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- וירושלמי תוספתא משנח, י וחאמ1ראום התנאים לספרות מבואא. י וכשגייהנשגה זרעים. 
 וטפרי. ספרא : הלכה מדרשב.
 רבה. ויקרא ? אגדה מדרשיג.
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 ונאומים. דרשות של ועיבוד חיבור הדרוש, תורתז.

 השלישית: .בשכח
 הרבנית. הספרות תולדותא.
 )הלכות משפט וחושן אבן-העזר רמג"ם, גאונים, ' ושו"ת מוסקיםב.

 נחלות(. מרע, שכיג מהנות, עדות,.
 המשפט. ויסודות למשפטים מבואנ
 חגרתית. ולפסיכולוגיה לסוציולוגיה תבואד.~
ה..

 זמננו. ביהדות מחשבה זרמי
 ממציאות . גשאלות מגומלים ופסקי-דין שאלות-ותשובות . חיבור1.

 ,תק91תנ1.

 ליהדות  התנועה  פר,זיס)מהלמם,
  תשל"א(  מרחשוך 4,  ינורה,של

 יעקובוביץ י.הרב

 ישיבות וראשי.רנ:ניכ(
 פתרונות. גם ומציע הבעיות את יעקגבוביץ הרב מסכם זהבמאמר

נא[
 "טהור" תלמודי מחקר להעדיף הנוכחית המגמה על הערגו מכברזה
 בכתבי משתוף. שהדבר כפי מעשית,  רבתה של  המוצוע בחירת פניעל
 ישיבות. בוגרי בין בפועל שלא רבנים של הגובר ובמספרם רבנייםעת

 הובאי זו התפתחות של המסקנות מןאחדות
 "יחס בשם גלוי במאמר

 של תשכ"ה תמוז בגליון  יצגלנבוגך רפאל להרג לרבנות" - גטולשל
 פאג'ע. וול  ברויער  יצחק .מוסד ע'ע לאור מיצא עהאהמעיך"כ,כתב
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 את היהודית בהסטוריה הקדים ללא כתופעה המחבר מגנהבצדק
 למוסד אלא מסויים, רב לגבי לא שלילי יחס של והמזיק הנפוץהנוהג

 בחיי המרכזות הרוחנית הממכות בכלל. היוני קהלתי כמרכזהרבנות,
 שנועץ פי על אף הממונה, המקומי חרב בידי מתמיד היתההיהודים
 בו הכיר הקהל הרי בתורה, ממנו בגדולים הלכה בשאלותלעתים

 השפוטית ונסמכות הדתית בהנהגה ומוחלטת יהירה  כס'מבות בוזרק
 מגעי - יהיו אשר בהחלטותיו לו המסייעים יהיו וחבריות, הקהלהשל

 להם להיות ירט על שבחר ברבם הצטמצמו בעלי-הבתים שלהצבור
 רק זאת ובכל ולשם, לכבוד זכה חכם הלסיד כל אמנם, וליועץ.למנהיג

 רבנית. ולסמכות להנהגת עיניו את הקהל נשא בפועל המשנגש הרןאל
 הישיבות ראשי וכל ישיבה, כראש גם מכהן העיר רב היה קרובותלעתים
 בלובלין, המהרש"ל מושבם, במקום בפועל כרבניפ כיהנו בשניםבמאות

 בפוזזך, איגר עקיבא ר. בפראג, ביהודה" התודע גקראקא )הושא"היופני

 ראשי יותר טאוחר וכן בפרסבורג, סופר" היוחתם בוולורין, חייםר'
 ולובלין. פוניבט' טלו, סלובודקא, סיר, כמו נודעים מוסדות שלישיבה
 המסו- הרבנות של סמכותה את לעקור בנטותה הרפורמיים תנועתרק

 כאשר ההלכה. וכקובעי היהדות כמפרשי ישראל" ב"חכמי הכירהרתית
 "מיהו לגעית מוסכמת תשובה אחרי תר בן-גוריון דוד מר הממשלהראש

- ובעק,שנית ישראל", ל"חכמי פנת)תודי"  
 מן יוצאים מכמה חוץ

-הכלל  
 ההלכה אשר בפועל המשמשים לרבנים 11 שאלה להגיש סרב

 אלא בלבד רבגיס של רק לא מדעת דחיה זאת היתה אוסט.מנחה

 עויינת דעה מתבטאת היום כי לציין, יש אד מוסד. בתור הרבנותשל
 מקצועי". היבלתי הרחב בציבור מאשר פחות לא הישיבות" ב"עולסזו

 ממש. טראגיות לתוצאות ואף חמורות לסכנות להביא העשוייהתופעת
 ברבנות הזלזול מן נובעת היא שאף - הדתיים לאינטרסים אחרתסכנה

 בפועל ברבנות משרתים שלא חכמים תלמידי ידי על מקומהומתפישת

 המקובלים. ומגלליה המסורתית ההלכתית חדרך מן הסטיה זאת-
 הנו הדתי בשטח בימינו המתחדשות לבעיות הקלאסי הרגניהפתרון
 שאלות על האחרוגיס. ישראל גדולי של בפסיקה תקדימים עלמבוסס

 לעתים מבסטים הישיבה חכמי ואילו הראשונים. על ובייחודותשובות
 וה תהליך העבר. אל המקשרת סמכות על המעשיות חחלסותיהםאת
 לעתיס ומביא ההלכה, קביעת של ההסטורית למסורת מעיקרו זרהוא
 המקובלות. ההשקפות את ת~אמיט שלא פסקיםלידי

 ולבטחון לגאוה הסימן אף היא קרובה בסמכות להסתייעהתנגדות

 רבותינו את המאפיינים ולענוה לזהירות גמור בניגוד חעומדיטעצמי
 מן מרוחק ty1U באופן הנו הישיבה ראש בההלטותיהס.הגדולים
 הצבור עם והאינטימי האישי המגע מן נהנה אינו ומבעיותיה.הקהלה
 לרבנות, הבטול יחס עם בפועל. משמש רב כל נחלת שהואודאגותיו,

 יחיי אשר הגורמים יהיו הקהל. בעיני התורה לכבוד בטול יחסטצר
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 לגדר הרבנות גדולי עי מוטלת קדושה חובה זו, מצערתלהתפתחות
 ההיסטורי, תפקידה את לרבנות ולהחויר .הפרצהאת

 הערות כמה להוסיף ניתן קצנלבוגן הרב של זה ובקורתי נועזלניתוח
 י המבקר. ידי על.-ענייניות

 חכמים תלמידי ידי על בהדרגה מקומה ותפישת הרבנות שלדחייתה
- התורה" "חכמי או הזור" "גדולי כיום המכוניםתיאורטיקנים  

 במבנה הכובז מרכז להעברת גרמו הדתי, הצבור של העליונהגהגחגת

 הקהלות מן הדתית, היהדות שלהמיסדי
-  

 של התוצאות לישיבות.
 שונות. בדרכינ, בעליל עהה מתבטאות זו,העיורה
 הישיבות עולס מצד והנטול הזלזול עם הרבנות. צמצום היא אההתיצאה
 של לרמה עד מתמדה ירידה הרבנות מועמדי של ה"למדני" הטיבירד

 המובהקים, ההלכה אנשי הם מאד מועטים כיופ כללית.ביגוניות
 ברבנות. בפועל משרתיםשאמנם
 לבחור שמוכנים הישיבה בוגרי של הכי בלאו המצומצם המספרמתוך
 רוחנית הנתנה של למעמד צרכו די כשיר אינו הרוג כמקצוע,ברבנות

 להקים נסיין כל בעקשנות חסמו הישיבות המודרניים. חחייסגתנאי

 מקצועות באותם מועמדיהם את יכשירו אשר לרבנים, מדרשבתי
 את להצריד מנת ועל הקהלת בתוך השפעה לרכוש מנת עלהנחוצים
חייה.
 לאחרונה גחם שנתקלנו תקוים ללא הקשיים את גם מסביר זהצמצום

 באנגליה בישראל, ברבנות ראשיות משרות למלוי מועמדים אחרבחפשנו
 פשוט אחרים.ובמק~מזת

-  
 מתאימים מועמדים להכשיר הפסקנו

 בקהלות הירידה גם באה ברבנות היריבה ובעובות אלה. מפתחלמשרות

 כמוקד "קהלה" של המושג כמעט נעלם בה בישראל, ומיחודהדתיות.

 ,היי,עות המקובלות הקהלות מרבית אף דתית. ולאילתלהשיאה
 מעמיק בלמוד שוה במדה המצויים מנהיגים נטולי בהיותןבגולה,
 שרותים מלבד לחבריהן ממציאות הן מעט רק יעילה, מקצועיתובענודה
 מצויים בה במציאות שונים. חברתיים ובמופעים בציביר ההפילהבשטח

 יחס בקהלה ונעלס כמעט בישיבות, בעיקר תמעולים הלמדנייםהכוחות
 שלה. הרב ידי על מיוצג היה שלפנים התורה", ארבודשל
- ההנהגה ציר של הנגדי בקוטבגס י בעלי-הבתים צבור בין   הולכת 

 הקהלה על הישיבה ערד מהעלאת כתוצאה תורח של השפעהונעלמה

 העליה למרה הדתיים. היחודיים חחייס של במבנה בסיסיתכיחידה
 בעקבית תורה, לומזי ספר, יודעי בעלי-הבתים מספר שלהמסחררה
 התורני באלמנט נסיגה לצפוי בניגוד ניכרת הישיבות, תנועתהצלחת
 לא קהלתיוע אחריות של פעילות שוללות הישיבות הקהילה.בהנהגת

 כמקצוע. ברבנות הבחירה לגבי שלילי יחס מתיחסות הן מאשרפחות
 בפסיביות שרויים ביותר המעולה היהודית ההשכלה שבעליימצא,
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 בקהלית והנהגה השפעה של פעיל קו על ומוותריםג"שטיבלעך",
 היטיבה, בוגרי מרבית אבודים צבורית מבחינה הנרחב. ובצבורחשובות

 בעלי-הבתים. ציהר כפנתיות הן כרבניםהן
 השפעה להן יש הקדומות המסורות מן הללו הסטיות כל יואחרון
 צורות של רגויין מלבד המאוחרת. ההלכה התפתחות כיווך עלמכרעת
 קצנלבוע, הרב ידי על שפורט כפי רבני, לשיפוט המסורות בבעיותהטיפדל

 ידי על הניתנות תשובות הבעיות. טיב על גם מהותית השפעהניכרת
 בפועל, כרבנים. משמשים שלא ישיבה תלמידי ידי על או ישיבהראשי
  אקדמאי.  צביון  ערומת לעתים ונושאות פרטי, אופי בעלות בעיקרהן
 של ובעיותיהם הסגוריפ חייהם את בעיקר משקפות הן רוב פיעל

 המטרידות התסגוכות מן רחוקים אך לרגם, אפגט שקרוביםהלאיריס
 שמעטות העובדה את מסביר זה דבר הרחב. הצבור בהוך המציאותשל

 האינ- ,המוסריים, החברתיים, ,החשובים לאתגרים התשובות הןיחסית
 הסוערים. ימינו של הפוליטיים ואפולוטלקטואליים,

 חיים, הם בה החברה ושאלות הלחצים לכל החשופים בפועלרבנים
 לשאלות. בתשובותיהם בהרבה ומעשי בהרבה וחב טווח לכסותצפויים
 הישיבה של המבודד בעולמה תשובות הפוסקים רבנים כן, עליתר

- קשוחים להיות לעצמם להרשותיכולים  
 - דוגמתייס לא אם

 החלטו. את להצדיק להשתדל צריכים שני, מצד רבנים, ואילובשיקולם.

 של התוצאות: בהסתעפות להתחשג עליהם הקהל. דעת בפניתיהר
 היטב רגליהם להציב חייבים הם הרחב. בצבור והשקפותיהםפסקיהם

 לבעיות פתרונות אחרי בחפוש השמימה יגיע ראשם כי אף האדמה,על
 לשגשג בכוחה אשר חיים" "עץ היא התורה הכל אחרי לפניהם.אשר
 את שמהווים ובלחצים המגוונים לאלמנטים החשופה בסביבהרק

 וגעיותיהם. ההייםמציאות
 המעולים הישיכה תלמידי אח ולזרז הובנה את לחזק השעההגיעה
 שחזור את עצמם על ויקבלך כרבנים, וישמשו שיתאמנו לכך,ביותר

 היהודיים. החיים סובבים שמגיבם מרכזי כצירהקהלות

]ב[

 להרחיב באנו הראשון, מאמרנו על הגיגו אשר רבים קוראים שלבעדודם
 לבעיה. אחדים קונסטרוקטיבייט פתרונות ולהציע הנושאאת
 נקודות: בחמש לסכם אפשר הרווחת, המגמה על הבקורת עיקראת

 על בפועל המשרתים הרבנים של מקומם ותפישת ברבנותהולזול1.

 תפקידיה ואת המסורתי מיומה את כמעט מחקו ישיבות ראשיידי
 של בתוצאה הדתית, הקהלה של הרוחנית כמנהיגות הרבנותושל

 בכלל. נצבור דימוי-התורההפרה
 הגבילה ישיבות ראשי לידי הקהלות מרבני הפסיקה שלהעגרתה2.
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 ם י ח פ סנ.-

 מן ניכרות לסטיות וגרמה הנוכחית, ההלכה ט11ח את רציניבאופן
 ההלכה. בקביעת נהוגות שהיו המסורתיותהשיטות

  תקדים להן אין אשד 'אלההתפתחזיזת3.
-  

  מלגמך לתפישת נרשו
 של המוסדר במבנה , הכובד  גמרבד  ישיבות ידי על  וזיוזלותשל

 - ' היהודיים.החיים

 אחראי הוא הרבצת-בפיעל במקצוע הישיגות של התמתהחוסר4.
 חרבנות, בטיב כללית בינוניות היום שמסתמנת לעובדה, מעטלא

 רבנות משרות לתפוס  המתכוננים  המועמדים והולכיםופוחתים
 חשיגות.בעלות

 ההשתייכות תחושת 4ת להחניק הצלחה, בלי לא שניסו,הישיגות5.
 בעלי-גת.ם צגם יהעמיד שני, מצי הצייחו, לא השחבת,לקחיה
 מנהיגים הצבוריים החיים טן נטלו הן וכך קהלתית. תודעהבעל
 בעלי-הבתים. ברובד והן חרבניס ברובדהן
 ורא- בראש אד וח.11, עו, וירשים הללו, המנמות את ישנותכדי
 ענייני, בויכוח לעסוק בדבר הנוגעים כל של נכונות נחוצהשונה
 הטטי- החשיבה מדפוסי ולהשתחרר דעות, וחלוקי כנה, בקורתלסגול

 לכת. מרחיקי ותקונים כן חפוש לאפשר כדי והקונפורמיים,ריאוטיפיים

ג.
 י דיקמן בכ.111 הולכות הגאות וההצעותההצפיה
 הרבנות של האוטוריטה החזרת כמובן היא הראשון לאתגרהתשובה

 שבקלין קל שאפילו ללמדך בדורו, ' כשמואל בדורו. "יפהחלאיתנהי
 כה;(. )ר"ה שבאבירים" כאביר הוא הרי הצנור, על פרנסונתמנה
 ולא הצנור קבלה מת71 נגעת חכמינו, הוכיחו כך הרגתה,הסמכות
 על גמעשה רב בתוקף מתבטא ,ה דבר גלעד. ולמדנות חכמהמתוך
- יתושע רבי כמו איש שם(. )ר"ה הכפורים יום של התאריךקביעת  רבן של ולפסקיו לדעתו להכנע היה חייב בלימודו, היה מעולה גיאף 
 מן,מ  בנמלא יהיה כי יתכן לא בגועל. המשמשת ממגות בתורומליאל,

 הרבנות. של והחוקית  תרשמיתלמשא-המשרה
 הרבני. התואר של לרעה בשמוש או בשמוש טמון הבעיה מן וחלקיתכן

- המקורי במובנה"סמיכה"  נפועל לעסוק והאחריות הכח העברת 
 ידין". ידיןי יורה( "יורה המלים שמדגישים כפי ובהוראה,בשיפוט
 ציון או כבוד תואר ולא למשרה-בפועל, כרטיס-כניסה הנההסמיכה
 אשר שלטון של כתר 1ה1 ברבנות. לעסוק חובה זוהי אקדמאית.דרגה
 הוא ודאי ההסמכה. כתב נוסח תמעיד כפי. כזכויות, כחובותמטיל
 אקדמאית. להסמכה "דיפלומה" משמשת הסמיכהשאין
 מנשולות ונותן תורה מונע זה הרי מורה, ואינו להוראה שהגיע חכם"כל
 14(. רס"ב, דעה  ייירה " הרוציהן כל 'ועצומים ן נאמר ועליו .רביםלפני
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 ישם דמים בשפיכות מיאשם ממקצועו עצמו המונע שרופא כמובדיוק

  לרבנותןגפועל המתכוגגים . לגעעמךים ,רק הסמיכה .שתוענק..  הננוןמן

 טוב "רג" בתואר ותשמוש ישיבתית, דיפלומה כעין תשמש ולא-
 תואר של מטרתו היה יא מעולם כ. גנבית, שעוסק מי עלשיצומצם

 _שיקראיגי אקרא :_ אדם יאמר "אל תורה. ללמוד תמריץ לשמשזה
 .. . מ"ב(. )נדרים רבי" שיקראוגי אשנהחבט,
- ופרסים אתגרים נחוצים אמנםואס  הכבוד תארי אל נחזור הבה 
 נצחן ה'. הראת גקיא,ת של לשבח כציון ו"החגר" י'מ,ייו" נווןמאז,

 "הגאון". מכובד היותר בכנוי או ", "ר' העממי בכנוי מעוליםחכמים
 כהלל אנשים - לליהו רגני תואר על למעשה ויתרו מהכמינורבים

 ' '' ' קליהם! ושמואל ויגא אבויושמאי,

 המשתמשים ביטיח סוכני או חשבונות רואי עסקים, שאנשי יומרקשה
 לרבנות הכבוד לתחושת דוקא בכך מוסיפים בפועל, לכהן בלי רבבתואר
 ' הנבוך. הצבורבין

 החוק של אדמיניסטרטור הנו הרב כלכלית למבחינה המטוריתמבחיגה
 הישיבית, ואשי הקהלה. של המנהיג הוא הרוחני, המנחה הואהיהודי.

 הא,טו4.טה את להחזיר נרצזיס אם תזיני, חמד שלכאפ,טי,פסים
 בתפקוד! שיכירו הראשונים להיות צריכים היהודיים; לחיים התורהשל

י-ן, יעילים. מגבידונ לסוכני אמצעי רק בהם יראו ולאהרבנים,

 היום- תלויה הרבנית האוטוריטה שלהאפקטיביות
 - מתמיי יותר -

 לבסס עלינו בתולדותינו הראשונה בפענז הצבור. בהסכמת תקהל.בקבלת

 אזטוריטטיבוה הכרזה נהם הימים חלפו ימוק~טית. במציאות היהירתאת
 כבוד אוטומטי באופן לו הביאו כלשהו ' רב מצד דיגמתית הוראהאו

 לא היהודי החוק של באדמיניסטרציה וידיעותיו. מעמדו בוכותויר-אח

 .. כל. לעיני יופיע זה שצדק צריך אלא - ייעשה שהצדק בוהדי

 של הבמה בפני ההלכתית שבהחלטה ההגיז) אה להעיב יש האפשרכבל

 הקהל.דעת
 י יסודות שלשה נחוצים למעשה, הלכה זה, חיוני אידיאל לתרגםכדי
 ' .~ . רלבנטיותא.

 . .'. מעשי הגיוןב.

 .סובלנות. של נכונה מידהג.
:.. .. 

 לח. כמחסום ולא האנושית להתקדמות דרך להתוות צריכה חחלכחא.
 לאור הדת. בבעיות עוסקת רבנית שפסיקה לכך עדיפ אגו מדייותר

 המודרני הזמן בבעיות ולא המודיניים החייטתנאי
 הדת. של לאורה,

 שההלכה סגורים, הם תורה, מתיי תלוש היום הנו מעמנו הגוןחלק
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 מן נובע זה דבר אותן. לפתור חייבת שהיא במקום בעיותיוצרת
 מתיחסים במעט שרק נושאים על הרבנית בפסיקה היתירהההדגשה
 המנס- לאתגרים להתיחס במקום הממוצע, המודרני היהודי שללהייו
 תקופתנו. מנוחת את המדריכים והאינטלקטואליים החברתייםחים,

 ולהדגיש לחזור יש הראשוניים, ולתפקידיה ליהדות משמעות לתתבכדי
 הגבלת כמו אקטואליים בשטחים היהודית המחשבה של תרומתהאת

 יחסים האוטומציהנ יסודות האנוי, הזמן ניצול הנוער, פשעיהילודה,
 ההלכה אין הצבור. בחיי והמוסר הדת וסקופ ולא-יהודים, יהודיםבין

 ודוזייבז כל את תקיף בג אם .אלא בחייו האדם את להנהיגיבולה
 ..בכלליותם.

' . .. 
 לחחלטה, פ 91י ני'מ -ה את לציין הוא חשוב הלכתי דין פסק .במתןב.

 ~צמו להטריח מוזהר רבנו משה אפילו התוצאות. ממסירת פחותלא
 והשולחן-ערוך 1(, כז,א, שמות )רש"י ופרושו" הדבר טעמי"ולהבינם

 האסור אח התיר כאילו לרבים שנראה חתמות, דבר לחתיה לחכםאוסר
 להסביר הרבנים חייבים פעם, מאי יותר היום, י(. רס"ב, דעהגיורה
 "יורו בחזקת .לשמש על-הס הצגוה. באמון לזכות כדי החוק, אתולבאר

 הגבואיס . כיורשי להופוע על'הס וכן ,ס2(. לב, גרגרים ליעקב"משפטיך
 קיומנו של והאוניברסליות המוסריות השאיפות את בהציגם יב.()ג"כ

כיהודים.
- השלישיונ הדרישהג  

- וקובלנות  האוטו- להחזרת חיונית היא אף 
 היהדות שבלמודי הדינמיות את שיצרי הס מיעוט חלוקי הרגנת.ריטה

 המגמה חיים". "עד שהיא התורה קרקע את הפרו והם מתמיד,ובקיומה

 אי- כל והמגנה .לאידיאל' החומרה את ההופכת קשוחה אחידותשל
 .משה ר' .של פסקו שעורר העזה ההתנגדות כפירה. בה ורואההסכמה

 כי .אף' במנהטן, .הערוב בענין או מלאכותית הורעה בענייןפיינשטיין
 שהת- למה דוגמה מהווים דופי, ללא סמכויות על מבוססיםשגיחם
 בגין-יורק. אנו בימינורחש

 ראשי של דין בפסקי משתקף לעיל הנזכרות חהנחות שלש שלתעדי
 הלחך מן המוגנים חנוכחית, מבעיות-חחברח חמרוחקים אנשיםישיבות,

 מעורערת חבלתי הליאייליות של רקע על לחבינם ואפשר חקחל, דעתשל

 .ובהכרת החשופים שגי, מצד בפועל, רבנים בישיבה. תלמידיהםמצד

 רק ולא לחסכמח לזבות צריכינז המציאות, חיי של הרחביםלאתגרים

 או לגיטימיות פשרות של אפשרויות לחקור כאלצים הס הדין.לקבלת
 .. , . " . . . לשלהק. הסגדת דעה אףמשאת

.3
 אימון 'קבלו שלא מועמדים בידי תהיינה הרביות שמשרות ייתכןלא

 הוא שרחוק כרב,..וייתכן יצלח בהכרה לא מעולה למדן גסמספיק.
 והמט- המגוועת .ההנהגה בעיות עכו להתמודד כדי 'מצליח. ,רבמלחיות
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 למנהיגיה וידע. ללמדנות בנוסף שוטת תכונות נדרשות ימינן שלרידופי
 המחשבה בהצגת בקיאות של גבוהה דרגה דרושה קהלה שלהרוחניים
 נאות בגיצוע דתיות, למטרות והפרט הצינור יחסי בניצולהיהודיה,

 חנוכית בהתמחות ודיפלומטיה, צבורית בחזות דתיות, -פונקציותשל
 עם יאה היאבקות ביכולת לבל ומעל - מסויים ספרותיובכשרון
 הוראה כמורה שמכהן למי גס ימינו. של האינטלקטואלייםהאתגייס
 במסכתות מהתמחות יותר הרבה כיום דרוש בלבד בפסיקהועוסק

 בשחיטה העוסקים דעה ביורה פרקים מאה באותם יזיעותמסויימות,
 כדי הסמיכה. לרכישה למודים בתכניות מצויים שהם כפיוכשרות,
 השו.לחן.ערוך, חלקי ארבעת בכל להתמצא הרב על הלכה בפסיקתלעסוק
 שו"ת בספרות מצוי שיהיה צריך העזר. ובאבן חיים באורחנפרט

 רבנית. פסיקה לכל החיוני הדעת ובשקולושיטותיה
 ועל מעשי וגליון אימון של שנים במשך רק לרכוש ניתן אלהסגלות

 להסמכת הדרישות זה.. נסיון המשקפים בכתבים המתמיד העיוןידי
 לרבנים להתיר למעשה. והן להלכה הן זה אימון לכלול צריכיםרבנים
 ייחשג בלבד, תלמודי. למוד סמך על קהלות להדריך במשרתם,לשמש
 במ- לנהל אי בח,ליס לטפל לדזפא רשיון מתן כמו אחריזזו חוזרכמעשה
 נסיון ובלי הרפואה, בעקרונות תיאורטיים עיונים סמך על רקחולים
 לרבנים, סמינרים של עזרתם בלי החולים. גית בעבודת מעשי אוקליני
 בתלמוד העיוני, הלימיך על מומחים רבנים להעמיד הישיבות תוכלנהלא

- דעה ביולהוחלקים  נתי יוכלו לא הילים בהי עורות שבלי כשם 
- לרפואההספר  שלהם הלמוד ספרי עם 

-  
 מומחים. רופאים להעמיד

 ששוב מגת על מעולות. מיצועיית שגולות דרושות ימינו שללרבנות
 הלכתיים, ופסיקה ושיפוט רוחנית הנהגה של אכזב לא למקורתהיה
 רבנים להכשרת רמה בעלי ספר בתי של מספיק למספר לדאוגעלינו

 אחרים. חיים בשטחי מומחים להכשרת מאשר פחות לאמעולים
 בנשמתם", ייחולים במחיר רק זה מצורך להתעלם תוכלנההישיבות

 נשירה של העצום המספר מומחים". "רופאים מחוסר 1y11AIVרגים
 יוחזרו כן אם אלא יקטן אם ספק דתיות, תאונות של היהיות,מן

 אנשים זמננו, שאלות על להשיב המוכשריגז לרבנים הרבנייםהתפקודים
 ולעשות". "לשמור גם אלא בלבד וללמד" "ללמוד רק לאהמסוגליפ

הושיבות
-  

 והקהלות ! יהודים להעמיד תפקידן
-  

 לשגריר תפקידן
- הקהלות יהודיים, חיים לקראת מכינות הישיבותאוחס.  מוציאות 
 החיים עקרי את ישראל לבני מסר משה כאשר ממש. לפועל אלהחיים

-היהודייט  2 יט, ויקרא ; 1 לה, )שמות אותם. "חקהילי 
-  

 לש"י(.

 חיים של הציר את רבנים בידי הנהוגות הקהלות היוו דורותמשד
 השטחים שאר כל ופעלו צמחו השגחתם תחת מאורגנים,יהודיים
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 היום, שונים. צדקה ומוסדות מקוואות בתי-דין, חנון, צינוריתיבפעולה
 או הללו היהודיים החייט של התווך כעמידי הקהלוה שלבהיעלמן

 בידים מצ'ייס שהם או קהלתייס( בתי-דין )לדוגמה למעשהשפסקו
 פקוח תחת שהם או ושחיטה(, )כשרות אחראיות תמיד לאפרטיות,

 היא הדתית והקהלה הפדרציות( של הסוציאליים והשרותים דתילא
 אנשינו. של גורלם בהנהגת אונים והסרתמפוצלת

 לתחושה תלמידיהן את יכוונו הישיבות אשר עד ישתנה לא זהמצב

 כל המוכרות. בקהלות פעילה בחברות שתתבטא צבורית אחריותשל

 חסרי "שטיבלעך" ידי על ומנוטרל נספג שלנו היקר האנושי שהחומרזמן
 תרומה שום מעניקים ואינס תובעים שאינם צבורית, מבחינהתועלת

 הדתי, היהודי המנגנון לבנוי החיוני הפוטנציאל מתבה. הרחב,לצבור
 המקבלים באנשים ממחסור דתית מבחינה מתרוששות הקיימותוהקהלות
 1במעש~ום. בלמיי ~וגמא להות ומסמלים מצוות עולעליהם
 דתי להט והעדר מצוות שמירת של הנמוגה הרמה על הרווחתהטענה
 של מאמרו ידחות תרוץ לשמש יכולים לא גדולים היותר הכנסתבבתי
 לשלטון הצבוריים המוסדות למסירת או הצבור" מן תפרוש "אלהלל

 להיות השתדל אנשים, שאין "ונמקים להיפך ואדישות. ידע חסרשל
 ולא שלנו הישיבות של תמיכתן לגיוס . קוראת הקהלות ירידתאיש".

 הכנסיות בבתי תורה עול בנושתי המחסור ולאדישותן.לפרישתן
 מאשימם. הוא הישיבות, את פוטר אינו הראשייםהאורתודוכסיים

 שווה העוצה העניקה מתמיד 2ח" למחניקים חים כ"עץ התורחמסורת

 בשכר שנחלקו ולזבולודי' ל"יששכר בלמדנות, התומך ולזהללמדן
 חשוב פחות שלא ניאה מכאן בשווה. שווה יהודיים ללמודיםובאחריות

 לגדל מאשר ולחייט, תורה בלמוד לתמיכה מתמסרים "זבולונים"לגדל

 התורה. בלמוד לשליטה המתטסריבו"יששכרים"
 ביותר. מאיימת בצורה היהודיים בחיים זה חיוני משקל שיווי הופרהיום

 הלמדן את לייצר נפשן משאת כל אשר המונוליתית בתוכניתןהישיבות
 הצד מן ומתעלמות אחד חד-צדדי אידיאל לקיים מנסוחהמושלם,

 הישיבות על יהיה ציבורי יהירי הימל של ראשי כאפוטדיפזסהשני.
 השלמת הצרכים. כל את לספק כדי מטרותיהן ואת תכניתן אתלגוון

- בכח "שולון" שלחינוכו  שיהיה צריך ודתי מצליח עסקים איש 
 בלימודיו. המעמיק "יששכר" כהעמדת בדיוק בעינינוחשוב

 תכנית תהיה שכהן( לגדולות לפחות )או שלישיבות רצוי זולמטרה
 אינטנסיבי לימוד המדגישה אחת היהדות. בלימודי דרמסל~ליתלגמודים
- והשנית ומורים. רבנים, חכמים, תלמידי לאמןשמטרתו  בטווח 

 בעלי מסויים בתים בעלי להוציא שמטרתה יואר, מצומצםאקדמאי
 מאשר יותר שלהם הציבוריה ובאיריינטציה מיראתם המצטייניםידיעות

 ומחימגים משכילים געלי-בתים של הרובד יגדל מכך כתוצאהבלמדנות.
 תורה. ותומכי צבור אישי מנהיגים, ייבחרושמתוכם
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 ברכזם בכך. רוצה בחור כל ולא למדן, להיות עשוי ישיבה בחור כללא
 אינטלקטו. מבחינה המחוננים המעטים על החינוכית השיטה כלאת

 את הישיבות מזניחות תלמ,דית, להצטיינות אמרות ומבחיגהאלית
 ליהדות חייהם בהמשך קרובות לעתים אובדים ואלה באחרים,הטיפול

 ושי- במטרותיה, הישיבה, במגמותי ניכרים שינויים אחריהמסורתית.
 לביצור חשוג פחות לא לאלמנט להיהפך זו גדולה קבוצה יכולהטותיה,
 ביותר. המצטיינים התלמידים מן התורנית.הקהילה
 ויראים משורים בעלי-בתים של גדולה לקבוצה עינינו לשאתעלינו

 תומכים מתונה ולחפש הישיגות, עולם ידי על כליל כיוםהמוזנחה
 מתוכה חומרית. מבחינה והן אידיאולוגית .מבחינה הן תורה,בגדולי
 ועובדי- הבעלי-בתים מנהיגינו ,של המתדלדלות לשורותנהס תגבורתנמצא
 החינוך מוסדות על ח"ו;. לכליה "יששכר" צפוי "זצולוגים" בלאציבור.

 חיים המשך היא המטרה אם אלה, ואת אלה את לגדלהיהודיים
 הלאומית מטרתו את היהודי לעס להחזיר נרצה ואם יוצרים,'הודיים
 ~יציציר.

 ונדפ47 צבי, טירת גרוס, דבורה על-יקי)תורגם

 . .. תשנה( המוז-אב, 7!258-2,ג"עמ1דים"

 ורהפטיג 1.ד"ר

 בחברההרב

 גישראל חיב של וגעיותיו תפקידו מגומזו, עיזיון

 ? חרבניפ של קולם נדםמדוע
 בשפיר שלהם, בענינים עוסקים הרבניס הרבנים, של קולם נדםהיום,
 במדינת היופ -כמו תקופה עוד היתה ולא תורה, בלימוד הרבהושליגע,
 מאד, חשובים ספרים ספרים, מחברים ההלכה, ספרית שפורוזתישראל,
 דאוריתא, הפלפולי אותם כל זה, כל אבל מאד, חשובים קובציםויוצאיט
 תורה. תופשי לצבור מסוים, לצבור רק מיועד זההרי

 וכמדרשו. כפשוטו לפרש יש בדרך", הרגזו "אל השבוע, שבפרשתהפסוק
 באמתחותיהם מצאו מצרים, את כשיצאו אחת ופעם היותכפשוטו,

382

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il




