
 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,
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נספחים

 אמתחותיהם בפו ומצאו וולוו שניה פעם התבואה, בעד ששלמוכספים
 שלישית פעם הרהור, אצלם שהיה יתכן אז יוסף, של חגגיע וגםכסף
 לזה גאמתח.ת,הם, עוד יימצא ומה תהיה, צרה איזו עוד ינועמי

 הפשט. זהו שוב. יקרה לא זה בדרך, תרגזו אל יוסף, להםאמר
 צריך לא אס יודע מי הלכה. בעניני תתעסקו אל הוא, הדרשאבל

 אמות בדי ההסתגרות ההלכה, בעמן החתעסקות ידי על אםלחשוג
  הם הרבנים וקרי חובתוו ידי יוצא הרב כך ידי על האם ההלכה,של

 הם, אופן, בכל המאבק, את ליהל ציינים חם בשער, לעמודצריכים

 מעין זבמאבק התרבות, מאבק את שמנהלים חראויוניס להיותצריכים
 נשטן לגעור אף השני, הצד גם שמבין 'בלשון לדבר שצריכים יתכןזה,
 אם' אבל מבין. שהשטן קמיעות ידי על רק אפשר קמיעות, ידיעל

 ענינים, הרבה כה יש והיום ? בו לגעור אפשר איך אז מגין, לאהוא
 .עניניס לדבר, שצריכים ענינים רעיוניים, ענינים מחשבה, שלגעיות

 לא ום איי עליהם. להתוכח שצריניס עינים עליהט, לחטבהצריכים

 לשנות, לתקן, שאפשר הרבה יש מנעוריי, רע הוא היהודי יב שיצרחושב

 האחרונה גתקופה . והיו שכנוע. הסגרים, שדולים, דיגורים, ידיעל
 הדבור, רשוונ לוקחים הרכוב הזה,  ובפולנווס פזלבוזסים, הרבה כךכל

 בראש. צועד אינו הרגני הצבורואילו

 יחכה חסברחדרישה
 שאנו מה בעקבות וגוי, יהודי בעית על הפולמוס ישנו ועדיין לנו,היה

 ידי על ין מעין געיה לפטור אפשר ימוכן "שחק". פולמוסקוראים
 איסורים של תקיפה זוהי שהיום חושב איני אבל אוסר, או גוערשמישהו
 אופן בכל לזה אין מתקבלים, וחרמות שאיסורים תקופה ישוחרמות,
 שלא מי הרב, של מרותו את מרצונו שמקבל זה על רק חיאהשפעה,

 יש אז חרסז או איסור אותו מפסיד מה הרב, של מרותו אתמקבל
 ולאחר בימינו, לגוי, יהודי שבין היחס של הגעיה לבירורלהיענות
 צריך הבעיה, את לברר צריך מאד. נכבדה בעיה היא המדינההקמונ
 ולהסביר. לביר גם צריך אבל לומר, צריך אשר את למלעיזיםלומר

 גישראל לרננות גדולכח

 עצופ, אינטלקטואלי כוח בה. נלוט עצום כוח בארץ, הרגנותרבותי,
 הרב הרי רג, כל אצל לימוד, של שנים עשרות עשרות, של מצוברכוח
 כוח גם רב, רוחני כוח תורה, של בעולם נשנים עשרות הרבהישג

 זהו גדולה, לא מדינה וזו בארך, רבנים כ-500 יש מבוטל, לאכמותי
 הרבה להשפיע יכולים לעשות, יכולים לעשות, היו חייגים עצום,כוח
 הצבור.על
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 כוח געל צגוו הוגד יותר ינעשה הזלך הום הצנזר שגח הדברנכון
 סטו- אלפים ושמונה כעשרים, ישראל במדינת היום ישאינטלקטואלי,

 מגיעים אנחנו כיום ויגדל. ילך הזה והמספר באוניגרסיטאות,דנטים
 ספר..תיכון, בית גמרו במדינה שני ונערה נעך כל שכמעט לכךכבר

 רמה בעל צבור יהיה זה .שראל. במדיית הצגת פזי ומשתקםהעלגים
 תרבותית, רמה מבטיחים אוניברסיטאי וחינוך תיכון ספר שבית כמהעד

 תפקיד יש בארך הרבנים לצבור לו. מובנת בשפה לדבר יש זהלצבור
 במובנה ישראל, תורת הדת, למען היהדות, למען התפקיד מאד,חשוב
 בינתי.הרחב
 והברה, דת DVI, דת בלבד. לפולחן ענין היתה לא פעם אף דפאצלנו
 מדינית, מבחינה מאד חשוב תפקיד הרגניכו לצבור יש הוא. אחדהכל

 נדמה הדוד. של החינוך את לנוון בחובה יכולים הם לאומית,מבחינה
 אל הכוה מן הענין את להוציא צריכיט רק הם הכוח, להם שישלי

הפועל.
 והמרכז( תל-אביב מאיזור הרבנים של איזורי בכנס)דברים
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