

גם אם לא ישן בלילה.

ניעור  דייק מדברי השו"ע שאם  יב(  )ס"ק  ב( אך המגן אברהם שם 

בלילה אינו מברך בבוקר, ותמה הרי המחבר נקט כשיטת רבינו תם, ואם 

כן מדוע לא יברך. גם בהלכות חג השבועות )סי' תצד ס"ק א( כתב המגן 

אברהם שמי שהיה ער כל הלילה מחוייב לברך, כשיטת רבינו תם. אך 

הוסיף שאם אפשר ישמע את הברכה מאחר שישן, כדי לצאת ידי ספק.

המשנה ברורה )שם ס"ק כח( הוסיף שאם אין לו ממי לשמוע את 

הברכה, יכון בברכת "אהבה רבה" )"אהבת עולם"( שבתפילת שחרית 

לצאת ידי חובת ברכת התורה, וילמד פסוקים מיד אחרי תפילת שמונה 

עשרה, כדי להסמיך לימוד לברכה.

ג( בחידושי הרעק"א שם כתב שבאמת ההלכה אינה כרבינו תם, אלא 

ברכה  של  החומרא  משום  מברכים  לא  ביום  בישן  אך  הרא"ש.  כדעת 

בשם  יוסף  בבית  מבואר  )כך  כר"ת  הלכה  שמא  שחוששים  לבטלה, 

האגור(.

בודאי  היום  בשעות  החג  בערב  ישן  שאם  הרעק"א  הציע  להלכה 

שחייב לברך בשבועות בבוקר, אף אם היה ער כל הלילה לפי כל הדעות. 

שהרי לדעת הרא"ש היה מחוייב לברך כבר לאחר שנת הצהריים, אלא 

שנהגו שלא לברך כשיטת רבינו תם אבל לאחר שעבר לילה גם לשיטת 

רבינו תם חייבים לברך, ואין חולק על חיוב זה.

הגבלת תוקף
דן  לד(  סי'  מברודי,  שטיינברג  )להרא"מ  אברהם  מחזה  בשו"ת  ד( 

בשאלה האם יכול האדם להגביל את תוקף ברכותיו, וממילא יכול אדם 

לברך ברכת התורה בערב החג, ויתנה שהברכה מועילה רק עד בוקר חג 

השבועות, ואז יתחייב לברך גם לשיטת רבינו תם שמחוייב לברך בכל 

בוקר, וגם לשיטת הרא"ש למרות שלא הפסיק בשינה משעת הברכה 

בו  וקראו  דיונו הוא בספר תורה ישן שהיה בו חשש פסול,  הקודמת. 

בבית כנסת זה. אחד המתפללים חשש שאם יעלו אותו לתורה והוא 

יברך, ברכתו תהא לבטלה, ורצה לכוון בבוקר בברכת "אשר בחר בנו" 

שאם ייקרא לעלות לתורה לא ייפטר על ידי הברכה שבירך בבוקר, רק 

עד הזמן שיקראו לו לתורה, וממילא יהיה מחוייב לברך את הברכה.

בדבריו הביא את מחלוקת הב"ח והמגן אברהם )סי' תרלט ס"ק יז( 

שתועיל  הסוכה,  ישיבת  על  שמברך  הברכה  את  להגביל  יכול  האם 

הברכה רק עד אכילתו השניה, או שהברכה חלה על כל היום, והסיק 

כדעת המגן אברהם שלא יכול אדם למעט מכוח הברכה, שבעצמותה 

יכולה לפטרו גם מעבר לזמן שקצב לה. )וכן הסכים בקרן לדוד או"ח 

סי' נט(.

דן  יח(  סי'  ח"א  זצ"ל,  אויערבך  )להרש"ז  שלמה  מנחת  בשו"ת  ה( 

שקיבל  מה  על  מברך  שאדם  הנהנין,  ברכות  בין  לחלק  וכתב  בשאלה 

מהקדוש ברוך הוא, ומכיוון שהברכה היא על דבר מסויים יכול האדם 

להגביל את תוקפה למעשה אחד, ואחר כך יברך על מעשה שני. ואינה 

דומה לברכת המצוה שאדם מודה לקדוש ברוך הוא על כך שקידשו 

במצוותיו, ואין שייכות ישירה בין הודאה זו לעצם קיום המצוה, לכן אינו 

יכול להגביל את תוקפה, אלא למה שתיקנו חכמים, כגון שמצוותה 

פעם ביום.

מסקנתו היא שמכיוון שאסור ללמוד תורה קודם ברכת התורה, 

מתירות  שהן  הנהנין,  לברכות  דומה  זו  שברכה  הדבר  משמעות 

יכול אדם  להנות, כגון: ברכה על פרי עץ מתירה לאכול אותו. ולכן 

ובבוקר  המחרת,  יום  עד  אותו  שתפטור  הברכה,  תוקף  את  להגביל 

שאחר כך יברך שנית, אף אם לא ישן ולא הפסיק בין הברכה הקודמת 

לרגע זה. )ועיין שם שביאר מדוע אין זו ברכה לבטלה(.

בשער  זו.  בסוגיא  נוספות  שיטות  שתי  שישנן  לציין  ראוי  ו( 

הכוונות להאר"י )דף א( סבר שעדיף לברך את הברכות בעצמו, ולא 

לשמוע מאחר. )וכן פסק שו"ע הרב בסידורו, ראה כף החיים סי' ט 

ס"ק ב, וסי' מז ס"ק כב(. ובשו"ת ארץ צבי )סי' יט( נקט שאם אין לו 

ממי לשמוע יברך רק את ברכת "אשר בחר בנו", ראה שם טעמו.

בעצמו, או מאחר
ז( לכל הדעות, משעלה עמוד השחר אסור ללמוד עד שיברך או 

ישמע את ברכת התורה. )שו"ע שם(. ואם ישן שנת עראי בליל החג, 

או שינת קבע לאחר עלות השחר, מברך ברכת התורה בבוקר לכל 

הדעות )שו"ע שם סעיף יב, משנה ברורה ס"ק כח, אשל אברהם שם, 

ארץ צבי שם(.

ח( את כל ברכות השחר מברך, גם מי שהיה ער, למעט ברכות 

וראוי  בהם,  הפוסקים  שנחלקו  שינה"  ו"המעביר  נשמה",  "אלוקי 

שישמע מאחר לצאת ידי ספק.  

ן י ש ר ו ד ו ן  י ל א ו ש

מתוך שו"ת עם הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו שליט"א

והערב נא את דברי תורתך
שאלה: בקידוש החלבי שאנו עורכים בחג השבועות על מאכלי חלב 

לפניהם  להם  הראויה  הברכה  ומהי  בלינצ'ס  על  השאלה  תמיד  עולה 

ולאחריהם.

תשובה: בלינצ'ס )חביתיות( – ברכתם "בורא מיני מזונות", אף אם 

אוכלים בשיעור של קביעת סעודה.

ביאור: חכמים קבעו לברך ברכת "המוציא" על לחם מפני חשיבותו, 

שהוא סועד את הלב. אך כל לחם שלא קובעים עליו סעודה, בטלה 

חשיבותו.

לכן מברכים על עוגות "בורא מיני מזונות", אף על פי שהן נראות 

כלחם, מפני שלא רגילים לקבוע עליהן סועדה.

אבל אם אוכל  מחמשת מיני דגן כשיעור שבני אדם קובעים עליו 

הרב  )שו"ע  המזון  וברכת  "המוציא"  ברכת  עליהם  מברכים  סעודה, 

או"ח סי' קפח, חזון איש או"ח סי' כו ס"ח(. לעומת זאת, האוכל פת 

גמור, אפילו בשיעור כלשהו מברך "המוציא", כי אכילת פת נחשבת 

מאכל שקובעים עליו סעודה. 

ישנם שני אופנים בהם מאבד מאכל העשוי מחמשת מיני דגן את 

דין הלחם, ואפילו אם קבע עליהם סעודתו מברך "מזונות". א. אם הוא 

בושל באופן שנקרא "מעשה קדירה". ב. אם אין לו תואר לחם. לכן, 

מיני מזונות שאינם אפויים אלא מבושלים או מטוגנים בשמן עמוק, 

שדינו כבישול, אינם קרויים לחם אלא מעשה קדירה. אבל אם טוגנו 

במעט שמן רק כדי שלא ידבק במחבת, אם קבע סעודתו עליו נחשב 

פת )רמ"א סי' קסח סי"ג, ברכי יוסף שם ס"ג. דלא כהגינת וורדים כלל 

א אות כד ובפרח שושן כלל א סי' ה שכתב שדיינו אם ניכר שנעשה 

מעיסה, ולדעתו מברכים על אטריות "המוציא", ואין הלכה כן. ראה 

כף החיים שם אות קסח(.

זו, סופגניות שמטוגנות בשמן עמוק נקראות מעשה  לפי הגדרה 

קדירה ואין להם דין לחם, אע"פ שיש להן תואר לחם )משנה ברורה 

שם ס"ק עה(, ומברכים עליהן "מזונות". גם חתיכת לחם שבושלה, 

אם אין בה כזית, מברך עליה "מזונות" )משנה ברורה שם ס"ק נו(.

באופן השני הוא תואר לחם, כדי לתת למאכל דין לחם צריך שתהא 

לו צורת לחם, אך אם אין לו תואר לחם, אף על פי שהוא אפוי ואינו 

מעשה קדירה, דינו כמזונות ואין מברכים עליו "המוציא".

תואר לחם אין משמעו צורה ודמיון חיצוני ללחם, שהרי לפשטידא 

אמר הרמ"א שיש תואר לחם, למרות שלמראה העיניים היא אינה 

נראית לחם. אלא המשמעות היא שצריך להיראות המאכל כמאפה, 

ולא כתבשיל.

העולה למעשה מדינים אלו: 

אטריות ופתיתים שנתבשלו במים, שקדי מרק שטוגנו בהרבה שמן 

ואין בהן כזית, אף אם קבע סעודה עליהן מברך "מזונות", כיוון שאין 

להן תואר לחם, והם מעשה קדירה )שו"ע הרב שם סי"ז, חיי אדם כלל 

נד אות ב, משנה ברורה שם ס"ק עח(. 

גם הקוסקוס, שהוא סולת מבושלת באידי מים, דינו כאטריות.

יש להם תואר לחם,  ועוד,  בורקס, "לחמניות מזונות", מלווח   אך 

שהרי השמן הוא רק כדי שלא ידבקו במחבת, ומברך "מזונות" רק אם 

לא אכל כשיעור קביעת סעודה, ואם אכל כשיעור זה חייב בנטילת 

ידיים, בברכת "המוציא" ובברכת המזון.

שאין  הפוסקים  הכריעו  רכה  מבלילה  ועשוי  דק  המאפה  אם  אך 

לו תואר לחם, לכן על חביתיות דקות )בלינצ'ס( מברך "מזונות" ו"על 

המחיה", אף אם קבע עליהן סעודה, כגון שאכל מהם אחרי הקידוש 

כדי שיהיה הקידוש במקום סעודה.

על קרוטונים ראוי היה לברך ברכת המוציא, שהרי יש להם תואר 

לחם, ובדרך כלל אוכלים גם שיעור של יותר מכזית, אך לפי המשנה 

ברורה )סי' קסח ס"ק לה( שבהגדרה השלישית של פת הבאה בכיסנין 

כתב שבדבר שאין דרכו לאכול מהם אלא כוסס, דהיינו אין זה דבר 

עליו קובעים סעודה ואוכלים אותו "לנשנש", מברכים מזונות, ולכן 

ברכתו מזונות.

ברכות על מאכלי חלב
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תום אין ספור ישיבות ודיונים, הוחלט לאחר הצבעה מתוחה ב

הכנסת,  וועדות  בבניין  שהתכנסה  דיינים  למינוי  בוועדה 

הגאון  הוא  הלא  בארץ,  הדיינים  מגדולי  אחד  את  למנות 

רבי אליעזר איגרא לדיין קבוע ומן המניין בבית הדין הרבני 

הגדול. הצטרפותו של הרב איגרא ששימש בשלל תפקידי רבנות ודיינות 

- בהם דיין בבית הדין הרבני בבאר שבע, ראש בית הדין המיוחד לענייני 

לדיינים  מבורכת  תוספת  היא  הגדול  הדין  לבית   - הדרום  באזור  יוחסין 

שהתקשו לעמוד בעומס שהונח על כתפיהם.

מינויו של הרב איגרא פורץ תקופת יובש ארוכה שנמשכה תשע שנים 

במהלכם לא מונו דיינים לבית הדין העליון כשהתקווה היא שבקרוב ייפרץ 

הסכר וכל התקנים הפנויים יאוישו על ידי דיינים ידועי שם. 

את תחילת המהפכות בתחום עולם הדיינות, ניתן לייחס במוצהר לעידן 

הרב  של  לתפקיד  כניסתו  מאז  הנוכחיים,  הראשיים  הרבנים  של  החדש 

הראשי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף, אשר מכהן כנשיא בית הדין הרבני 

יותר  מקום  אין  מעתה  כי  ונחרצות,  ברורות  קבע  לציון  הראשון  הגדול. 

לסחבת הפכה למאפיין בולט של מערכת בתי הדין הרבניים בארץ. קשה 

לתלות את הסחבת בדיינים שנאלצים להתמודד עם אלפי תיקים בהם הם 

מטפלים בכוח אדם חסר, אך בהוראת הראשון לציון, עושים כל הדיינים 

המונחות  הרבות  במטלות  לעמוד  בכדי  כימים  ולילות  נוספות  שעות 

כי  הברורה,  להחלטה  הביא  חדשים,  בדיינים  המשווע  החוסר  לפתחיהם. 

חייבים לשנס מותניים ולגייס עשרות דיינים חדשים המתמודדים לתפקיד, 

שרק מחכים לרגע שהמשבצת הזו תאושר. 

כי  מציין,  יוסף  יצחק  רבי  הגאון  של  לשכתו  ראש  אלחרר,  יצחק  הרב 

הרב הראשי והראשון לציון פועל ללא לאות מאז כניסתו לתפקיד לדרבן 

ולבחור במועמדים המובילים שנמצאים  הנוגעים בדבר, להתכנס  כל  את 

ברשימת המתמודדים, כדי להקל על המערכת הכורעת תחת הנטל ובעיקר 

כדי להביא בשורה לעם ישראל, הנזקק לשירותי בתי הדין הרבניים במגוון 

תחומים. 

דיינים  למינוי  הוועדה  תתכנס  בקרוב  כי  מבטיחים  הראשית  ברבנות 

כי הסנונית בדמות  כולנו תקווה,  "אנו  ותאייש את כל המשרות הפנויות. 

מינוי הדיין הראשון ברשימה תביא למינויים קריטיים נוספים בבית הדין 

כבר  הארץ,  בכל  הרבניים  הדין  ובבתי  האזורי  הדין  בבית  הגדול,  הרבני 

בקרוב", אומרים ברבנות הראשית.

מתירי העגונות
ופועלים  לציבור  זמינים  בפועל,  המכהנים  הדיינים  יקרה,  שזה  ועד 

בכל כוחם כדי להביא מענה ופתרון לשלל התיקים והבעיות המתגלגלות 

לפתחם, מתוך רגישות רבה. הפעילות היומיומית של הדיינים, לא מסתכמת 

רק בהכרעות ופסיקות דין, אלא בניסיון להשכין שלום בין איש לאשתו ובין 

אדם לרעהו. לשם כך, הם בוחנים כל מקרה ותיק שמגיע לשולחנם לגופו, 

הם  גישור,  באמצעות  הנושא  את  לפתור  ניתן  כי  מתרשמים  הם  וכאשר 

משכנעים את הצדדים לפנות למגשרים מקצועיים המוכרים על ידי בית 

הדין ובכך, הם מייתרים לפעמים את הצורך בהכרעה חד צדדית או בכפיית 

פשרה שלא תמיד נוחה לצדדים. 

מבעליהן.  לגט  שנים  הממתינות  עגונות  של  רבים  מקרים  נפתרים  כך 

אפילו ראש הממשלה נתניהו, בפתח שיחתו לאיחולי שנה טובה לרבנים 

שמרבה  הדין  בית  מפעילות  הרבה  שמחתו  את  בפניהם  ציין  הראשיים 

קידוש ה' ופועלה מגיע לאוזניהם של קברניטי המדינה. 

פסיקות תקדימיות
להביא  הראשית  ברבנות  מבקשים  האדמיניסטרטיבי,  בנושא  רק  לא 

שיצאו  הלכתיות  פסיקות  למגוון  הציבור.  לטובת  ולשיפורים  לשינויים 

המצוקה  את  להקל  הצורך  ובהם  משותף  מכנה  יש  הגדול,  הרבני  מבית 

מאסרם,  עגינותם,  מכבלי  אותם  ולהתיר  בפניה  הנידונים  של  האישית 

להביא  ניתן  לכך,  כדוגמא  בכך.  וכיוצא  שביותם 

את הפסיקה ההיסטורית שניתנה לאחרונה, כאשר 

פסק דין תקדימי שניתן על ידי חברי בית הדין הגדול, 

ממדינה  גט  סרבן  לעכב  יכול  בארץ  דין  בית  כי  קובע 

אחרת, כדי לסייע לאישה לקבל גט מבעלה.

בהנהלת בתי הדיין הרבניים מסבירים, כי למרות שעל פי 

ההלכה, בשונה מבתי המשפט, אין עדיפות הלכתית לפסקים 

של בית הדין הגדול - הרי שבית הדין הגדול שבנשיאות הראש"ל 

הגאון רבי יצחק יוסף, בהחלט מייצר פסקי דין שבתי הדין האזוריים 

להקלה  משמעותי  גורם  מהווים  הם  דבר,  של  ובסופו  מהם,  ילמדו 

במגוון תיקים.

בהרכב  האחרון,  מהחורף  דין  פסק  להביא  ניתן  דוגמא,  לשם 

שמתיר  לישראל,  הרה"ר  שליט"א,  לאו  דוד  רבי  הגאון  בראשות 

את פרסום שמו ברבים של בעל מסויים שעיגן את אשתו למעלה 

מארבע שנים. היה זה צעד חשוב ומבורך ביותר במאבק נגד סרבני 

זה פתר את מקרה העגינות  הגט. אגב, כאן המקום לציין  שהרכב 

הממושך אי פעם בתולדות בית הדין,  שנמשך למעלה משלושים 

שנה)!(. 

בכך המשיך בית הדין מסורת ארוכת שנים שנהגו בה דייני ישראל 

נהוגות  שהיו  ה'הרחקות'  עיקשים.  גיטין  סרבני  מול  לדורותיהם 

בכל הדורות כסנקציות – מתלבשות עתה ב'שיימינג' חיובי, למרות 

אופייה השלילי של התופעה במקרים רבים. ובכל זאת, במקרה של 

מעגנים וסרבנים, זהו לעיתים חבל ההצלה האחרון שעשוי לשחרר 

את העגונות ומסורבות הגט מכבלי בעליהן. 

דמעת העגונה
אגב, דייני בית הדין הרבני הגדול – כמו גם בתי דין אחרים, אזוריים 

– רשאים על פי החוק לנקוט בדברים שלכאורה פוגעים בסרבן גט, 

וכל זאת, על מנת לגרום לו להעניק סופסוף גט לאשתו. סנקציות 

הדרכון,  והחרמת  מהארץ  יציאה  איסור  נהיגה,  רישיון  שלילת  כגון 

במקצוע  לעסוק  עליו  לאסור  ואפילו  בנק  חשבון  פתיחת  מניעת 

המצריך רישיון מיוחד על פי החוק, כל זמן שיסרב לתת גם לאשתו, 

ה'שבויה' בידו. 

חוקית  רשאים,  ואלו  הדיינים,  לפני  באה  האישה  של  דמעתה 

ומשפטית – כאשר בג"צ נמנע בצדק מהיכנס לשטחם ותחומם של 

בבית  הגט  סרבן  את  לכלוא  אף  מסוימים  קיצון  במקרי   – הדיינים 

מעצר, בבית כלא כולל האפשרות המוענקת לדיינים לדרוש להכניסו 

לתא מבודד )צינוק(.

עגינות  של  ארוכות  לשנים  כורחן,  על  נידונות,  הגט  מסורבות 

מלאות בצער ובכאב, בסבל ובייסורים. צעד זה של הרבנים הראשיים 

היושבים על המדוכה בבית הדין הגדול, הינו אך הסנונית הראשונה 

החוק  שמאפשר  תחום  בכל   – צעדים  נקיטת  של  מסכת  בתחילת 

ואשר בסמכות בית הדין – נגד מי שיפרו את הוראותיו ופסקי דינו 

של בית הדין הגדול. 

וכאמור, מטרתו היחידה של הרב הראשי ונשיא בית הדין הגדול, 

הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף הוא  להאהיב שם שמים, ולקדש שמו 

יתברך ברבים, בעשיית צדק, אמת ומשפט שלום בשערינו.

דין אמת, במלוא הרגש | פסקי דין תקדימיים, התרת 
עגונות, נקיטת סנקציות והפעלת 'שיימינג'

דין וחשבון
טנא

 מלא ברכות
למעלת כבוד הראשון לציון הרב הראשי 

ונשיא בית הדין הגדול

הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א
מחבר הספרים הנפלאים "ילקוט יוסף" 40 כרכים, עין יצחק 

ג"כ, שו"ת הראשון לציון ב"כ, שלחן המערכת ב"כ.

בנו וממשיך דרכו של של אביו הגדול 

מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצוק"ל
מרביץ תורה לאלפים

משיב לשואליו תשובה כהלכה
ומתווה דרך סלולה ובהירה במלאכת הקודש של 

הרבנות הראשית לישראל

לרגל השמחה השורה במעונו

בנישואי בתו הכלה תחי'

עב"ג החתן הבחור המופלג 
אלעזר סייג 

בנו של הגאון רבי מאיר סייג - רבה של מעלות

מן השמים יבורכו בבניין עדי עד
ותזכה כל המשפחה הכבודה לנחת והרחבה כל הימים 

יהי שלום בחילך שלווה בארמנותייך

המאחלים נאמנה

הרב דוד לאו, הרב הראשי  

 משה דגן, מנכ"ל הרבנות הראשית

עובדי הרבנות הראשית לישראל           
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פסק דין תקדימי של בית הדין הגדול, בראשות נשיא מערך בתי הדין, הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף – 
חתם עוד נדבך במסגרת השינוי שמנחילים הרבנים הראשיים לישראל, בסמכותם של בתי הדין << חלק 
מהחידושים: סרבן גט ממדינה אחרת, יהא כפוף להחלטות בתי הדין בישראל; שמו של מעגן, יותר לפרסום 
ברבים << לאיגרא רמא: בחירתו של הרב אליעזר איגרא לבית הדין הגדול סיימה תקופת יובש של אי מינוי 

דיינים זה תקופה ארוכה << כך הפך בית הדין הגדול למודל חדשני עבור בתי הדין האזוריים

ד ד ח ל  א ק ז ח י



כך תיארו הרמב"ן ורבי עובדיה מברטנורא 
את ביקורם ההיסטורי בכותל המערבי

עיניים
  לכותל

חג השבועות שימש מאז ומתמיד 
יום עלייה המונית לרגל, לשריד בית 
מקדשנו << בימים אלה, ערב חג 
השבועות, כל העיניים נשואות לכותל 
המערבי ולסערה הפוקדת את הרחבה 
שלפניו << מלחמתם הנחרצת של 
הרבנים הראשיים לשמירת צביונו 
המאחד של הכותל המערבי

 

א ר י פ ש ר  ז ע י ל א  

הכותל  את  שפוקדת  ההמונית  הנהירה 

מהווה  השבועות  חג  של  בעיצומו  המערבי 

השנים,  אלפי  בת  הכמיהה  על  חיה  עדות 

אותה נושא כל יהודי בליבו אל עבר המקום 

המקודש ביותר בעולם כולו – בית המקדש.

מתמלא  מבואותיו  על  היהודי  הרובע 

באנשים ונשים, מבוגרים ונערים, זקנים וטף 

המון  בקול  אלוקינו  בית  אל  בסך  הצועדים 

השיאים  שיא  הינן  ויומו  שבועות  ליל  חוגג. 

של העלייה לכותל המערבי – רגלית לפחות 

– מכל ימות השנה.

עליהם  ההתרפקות  האבנים,  לפיתת 

דמעותיהם  את  וספגו  ספחו  שאלה  בידיעה 

את  שפרקו  יהודים  אלפי  מאות  של  ויגונם 

הזו  הידיעה   – הזה  העצום  התל  נוכח  ליבם 

ולהשיבם  לבבות  להמיס  ביכולתה   – בלבד 

חדשה  תקוה  בהם  לעורר  מחצבתם;  לצור 

שהנה, ממש עוד רגעים ספורים, נזכה לראות 

את המקום הזה שוב מצליח לשאוב אליו את 

פנים  אל  פנים  השכינה  לראיית  כולו  העם 

שלש פעמים בשנה.

מרגוע  היהודים  מצאו  ומתמיד  מאז 

הייחודיות  על  שמעיד  מה  למרגלותיו 

והקדושה היתירה של המקום. גדולי ישראל 

ביניהם  האבנים,  מעל  שיחם  לשפוך  נהגו 

בתקופות  גם  הראשונים.  בתקופת  הרמב"ן 

מאוחרות יותר, ביקרו במקום הספציפי הזה 

של  בספרו  מצאנו  לכך  עדות  ישראל.  גדולי 

רבי עובדיה מברטנורא 'אגרות ארץ ישראל': 

רצוני  עדיין,  קיים  הוא  אשר  מערבי  "וכותל 

לומר חלק ממנו, אבניו הן אבנים גדולות מאד 

בשום  ההן  האבנים  כגודל  ראיתי  לא  ועבות, 

בניין קדמון, לא ברומי ולא בשאר מקומות".

הינה  הרע"ב  של  שעדותו  כמדומה 

הכותל  בנושא  ביותר  הבהירות  מהעדויות 

ישנן  הכללית  בספרות  כי  התורנית,  בספרות 

אותו  שסיקרו  זרים  מתיירים  רבות  עדויות 

וציינו את נוכחות היהודים במקום, בכך דבריו 

של הרע"ב זוכים לחשיבות יתירה.

אולם כידוע, לא בכל הזמנים יכלו היהודים 

לפקוד את הכותל ולהתרפק על אבניו. פעם 

את  מיהודים  שמנעו  הרומאים  אלה  היו 

ההגעה למקום הקדוש, וכך גם אירע בתקופה 

הביזנטית. אך בכל עת שהשלטונות אפשרו, 

זזה ממנו שכינה מעולם – עמד  מעולם לא אירע שהמקום שלא 

שמם ממתפללים.

קדושה מימי שלמה
את ההוכחה הקרובה ביותר לימינו אנו, ניתן לראות עם שחרורו 

יחד עם העיר העתיקה במלחמת ששת הימים בשנת  של הכותל 

שני  משך  מוסלמי  בכיבוש  היה  ימים  אותם  עד  הכותל,  תשכ"ז. 

עשורים, ואלה מנעו מיהודים את ההגעה לשריד המקדש. מיד עם 

שחרור העיר העתיקה והכותל, בדיוק לפני ארבעים ותשע שנים, 

בחג השבועות תשכ"ז, החלה עליה המונית לכותל המערבי.

באותו חג שבועות היסטורי בו נפתחה העיר העתיקה לתנועה 

חופשית של יהודים, הגיעו לשם לפי הערכות של רב הכותל דאז, 

יהודים  אלף  למאתיים  מעל  זצ"ל,  שכטר  משה  יוסף  רבי  הגאון 

צמאים שביקשו לחוש את המקום, לרגוש יחדיו ולנגב דמעה נוספת 

שתצטרף לים הדמעות שיוביל – כך מקווים – אל הגאולה השלימה.

אבל עד אותם שני עשורים של שממה, הכותל המערבי מעולם 

ורוגע;   שלום  בזמני  וכך  ופחד,  סכנה  בעתות  כך  וננטש.  נעזב  לא 

כך בשעות של קרה וסופה, וכך בימי שמש וכבשן כשחמה יצאה 

מנרתיקה.

מהו הכותל, ואיך הצליח הקיר המערבי שבנה הורדוס כתמך להר 

הבית להגיע למקום הקדוש ביותר בדרגתו עבור העם היהודי? 

מסתבר שבניגוד לדעת החוקרים, הכותל המערבי אינו רק קיר 

מקירות  אחד  זהו  כי  הסבורים  הפוסקים  יש  הבית.  להר  תמיכה 

קדושתה  הבית  הר  חומת  כי  הסבורים  הפוסקים  מן  ויש  העזרה, 

שונים  מקורות  מעבר.  הרבה  הוא  נים.  פְּ כלפי  אם  גם  קדושה, 

בספרות היהודית-תורנית רואים בכותל מקום מקודש כשלעצמו, 

שכינה  זזה  לא  שממנו  המערבי  "כותל  במדרש,  חז"ל  שאמרו  עד 

מעולם". ייתכן שקדושה זו מקורה בעובדה שאת הכותל המערבי 

בנה שלמה המלך בעצמו, ומאז ועד היום לא חרב ולא יחרב לעולם. 

זאת הבטחה.

הכותל, בידי מי?
כמעט חמישים שנה עברו מאותו יום בו שוחרר הכותל בידי צבא 

ההגנה לישראל, הסמל הכמעט רשמי של כיבוש הכותל והחזרתו 

 – ההם  בימים  לצה"ל  הראשי  הרב  של  תמונתו  היא  היהודי  לעם 

גם כרב הראשי לישראל,  יותר  גורן, מי שהיה מאוחר  הרב שלמה 

כשהוא תוקע בשופר מול אבני הכותל. מי מהקוראים שחווה את 

ההקלטה  עולה  כשבזכרונו  חידודין  בשרו  נעשה  ודאי  המאורעות 

המפורסמת: 'הכותל בידינו!'. היו זמנים.

אלו היו זמנים אחרים בהם ידע העם להכיר את מעמדו המקודש 

של הכותל, ידע לנהוג בו כבוד ולתת לו ארשת חשיבות השמורה 

למקומות כמו הכותל המערבי בלבד.

ולרמוס את  'התקדמות' הליברליזציה החלו אנשים למאוס  עם 

כבוד הקודש באמתלאות שונות של 'פתיחות' ו'התקדמות' וחתירה 

אל עבר הערך הלא ערכי של נתינת מקום לכל אחד באשר הוא על 

חשבון מעמדו המקודש של הכותל.

אט-אט, הזרם שמכנה עצמו בכמה וכמה שמות מעודנים, החל 

שירת  האוסרת  הדת  רמיסת  תוך  הכותל  ברחבת  מניינים  לקיים 

נשים, מעמדי תפילה משותפים לגברים ולנשים בערבוביא וקריאה 

אפשרית  דרך  בכל  מנסים  גורמים  אותם  נשים.  ע"י  תורה  בספרי 

שנוכח  המתפללים  ציבור  ברגשות  ולפגוע  פרובוקציות  לעורר 

במקום ומקיים את מנהגי המקום כפי שנשמרים כבר אלפי שנים. 

לאחרונה, נדרשה הממשלה לנושא והכריעה כי קבוצות אלו יוכלו 

לקיים את טקסיהם מחוץ לרחבת הכותל האורתודוכסית שתזכה 

להכרה כבית כנסת לכל דבר ועניין. מעתה, הן יקיימו את המניינים 

ברחבה קטנה וצדדית שאין לה השפעה רבה על המתפללים ברחבה 

המרכזית.

הראשיים  והרבנים  למלחמה,  הראשית  הרבנות  יצאה  מאז, 

הראשית  הרבנות  מועצת  בישיבת   . פשרות  חסר  למאבק  נרתמו 

שהתקיימה בט"ז אדר א' השנה, מתחו הרבנים הראשיים - וחברי 

שעלולה  המתפתחת  לבעיה  הערים  הראשית  הרבנות  מועצת 

להפוך בכייה לדורות - ביקורת רחבה על התנהלות הממשלה ביחס 

ישראל  בארץ  הדת  שמוסרות  העליונה  המועצה  המערבי.  לכותל 

בהחלטות  חבריה  את  שיתפו  שלא  כך  על  הלינה  בידה,  נתונות 

הממשלה על הכותל המערבי, למרות שהחוק מחייב זאת. 

וכך נכתב בהחלטת המועצה:

 1997 משנת  )חוק  הקדושים  המקומות  על  שמירה  חוק  פי  "על 

למשרד  הקדושים  במקומות  הממשלה  סמכויות  את  שהעביר 

כיום( התקנות להתנהלות והתנהגות  לשירותי דת המופקד עליהם 

במקומות קדושים ליהודים, חייבות להעשות בעצה אחת ובהמלצת 

הרבנים הראשיים לישראל. המועצה מוחה על כך שעד היום, למרות 

שהנושא נידון במשך תקופה ארוכה, הדבר לא הגיע לפתחה, וזאת 

בניגוד גמור להוראות החוק".

מממשלת  הראשית  הרבנות  מועצת  דרשה  דבר  של  בסופו 

ישראל להקפיא את החלטתה בנושא הכותל, עד שתמלא את חובת 

ההתייעצות עם הרבנים הראשיים בהתאם למוסכם בחוק. הנושא 

טרם ירד מהפרק ומסתמן כי יימשך עוד תקופה ארוכה, כשהרבנים 

הראשיים לא מוכנים לוותר או להיכנע לשום פשרה מוצעת שתיתן 

הכרה לגוף המחודש.

מאבק מתמשך
הרבנות  ואנשי  הראשית  מועצת  חברי  הראשיים,  הרבנים 

הראשית, שעצרו בעוז ובתעצומות את המתווה הראשוני, ימשיכו 

להיאבק ביתר שאת בכל מתווה שיפגע בקדושת הכותל המערבי 

ובניסיונות לקעקע את קדושת המקום באמצעות הכנסת מנהגים 

אשר לא שיערום אבותינו. ברבנות הראשית מדגישים כי "הכותל 

יישאר מקום שמאחד את כל עם ישראל על כל גווניו ופלגיו. לא ניתן 

לקבוצות שוליות לפלג את עם ישראל במקום הכי מקודש לו". 
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2,000 נבחנים בכל ארבעה חודשים. מבחן לרבנות
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מהפכה בעולם הבחינות. לעולם האברכים הנבחנים במסגרת הרבנות 

הייתה עדנה: הרפורמה המקיפה בתחום  לדיינות  או  לרבנות  הראשית 

המבחנים לכושר דיינות או רב, שבר הספיקה לחולל דרמה של ממש ואף 

הוטמעה במישור הפרקטי, בסבב הבחינות הראשון שנערך בחודש ניסן 

החולף. 

אין אברך בן תורה המתיימר להיות רב או דיין, בפורמט כזה או אחר, 

שאינו יודע כי הדרך לדיינות, רבנות שכונה, או עיר, וכיוצא באלו, עוברת 

דרך מחלקת הבחינות של הרבנות הראשית. 

רפאל  הרב  של  שבראשותו  ברבנות  והבחינות  ההסמכה  מחלקת 

ישראל,  במדינת  היחיד  הרשמי  האולטימטיבי  הגוף  היא  מזרחי, 

פי  על  הנבחנים  את  ומסמיכה  לרבנות,  רשמיות  תעודות  שמעניקות 

הכללים הנדרשים, בד' חלקי השולחן הערוך. חשוב לציין, כי רבים מקרב 

הנבחנים בציבור החרדי והדתי, אינם עומדים בכור המבחן,  כדי להתמנות 

למשרה כלשהי בבוא היום. עבור מדובר בתורה לשמה: הם נבחנים בשלל 

תחומים אך רק לצורך צבירת הידע ובקיאות בחומר הנלמד, גרידא. 

מחלקת הבחינות שהחלה את פעילותה בעבר עם מאות בודדות של 

נבחנים, עומדת כיום על אחד השיאים שלה: לא פחות מ-6000 אברכים 

עוברים את מסלול הבחינות בשנה! המבחנים מקיפים עשרות נושאים 

כך למשל, מי שמעוניין להוציא כושר לרב עיר, עליו לעבור  לימודיים. 

לא פחות מתריסר מבחנים במגוון נושאים, הלכות שבת, אבלות, חופה 

וקידושין ועוד רבות. כל מה שרב צריך לצורך מילוי תפקידו.  כמות כזו של 

נבחנים, דורש הערכות לוגיסטית בלתי מבוטלת בכל ההיבטים. כל עוד 

כמות הנבחנים הייתה מזערית יחסית, עוד איכשהו הצליחה המחלקה 

בסדר  מדובר  כאשר  אולם  הנדרשות.  הפונקציות  כל  מילוי  בין  לתמרן 

גודל שכזה, המחלקה כבר נדרשת להערכות משמעותית יותר, לכוח אדם 

ומשאבים בהיקפים גדולים יותר, כדי לעמוד בנטל ובמשימות כהלכה.

ותחומים  היבטים  ספור  באין  כרוך  יודע,  שלא  למי  המרכזי,  הקושי 

הבחינות  את  הבחינות:  ערכת  ראשית,  המבחנים.  בביצוע  הקשורים 

ברורים,  מאד  סף  בתנאי  שעומדים  מובהקים,  רבנים  ובודקים  עורכים 

ונבחרו לכך לאחר שנגשו למכרז מסודר. צריך לזכור, כי מדובר במבחנים 

רואי  דין,  לעורכי  שנעשים  למבחנים  בדומה  המדינה,  מטעם  רשמיים 

וכיוצא באלו, וגם משולמת עליהם אגרה רשמית כנהוג. מכיוון  חשבון 

למבחנים  הניגשים  שעל  הרי  ביותר,  גבוהה  ברמה  במבחנים  שמדובר 

להוכיח לפחות חמש שנות לימוד בישיבה גבוהה. 

מתמודדים עם האתגרים
מעבר לכך, גם בהיבט הלוגיסטי והטכני מדובר בנושא מאד מורכב. יש 

צורך לשכור מקום מסודר לעריכת המבחנים, בשלשה מועדים בשנה. 

צריך לזכור כי מדובר באלפיים נבחנים בכל מועד, כך שעל המקום להכיל 

כמות נכבדה כזו וכמובן לעמוד בקריטריונים נוקשים, כמו למשל, שולחן 

נפרד לכל נבחן )למניעת העתקות(, להציב אנשים שיקבלו את הנבחנים, 

וכמובן צריך להציב  יבצעו רישום מסודר, יחלקו בחינות, יאספו אותם 

גם מפקחים שיעקבו אחר מהלך הבחינה עצמה, כדי לוודא שהכול תקין 

ועובר ללא תקלות. 

עד כה, חרף הרצון הטוב. המחלקה לא הצליחה לעמוד בעומס, למרות 

שעשתה את המקסימום וככל אשר לאל ידה לרצות את כולם -  מצבת 

כוח האדם המצומצמת שעמדה לרשות המחלקה, לא הצליחה להתמודד 

עם האתגר הגדול הזה. 

ואם לא די בכך,  אי בהירות שררה בקרב הנבחנים, באשר לתוצאות 

המבחנים. חודשים רבים נקפו עד שהנבחן קיבל תשובה, האם הצליח 

באלו  בפרט  קשים,  במבחנים  שמדובר  לזכור  צריך  לאו.  או  במבחן 

ולבסוף  שנים  במשך  בחומר  השתלם  הנבחן  כאשד  לדיינות,  שנוגעים 

נאלץ להמתין רבות, עד לקבלת התוצאות. 

חסל סדר סחבת
יצחק  רבי  הגאונים  הרבנים  לתפקידם,  הראשיים  הרבנים  משנכנסו 

יוסף ורבי דוד לאו שליט"א, החליט הרב הראשי, הרב לאו המשמש כנשיא 

לבצע  הרבנות  מחלקות  נמצאות  סמכותו  שבתחום  הרבנות  מועצת 

רפורמה מקיפה בתחום זה, שתחולל מהפכה ותחסל את הבירוקרטיה 

והעומס שסיבכו את כה את המערכת. 

הפתרון היה אחד: את הצד הלוגיסטי כדאי להוציא לחברה חיצונית, 

שתבצע את כל הפעולות הנדרשות. 

כמקובל, יצא מכרז ממשלתי רשמי לציבור, שעליו התמודדו 

בהיבט  להעמיד  היה  החברה  שעל  התנאים  חברות.  שמונה 

הלוגיסטי כללו, הקמת אתר אינטרנט שבו ניתן להירשם ולשלם 

מול  יעמדו  החברה  נציגי  עצמאי,  באופן  המבחנים,  אגרת  את 

השוכרת  זו  היא  החברה  הנדרש,  בכל  אותם  וישרתו  הנבחנים 

את האולם למבחנים, היא ממנה מפקחים ובודקים והיא גם זו 

שאחראית על הנגשת התוצאות לנבחנים במהירות האפשרית 

על  ורק  אך  אחראית,  תיוותר  הבחינות,  מחלקת  בכך.  וכיוצא 

המבחנים  ובבדיקת  הבחינות  בתוכן   - קרי   - המהותי  הנושא 

לאחר ביצועם.   

ניסיון  בעלת  חברה  הינה  'מרמנט',  במכרז,  שזכתה  החברה 

עצום בהפעלת מערך בחינות. מדובר בחברה שמעניקה שירות 

שונים,  בתחומים  מבחנים  בעריכת  והתמחתה  החינוך  למשרד 

כמו ראיית חשבון, בגרויות ועוד. 

לאחר הכנות רבות, המהפכה יצאה לדרך: לראשונה בתולדות 

להליך  ביותר  מתקדמת  מערכת  הושקה  הבחינות,  מחלקת 

בצורה מסודרת, וחסל סדר סחבת ובעיקר עוגמת נפש. 

החברה הפעילה את כל הנדרש, לצורך עריכת סבב המבחנים 

הראשון.  הרישום והתשלום פעלו ללא דופי. המוקד הטלפוני 

השאלות.  לכל  ומסודר  מדויק  מענה  קיבל  הציבור  מצוין.  עבד 

ניסן  חודש  בתחילת  ימים  שלושה  במשך  התקיימו  המבחנים 

האחרון, באולם ממוזג ורחב ידיים. על כל מבחן הוצמדה מדבקת 

ועליה ברקוד, המשייכת אותו עם פרטי הנבחן, השמורים במאגר 

החברה ומחלקת הבחינות.  ההקלה שחש הציבור, בלתי ניתנת 

הפיילוט   . כולם  רצון  לשביעות  מושלם  היה  הביצוע  לתיאור. 

הסתיים בהצלחה מרשימה ויוצאת דופן. למעט מעט חבלי לידה 

מתבקשים, הכול פעל כשורה בהתאם לציפיות. 

בדומה  לחלוטין,  דיסקרטית  הינה  המבחנים,  בדיקת  גם 

הרבנים  וכדומה.  חשבון  ראיית  הדין,  עריכת  בשוק  למקובל 

יודעים את פרטיהם של הנבחנים  שקבלו את המבחנים, אינם 

שעשו אותם והדבר אף אינו רלוונטי עבורם. והבשורה הגדולה 

ביותר: בארח תקדימי, בתוך תשעים יום מאז עריכת המבחנים, 

כבר יוכלו הנבחנים לקבל את התוצאות. לשם כך, הם לא יזדקקו 

לטלפן ולהתעניין אצל נציג כלשהו. כל הפרטים יופיעו במאגר. 

ולאחר  החברה,  לאתר  נכנס  אישית,  סיסמה  שמקבל  הנבחן 

'עבר  'עבר',  הבאים:  הציונים  אחד  את  יקבל  הסיסמה,  הקשת 

את  כמובן  יקבל  שנכשל,  מי  בהצטיינות'.  'עבר  או  בהצלחה' 

התוצאה: 'לא עבר' וכך יוכל להיערך במהירות למבחן חוזר.

נערכים לסבב הבא
סבב הבחינות הבא, יערך בעז"ה בחודש אב. כבר הופקו כל 

הלקחים מהמועד הראשון ויושמו בהצלחה. אתר החברה כבר 

פתוח לכל מי שמבקש להבחן בסבב הבא, הרישום מסודר וכל 

שאלה או בירור, מטופלים על ידי נציג טלפוני שעומד לרשות 

הנבחנים.  

בבשורה  מדובר  "כי  מזרחי,  רפאל  הרב  מסכם  ספק",  "אין 

ומהפכה גדולה לציבור שתקל עליו את הבחינות, ויאפשרו לאלו 

זאת  לעשות  טכניים,  נמנעו מלגשת אליהן מטעמים  כה  שעד 

בקלות יתר. 

"אנו שמחים שהגענו בס"ד, לרגע הגדול והמכונן זה ומקווים 

להמשיך לעשות הכול, כדי לשפר ולייעל את המערכת לטובת 

ורווחת הדיינים והרבנים הפוטנציאליים של דור העתיד". 

רואים 
תוצאות

בחודש  הנבחנים  אלפי  וסחבת:  בירוקרטיה  סדר  חסל 
ניסן האחרון לכושר דיינות ולרבנות הופתעו << לראשונה 
מזה עשור: הרבנות הראשית צפוייה להשיב את תוצאות 

הבחינה בתוך מסגרת הזמנים שנקבעו לכך

מהפיכת הבחינות ברבנות הראשית הוטמעה ויצאה לדרך:
בס״ד

הרבנות הראשית מודיעה על
בחינות לרבנות מועד אב תשע"ו

ומועד תשרי תשע״ז
הודעה לציבור הנבחנים 

, "יורה יורה", "רב מושב", "רב שכונה",  הבחינות לקבלת תעודות "ידין ידין" 
לפי  בעז"ה  תתקיימנה  כשרות",  ו"משגיח  שובי"ם"  עיר",  "רב  אזורי",  "רב 

הפירוט הבא:
תאריכי בחינות מועד אב תשע"ו

מועד פתיחת הרשמה: יום חמישי, י"ח אייר תשע"ו 26.5.2016
מועד אחרון להרשמה: יום ראשון, י"א תמוז תשע"ו 17.7.2016
מועד אחרון לתשלום: יום ראשון, י"ח תמוז תשע"ו 24.7.2016

לתשומת לב ציבור הנבחנים הנחיות התשלום השתנו:
לתשלום  האחרון  מועד  לאחר  לבחינות  תשלום  לבצע  אפשרות  תהיה  לא  מעתה 
שנקבע ע"י חברת מרמנת. )י"ח תמוז, 24.7(. נבחן שלא יסדיר את התשלום עד למועד 

זה, לא יוכל לגשת לבחינה. כמו כן ביטול תשלום ניתן לבצע עד לתאריך זה בלבד. 

תאריכי בחינות מועד תשרי תשע"ז 

על מיקום הבחינות תפורסם הודעה נפרדת 
הנחיות הרשמה ותכנית לימודים לבחינה ניתן למצוא באתר הרבנות הראשית 

www.rabanut.gov.il :בכתובת
באחת  בלבד,  מרמנת  מנהלת  באמצעות  תיעשה  לבחינה  ההרשמה 
https://rab-exams.co.il :מהאפשרויות הבאות: אתר ההרשמה לבחינות הסמכה

טלפון : 073-2955110  מס' פקס: 073-2955153
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12.8.2016 תשע"ו  אב  ח'  שישי,  יום  הרשמה:  פתיחת  מועד 
4.9.2016 תשע"ו  אלול  א'  ראשון,  יום  להרשמה:  אחרון  מועד 
11.9.2016 תשע"ו  אלול  ח'  ראשון,  יום  לתשלום:  אחרון  מועד 

לתשומת לב ציבור הנבחנים הנחיות התשלום השתנו:
מעתה לא תהיה אפשרות לבצע תשלום לבחינות לאחר מועד האחרון לתשלום 

שנקבע ע"י חברת מרמנת. ) ח' אלול,11.9(. נבחן שלא יסדיר את התשלום עד למועד 
זה, לא יוכל לגשת לבחינה. כמו כן ביטול תשלום ניתן לבצע עד לתאריך זה בלבד. 

 הבחינות לדיינות ומשגיחי כשרות יתקיימו בין התאריכים ו'-ז' חשון תשע"ז 7-8.11.2016
 מועדי הרישום והתשלום לבחינות בדיינות ומשגיחי כשרות,

זהים לתאריכים המפורטים למבחני רבנות מועד תשרי תשע"ז. 

בהצלחה!
הרב רפאל מזרחי

מנהל מחלקת בחינות והסמכה



רבי מ הראשל"צ  הגאונים  הראשיים  הרבנים  נכנסו  אז 

הם  לתפקידם,  שליט"א  לאו  דוד  ורבי  יוסף  יצחק 

הספיקו לחולל שלל שינויים ושידודי מערכות לטובת 

הציבור הרחב.

אחת המהפכות קשורה לצרכני הכשרות, במיוחד לתחום שחיטת 

חו"ל, מופקד הרב הראשי, הגר"ד לאו, ומחלקת שח"ל )שחיטות חוץ 

לארץ( של הרבנות הראשית, עד שניתן לומר כי הטלטלות החיוביות 

אדמה  רעידת   – כמובן  מטאפורית,   – לחולל  הספיקו  בה,  שנעשו 

והביאו לתפנית משמעותית בכל הקשור להידורי הכשרות.

תחילה, מעט רקע: על פי החוק למניעת הונאה בכשרות במדינת 

ישראל, חייב כל יבואן המבקש לייבא בשר לארץ, לקבל את אישורה 

מוצרי  מיתר  בשונה  כי  לציין,  יש  לכשרותו.  הראשית  הרבנות  של 

המזון המיוצרים בתעשיית המזון בישראל, הכפופים לרבני הערים 

המקומיות ואינם נמצאים תחת פיקוחה של הרבנות הראשית, הרי 

שבכל הנוגע ליבוא מוצרים מחו"ל ובהם בשר ומוצריו, הרי שהתחום 

האמור, כפוף לאחריותה של הרבנות הראשית בלבד ואין בסמכותו 

הבד"צים  גם  בשר.  לייבוא  כשרות  להעניק  מקומי,  רב  שום  של 

השונים, שיש להם קו שחיטה בחו"ל - ממנו מיובאים 80% מהבשר 

- חייבים לקבל את אישור הרבנות הראשית למוצרי  הנמכר בארץ 

הבשר, שנשחט בעיקר במדינות דרום אמריקה ופולין.

כדי לקבל את האישור הנכסף, על צוות השחיטה היוצא לחו"ל, 

לעמוד בקריטריונים של הרבנות הראשית ולהיות רשומים במאגרה. 

המעוניין  הכשרות,  בנהלי  כ'מחמירים'  שנחשבים  מהבד"צים  מי 

תוקף  לתת  כדי  נוספים,  ובודקים  מפקחים  זה  צוות  על  להוסיף 

'הידורי' נוסף, רשאי לעשות זאת במקביל בלבד לצוות שאושר על 

שיתוף  ישנו  כי  מדגישים,  שח"ל  במחלקת  הראשית.  הרבנות  ידי 

פעולה מעולה ויוצא מהכלל בנושא זה, בינה לבין כל הבד"צים וגופי 

הכשרות המוכרים בארץ. 

זיקה בלתי רצויה
עד כה, זה עבד כך: מספר יבואנים מצומצם שולטים בשוק הבשר 

לארץ,  בשר  לייבא  מבקש  היבואנים  אחד  כאשר  לישראל.  המיובא 

הוא מגיש לרבנות הראשית את רשימת צוות השחיטה שאותו הוא 

מבקש לשגר לחו"ל, הכולל שוחטים, בודקים, מפקחים וכמובן ראש 

צוות, ולאחר קבלת האישור, הוא יכול לצאת לשחוט. במידה והיבואן 

זאת  לייבא בשר בפיקוח אחד הבד"צים, הוא כמובן מתאם  מבקש 

בנפרד, גם מול אותו גוף כשרות ולאחר סגירת הקצוות הפרוצדורליים 

והטכניים, הפרויקט יוצא לדרך. 

הגדול  שרובם  הצוות,  שח"ל,  במחלקת  מסבירים  כלל,  בדרך 

נשואים ובעלי משפחות, שוהה בחו"ל במשך שבועות עד חודשים 

כל השינויים החדשים שחוללו מהפכה בעולם ייבוא הבשר לישראל           שחיטת חו"ל:

שחיטה 
כהלכה

הרבנות הראשית דרשה  מהיבואנים שלא לבחור בעצמם את צוותי 
הכשרות, השחיטה והבדיקה - מחשש לזיקה פסולה ביניהם <  לאחר 
שורה של פיילוטים, שינויים ושיפורים הצוותות היוצאים לחו"ל זוכים 
לעצמאות מלאה ולגיבויים המלא של הרבנים הראשיים לישראל

אחדים. מי שדואג לכלכלה, ללינה ולרווחתם של חברי הצוות, 

הוא היבואן. משכך, נוצרה זיקה ברורה בינם לבין היבואן. 

עם כניסת הרבנים הראשיים לתפקידם, ביקש הרב הראשי 

השחיטה  ונתוני  המדדים  כל  את  לידיו,  לקבל  לאו  דוד  הרב 

מעיון  הצוותות.   ממלאים  אותם  הדו"חות,  בשלל  המופיעים 

מעמיק במסמכים שלפניו, עלה נתון מבהיל: התברר, כי אצל 

חלק מהיבואנים היו אחוזים בלתי סבירים של טריפות. 

ליבואן, מטילה  בין הצוות  המסקנה הייתה שקופה: הזיקה 

ספק במהימנותם על הכשרות המהודרת שהם מעניקים לבשר 

שנשחט על ידיהם. 

על  היה  בראשית,  סדרי  ולשנות  סדר  לעשות  כדי  אולם 

אומץ  רבה,  בתעוזה  ולהצטייד  עוז  לאזור  הראשיים  הרבנים 

ונחישות, כדי להיכנס בין 'ההרים' הכבירים הללו.

החדשים  הנהלים  וכשגובשו  שינויים,  אוהב  לא  אחד  אף 

- נתקלו הרבנים בחומה בצורה של התנגדות. אך לא אנשים 

על  יירתעו.  שליט"א,  הראשיים  כרבנים   , חת  ללא  העשויים 

כתפיהם מוטלת האחריות לספק לתושבי המדינה בשר כשר 

וברגע שהתברר, כי יתכן שייבוא מסוים, לא עונה לקריטריונים, 

לאחידות  להגיע  במטרה  מחיר.  בכל  אותן  לעצור  עליהם 

את  לשנות  הראשית  הרבנות  החליטה   - בנהלים  ושקיפות 

היתר  בין  מענה  לתת  אמורים  אלו  נהלים  מיסודה.  הגישה 

לחשש שהזיקה בין צוותי השחיטה ליבואנים ישפיעו על כושר 

השיפוט של צוותי השחיטה. 

וועדה מורחבת
ניסיונות של גורלות בין הצוותות, ופיילוטים שונים,  לאחר 

הניסיוניים  הפתרונות  בכל  שדנה  מורחבת  וועדה  הוקמה 

שכבר הוטמעו עד כה, ושקלה מה ניתן עוד לשפר כדי לשנות 

נהלים  ואלו  את התזות הקיימות, איך מתגברים על התקלות 

הלכתית.  מבחינה  ביותר  הטוב  המענה  אם  יתנו  וקריטריונים 

נציגי  לישיבות הוועדה הוזמנו כל היבואנים, ראשי הצוותות, 

בכל  ארוכים,  חודשים  במשך  ישבה  הוועדה  ועוד.  הבד"צים 

שהועלו  הפרטים  בכל  ודנה  ליבנה  רבות,  שעות  לאורך  פעם 

בפניה. לאחר דיון מעמיק, הוחלט לבטל את שיטת ההגרלה. 

רשאי  יהיה  היבואן  כי  קבעה  שהתקבלה,  החדשה  הגישה 

להרכיב צוות על פי רשימות שהוא מקבל מהרבנות הראשית, 

המחולקות על פי קטגוריות שונות וחלוקה מגדרית. שוחטים, 

שלו.  והסטאטוס  אחד  כל  צוותות,  ראשי  מפקחים,  בודקים, 

הרכב הצוות, תלוי גם באופי המפעל שאליו הוא נשלח. 

מקצועית  לוועדה  מוגשת  היא  הרשימה,  גיבוש  לאחר 

הפועלת מטעם מחלקת שח"ל, בראשות הרבנים הפוסקים של 

האם  ומחליטים  לעומק  אותה  שבודקים  אלו  והם  המחלקה, 

היא יכולה להישאר בעינה או שעליה לעבור שינויים. הרבנים 

נעזרים במאגר המקיף שעומד לרשות המחלקה, שבו נתונים 

שהם  לאחר  מטבחיים.  בית  כל  של  ההיסטוריה  על  פרטניים 

מצליבים את כל הנתונים האפשריים, על היבואן, על המפעל, 

אחד  כל  של  ברזומה  שהצטברו  הכשרות  ונתוני  הצוות  על 

מהנ"ל, הם קובעים את החלטתם ומעניקים אישורים. 

סיור  את  להגביר  הראשית,  הרבנות  החליטה  בנוסף, 

זה.  אחר  בזה  סיורים  בו  שיערכו  מפקחים  ולשגר  המפקחים 

את  ראשון  בשבוע  בדק  שמפקח  לאחר  כי  למשל,  קורה  כך 

המפעל והמשיך ליעדו למפעל הבא לאחר מילוי דו"ח פרטני, 

דו"ח  ומגיש  המפעל  את  ובודק  שב  אחריו,  שמגיע  המפקח 

הפוסקים,  והרבנים  שח"ל  למחלקת  עוברים  הנתונים  משלו. 

מצליבים ומסנכרנים בין הדוחות, כדי לוודא שהמפקחים עשו 

את מלאכתם נאמנה וכי אין סתירה בין הדיווחים ... 

לצורך האמור, פועלת הרבנות הראשית לגייס עוד מפקחים 

על  הפיקוח  בתחום  מרשים  ורזומה  רב  ניסיון  שצברו  מבחוץ 

השחיטה, כדי להגביר את האכיפה והפיקוח על בתי המטבחיים 

'לסגור' עד כמה שאפשר, את הפיקוח הכשרותי ברמה  ובכך 

הגבוהה ביותר. 

ברבנות הראשית מברכים על אישור הקריטריונים בישיבת 

המועצה הארחונה ומאמינים שבאמצעותם נצא לדרך חדשה 

שתשפר ותייעל את כל מערך שחיטת חו"ל. 

מתכוננים לחורף
לעשות  צפויה  לא  משמעותית,  ומאד  נוספת  החלטה 

חיים קלים לבד"צים. עד כה, גופים אלה לא היו מחויבים כלל 

מעבר  שכן  הראשית,  הרבנות  של  ההלכתיים  לקריטריונים 

לאישורים הפורמליים שלהם נזקקו עבור חלק מהצוות שיצא 

היו  לא  הם  הרבנות,  ידי  על  מאושרים  כאמור  שהיו  לשחוט, 

כפופים לה הלכתית. 

מעתה, לא עוד. 

רבני  בידי  נקבעו  חדשים  בסיסיים  הלכתיים  קריטריונים 

מבקש  הוא  אם  בהם,  לעמוד  חייב  יהיה  בד"ץ  וכל  המחלקה, 

להעניק כשרות לשחיטת בשר בחו"ל. כמובן, שכל אחד מהם 

אולם  נפשו.  כאוות  וסייגים  חומרות  גדרים,  להוסיף  רשאי 

הרבנות  משוכת  את  לעבור  חייבים  העקרוניים,  האלמנטים 

הראשית. מהיום והלאה, כל יבואן שיצהיר, כי הוא מבקש לייבא 

בשר בהשגחת גוף כשרותי כלשהו, ייאלץ לקבל אישור פרטני 

שהגוף ממלא אחר ההוראות החדשות ההלכתיות, שנקבעו על 

ידי רבני המחלקה. בכך, מסבירים במחלקת שח"ל, ימנעו את 

הפרצות שחלו בתחום ענף הבשר, שבו כאמור היו מי שעשו 

'סיבוב' על הרבנות והערימו עליה בהחדרת הבשר לשוק דרך 

הבד"צים, שמעתה יוגדר 'כהונאה'. 

השיבושים   הבעיות,  כל  את  להסדיר  אמור  הזה,  הפיילוט 

והתקלות, שנערמו עד כה בדרכי ענף הכשרות והוא צפוי להיות 

מוטמע במערכת השחיטה הסדירה - כבר בעונת השחיטה של 

החורף הבעל"ט. 
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א קלים הם חייהם של אנשי מחלקת האישות והגרות ברבנות ל

אתגרים  עם  להתמודד  נאלצים  הם  רבות  פעמים  הראשית. 

מוכמנים  אישיים  פרטים  האחרון,  ברגע  שצצים  מורכבים 

שהוסתרו עשרות שנים ונחשפים ברגע האחרון, רגע לפני שמחה גדולה, 

ועליהם מוטל הצורך לתת מענה מיידי ובעיקר מסביר פנים. 

הישיבה על צומת הדרכים הכל-כך רגישה הזו מחייבת נחישות לשמירת 

של  כבודם  על  לשמור  מנת  על  רגישות  פחות  לא  אך  מחד,  ההלכה  גדרי 

הבאים בשערי הרבנות. אנשי המחלקה יודעים שעליהם לעשות הכל על 

מנת לא להערים קשיים על הזוג הבא להקים בית נאמן בישראל.

הם כבר ראו הכל: זוג שהתוודע לראשונה להיסטוריה המשפחתית של 

אמוציונלית  היא  החתונה  תקופת  הקודמים.  הדורות  על  וסודות  ההורים 

ממילא, גם בלי לחשוף סודות מהעבר, ואנשי המחלקה עושים הכל על מנת 

להאיר פנים לבאים בשעריה, לנסות למצוא פתרונות מן הגורן ומן היקב, 

ולהפוך את החוויה של אלו שצריכים סיוע ועזרה – לרגועה ככל הניתן. 

הנה סיפור אחד, מני מאות, שהגיע למחלקה ההומה במשרדי הרבנות 

הראשית. 

זה קרה ימים ספורים קודם חתונתם. תעודת הנישואין של הזוג לעתיד 

הגיעה אל מחלקת האישות והגיור של הרבנות הראשית לישראל.

אלא   - באילת  המקומית  הרבנות  באמצעות  נעשה  הנישואין  רישום 

שכמקובל, כדי לסיים את ההליך, העבירה מחלקת הנישואין של הרבנות 

המקומית את החומר למחלקת האישות והגירות.

לאחריות  העצומה  ובמודעות  הגבוהה  בערנותה  הידועה  המחלקה, 

בדקה   - ומורכב  רגיש  כה  בתחום  שעוסקת  כמי   - כתפיה  שעל  הגדולה 

כדרכה את פרטי תעודת הנישואין של בני הזוג האילתיים, בדקדוק רב. אלא 

שכאן נכונה הפתעה: לאחד מפקידי הבידוק שחקר את המקרה התעורר 

החשש, כי ֵאם הכלה עברה גיור, שמשום מה, הוסתר מעיני הרבנים באילת. 

לא ארכה השעה, ורבני המחלקה כבר נדרשו לתור אחר מוצא האם ולברר 

אחר טיב גיורה.

מיגוסלביה,  האם  של  מוצאה  כי  לרבנים  נודע  הבירור  מאמצי  במהלך 

בעידן של טרום פירוקה וסיפוחה לסרביה, וכי זו עברה תהליך גיור בידי רב 

מקומי שלא עמד באמות המידה של הרבנות הראשית. רשימת הרבנים 

שאושרו כוללת מגיירים שעומדים בקריטריונים מחייבים שאושרו על ידי 

מועצת הרבנות הראשית. רב זה, לא נכלל ביניהם.

התוצאה עבור בני הזוג הייתה לא קלה. הם לא יכלו להינשא עד שהאם 

תביא הוכחות על טיב הגיור שעברה. 

 היהדות נקברה בארכיון
מי שלקח על עצמו באופן אישי את הטיפול בתיק המורכב היה מנהל 

בידיו את  והפקיד  יצר קשר עם רבה של סרביה,  המחלקה. ראשית, הוא 

המשימה לברר כל פרט על משפחת האם. במשך כיממה נבר הרב המקומי 

במסמכים, תיחקר אנשים ופשפש בתיקים בניסיון להרכיב את הפאזל של 

אותה אם-גיורת שעברה את תהליך הגיור לפני 35 שנה.

למרבה המזל, הניסיון נשא פירות ונמצאו עדויות ברורות על משפחתה 

של הכלה. הבירור המעמיק העלה את הסיפור המרתק הבא: היה זה עם 

         הצצה נדירה למחלקת הגיור והאישות

הם היו בני זוג ערב חתונתם ונרשמו לנישואין בהליך רגיל << שאלה שהתעוררה על גיורה של 
האם לפני שלושים וחמש שנה, ערערה את שלוותם עד שהרבנות נחלצה חושים כדי להביא 
לחתונתם כדת משה וישראל << הרב איתמר טובול, מנהל מחלקת גירות ואישות מספר על 

התהליך המלא בסיפור האישי החושף טפח מעבודת המחלקה שבראשותו

שככת הדיה העֵשנים האחרונים של מלחמת העולם השנייה. סבתה של 

מיודעתינו הכלה מצאה את עצמה לאחר תום שנות האימה שחוותה, 

בודדה וגלמודה - נצר יחיד ואחרון ששרד את התופת והאודים העשנים 

מתוך משפחה גדולה ורבת פארות.

הסבתא, שהייתה צעירה לימים באותה עת החליטה כי היא מנתקת 

את  קיבלה  בו  יום  מאותו  לה.  הספיק  היהודי.  העם  עם  קשריה  את 

החלטתה, פעלה הסבתא בכל כוחה כדי לטשטש את זהותה היהודית. 

השמידה  לועזיים,  לשמות  משפחתה  שם  ואת  שמה  את  שינתה  היא 

מסמכים ומנעה מבניה ובנותיה את המידע על יהדותם.

כשבגרה בתה, ושמעה מאמה סיפורים על השואה, לא נתנה מנוח 

ומרגוע לנפשה. היא הקישה אחת ועוד אחת, שמעה סיפור ושניים על 

שאמה  מאוד  ייתכן  כי  והסיקה,  המלחמה  מערוב  אמה  של  המשפחה 

הינה יהודיה על פי כל דת ודין. הדברים ששמעה ממנה גרמו לה לאיתות-

אזהרה בנוגע למוצאה. אין שום הסבר הגיוני אחר, כך חשבה, שאמא 

שלה תעבור מחנות השמדה יהודיים מבלי שתהיה...יהודייה בעצמה.

אך כשהגיעה הבת לפני רבה המקומי של יגוסלביה במטרה שיאשר 

לה נישואין עם בחור יהודי, נתקלה במחסום: 'הלא גויה הנך, ואיך תוכלי 

המסמכים  כל  'והרי  הרב.  תמה  התורה'?,  פי  על  להנשא  היתר  לקבל 

שברשותנו מעידים על היותך בת אל נכר'.

ניסתה הבת להסביר לרב שהיא יהודייה, אלא שאמה חיה בהכחשה, 

בעקבות השואה. הרב, שלא ממש קנה את ה'טיעון', פסק לה כי עליה 

להתגייר כדי שיאפשר לה להינשא כדת. בלית ברירה – היא התגיירה.

"כעת, לאחר אימות המידע על ידי הרבנות מעבר לכל ספק", הודיע 

מנהל מחלקת אישות וגירות להורים הנסערים, "ניתן לקיים את החופה 

במועדה. הגיור של הרב היגוסלבי אינו רלוונטי, מאחר שהמסמכים שלא 

הושמדו על ידי הסבתא מוכיחים כי הסיפור המשפחתי הכאוב – אמת 

ויציב הוא.

"מעתה, כשהוברר בדרך לא-דרך שביתך, בדיוק כמו אמה וסבתה – 

הינה יהודיה לכל דבר - מותרת היא להינשא ליהודי!".

החתונה התקיימה למזל טוב, לא לפני מאה שנה, כי אם בכ"ט שבט 

תשע"ו, במועדה ובזמנה.

שליחות ומוטיבציה
הסיפור הזה שבכוחו להעביר צמרמורות, הוא רק אחד מתוך מאות 

ואלפי סיפורים רבים השמורים באוצרם של רבני מחלקת אישות וגירות, 

ומנהל המחלקה - הרב איתמר טובול, נאות לשתף אותנו בהם.

אחוזים ניכרים מזמנם של רבני ואנשי המחלקה הזו - עוברים בתוך 

הסיפורים והמעשיות הללו שכאילו לקוחים מתוך דפים צהבהבים של 

ספרות עתיקה ובדויה. הם חדורי שליחות ומוטיבציה ויודעים יותר מכל 

אחד אחר את האחריות הכבידה המוטלת עליהם כמי שעוסקים בטוהר 

הייחוס, פסולי חיתון, ואיסורי כריתות החמורים.

שוכחים  לא  הם  שולחנם  על  המונחים  הרבים  המקרים  למרות 

ומלואו.  עולם  הוא  זוג  כל  עסקינן.  נפשות  שבדיני  העובדה  את  לרגע 

זוג לנישואין כדת משה  הם מבינים היטב מהי המשמעות של פסילת 

וישראל ומשקיעים מאמצים עילאיים, כמעט בלתי אנושיים, על מנת 

למצוא פיתרון לכל זוג שנתקל בבעיה הלכתית. 

המחלקה  אל  שנה  מידי  העוברות  הבקשות  מספר  זהו   - כ-3,000 

שאמורה לתת מענה הולם והלכתי לפונים. חלקם, עולים ממדינות חבר 

העמים, חלקם יוצאי אתיופיה וחלקם, פשוט חושקים להצטרף לנבחרת 

עם הנצח. לנצח.

בין פעילויות המחלקה הרבות, משך רוב הזמן עוסקים חבריה בפניות 

לשירותיה.  הזקוקים  מרבנים  ובתפוצות  בארץ  כולו,  היהודי  מהעולם 

החל מהיותה המשענת הרבנית וההלכתית היחידה מול רבני התפוצות 

הנישואין  מחלקות  כמו  רבים,  גופים  נדרשים.  ייחוס  בבירורי  וכלה 

ומשרד  היהודית  הסוכנות  הרבניים,  הדין  בתי  המקומיות,  ברבנויות 

כל  שבוחנת  המדוברת,  המחלקה  בדיקת  את  לעבור  נדרשים  הקליטה 

פניה בפרוטרוט.  

מעניקה  גם  שהמחלקה  נשכח  בל  ספור.  אין  בפניות  מוצפים  "אנו 

כשירות לרבנים ברחבי העולם לעסוק במתן תעודות נישואין. הרבנים 

הראשית,  הרבנות  מועצת  ע"י  שנקבעו  בקריטריונים  לעמוד  צריכים 

ועלינו מוטלת האחריות גם לאכוף אותם", מסכם הרב איתמר.

גירות במאור פנים
הם  המחלקה,  אנשי  את  שמאפיינת  והרגישות  הפנים  מאור  לצד 

כאמור מודעים היטב לגודל האחריות המונחת על כתפיהם ועושים הכל 

על מנת לגדור את כרם ישראל ולא לאפשר פרצות על ידי בעלי עניין. 

יורק שחרג מגבולות  מניו  דין  בית  כך למשל, מספר הרב טובול על 

העובדות,  וחקר  מעמיק  ודברים  דין  לאחר   - בגיוריו  וההכרה  סמכותו, 

נשללה ממנו.

בגולה  נידחים  מקומות  על  עדויות  "כששמענו  מוסיף:  טובול  הרב 

שהרבנים עירבו חלילה שיקולים בלתי ענייניים - ואלו מקרים יחידים, 

כמובן - נקטנו לאחר התייעצות עם מועצת הרבנות הראשית והרבנים 

הראשיים בצעדים החלטיים ומעשיים. ושוב, הכל נשקל בכובד ראש.

הרב  לנו  אומר  פינצטה",  עם  ונשלף  מגדלת  בזכוכית  נבחן  דבר  "כל 

נעימה  ברוח  בכבוד,  שנעשים  והרגישות  האחריות  "הזהירות,  איתמר. 

אישות  מחלקת  בראש  שעומדים  הם   – ישראל  לעם  גדולה  ואהבה 

וגירות של הרבנות הראשית לישראל".

עמך עמי, 
ואלוקיך 

אלוקי

   מסכת יוחסין

הרבנות לא תאשר גיור אצל רב לא מוכר. 
הרב טובול מול הררי מסמכים

31עולם הרבנות  / שבועות תשע"ו30 עולם הרבנות  / שבועות תשע"ו



הרבנות הראשית לישראל
 הרבנים הראשיים לישראל

מנכ"ל הרבנות הראשית
חברי מועצת הרבנות הראשית

ראשי המחלקות והאגפים

מאחלים בזאת
לרבני הערים והשכונות

לדייני ישראל
לראשי, חברי ועובדי המועצות הדתיות

לכל העומדים על משמר 
הדת בארץ הקודש 

ולכל בית ישראל

חג 
שבועות 

שמח


