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שולחן עורך

נדבכים של עשייה
ערב חג החירות תשע"ו אנו זוכים לחתום פרק נכבד ,של תשעים וחמישה ערבי פסחים שבהם
עמדה הרבנות הראשית לישראל על משמר הדת וביצור חומותיה.
תשעים וחמש שנים חלפו מאז חודש אדר תרפ"א ,היום בו נבחרו והוכרו הרבנים הראשיים
הראשונים לישראל – הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל והראשון לציון הגאון רבי יעקב מאיר
זצ"ל – ועלו לכהן פאר כרבני ארץ הקודש.
מאז ,התרחב מוסד הרבנות הראשית לישראל כשזרועותיו חובקות באהבה ובחיבה את העולם
היהודי כולו במשך כל ימות השנה .מחלקות הרבנות הראשית משלבות עשייה ציבורית רחבת
היקף המשליכה על כלל הציבור :החל מעמידה על משמר חומות הכשרות בארץ בהנחייתם של
כבוד הרבנים הראשיים לישראל שליט"א ,בלווי שוטף של חברי מועצת הרבנות שליט"א ובאמצעות
הפיקוח ההדוק של חברי ועדת הכשרות שבמועצה; עבור במחלקת היבוא קובעת נהלי כשרות
לפיקוח על הכשרות של כל דבר מאכל המיובא ארצה; וכלה בעובדה שהרבנות הראשית לישראל
מפקחת על השחיטה וכשרות הבשר המיובא לארץ ובמקביל עורכת בחינות ובדיקות ומסמיכה
שוחטים וצוותי שחיטה.
תלאה היריעה ולא יכלו פעליה של הרבנות הראשית ,ועל כן הותרנו גם לגיליונות הבאים של 'עולם
הרבנות' בקעה להתגדר בה בסיקור פעליהן של מחלקות הרבנות השונות שלא נסקרו מעל גבי בימה
חשובה זו :מחלקת המצוות התלויות בארץ; מחלקת מלונות ,אולמות וגני אירועים; מחלקת רשתות
שיווק ומסעדות; מחלקת בשרים ומחלקות המטפלות בבתי מטבחיים ובאיטליזים ועוד אינספור
אגפים ותתי מחלקות העוסקות יומם וליל ,ללא הרף ,ביישום נהלי הרבנות המייצגים נאמנה את
ערכי היהדות הצרופה ושביל הזהב המאפשר מתן כשרות רחבת היקף אך ללא פשרות כלשהן.

עולם הרבנות פסח תשע"ו
בהוצאת המשרד לשירותי דת
לשכת הדובר

עורך ראשי :דניאל בר
עורכת גרפית :חוה סין שלום
צילומים :שלומי כהן,
ארכיון הרה"ר
שיווק והפצה:
עזריאלי הפקות
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מול העשייה הברוכה ומסכת הפעילות העניפה ,תפקידה של הרבנות הראשית בימינו מתאפיין
להוותנו ,גם באתגרים שמציבים לפניהם גורמים עתירי משאבים – עלומים וידועים ,מבית ומחוץ
– המבקשים להתנגח ולהציב אבני נגף בנושאי ארון ברית השם ,כבוד הרבנים הראשיים לישראל
שמאורם ומזיוום נהנה עם ישראל כולו ,בארץ ובתפוצות.
בימים אלו של בקשת חירות וגאולה ,נעתיר בתפילה לגואל ישראל כי יצילנו מיד מבקשי רעתנו,
ויגאלם מגלות הדעת שבה הם נתונים – וחלף זאת ,ישלח לעמו צרי ומרפא ,דעת ותבונה ,כדי שנוכל
להשכיל ,לשמוע ,ללמוד וללמד ,לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תורתו ומצוותיו ,באהבה.
יהי רצון שחפץ השם יצליח בידי כבוד הרבנים הראשיים ,המעטרים את המוסד הוותיק ורב
הפארות של הרבנות הראשית לישראל ,ויהיה נא עמלנו להציג מעט מזעיר ,על קצה המזלג
מהעשייה הברוכה של הרבנות הראשית – כדי להאדיר ולהגביר חיילות לתורה ולנוטרי מצוותיה.

בפרוש החג עלינו נברך מבימה זו את הרבנים הראשיים ,הראשון לציון הרב הראשי הגאון רבי
יצחק יוסף והרב הראשי הגאון רבי דוד לאו ,שיזכו יחד עם כל העוסקים בנושאי הרבנות והכשרות
באמונה ,מרנן ורבנן די בכל אתר ואתר ,שלא תארע תקלה או מכשול תחת ידם ,ילכו מחיל אל חיל
ויראו ברכה והצלחה בכל מעשי ידיהם ויזכו להגדיל תורה ולהאדירה ,מתוך חירות אמיתית וגאולה
שלמה בקרוב בימינו אמן כי"ר.
העורך
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בראש החנית
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הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

אין חירות אלא בתורה
כהלכות הפסח .הראש"ל הרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף בשיעור בבית הכנסת הגדול בירושלים

כ

אשר הקב"ה נגלה למשה רבינו בפעם הראשונה,
היה זה מתוך הסנה הבוער באש ,ואמר לו ,בהוציאך
את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר
הזה .כאן רמז לו הקב"ה למשה שעיקר מטרת
יציאת ישראל ממצרים היתה לשם קבלת התורה.
ולכאורה קשה ,למה הוצרך השי"ת לומר זאת למשה רבינו עוד
קודם שהלך לפרעה ,קודם העשר מכות ,קודם קריעת ים סוף,
מה היה הענין לומר לו זאת כבר בתחילה .אלא פשוט שיש כאן
רמז מהשי"ת שכל המטרה ביציאת ישראל ממצרים היא לקבלת
התורה .כי חירות פיזית שאין עמה חירות רוחנית אינה חירות.
כאן הקב"ה רומז לו שכל מה שהוא עתיד לשדד מערכות הטבע,
בהקשותו את לב פרעה ,בעשר המכות ,בהפלה ה' בין מחנה ישראל
למחנה מצרים ,בקריעת ים סוף שעליה נאמר שמעו עמים ירגזו
וגו' ,שכל מימות שבעולם נקרעו ,כל זה למטרה אחת ,בהוציאך את
העם תעבדון וגו'.
נמצא ,שיציאת ישראל ממצרים היתה יציאת ישראל מעבדות
לחירות ,אבל לא זו היתה המטרה הסופית ,עיקר המטרה שיהיו בני
חורין מבחינה רוחנית.

הבדל בין החירויות
חג הפסח מסמל את החירות הגופנית .וחג השבועות מסמל
את החירות הרוחנית .ומ"ט הימים שביניהם  -הימים המקשרים
ביניהם ,ימי ספירת העומר  -הם ימי הכנה לקבלת התורה.

 4עולם הרבנות  /פסח תשע"ו

ולכאורה למה ישראל היו צריכים להמתין כל כך לקבל את
התורה ,הרי הם רצו לקבל את התורה ,לכן ספרו את העומר  -אם
כן שיקבלו אותה מיד עם צאתם ממצרים .מובא בחז"ל משל על
זה ,לבן-מלך שהיה חולה ,וכשהבריא ביקש המלך לשלוח אותו
להמשיך ללמוד ,ואמר לו הפדגוג שעדיין הבן לא כשיר לשלוח
אותו ללמוד .טרם הגיע זיוו של בנך .עד שעברו עוד כמה ימים
שהתחזק ,אמר לו עכשיו הגיע זיוו של בנך .כך ישראל במצרים,
"ואתכם לקח ה' גוי מקרב גוי" ,מה הללו עובדי עבודה זרה אף הללו
עובדי עבודה זרה ,והיו שקועים במ"ט שערי טומאה ,וכמו שאומר
הזוה"ק ,ואילו היה שם לא היה נגאל ,שאם ישראל היו נשארים
במצרים עוד כמה זמן ,היו מגיעים לשער החמישים של הטומאה,
ולא היו יכולים לקבל את התורה עד שיתקנו את הקלקול.
ובימי הספירה ,כל יום היו ישראל מורידים שער טומאה אחת
ונכנסים לשער קדושה ,עד שעברו מ"ט יום של העומר והיו ראויים
כבר לקבל את התורה.
וידועים דברי הרמב"ן בפרשת אמור ,כי ימים אלה של ימי ספירת
העומר ,יש להם קדושה ,וקדושתם כעין קדושת חול המועד.
וצריך להבין ,מה מצאו חשיבות כל כך בימי העומר עד שדימו
זאת לחול המועד .שם יש יום טוב ראשון ויום טוב אחרון ,והימים
בינתיים הם ימים מקשרים ,אבל מה ענין חול המועד לימי העומר.
אלא לאחר שימי העומר הם ימי הכנה לקבלת התורה ,נמצא שיש
חיבור בין פסח לשבועות ,וימי העומר הם הימים המקשרים וימי
הכנה לקבלת התורה.

מכאן ,שימי הספירה הם ימים של התעלות והתבוננות בייעודו
של האדם עלי אדמות ,ולדעת כי אדם לעמל יולד ,עמלה של
תורה.

פירות התורה
הדבר רמוז בקרבנות בפסח ,כי בפסח מקריבים מנחת העומר,
שהיא מנחת שעורין ,להתיר השעורה החדשה ,ואילו בחג
שבועות מביאים מנחת חטים ,שתי הלחם ,הרומז מאכל אדם.
כי הרי חירות גופנית גם בהמה רוצה ,ולא זה העיקר שביציאת
מצרים ,אלא החירות האמתית ,אין לך בן חורין אלא מי שעוסק
בתורה.
חג הפסח נקרא גם חג האביב ,חג הביכורים ,ובפסח יש פרחים
באילנות ,אך בסיון כבר נופלים כל הפרחים ,ויוצאים הפירות,
לרמוז לנו שאין העיקר הפרחים ,אלא העיקר הפירות שצומחים
בעונה שבה אנו חוגגים את זמן קבלת התורה.

חיבור בין המצה למן
לא בכדי דימתה הגמרא בקידושין (לח ).את טעם המצות
שאכלו ישראל בליל הסדר הראשון שערכו במצרים וממנו
התעוררה ובאה הגאולה – כמצות שהיה שבהן טעם של המן,
לחם האלוקים שירד על גיזת הטל במדבר ארבעים שנה ,החל
מאחרי חג השבועות .כי יש קשר נשגב בין התעוררות הגאולה

של פסח וקיות המצווה הראשונה שנצטוו בה בני ישראל
במצרים כחלק מההכנה של אתערותא דלתתא לקבלת התורה
העתידית.
לפיכך ,גם כתבו קדמונים לחבר את חג המצות וחג השבועות
בשמירת המצות .וכך כתב בספר "חיים לראש" :מה טוב ומה
נעים שאם יש לו מצות שמורות די סיפוקו ויותר ישמור מהם
קצת לאכול ביום פסח שני בי"ד באייר ,וגם בחג השבועות שהוא
רמז לשתי הלחם חמץ ומצה ,כדכתב השל"ה .ועכ"פ אם אין לו
ישמור ממצות אחרות שאכל מהם תוך הפסח.
ובספר "אהל מועד" כתב שיש מנהג להצניע מן המצות של
פסח לחג השבועות ,זכר למצות שהוציאו ממצרים שאכלו מהן
עד שירד המן .וי"א שהמנהג לרמוז כי שבועות היא עצרת של
פסח ,כמו ששמיני של חג הוי עצרת מסוכות ,וטובלין המצות במי
זאעפרן ובדבש ,ואוכלין ומשגרין לאוהביהם ,וטעם הזאעפרן
שמשמח ,וטעם הדבש מפני שנתנה בו תורה ,שנמשלה לדבש
שנא' (שה"ש ד) דבש וחלב תחת לשונך .עד כאן לשון קדשו.
מי יתן ונזכה לחגוג את חג הפסח כדבעי ,בחירות אמיתית
הנגזרת מקבלת התורה ,ועשיית הפסח כהלכתו תעורר – כבימי
קדם – את הגאולה האמיתית והשלימה בביאת אליהו המבשר
ומשיח בן דוד.
חג חירות כשר ושמח.

עולם הרבנות  /פסח תשע"ו

5

דבר הרב הראשי לישראל

הגאון רבי דוד לאו שליט"א

רגע של חירות

ח

ג הפסח נקרא גם "חג החירות" ,ביטוי לכך שאנו
שמחים ומודים להקב"ה על יציאת בני עמנו מעבדות
לחירות .מה היא חירות? לכאורה ,חירות עלולה
להידרדר לאנרכיה ,ולכן גם החירות חייבת להיות
במסגרת ברורה ומוגדרת כלשהי ,שאם לא כן יש חשש שאיש הישר
בעיניו יעשה.
חירותו של עם ישראל שהחלה ביציאת מצרים קיבלה את
משמעותה בעובדה שמיד עם היציאה ממצרים החלו לספור  49ימים
לקראת מעמד קבלת תורה בהר סיני .קבלת ספר שהוא ספר ההוראה
לעם ישראל ,אשר ניתנה לנו ע"י בורא העולם ,לדעת כיצד עלינו לחיות
בעולמו .בספר זה כתובים הכללים והמצוות וכן עשרת הדיברות שאם
לא כן ,החירות יכולה הייתה להפוך לאנרכיה ,ולאובדן יסודות עמנו.
חגי ישראל ככלל ניתנו לנו כמתנה ,לשמוח עם המשפחה ,להיות
איתה ,בחג הפסח על אחת כמה וכמה המצב הוא כזה .אם בחג הסוכות
מצוות החג יכולה לחול גם על היחיד שירכוש ארבעת המינים ויקיים
את מצוות החג בסוכה לבדו ,ואם בחגים רבים נוספים המצווה יכולה
לחול גם על היחיד ,הרי שבחג הפסח עיקרו של החג הוא "והגדת
לבנך" ,הרעיון של הנחלת המורשת היהודית הלאה ,העיקרון החשוב
של להעביר את תורת ישראל ומסורתה ,מאב לבן.
נשאלתי לאחרונה אם אני חושש מכך שבעתיד ,נושא יציאת מצרים
יישכח מידיעתם של נכדנו והדורות הבאים .השאלה הזו נשאלה גם
על השואה האיומה אשר כבר עתה ישנם כאלו המעזים להכחיש את
עצם קיומו של אחד מהמאורעות האיומים שחוו בני עמנו לאורך
ההיסטוריה .כיום זכינו ויחד עמנו ישנם ניצולי שואה רבים ,אך בדורות
הבאים מה יגרום לכך שנוכל להוכיח את השואה האיומה שאכן קרתה
ואיבדנו שליש מבני עמנו שעלו בסערה השמימה.
התשובה לכך היא חינוך ,שמיעת עדויות והנחלתן לדורות ,בכל
השנה כולה ובאופן מיוחד ביום השואה השנתי.
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זיכרון לדורות
לחג פסח יש ביטוי מיוחד לחינוך שיבטיח את הזיכרון לדורות –
העשייה המרובה וההתעסקות בפרטים שנראים אולי שוליים וקטנים,
אך הם המהווים תזכורת .מצה ,מרור ,חרוסת ,ארבע כוסות יין ואמירת
ההגדה .כל הפריטים הללו ,יוצרים זיכרון חי ומהדהד שמתחדש מדי
שנה ושומר על זכר וחיות של העם .כמאמר אחד מחכמי ישראל –
"אחרי הפעולות נמשכים הלבבות" ,כשתפעל ותעשה ותתרגל עצמך
בפעילות ,ולאחר מכן תשאל את עצמך מה משמעותם של דברים,
יימשך ליבך אחר הרעיון .המאכלים המיוחדים ,וסיפורה של ההגדה
מלווים את עם ישראל מעת צאתם ממצרים .את "מה נשתנה" שאל
ילד יהודי במצרים ברגע היציאה .שאל שלמה הקטן את אביו דוד
המלך בירושלים .שאלו ילדים בכל רחבי העולם ,בהגיה ומבטא שונה
זה מזה ,אך המשותף הזה חיבר ומחבר את כולם לזיכרון של עם בני
ישראל.
העם היהודי הגיע לארצו לאחר אלפיים שנות גלות ,ובחגי ישראל
בעיקר על כולנו לזכור את התקופות הקשות בהיסטוריה מצד אחד,
ומאידך את הישועות והניסים שחווה עמנו לאורך השנים והתקופות.
בחג הפסח נקרא כולנו בהגדה את התיאורים הקשים שעברו הורי
הורינו במצרים ,הסבל ,העינוי ,הקושי הרב ,העבודה הקשה ,אך מאידך
הניסים העצומים בעשרת המכות שקיבלו המצרים ושיאם של הניסים
בקריעת ים סוף ויציאת בני ישראל מסבלם.
עלינו להנחיל לבנינו ולבנותינו את העובדה שהעם היהודי במשך
שנות קיומו עבר את תקופות קשות ,נהרות של דם יהודי נשפכו
במהלך ההיסטוריה אך ורק בשל היותם יהודים ,אך בורא העולם
שמר ישראל ,וישמור שארית ישראל .עלינו לזכור מחג הפסח ומשאר
חגי ישראל כי העם היהודי ידע סבל ומכאוב ,אבל בעיקר שרידות
מופלאה מול כל אויבינו ,מימי החנוכה ,חג הפורים וחג הפסח .לצער
כולנו גם היום אנו ניצבים מול איומים על קיומו של העם היהודי ,וכפי

שאנו אומרים בליל הסדר" ,שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו" ,אנו
מאמינים ,מקווים ומתפללים לכך שגם הפעם "והקב"ה יצילנו מידם".

קו הפרדה דקיק
שני מושגים מרכזיים מתקשרים אצלנו לחג זה :חמץ ומצה .נזכרים אנו
בפניו המודאגות של אופה המצות המביט בשעונו לראות האם הבצק
נאפה רק שמונה עשרה דקות ,ואז המצות כשרות ,או חלילה הבצק שוהה
בתנור יותר משמונה עשרה הדקות ,ואז לא נותר לו לאופה אלא להשליך
את המאפה ,שהרי לא מצות אפה אלא חמץ.
חמור הוא איסור החמץ ,עוד בטרם יצאו בני ישראל ממצרים הם נצטוו:
"אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם ,כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש
ההיא מישראל"( .שמות יב ,טו) והאיסור חוזר ונשנה " :כי כל אוכל מחמצת
ונכרתה הנפש ההיא מעדת ישראל בגר ובאזרח הארץ ,כל מחמצת לא
תאכלו"( .שם יב ,יט-כ) .מתוך חומרת העונש ,אפשר ללמוד על חשיבותו
של ציווי זה.
באיסור זה באה התורה ללמדנו היות שבני ישראל יצאו בחפזון מארץ
מצרים ,והמהירות היתה גדולה עד כדי כך שלא הספיק הבצק שנטלו בני
ישראל עימם כצידה לדרך לתפוח .אין כל ספק ששמונה עשרה דקות זהו
זמן קצר מאד להניע עם שלם  -כולל נשים ,ילדים ,מבוגרים ,ומקנה רב -
ולהוציאם ממקומם .אך נקודה אחת אינה ברורה ,מה המיוחד במהירות
זו? וכי אם היתה היציאה ממצרים אורכת שעה או שעתיים היה בכך כדי
לגרוע משהו מן הנס הגדול של שחרור העם מעול מצרים? והלא אנו ,דורי
דורות אחר הנס ,מקפידים משנה זהירות לבל יימצא חמץ בביתנו .אנו
שומרים מכל משמר על אותן שמונה עשרה דקות ,וזאת בידיעה שזהו
פרט שולי מעט מן הנס הגדול של פריקת עול עבדות של עם שלם ,כלום
אין מעט הגזמה בהקפדה זו.
זאת ועוד ,כבר הדגשנו בראשית דברנו שעוד בטרם יצא העם ממצרים
נצטווינו  -בציווי לדורות  -לאכול את קרבן הפסח "צלי אש ומצות" (שם

ח) ,כלומר ,גם אם המצרים לא היו לוחצים על אבותינו לצאת מהר היינו
חייבים לאכול מצות בפסח ולהרחיק מאיתנו כל פירור חמץ .אשר על כן
צפה ועולה שנית השאלה ,מדוע הקפידה התורה כל כך על איסור החמץ
– יותר מכל מצוות הפסח וקרבן הפסח  -ומה בא איסור זה ללמדנו.
בין שאר לקחי החג ,ישנו כאן לקח נוסף ,לקח משמעותי לכל אחד
ואחד בחיי היום-יום .כידוע ,מצבם הרוחני של בני ישראל באותו הדור
היה ירוד ביותר .הד למצבם הקשה בא לידי ביטוי במאמר הזוהר (ב,קא)
שבשעת קריעת ים סוף בפני בני ישראל ,בעוד המצרים טובעים בתוכו,
שאלו מלאכי השרת את הקדוש ברוך הוא" :מה נשתנו אלו מאלו" .כלומר,
השוני שבין בני ישראל למצרים נטשטש עד כדי כך שגם מלאכי השרת
לא ראו הבדל ביניהם .חז"ל הגדירו מצב זה באמרם שבני ישראל באותו
הדור היו שקועים במ"ט שערי טומאה ,ולו היו מתעכבים רגע אחד נוסף
היו שוקעים בטומאתם עוד יותר ,ולא היו יכולים לצאת ממצרים (רמב"ם
הלכות עבודה זרה פרק א הלכה ג) .משמעות הדברים היא שהמרחק בין
יציאה מעבדות לחרות לבין טמיעה והתבוללות במצרים היה קטן מאד,
וכל רגע ורגע נוסף שבני ישראל היו נשארים במצרים היתה הגאולה
הולכת ומתרחקת מהם.
התורה באה ללמדנו את ערכו של רגע  -וזה מסמל איסור החמץ .אם
הבצק שהה בתנור שמונה עשרה דקות  -קיימת מצות מצה ,ואם שהה
תשע עשרה דקות עברת על איסור חמץ ,על כל המשמעויות שבכך .רגע
אחד הוא המפריד בין השניים .דורשי רשומות הבחינו כי החמץ והמצה
זהים ביניהם גם באותיות .כי אם נתפיח מעט את הקו של האות "ה" מן
המילה "מצה" כלפי מעלה ,נקבל את האות "ח" של המילה "חמץ" .קו קטן
מפריד ביניהם.
בתפילה שנשכיל להבין את משמעויות החג לאמיתן ולהנחיל לדור
ההמשך את מורשתו.
חג כשר ושמח לכל בית ישראל.
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דבר השר לשירותי דת | דוד אזולאי

דבר המנכ"ל | עודד פלוס

שרשרת הדורות

הבו משאבים לרבנות

"

משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע"( ,אבות א,א) כך נפתחת מסכת
אבות וכך מתחילה בעצם המסורת הארוכה של העברת התורה מדור
לדור מרב לתלמיד מבית דין אחד לרעהו.
"ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם" (דברים כו,ג) מבאר רש"י
במקום" :אין לך אלא כהן שבימיך".
בפסוק קצר זה מובע רעיון עמוק ופשוט כאחד ,מחד – ירידת
הדורות מחייבת אותנו לנאמנות מוחלטת למסורת ההלכתית שמלוות את עמנו
יותר משלושת אלפים שנה  -אין בית דין יכול לחלוק על בית דין הגדול ממנו .ומאידך
 בכל דור ודור אין לנו אלא את בית הדין :את פוסקי ההוראה ואת מעבירי התורהשבאותו הדור ,ואנו מחויבים לקבל את הוראתם ,פסיקתם וסמכותם התורנית כצווי
התורה "ובאת אל הכהן בימים ההם".
סמכות ההלכה בישראל התכנסה והתפזרה פעמים רבות – בהתאם לכינוסו
ופיזורו של עם ישראל .חכמי הסנהדרין ,הנשיאות ,ראשי גלותא וראשי הישיבות
הגדולות בסורא ובפומפדיתא ,דור דור והניסיונות שנגזרו עליו ,דור דור והמאורות
שניתנו לו .זכה דורנו – דור שיבת ציון ותקומת ישראל בארצו לראות בהתחדשות
הרבנות הראשית בישראל .גדולי תורה שמנהיגים ודואגים לצביונה היהודי המסורתי
והאוטנטי של מדינת היהודים.
הרבנות הראשית התהדרה בדמויות הוד ומופת החל מראשית ימיה .זכינו אף
בימנו אנו להנהגת גדולים גאוני ארץ מגזע תרשישים .כבוד הראשון לציון הרב
הראשי לישראל ונשיא בית הדין הגדול הרב יצחק יוסף שליט"א .כבוד הרב הראשי
לישראל ונשיא מועצת הרבנות הראשית הרב דוד לאו שליט"א .דמויות מופת
שהישגיהם האישים עולים בד בבד עם ייחוסם המשפחתי המפואר.

המשרד לשירותי דת נועד לספק את שירותי הדת במדינת ישראל ,לפקח לשפר
ולהנגיש את מסורת ישראל התורה ומצוותיה לכל שדרות העם היהודי בארץ
ישראל .המשרד משמש כזרוע מבצעת של הרבנות הראשית כפוף להחלטותיה
ומקדם את סדר יומה.
בפרוס עלינו חג החירות  -ברצוני לברך את הרבנים הראשיים לישראל ,חברי
מועצת הרבנות הראשית וכל העושים במלאכה ונושאים בעול הציבור באורך חיים
ושנים שפע בריאות וכל מילי דמיטב.
ברכה מיוחדת על ראש העוסקים בהוצאת חוברת חשובה זו ,תזכו להגדיל תורה
ולהאדירה ויהי שם שמיים מתקדש על ידכם.

ח״כ דוד אזולאי
השר לשירותי דת

 8עולם הרבנות  /פסח תשע"ו

ה

רבנות הראשית לישראל – מעבר למעמד המרכזי
והחשוב שיש לה כמורה דרך הלכתי וערכי –
עוסקת בשלל נושאים ותפקידים ,במה שניתן
לכנות כעולם המעשה.
במונחים של משרדי ממשלה ויחידות סמך ממשלתיות ,מדובר
בגוף קטן בהיקפו ,הן במספר עובדיו והן בהיקף תקציבו -אולם
השפעתו חורגת ונוגעת בתחומים רבים ,שמשפיעים באופן ישיר
על כל תושב מתושבי המדינה.
בשל קוצר היריעה לא נעסוק בכל הנושאים והעניינים ונתרכז
בשאלה שמונחת בימים אלה על השולחן ונוגעת להשפעה של
הרבנות והחלטותיה ,על יוקר המחיה.
רוב רובו של משק המזון על כל ענפיו ושלוחותיו ,מכוון לקהל
שומר הכשרות ולפיכך כל אמירה הלכתית לצד הערכות ארגונית,
משפיעה באופן ישיר על סל המוצרים ועל מחירו.
הרבנות מוכנה להרים את הכפפה וליטול חלק במאמץ ,מתוך
הקשבה והבנה ומבלי שיהיה בכך כדי לחרוג כמלוא הנימה מדרישות
ההלכה ,ואולם היא נדרשת לקבלת תעדוף בהקצאת המשאבים,
שיתורגמו באופן ישיר לפישוט הליכים ,לקיצור זמני המתנה,
לפתיחת שווקים חדשים ולצמצום עלויות מימון ,אחסנה ושינוע
ומכאן קצרה הדרך להקלה על כיסו של הצרכן.
כך בכשרות וכך בכל יתר הנושאים שמטופלים ע"י הרבנות
ועוסקים בפרט ובקידום עניניו ,בתחום שירותי הדת ,במסורת
ובמורשת.
הרבנות הראשית וכבוד הרבנים הראשיים קשובים וקרובים
לציבור מבינים את כובד המשימה ונכונים לבצעה ,ככל שאכן תהיה
הכרה במעמד ובחשיבות והכרה זו תמצא ביטוי בהקצאת משאבים
כספיים ואחרים.
בהוצאת חוברת זו ,יש משום ביטוי עז לקרבה לציבור שמשדרים
כבוד הרבנים הראשיים לישראל ,ואני תקווה כי כמים הפנים לפנים.
חג כשר ושמח.

עו״ד עודד פלוס
מנכ"ל המשרד לשירותי דת והרבנות הראשית
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שואלין ודורשין  /דין סיגריות בפסח

הראשון לציון הרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

דין סיגריות בפסח
מה יהיה דינן של כוסות נייר שהדביקו בעמילן של חטה ,והאם יש חשש
חמץ בסיגריות בפסח? >> הראש"ל הרב הראשי לישראל בדיון הלכתי
מרתק השופך אור על פולמוס עישון הסיגריות בפסח
כתב המג"א (סי' תסז סק"י) :הטבק בקצת מקומות דרך לשרותו
בשכר חמץ ,ולכן צריך לסוגרו בחדר או לעשות מחיצה בפניו .וכ"כ
החק יעקב (שם ס"ק כב) .ובש"ע הגר"ז (סי' תסז סעיף כד) .ובמשנ"ב
(שם ס"ק לג) .גם הרה"ג רבי משה אזולאי בספר זכרון משה (סי' רי),
הביא בשם מר אביו הרה"ג רבי רפאל ישעיה אזולאי (בנו של מרן
החיד"א ז"ל) ,שעשה מעשה לאסור הסיגריות בפסח ,וציוה להכריז
על איסורו בעיר אנקונא .וכן המנהג פשוט לאסור בליוורנו ,מחשש
חימוץ .ע"ש .והביאו להלכה מהר"ח פלאג'י בספר חיים לראש (דף
קו ,):ובשו"ת לב חיים ח"ב (ס"ס ק) ,וכתב ,שנראה שהיו עושים אותו
בדבר חמץ( ,או שמדבקים אותו בדבק של קמח שיש בו איסור חמץ),
ולכן אפי' הוא מוכן ומתוקן מערב יו"ט ,אסרוהו בפסח משום חשש
איסור חמץ.
אולם בשו"ת חיים שאל (ח"ב סי' לח אות פג) כתב בשם הרה"ג רבי
דוד קורינאלדי ,יש מי שכתב שהטבק דרך לשרותו בשכר חמץ וכו',
אבל במדינות אלו אין לחוש לזה כלל ,שאין שכר מצוי ,וגם אין דרך
לשרות הטבק בשום משקה .ע"כ.
והיעב"ץ בספר מור וקציעה (ס"ס תמב) הביא דברי המג"א הנ"ל,
ותמה ע"ז ,כי לו יהי כן באמת ששורין את הטבק בשכר חמץ ,היה
מותר בפסח ,שהרי זה דומה למה שנפסק בש"ע (סי' תמב ס"ט) ,חמץ
ששרפו קודם זמן איסורו ונחרך עד שאינו ראוי לכלב מותר לקיימו
בפסח[ .ובטור שם מבואר שמותר גם בהנאה ,וכן הסכימו בא"ר
ובמאמר מרדכי (סי' תמב סק"י) .ודלא כהמג"א .וכן העלה החתם
סופר בחי' להלכות פסח (סי' תמב סק"ז) .ע"ש] .וה"ה כאן שהטבק
אינו דבר הנאכל ,והשכר שנשרה בו נפסל מיד מאכילת הכלב ,אע"פ
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שהטבק משביח ע"י כך ,עכ"פ איסור חמץ חלף הלך לו ,ולכן אפי' אם
נשרה בודאי בשכר קודם פסח ,מותר בפסח ,ומכ"ש שאין הטבק דבר
הנאכל ואין צורת חמץ עומדת בו כלל ,והנאת העישון אין בה ממש,
והרי היא כריח בעלמא ,ולא עדיף ממה שפסק בש"ע (סי' תמב ס"י),
דיו שנתבשל בשכר שעורים מותר לכתוב בו בחוה"מ פסח .וכ"ש
בטבק שאינו אלא ספק .ועל אחת כמה וכמה שאין מקום כלל וכלל
להצריכו ביעור .ולא עוד ,אלא שלדעתי אין כל ספק שמעיקר הדין
מותר לשרותו אף לכתחילה בשכר חמץ קודם פסח וליהנות ממנו
בפסח ,אלא שנראה כדבר התמוה לרבים אשר לא יחכמו( ,וכמבואר
בש"ע יו"ד סי' רמב ס"י) ,ומ"מ לספקו בודאי שאין לחוש כלל ,בין
לעשן טבק סיגריות ,ובין לשאוף טבק הנחירים .ואין צורך לבדוק
אחריו כלל אם נשרה בשכר חמץ .והדבר ברור מאוד בעיני ,עד שאני
אומר שהמחמיר בזה אינו אלא מן המתמיהים .וזכורני שראיתי בימי
חרפי לא"א הגאון החסיד (החכם צבי זצ"ל) שהורה להקל ,והיה צוחק
על המתחסדים לחזר אחר טבק כשר לפסח .ע"כ.
גם בשו"ת תפארת יוסף (חאו"ח סי' כז) כתב ,שהדבר פשוט
להתיר ,שהרי נפסל מאכילת הכלב ,והוא פחות מכשיעור ,ואינו בעין
ואינו ניכר כלל ,והגאון מלבוב כתב שבנפסל מאכילת הכלב לא אסרה
התורה בפחות מכשיעור .עכת"ד .וכ"פ להקל בשו"ת חסד לאברהם
תאומים (סי' לז) .ע"ש.
ובספר בית מאיר (להגאון רבי מאיר פוזנר סי' תסז ס"ח)כתב,
שמותר לקנות הטבק קודם הפסח ,כדי ליהנות ממנו בפסח .ואין בזה
חשש כלל ,כי לו יהא כדברי האומרים שדרכם לשרות הטבק בשכר
חמץ ,הרי זה דומה לדין חרכו קודם זמנו שמותר בהנאה .ורק לקנותו

בתוך הפסח אפשר שיש לחוש שמא נשרה בשכר בפסח .ואע"פ
שרבים אומרים שעיקר החשש ששורים אותו בשכר חמץ אינו אמת,
מ"מ אפשר שמקומות מקומות יש .ע"כ.
ולכאורה הרי יש בזה ס"ס להקל ,שמא לא נשרה בשכר כלל,
ואת"ל שנשרה ,שמא נעשה קודם פסח והו"ל כחרכו קודם זמנו.
ועוד דמסתברא שהעישון נחשב לגבי החמץ שנשרה בו בגדר שלא
כדרך הנאתן ,שלדעת רוה"פ אינו אסור אלא מדרבנן ,כי השכר נעשה
לשתיה ולא להנאת עישון וכיו"ב .וא"כ אפי' אם יש ספק שמא נשרה
בפסח ,הו"ל ספיקא דרבנן ולקולא.

שלא כדרך אכילה
ודע ,שאין לומר שבחמץ בפסח יש לאסור גם בשלא כדרך אכילה,
כדין שאור שאין דרך הנאתו באכילה ואסור מה"ת בפסח ,דשאני
שאור שראוי לחמץ בו עיסה .וכמ"ש הר"ן (פסחים מה ,):וכ"כ החוות
דעת (יו"ד סי' קג סק"א) .ולא הוציאו מכלל זה רק בשר בחלב וכלאי
הכרם שלא נאמר באיסורם לשון אכילה .כמבואר בפסחים (כה,).
וברמב"ם (פ"ה מהל' יסודי התורה ה"ח) .ואפי' לדעת מי שאוסר
נטל"פ בפסח ,אין זה אלא מדרבנן ,וכדמוכח מלשון התוס' (ע"ז סו).
שלמדו זאת משום דחשיב כמשהו .ע"ש .וכ"כ הפר"ח (סי' תמז ס"י).
ובשו"ת בשמים ראש (סי' שלג) כתב ,שהיה נראה לו שנטל"פ
אסור בפסח ,משום שדין נטל"פ למדנו מנבילה ,שנבילה שאינה
ראויה לגר מותרת (ע"ז סח ,).משא"כ בחמץ שאפי' על אכילת שאור
חייב כרת ,זה לא נתמעט מנבילה .וזהו חמץ זהו שאור .וצ"ע .עכת"ד.
ואינו מחוור ,והעיקר כמו שכתבו הר"ן ודעימיה דשאני שאור שראוי

לחמץ בו עיסה .וכ"כ המהרש"ם בדעת תורה (סי' תמז ס"י).
ועיין בספר מאורי אור (עוד למועד ,דף כה ,):שהעיר ע"ד המג"א
שהחמיר בזה ,שקליטת הריח של השכר בטבק אינה אוסרת ,שזהו
ריח כחוש ,ואין בו שייכות הנאה כלל ,ואע"פ שריח השכר חזק ונרגש
בטבק ,אין זה אלא מן הכשות שבשכר ,אבל ריח החמץ כחוש ביותר,
ורק השכר עצמו אסור להריח בו לכתחילה ,אבל הטבק שנשרה בו אין
לאוסרו .ולכן יפה נוהגים העולם להקל .ע"כ.
ואמנם בשו"ת מהר"ם שיק (או"ח סי' רמב) כתב לקיים דברי
המג"א ,דלא דמי לחרכו קודם זמנו ,ששם נתעפש או נחרך עד שנפסל
מאכילת הכלב ,ונעשה כעפר בעלמא ,אבל כאן שהחמץ ראוי לשתיה,
והוא תיקן הטבק בשרייתו כדי לשאוף ולהריח בו ,הוי כאילו תיקן את
החמץ לשתיה ,ולשאוף ממנו ולהריח בו לא נתקלקל ,ואחשביה לחמץ
לפי מה שתיקנו .ואע"פ שעדיין יש לפקפק בזה ,צריכים אנו למשכן
נפשנו להסביר דברי המג"א שהחמיר בזה במפורש .ושוב סיים,
שעכ"פ להלכה כבר האריך השעה"מ (בפי"א מהל' מאכלות אסורות),
בדין טבק הנשרה בסתם יינם ,והעלה להתיר[ .ועיין בחיי אדם (כלל
קכז סי' ג) .ודו"ק] .ואע"פ ששם הנידון לענין סתם יינם דרבנן ,נראה
שגם לענין חמץ הוי שלא כדרך הנאתן ,שלדעת הרבה פוסקים יש
להתיר שלא כדרך הנאתן גם בחמץ .ובכהאי גוונא ריחא לאו מילתא
היא .כן נראה לי בטעם המתירים .והחושש להחמיר כדברי המג"א
תע"ב .ע"כ.
וע"ע בשו"ת טוב טעם ודעת תליתאה (ח"א סי' קלא)שכתב ,שיש
להתיר לשאוף ולהריח בטבק בפסח ,משום שאפי' היה ברור ששורים
את הטבק בשכר חמץ קודם הפסח ,הרי נפסל מאכילת הכלב קודם
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כל זה כתבנו לעניין הלכה ולמי שכבר
הורגל בעישון שאינו יכול להפסיק,
ובלא"ה ודאי שיש להתרחק מאד
מעישון סיגריות ,אחר שכיום הוכח בלי
ספק שהעישון מזיק מאד לבריאות

ובשו"ת שערי דעה (ח"ב סי' לז) .ובחידושי החתם סופר להלכות פסח
(סי' תמב סק"ג וסק"ח) .ע"ש .ולפי זה בין טבק הרחה בין טבק של
סיגריות מותר לקנותם גם בפסח.
ובשו"ת השמים החדשים (או"ח סי' כא) הביא להלכה דברי
היעב"ץ הנ"ל .וכ"כ להקל בשד"ח (מערכת חמץ ומצה ,סי' א אות ג).
ושכן עמא דבר .וכן עיקר .והו"ד בשו"ת יחו"ד ח"ב סי' סא.

אין לחוש לחמץ בסיגריות בפסח
אע"פ שנפסל מאכילת הכלב והוא שלא כדרך הנאתן .דדמי לדיו
שנתבשל בשכר שעורים בפסח שאסור לכתוב בו( .וכמ"ש האח' בס"ס
תמב) .עכת"ד .ונראה שגם לדבריו אם יש ספק אם נעשה קודם הפסח,
או בתוך ימי הפסח ,יש להקל ,משום דהוי ספד"ר ולקולא .וע"ע בשו"ת
דברי חיים מצאנז (חיו"ד ס"ס כ) שכתב ,שאע"פ שיש אחרונים שהביאו
מנהג חומרא שלא לשאוף אבק הטבק בפסח ,כשנשרה בשכר חמץ,
מ"מ ע"פ הדין אין מקום להחמיר בזה ,שהרי זה דומה לחרכו קודם זמן
איסורו שמותר בהנאה ,ומה גם שאינו רק משהו בעלמא וכו' .ע"ש.

זמנו ,שמותר בהנאה לאחר זמנו .ובפרט שהוא שלא כדרך הנאתו,
דאטו השכר עומד להריח בו ,הרי נעשה רק לשתיה ,וא"כ הוי שלא
כדרך הנאתן ,שאין בו איסור אלא מדרבנן ,ולכן בודאי שיש להקל בזה
כשנפסל מאכילת הכלב קודם פסח .וזה כג' שנים שהובא לכאן ,ויצא
קול לאוסרו מטעם חשש חמץ ,ושחקתי מאוד על האוסרים ,ושוב
מצאתי בעקרי הד"ט שהביא בשם היעב"ץ שפסק להתיר ,ושהגאון
אביו החכם צבי צחק על האוסרים .ונהניתי מאוד שכיוונתי לדעתו
הרמה .ע"כ.
ונראה שה"ה לענין עישון סיגריות שנחשב שלא כדרך הנאתן.
ואע"פ שלדעת מהר"י עייאש בשו"ת בית יהודה (חאו"ח סי' כא) עישון
סיגריות נחשב כשתיה ממש ,הרי הוא עצמו כתב במטה יהודה (סי' רי)
שאין ספק שהמעשן סיגריות א"צ לברך ברכת הנהנין כלל ,שאין בזה
דבר ממשי שיחשב כאוכל ואינו אלא עשן בעלמא .ע"ש .וכן הסכימו
רוב האחרונים להתיר לעשן סיגריות בתעניות צבור .וכמ"ש בשו"ת
בית דוד (חאו"ח סי' שמג) .וכ"פ בפשיטות במור וקציעה (ס"ס רי).
וכ"כ עוד אחרונים.
ובשו"ת יהודה יעלה אסאד (חאו"ח סי' קג) כתב ,שלשאוף טבק
ולהריח בו בפסח ,שהוא לצורך רפואה ,יש להתיר אפי' עשאו הגוי
בתוך הפסח ,משום דהוי שלא כדרך הנאתן ,אבל לשאוף בפסח עלי
הטבק על ידי שפופרת שאינו לרפואה בלבד ,אלא יש בו תענוג והנאת
הגוף ,כמ"ש המג"א (סי' רי) ,יש לאסור ,אם שרה אותו הגוי בפסח,
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והנה בשו"ת דברי חיים שם סיים ,שמה שכתב הרה"ג השואל להקל
בנידון דידן מטעם מחבואה ,צריך עיון אם מועיל טעם זה בדבר שיש
לו מתירין ,ובפרט בפסח .ולכן העיקר שמותר מהטעמים הנ"ל .ע"כ.
וכוונתו למ"ש המרדכי (ע"ז פ"ב סי' תתכד) בשם רבינו ברוך ,שבזה"ז
שהגוים מתקנים לחם בשמרי יין ,אף לדעת ר"ת ששמרי יין של עכו"ם
אפי' אחר י"ב חודש אסורים ,הלחם מותר ,כי לא יתכן שלא יתקן גוי
אחד בשמרי שכר ,ואמרינן בכתובות (כז ).אם יש שם מחבואה אחת
מצילה על כל הכהנות כולן .וכל היכא דאיכא למיתלי בכה"ג תלינן
וכו' .וכ"פ הרמ"א (יו"ד ס"ס קיד) וז"ל :ואם ידוע שעכו"ם אחד שבעיר
אינו מערב בו יין ,אע"פ ששאר עכו"ם דרכם לערב בו יין ,מותר ליקח
מכולם ,כל זמן שאינו ידוע בודאי שעירבו בו יין ,דתלינן לקולא שמא
לא עירבו ,ע"ש.
ולפי מ"ש שבנ"ד נחשב שלא כדרך הנאתן ,א"כ אין האיסור אלא
מדרבנן ,ומכיון שהקילו שם בכך ,אע"פ שהרוב מערבים בו יין ,משום
דאיכא ספיקא שמא לא עירב כלל ,ובדרבנן תלינן לקולא ,וכמ"ש בספר
בית יצחק (שער הקבוע סי' ו) ,ה"ה כאן שאין איסורו אלא מדרבנן ,גם
אם אין הדבר ידוע אם הטבק נשרה קודם פסח ,או בתוך הפסח ,כיון
שאפשר שלא נשרה כלל יש להקל ,ודעת רבותינו בעלי הש"ע ,שאין
חמץ בפסח בכלל דבר שיש לו מתירין ,כמבואר בדברי מרן באורח חיים
(ר"ס תמז) ,והרמ"א בהגה (יו"ד ס"ס קב) .ואכמ"ל[ .ועוד ,דבסתם יינם
חשיב יש לו עיקר מן התורה ,כדמוכח בע"ז (לד .).וכן הוכיח בספר דברי
אמת (בקונטרס ט' סי' ד) ,ואפ"ה כתב הרמ"א להקל .וה"ה כאן] .ולכן
יש מקום לצרף דברי המרדכי להקל בנ"ד.
והנה נוסף לכל הנ"ל יש לצרף עוד לסניף סברת הגאון בעל בית
אפרים (חאו"ח סי' לה) ,שכל שנעשה ביד גוי ,אפי' נפסל מאכילת
הכלב בפסח עצמו ,כיון שהחמץ מותר לגוי ,הו"ל כחרכו קודם זמנו
שמותר בהנאה בפסח .וכן כתבו בשו"ת חבלים בנעימים ח"ה (סי' ד).

הראת לדעת ,שאע"פ שכמה אחרונים הביאו דברי המג"א להלכה.
מ"מ הרי רבו האח' שחלקו על המג"א והתירו ,ומהם הגאון החכם צבי
ובנו הגאון יעב"ץ ,ושער המלך ,ומהר"ש קלוגר ,והדברי חיים מצאנז,
ובשו"ת תפארת יוסף ,ובשו"ת חסד לאברהם תאומים ,ומהר"י אסאד,
ובשו"ת מלמד להועיל (חלק או"ח סי' קו) ,ומהר"ם שיק.
והוסיפו כמה טעמים להתיר ,שהטבק אינו דבר הנאכל ,ואין צורת
חמץ עומדת בו כלל ,ועוד שהנאת העישון אין בה ממש והרי היא
כריח בעלמא (הגאון יעב"ץ) .ועוד שהוא פחות מכשיעור ,ואינו בעין
ואינו ניכר כלל ,וי"ל שבנפסל מאכילת הכלב לא אסרה התורה בפחות
מכשיעור (שו"ת תפארת יוסף) .גם בשו"ת דברי חיים מצאנז הוסיף
עוד ,דהוי רק משהו בעלמא .וגם יש לצרף סברת המרדכי משום
מחבואה אחת שמצלת על כולם .וגם נראה דהוי שלא כדרך הנאתן
(שכל איסורו רק מדרבנן) ,שלהרבה פוס' גם בחמץ יש להתיר בזה.
וכ"כ מהרש"ק שהוא שלא כדרך הנאתו ,שהשכר נעשה רק לשתיה
ולא עומד להריח בו .וא"כ פשוט שיש להקל בזה כשנפסל מאכילת
הכלב קודם פסח .וכ"כ מהר"י אסאד שהוי שלא כדרך הנאתן.
ואפי' אם נשרה בחמץ בפסח יתכן להקל מטעם ס"ס ,ועוד מטעם
ספיקא דרבנן לקולא .דמסתברא שהעישון נחשב לגבי החמץ
שנשרה בו בגדר שלא כדרך הנאתן ,שלדעת רוה"פ אינו אסור אלא
מדרבנן ,כי השכר נעשה לשתיה ולא להנאת עישון וכיו"ב.
וי"ל שגם אם יתברר שהתערובת שבסיגריה ראויה למאכל אדם,
מ"מ הרי דמי לחמץ שטח אותו בטיט שמותר לקיימו בפסח ,וכתב
המשנ"ב (ס"ק מב .ובשעה"צ ס"ק סח ,סט) דמהני אפי' אם לא נפסל
מאכילת אדם ,כיון שעי"ז בטל משם אוכל .ואע"ג דבעלמא מדרבנן
לא מועיל ביטול ,שאני התם משום דילמא אתי למיכל מיניה ,אבל
כאן לא שייך חשש זה ,דהא ייחדו לישיבה וגם מאיס .ע"כ.
ולפי זה יוצא ,שאוכל שאינו ראוי לאכילת אדם אם שם אוכל עליו,
אסור כל שראוי לחמץ בו עיסות אחרות[ ,בב"י סי' תמב בשם הר"ן
פסחים מה :ושכן אמרו בע"ז סח .ששאור אינו ראוי לאכילה ואפ"ה
אסריה רחמנא .וכ"ה במג"א ס"ק יד ובמשנ"ב סי' תמב סק"י ובביאור
הלכה שם ס"ט דלא דמי לשאר איסורים דשרי בכה"ג] .אבל מאכל
שאינו עומד לאכילה והסיחו דעת ממנו לאכילה ,שאז אפי' אם הוא
ראוי למאכל אדם ,מותר בהנאה.
והנה שמועה הגיעה לאוזנינו כי יש מי שפסק לאסור סיגריות
בפסח ,מטעם ששורים את הסיגריות ב 150-מרכיבים ,ויש מהם
שמיוצרים מחטים ושעורים ואלכוהול .ואף שנפסל מאכילת כלב
ונסתמך על דעת המג"א לאסור ,והיינו משום דעביד לריח ושאיפה,

ויש לזה חשיבות כאילו תיקנו אותו לאכילה ולשתיה .ולהריח ולשאוף
אותו לא נתקלקל .וס"ל דאחשביה הוא גם כלפי שאר הנאות ולא רק
לאכילה ,ועוד הביא ראיות לדבריו ממהר״ם שיק ועוד איזה אחרונים.
ואילו היה רואה את דברי האחרונים דלעיל ,לא היה פוסק ומורה
לרבים לאסור בזה .וגם מה שהביא ממהר"ם שיק ,הנה המהר"ם שיק
הסכים להתיר בזה מעיקר הדין.
ועוד ,שגם לשיטתיה יש כאן תערובת גדולה של  150מינים ,ומאן
לימא לן שאותו מיעוט חמץ יש לו כ"כ השפעה ,ויתכן שאף למ"ד זה
וזה גורם אסור ,ע' במג"א (תמה סק"ה) ובשו"ת אבני מילואים (סי'
ו) ,ובבה"ל (סי' תמה ד"ה אסורים) .הכא שהוא מועט כ"כ ,ויש עוד
כו"כ טעמים ,שאני .וכ"ש דהוי רק ספק אם גורם תוספת הנאה .גם
מה שחשש שם עוד ,שאולי יש להם שדות שזורעים אותם בחטים
ושעורים במיוחד לסיגריות ,וא"כ לא פקע מיניה שם שנעשה מחטים
ושעורים ,כיון שלמטרה זו זורעים חטים ושעורים ,הוא חשש תמוה.
ושם הביא שהעירו לו ,שהרי נשתנה הרבה ואין צורת חמץ עליו,
והוא מעובד כ"כ שבטל שמו לגמרי ,ולכ"ע ל"ש להחמיר בזה .ועוד
שהוא חמץ נוקשה בתערובת שלרוה"פ שרי אפי' באכילה .ועוד,
דשמא אין איסור חמץ במרכיב שמיוצר מחמץ באופן כימי .והשיב
ע"ז ,שאחר שישראל קדושים קיבלו ע"ע ליזהר באכילה מכל חשש
חמץ בכל מיני חומרות אפי' שאין בו שום חשש מדינא ,יש לחשוש
ששאיפת עשן לתוך פיו הוי כאכילה ,א"כ אף בעישון יש ליזהר
בכל מיני חומרות .ועלינו להחזיק באיסור חמץ בעשיית משמרת
למשמרת ,ומי שאין בכחו להחמיר ,זה אינו באחריותינו .עכת"ד .הנה
לא השיב למה יש לפסוק לאסור בזה .אחרי שהדברים ברורים להתיר,
עפ"ד כל האח' הנז' .ואין לגבב חומרות .וכ"כ ידידנו הגר"א וייס בקובץ
דרכי הוראה (ח"א עמ' קלג והלאה) ,שחכם אחד הפריז על המדה
לאסור עישון סיגריות בפסח משום איסור חמץ ,אך באמת שאין
בדבריו לקבוע בזה כל איסור .ע"ש מה שהאריך בזה.

דין כוסות חד פעמיות
ומזה יש ללמוד עוד לגבי דבקים שעשויים מעמילן שיש מדביקים
בו כוסות קרטון חד פעמיים שעשויים לשתיה חמה ,וכן סיגריות וכל
כיוצא בזה ,שמותר בהנאה ,וכמ"ש בשו"ת יחו"ד (ח"ב סי' סא) דמ"ש
מרן שמותר לקיימו ה"ה שמותר בהנאה .ועישון סיגריה לא חשיב
אכילה ,כמבואר ביחו"ד שם .וע' להגנת ורדים (או"ח כלל ד סי' יא) על
כובעים שטחין אותם בבצק .שכבר ביטל חמץ זה מתורת אוכל ,וכמו
בכופת שאור שייחדו לישיבה (רמב"ם בפ"ב הט"ו) .ויל"פ בזה.

כל זה כתבנו לעניין הלכה ולמי שכבר הורגל בעישון שאינו יכול
להפסיק ,ובלא"ה ודאי שיש להתרחק מאד מעישון סיגריות ,אחר
שכיום הוכח בלי ספק שהעישון מזיק מאד לבריאות.
ומ״מ למעשה ,מותר מעיקר הדין לעשן סיגריות בפסח אף שהם
בלי כל הכשר שהוא וכן כוסות חד פעמי העשויים מנייר ומדבקים
אותם בעמילן של חיטה מותר להשתמש בהם בפסח.
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ש ו א ל י ן ו ד ו ר ש י ן  /דיני חולים ותינוקות בפסח

מאת הרב הראשי לישראל ,הגאון רבי דוד לאו שליט"א

כי אני השם רופאך
איזה יין שותים חולי סוכרת ב'ארבע כוסות' ,ומה עושים הרגישים לגלוטן בליל
הסדר? >> ובכלל ,אלו תרופות מותר לקחת בפסח ,ואלו בוודאי אסורות? >> והאם
מותר לתינוקות אשכנזיים לאכול דייסת קטניות בפסח? >> אמור לו כהלכות הפסח

חולה ותינוק החייבים לאכול חמץ
א .חולה ,אשר על פי הוראת רופא מומחה ,חייב לאכול או
לשתות תרופה או מאכל שיש עליהם חשש חמץ (וכ"ש אם הם
חמץ גמור) ,ואם לא יאכל ,יתכן שיגיע למצב של חשש סכנת
חיים ,ראוי ונכון שימכור את כל החמץ במכירת חמץ לנכרי בערב
פסח ,ויצניעם בחדר המכור לגוי (ואם יש צורך גם יבשל את החמץ
במקום זה ,בכלי חמץ) .ואם אפשר ,טוב שגם יאכל במקום זה,
ויאמר שאינו רוצה לקנות את החמץ .ומכל מקום ישאל שאלת
חכם האיך לנהוג במקרה שלפניו.
ב .וכן הדין לגבי תינוקות הרגילים לאכול דייסות חמץ (כמו
דייסת סולת ,שיבולת שועל ,וכל המופקים מחמשת מיני דגן),
או תינוקות שהסתגלו למזון תינוקות מסויים שיש בו חשש חמץ
(כמו מזון גלוטן-פרי ,בראד-מיקס וכד') ,וקיים חשש שאם ימנעו
זאת מהם ויזינו אותם בתחליפים יחלו ויסתכנו ,חייבים להאכילם
את המאכלים שרגילים בהם (באופן הנ"ל) .וכיוון שישנם כיום
תחליפי מזון זהים ,אין להאכיל תינוק חמץ אלא במקום הוראה
מפורשת מרב שהציגו בפניו את צדדי המקרה.

קטניות ושרויה לחולים ותינוקות
א .אף לנוהגים שלא לאכול לקטניות בפסח ,חולה הזקוק
דווקא למאכלי קטניות ,ואפילו הוא חולה שאין בו סכנה ,מותר
לו לאכול קטניות (ויש להעדיף שאר קטניות מאורז) .וכן מותר
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לאחרים לבשל עבורו את הקטניות .ויש לברור ולבדוק יפה את
הקטניות לפני השימוש בהן ,כדי שלא יימצאו בהן גרעיני תבואה.
לכתחילה ראוי לחלוט את הקטניות ברותחין ,דהיינו שיתנן לתוך
מים המעלים רתיחה (ולא להכניסן למים ולהרתיחם).
ב .וכן נוהגים להכין ולבשל מוצרי קטניות עבור תינוקות ,שאינם
רגילים לאכול מאכל אחר (כמו מטרנה ,מטרנה צמחית ,טוב לי,
איסומיל פרוסיבי ,סימילק ועוד .וכן דייסות אורז ,קורנפלור ועוד).
ויש להקפיד לקחת לפסח מן הייצור המיוחד לפסח ,שהוא מבורר
ונקי מחשש חמץ .נוהגים לייחד כלים מיוחדים בשביל מאכלי
הקטניות עבור החולים והתינוקות.
ג .גם הנוהגים שלא לאכול בפסח מצה שרויה ,אין להחמיר בזה
לחולים ותינוקות הצריכים לכך .ויותר יש להקל ב"שרויה" במי
פירות (כמו יין ,ביצים ,שמן מיצי פירות טבעיים) בלא מים .וכן יש
להקל יותר בחליטת המצה ,להכניסה במים רותחים .נוהגים לייחד
כלים מיוחדים בשביל מאכלי ה"שרויה" עבור החולים והתינוקות.

חולה ,אשר כל פי הוראת רופא מומחה ,צריך לקחת תרופה
מסויימת ,המכילה מרכיבים מחמץ ,ואם יפסיק את נטילת התרופה,
אפשר ויגיע לידי מצב של אפילו ספק סכנה ,חייב לקחת תרופה זו,
וחלילה לו להחמיר על עצמו ולהימנע מלקחתן

 .3יש והכדורים והקפסולות ,ממותקים וחלקים ע"י ציפוי חיצוני
של סוכרים  -ממתקים העשויים חמץ .ובעיקר הסירופים (תרחיף),
מעורבים בהם תמציות וחומרים משפרי טעם ,המופקים מחמץ –
כגון סירופ אקמולי ,שאינו כשר לפסח.
 .4כמוסות וכדורים המוקשים או ממותקים מחמץ ,העומדים
למציצה ולעיסה.
 .5משחות (קרם) וטיפות ,פתילות ,זריקות ,המעורב בהן כוהל
חמץ ,אך עומדות לשימוש חיצוני.
 .6אלכוהול נקי לחיטוי יש ונעשה מדגנים  -חמץ.
 .7תרופות הומיאופטיות ,לעיתים המצרך המהווה את יסוד
התרופה הוא דגן .ויש שהכוהל המורכב בתוכן חמץ.

תרופות בפסח
רוב התרופות המצויות בזמננו ,אינן מכילות מרכיבים של חמץ,
והינן כשרות לפסח ,בחלק מן התרופות עדיין יש חשש תערובת
חמץ ,כדלהלן:
 .1ישנם כדורים שהחומר המגבש ומקשה את הכדור עשוי
מעמילן דגן וחמץ.
 .2יש והתרופות מכילות ויטמינים מסויימים (כמו ויטמין E
וויטמין  ,)Cהמופקים גם מדגנים  -חמץ.

חולה שיש בו סכנה
א .כיום מפרסמים (ע"י קופת חולים וועדי הכשרות) רשימת
תרופות הכשרות לפסח .וכמה מן התרופות המכילות חמץ (בכל
השנה) ,מיוצרות בקו ייצור מיוחד לפסח ,ואין בהן חשש חמץ (כמו
סירופ אורקטין ,ברונכלט ,צפורל ,אקמול ,רספרים .יש ששינו את

הרכבם בלא חמץ ,כמו סירופ מוקסיפן ,פניברין ,אריתרו-טבע ,ויש
לברר כל שנה את דין התרופה עתה) .כמו כן ישנן תרופות אשר
מביח"ר אחר ידוע שאין בהן חששות לפסח ,לכן ,אם ישנה אפשרות,
יש להיוועץ עם הרופא לגבי תחליף לתרופה ,שתהא כשרה לפסח.
ב .חולה ,אשר כל פי הוראת רופא מומחה ,צריך לקחת תרופה
מסויימת ,המכילה מרכיבים מחמץ ,ואם יפסיק את נטילת התרופה,
אפשר ויגיע לידי מצב של אפילו ספק סכנה ,חייב לקחת תרופה זו,
וחלילה לו להחמיר על עצמו ולהימנע מלקחתן.
ג .בתרופות שיש עליהן חשש חמץ ,במקום שישנה אפשרות ,יש
להעדיף כדורים או קפסולות ,על פני סירופ נוזלי.
ד .אם יש חשש חמץ ,במקום שאפשר ,יש לפורר את התרופה
לתוך קפסולה נקייה (נמכרת בבית מרקחת) ,או לעוטפה בנייר דק,
ולבולעה באופן זה.
ה .חולה שכזה ,הצריך לקנות בפסח חמץ גמור ,או תרופות שיש
בהן חמץ גמור (בעין) ,מלכתחילה לא יזכה בהן וישלם עבורן רק
אחרי חג הפסח ,וכשצריך ישתמש בהן .ויניחן במקום מוצנע ,ויקח
משם בכל פעם לפי הצורך(.תרופה שיש בה רק תערובת חמץ ,ראה
להלן סעיף יב) .ואם קנה קודם הפסח ,ימכרן במכירת חמץ לנכרי,
ויקח מהן כל פעם לפי הצורך ,ויכוון שלא לזכות בהן.
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פתילות שמשתמשים בהן שימוש חיצוני ,מותר לחולה זה להשתמש
בהן ,אף אם מעורב בהן אלכוהול ,או מרכיב אחר חמץ ,ואינן כשרות
לפסח (וזאת אם ייצורן נעשה קודם הפסח)( .יצויין כי הפתילות,
תמיסת יוד וכן פולידין לסוגיו המיוצרים כיום בארץ ,כשרים הם
לפסח).
יב .אלכוהול נקי (ספירט) לחיטוי או לניקוי פצעים ,אם נעשה
מדגנים ,אסור להשתמש בו בפסח (ויש לבערו מן הבית או למכרו
לגוי במכירת חמץ ,כדין חמץ בעין) .יצויין כי האלכוהול המשווק כיום
בארץ ,מיוצר ממולסאות סוכר ,או ממקור פטרו-כימי ,ונקי מחשש
חמץ ,ובחו"ל יש לברר את אופן הייצור.
יג .תרופות הומיאופתיות ,יש לוודא שהצמח המרכיב את יסוד
התרופה אינו מחמשת מיני דגן .וכן ,אין להתירן בפסח רק אם
נתברר שהאלכוהול המורכב בהן אינו חמץ (תרופות הומאופתיות
המיוצרות בחו"ל ,רובן חמץ ,מפני שמכילות כוהל דגנים .המיוצרות
בארץ יש לוודא כנ"ל) .ובאין סכנה ,אין להתירן בפסח ,ויש להיוועץ
עם הרופא על לקיחת תחליף לימי הפסח ,ושומר מצווה לא יידע דבר
רע.
יד .תרופה שיש בה רק תערובת חמץ מותר ,מן הדין ,לקיימה
בפסח ,ואינו צריך לבערה או למכרה לנכרי .אך נוהגים למכור את ארון
התרופות במכירת חמץ לגוי .אולם חולה ,שמותר לו לקחת תרופה,
מותר לו להוציא לצרכו תרופות מארון התרופות אף מהנמכר לנכרי.

חולה שאין בו סכנה
ו .חולה שאין בו סכנה ,השוכב במיטה מפני חוליו ,או הסובל מכאב
חזק עד שנחלש כל גופו ,וכן המהלך כבריא אבל עלול ליפול למשכב
אם לא יקבל טיפול מבעוד מועד ,כגון :חולה קצרת (אסטמה) ,סכרת,
דלקת פרקים ,וכן הסובל ממחלת לב ,שאינה מסוכנת ,מותר לו
לקחת לרפואתו כדורי בליעה ,אפילו אם הן מוקשים ע"י חומר חמץ,
באופן כזה ,יבלע אותם ,ולא ימיסם במים .אבל ,כדאי שיפוררם לתוך
קפסולה נקייה או יעטפם בנייר דק ויבלעם באופן זה.

החש בכאבים קלים
ז .החש כאבים קלים ונזקק לתרופה ,לא יקח תרופה שיש בה
חשש תערובת חמץ ובמקום צורך גדול ,יש להקל לבלוע הכדור,
כשהוא עטוף ,בקפסולה נקיה וכשרה ,או עטוף בנייר דק ,או יעטפנו
בקליפת בצל (וכך לא יחוש בטעם).
ח .מותר לקנות אחר הפסח תרופה המכילה חמץ ,עבור החולה,
אף זה שאין בו סכנה ,גם ממי שחשוד שלא מכר את חמצו כדין.

כללי
ט .כדורי מציצה ולעיסה ,וכן סירופים המורכבים מתערובת חמץ,
או ממותקים בחומרי חמץ ,אסור לחולה זה לקחתם בפסח.
י .תרופות המכילות קטניות ,מותרות לחולה שאין בו סכנה.
יא .משחות (קרם) לסוגיהן ,זריקות ,טיפות עיניים ,אף ואוזניים,
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ליל הסדר  -חולים סוכרתיים וחולי צליאק
טו .חולי סכרת אשר שתיית ארבע הכוסות עלולה לפגוע באיזון
הסוכר בגופם ,יכולים לנהוג באחד מהאופנים הבאים (שימו לב ,כל
אחד מן המסלולים תלוי ברמת האיזון של הסכרת בדם):
 .1יש לשתות יין יבש (שרמת הסוכר שבו נמוכה יותר) בשיעור
 86סמ"ק (רביעית על פי שיעור הגר"ח נאה) ,בכפוף להזרקת מנה
מוגברת של אינסולין (אך בתנאי שהדבר לא יגרום להזרקות נוספות
אלא רק להגדלת המינון בכל זריקה).
 .2המתקשים לשתות יין יבש יכולים לערבב מיץ ענבים עם מים,
דהיינו להוסיף שני שליש מים לשליש יין ,בכפוף להזרקת מנה
מוגברת של אינסולין (על פי התנאים שבסעיף הקודם).
 .3במידה ואין בידו לעמוד באחד משני הסעיפים דלעיל ,הרי הוא
פטור ממצוות ארבע כוסות .טוב שישתה קפה או תה כחמר מדינה,
אך בלי ברכה.
טז .חולי צליאק  -כיום נמכרים בשוק סוגים שונים של מצות ללא
גלוטן .הפוסקים נחלקו האם במצות אלו אפשר לצאת ידי חובה
חובת מצוות אכילת מצה בליל הסדר ,שהיא מצווה מן התורה.
למעשה ,חולה צליאק שיכול לאכול כזית מצה בשיעור המינימלי
ביותר (דהיינו מצה בגודל זית של ימינו ,כשיעורו של הגר"ח מוולוז'ין),
מבלי שיסתכן ,יאכל שיעור זה בכזית הראשון של "מוציא מצה" ,שבו
מקיימים את המצווה מן התורה .את שאר המצות שחייבים לאכול
בליל הסדר יאכל ממצות ללא גלוטן.
חולה צליאק שלא יכול לאכול אפילו שיעור מינימלי כזה ,יאכל
בליל הסדר כולו מצות ללא גלוטן.
יךִּ ,כי ֲא ִני ה' ר ְֹפ ֶא ָך
ׂים ָע ֶל ָ
ׂ ְמ ִּתי ְב ִמ ְצ ַריִם לֹא ָא ִש
ׁשר ַש
ָּכל ַה ַּמ ֲח ָלה ֲא ֶ
(שמות טו ,כו).

לוח זמנים לחג הפסח תשע"ו
הזמנים לפי שעון קיץ

בדיקת חמץ

תחילת שעה עשירית

יום חמישי בערב ,אור ליום שישי י"ד ניסן תשע"ו
()22.4.2016
בודקים מיד בתחילת הלילה ,עם צאת הכוכבים.
שקיעת החמה
ירושלים19:12:
תל אביב 19:14 :חיפה 19:16 :באר שבע19:13 :
צאת הכוכבים לדעה המקלה ביותר :כ 13.5-דקות
לאחר שקיעת החמה.

יום שישי ,י"ד ניסן תשע"ו ()22.4.2016
ירושלים 18:37 :תל אביב18:54 :
חיפה 18:48 :באר שבע18:54 :

סוף זמן אכילת חמץ

סוף זמן אכילת אפיקומן (חצות)

יום שישי ,י"ד ניסן תשע"ו ()22.4.2016
ירושלים 09:53 :תל אביב09:55 :
חיפה 09:53 :באר שבע09:56 :
למקדימים:
ירושלים 09:29 :תל אביב 09:29 :חיפה09:28 :
באר שבע09:31 :

זמן ביעור יין הקדוש בקדושת שביעית
יין שקדוש בקדושת שביעית חייבים לבערו מהבית
בערב פסח בזמן ביעור חמץ.
אפשר גם להוציאו מהבית ולהפקירו בפני שלושה.
אחרי הפקרת היין טוב להמתין לפני שזוכים בו .ניתן
להשתמש ביין כבר בליל הסדר.

סוף זמן ביעור חמץ
יום שישי ,י"ד ניסן תשע"ו ()22.4.2016
ירושלים 11:15 :תל אביב11:17 :
חיפה 11:16 :באר שבע11:17 :
למקדימים:
ירושלים 10:45 :תל אביב10:45 :
חיפה 10:44 :באר שבע10:46 :

נוהגים שלא לקבוע סעודה החל משעה עשירית:
ירושלים 15:54 :תל אביב 15:56 :חיפה 15:56 :באר
שבע15:56 :

הדלקת נרות שבת ויו"ט ראשון של פסח

ירושלים 00:37 :תל אביב00:39 :
חיפה 00:38 :באר שבע00:39 :

צאת השבת וחג -
יום טוב ראשון של פסח
שבת קודש ,ט"ו ניסן תשע"ו ()23.4.2016
ירושלים 19:51 :תל אביב19:54 :
חיפה 19:54 :באר שבע19:52 :

הדלקת נרות יו"ט שביעי של פסח
יום חמישי ,כ' ניסן תשע"ו ()28.4.2016
ירושלים 18:42 :תל אביב18:58 :
חיפה 18:52 :באר שבע18:58 :

הדלקת נרות שבת פרשת אחרי מות
יום שישי ,כ"א ניסן תשע"ו ()29.4.2016
ירושלים 18:42 :תל אביב18:59 :
חיפה 18:53 :באר שבע18:59 :

צאת השבת
שבת ,כ"ב ניסן תשע"ו ()30.4.2016
ירושלים 19:57 :תל אביב19:59 :
חיפה 20:00 :באר שבע19:58 :
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פרויקט
היסטורי
מיוחד

המעמד ההיסטורי שרציפותו נקטעה רק פעם אחת בבית הכנסת העתיק בירושלים

ראשונים

לדגליהם
תפקיד הראשון לציון החל לפני למעלה משלש-מאות שנה ,ומי
שימש ראשון בתפקיד זה כבר בשנת תכ"ה ,ואלו סמכויות היו לראשון
לציון עוד לפני מוסד הרבנות הראשית? > וגם :מי מהראשונים לציון
אשוֹן ְל ִצ ּיוֹן ִה ֵנּה ִה ָנּם
סירב לפגוש את האפיפיור? > ִר ׁ

אריאל שפר
תצלומים :ארכיון הרה"ר
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ז

ה אירע לפני מאות שנים .מלכות החסד
של בריטניה ,אנגליה של הימים ההם ,כבר
הכירה במעמד הרב הראשי הספרדי של
המאה ה 17-למניינם – כ'חכם' .בהמשך
התקבע השם "חכם באשי" ,ולימים הפך
"הראשון לציון" להיות לא רק תואר :מוסד מכובד וותיק,
השולט ביד רמה על יהודי ספרד ויוצאי עדות המזרח.
מוסד זה ,שהיה פעיל עוד הרבה לפני קום מדינת
ישראל ,התקבע ביתר שאת ועוז עם הקמת מוסד הרבנות
הראשית לישראל ,ובמסגרתו ,פעילים הראשונים לציון
לדורותיהם – החל ממרנא הגאון רבי יעקב מאיר זצ"ל
ועד לימינו אנו כשעל כס הזהב המעוטר בשרשרת
דורות מפוארת יושב יבלחט"א ,הגאון רבי יצחק יוסף,
ברא כעיה דאבוה ,הראשון לציון ,מרן הגאון רבי עובדיה
יוסף זי"ע – כשהראשונים לציון כולם ,מפיצים את
אורם הן בערי השדה וערי הספר ,הן בערים הגדולות והן
בערים המיושבות ברובן בחובשי כיפות הנאמנים להשם
ולתורתו.
אך הדברים באים לידי ביטוי לא רק בארץ ישראל ,אלא

אף בנסיעות תכופות לגולה כולה למסעות חיזוק ומשאות
תורניים הנישאים ברמה .זכו הראשונים לציון לדורותיהם,
עד שהאיר כל המזרח מאורם ,כשהיהדות שהם מקרינים
חוצה ,עולה כפורחת וניצניה הטובים משתמרים
ומשתבחים לאורך שרשרת הזהב היהודית.
מחזה מרנין הוא לראות את יהודי בני עדות המזרח
העולים ארצה ,כשהם יודעים כי יש להם כאן ,בארץ
הקודש ,כתובת אחת מוחלטת ובהירה ,שלאורה יסעו
ויילכו .זהו רבם ומורם ,פוסק ההלכה עבורם ומאור
עיניהם.

'חכם באשי'
אם נרצה לחפוץ לדעת מבחינה אקדמית אימתי החל
התואר הראשון לציון להפוך לתואר המרכזי של הרבנים
הראשיים הספרדיים ,נעלעל נא בחוברת 'עטרת זהב'
שהדפיס אבישי בר אושר ,חוקר מורשת ישראל ,לרגיל
הכתרתו של הראשל"צ הרב הראשי לישראל מרן הגאון
רבי יצחק יוסף ,וראה אור בהוצאת המשרד לשירותי דת
ועל ידי 'ועד העדה הספרדית'.
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ִר א ׁש וֹ ן

ְל ִצ ּי וֹ ן

ִה ֵּנ ה

ִה ָּנ ם
– 'פרמאן' שנמסר לו מאת הסולטאן העות'מאני .לראשל"צ כראש
העדה היהודית היו סמכויות רבות ,ובהן שפיטה ,הטלת מיסים,
ענישה וכדומה ,כמו כן היה מייצג את העדה בפני השלטונות
והשתתף בטקסים ממלכתיים.
"למעמדו של הראשל"צ וסמכותו ,מקום חשוב ונכבד לא רק בחיי
קהילות הספרדים בארץ ישראל ,אלא גם בתפוצות הגולה .ראשי
הקהילות בגולה ,היו מתייחסים ל"ראשון לציון" כבעל הסמכות
התורנית העליונה .הראשל"צ היה מקובל לא רק על היהודים הדתיים,
אלא גם על כל קהל ישראל ,שראו בו אישיות בעלת סמכות דתית
עליונה לכל העם.
"מאז שהוענק על יד השלטון העות'מאני התואר ראש הרבנים –
"חכם באשי" לרב הראשי ,הוא הולבש גלימה שחורה רקומה בחוטי
זהב וכסף ,וכן מצנפת לראשו עם סרט זהב .שני שמשים 'קוואסים'
שהיו גם שומרי-ראש היו לראשל"צ .הם היו הולכים לפניו לטקסים
ואירועים רשמיים כשהם לבושים במדים מיוחדים ומקלות מעוטרים
בגולת כסף .כאמור ,הראשל"צ הנבחר הולבש באצטלה דרבנן – בגדי
שרד רקומים ,ולכבודו נערכו תהלוכות שנשאו בהם לפידים ,תקעו
בשופרות והלכו לפניו או לפני מרכבתו".
עם כינונה של הרבנות הראשית בתקופת המנדט ביום ט"ז אדר א'
תרפ"א ,בוטל התואר "חכם באשי" .לאחר מכן ,עם הקמת המדינה,
הותאמו סמכויותיו ומעמדו של הראשון לציון לצורכי התקופה והזמן.
כמו כן אישיותו של הרב השפיעה אף היא על מעמדו וסמכותו.

בברכת החמה על גג 'היכל שלמה'

"לא נחותים"
בטקס הכתרת הראשל"צ הגאון רבי יעקב מאיר

"מאז שהוענק על יד
השלטון העות'מאני התואר
ראש הרבנים – "חכם באשי"
לרב הראשי ,הוא הולבש
גלימה שחורה רקומה
בחוטי זהב וכסף ,וכן מצנפת
לראשו עם סרט זהב .שני
שמשים 'קוואסים' שהיו גם
שומרי-ראש היו לראשל"צ"
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בר אושר מציין ,כי קיימת מחלוקת בין ההיסטוריונים אימתי החל
התואר הראשון לציון לפוץ חוצה .הוא מציין כי החוקר והסופר הרב
אברהם אלמליח בספרו 'הראשונים לציון' הביא שהרב אריה ליב פרומקין
בספרו כותב שהרב משה גלאנטי שכיהן כאב"ד בירושלים משנת תכ"ה
(!) כבר היה הראשון שהוכתר בתואר הזה .תואר זה ניתן לרב הראשי
הספרדי בארץ ישראל שהיה מתגורר בירושלים ,והתואר הזה גם היה
ניתן לראש הרבנים בירושלים ,והרב גלאנטי זכה ונקרא בתואר זה ראשון
לציון.
"תואר זה" ,מספר בר אושר" ,הוא המשך לשלשלת תואר הכבוד
שנשאו ראשי הגולה בבבל ,המשכם בספרד ועוד ,במאה ה-י"ז הונהג
באנגליה לרב הראשי הספרדי תואר כבוד 'חכם' ,עם הזמן העניק השלטון
העותמאני את התואר 'חכם באשי' גם לראש הרבנים בישראל ,הראשון
שזכה לתואר הזה היה הרב אברהם חיים גאגין אשר נתמנה בפקודת
המלך' :פרמאן'.
"התואר המכובד 'ראשון לציון' העניק לרבני ירושלים סמכות ועוצמה.
השפעתם על חיי הקהילה בארץ ישראל ובגולה הייתה גדולה .מי שזכה
לתואר הנכסף זה היו גאונים ובקיאים בכל מקצועות התורה ,והם היו
בבחינת מורי הוראה ,המקובלים על כל שדרות העם ,אשר הציבור
הפנו אליהם את שאלותיהם וספקותיהם וקיבלו עליהם את הנהגתם
ופסיקתם.
"עם בחירתו של הראשל"צ על ידי רבני ונכבדי העדה הספרדית ,הוא
זכה להכרה רשמית של השלטונות .תפקידו של הראשל"צ ,מעמדו
וסמכויותיו הוענקו לו בתקופת השלטון העות'מאני מתוקף כתב מינוי

על טקס ההכתרה של הראשל"צ בבית הכנסת הגדול על שם רבן
יוחנן בן זכאי ,מספר הרב אבישי בר אושר" :מסורת עתיקת יומין
היא טקס ומעמד הכתרת הרב הראשי הספרדי ,בבית הכנסת ע"ש
רבן יוחנן בן זכאי .זוהי מסורת רצופה שנקטעה רק פעם אחת בעת
שהעיר הייתה מחולקת ,והרובע היהודי היה בידי הירדנים .היה זה
ביום ו' ניסן תשט"ו – כשנערך טקס הכתרת הראשל"צ הרב יצחק
נסים זצ"ל בבית הכנסת "ישורון" בירושלים.
"טקס ההכתרה הראשון של הראשל"צ בבית הכנסת רבן יוחנן בן
זכאי ,נערך בט"ו בשבט תרנ"ג  ,1893בהכתרתו של ה"יש"א ברכה",
הרה"ג יעקב שאול אלישר זצ"ל .שיאו של הטקס בהלבשת הגלימה,
המצנפת וטס שני לוחות הברית .מסורת היא שהעדה הספרדית
בתורכיה מעניקה את הגלימה והמצנפת לראש"ל במתנה .לטקס
שנערך ברוב פאר והדר על ידי העדה הספרדית בירושלים ,מוזמנים
רבני ישראל בארץ ובתפוצות ,ראשי העם ומנהיגיו".
הראשון שכיהן בתפקיד זה עם יסוד הרבנות הראשית היה הראשון
לציון הגאון רבי יעקב מאיר ,שבתחילה החל תפקיד זה עוד לפני יסוד
הרבנות הראשית ,ואחריו שימש בתפקיד הגאון רבי בן ציון חי עוזיאל
זכר צדיקים לברכה.
הראשון לציון הרב יעקב מאיר זצ"ל ,נולד בירושלים העתיקה בז'
אדר שנת תרט"ז  -וכבר בשנת תרמ"ב יצא בשליחות עדת הספרדים
לבוכרה ,ובשנת תרמ"ה לתוניס ולאלג'יריה כדי להרביץ תורה .בשובו
לירושלים נבחר לחבר ועד העדה הספרדית ,ונתמנה כדיין בבית הדין
שבראשות הגאון יעקב שאול אלישר ,היש"א ברכה שלימים כיהן
כ"ראשון לציון".

הרב גורן עם נשיא ארה"ב

בכ' אלול תרס"ו הוכתר ל"ראשון לציון" בטקס מפואר רב
משתתפים בביהכנ"ס ע"ש רבן יוחנן בן זכאי ,אך בשל חילוקי דעות
ויתר על משרתו בדרך של כבוד והוזמן לכהן פאר ברבנות סאלוניקי,
בשנת תרס"ז .רק בט"ז אדר א' תרפ"א ,עם ייסוד הרבנות הראשית
בארץ ישראל ,נבחר הרב יעקב מאיר לתפקיד הרב הראשי ו"הראשון
לציון" לעדות הספרדים בארץ ישראל – לצד הרב הראשי האשכנזי
הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל.
תקופת כהונתו נמשכה למעלה מ 18-שנים ובה פעל והחל מהקמת
הרבנות הראשית לישראל ועד ליום פטירתו ,נטל חלק נכבד בהנהגת
חישוב בכלל ובשיקום העדה הספרדית בפרט.

מסירות נפש לכלל ולפרט
בט' סיון תרצ"ט  1939נפטר הרב יעקב מאיר – הראשון לציון.
כבר בבחירות למועצת הרבנות השנייה ,בתרצ"ז ,נבחר הרב עוזיאל
כממלא מקום הראשון לציון .ואמנם בי' בתמוז תרצ"ט ,עלה הרב
עוזיאל לירושלים לשמש בתפקיד ה"ראשון לציון" .בתפקיד הרב
הראשי האשכנזי – כיהן אז הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל,
וכבוד גדול חלקו לו תושבי ירושלים ,רבניה ומנהיגיה ביום הכתרתו.
עם הקמת המדינה בה' באייר תש"ח  ,1948היה לרב הראשי הספרדי
הראשון של מדינת ישראל והמשיך בפעילותו הדתית והלאומית
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הגר"י נסים כיהן בתפקידו כרב הראשי לישראל – "הראשון לציון"
במשך כ 18-שנים ,עד ז' חשון תשל"ג .1972
ואכן ,אלה היו מעצבי דמותה של הרבנות הראשית בשנות תקומתה
הראשונות – שהמשיכו את מוסד הראשונים לציון בגאון ובעוז.

מתיר העגונות

הראש"ל הגאון רבי עובדיה יוסף בדרשה

במשנה מרץ – תוך שהוא רואה את החזון הלאומי הולך ומתגשם
לעיניו – להטביע את חותם הדת והחינוך היהודי בארץ ישראל ,מתוך
רדיפת שלום ,סובלנות ואהבת ישראל ללא קץ.
הגאון רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל זצ"ל ,היה אישיות תורנית ופעל
מתוך מסירות נפש בתחום המדיני כבתחום הדתי .לזכותו נזקפת
תרומה גדולה – הן בעיצוב דמותה הדתית של מדינת ישראל ,והן
במהלכים הדרמטיים של הקמתה בשנות הורתה ולידתה.
ביום ראשון כ"ו אלול הסתלק לעולמו ונטמן במרומי הר המנוחות
גבעת-שאול בירושלים ,לחלקת הרבנים .העם כולו ביכה את
הסתלקותו של גדול בתורה.

זוקף ראשם של ישראל
בתפקיד הראשון לציון הבא שימש הגאון רבי יצחק ניסים זצ"ל,
שבכ"ט שבט תשט"ו נבחר לכהונת הראשון לציון הרב הראשי
לישראל .יחד איתו כיהן כאמור הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג זצ"ל -
עד פטירתו בשנת תשי"ט.
אגב ,למרות שפעילות הרבנות הראשית לישראל כיום כוללת
מטבע הדברים פגישות עם ראשי דתות אחרות ,באותה עת ,בעת
ביקורו של האפיפיור בארץ בכ' טבת תשכ"ד  ,1964סירב הרב ניסים
לפגוש אותו .כל הנהגת המדינה התכוננה לקבלת הפנים הממלכתית
במגידו ,אך הראשל"צ סירב להגיע לשם ,בקבעו כי ירושלים היא בירת
ישראל ,ורק בה יש לפגוש את האפיפיור ,זאת בנוסף לעמדתו כי
ייווצר הרושם ,חלילה ,שמעמד הדת היהודית וראשיה נחותים ,ולכך
לא רצה לתת את ידו .בנוסף לכך ,האפיפיור סירב להחזיר לו ביקור
בירושלים כדרישתו.
"זקפת את קומתנו" ,כתבו ואמרו לו יהודים מכל רחבי העולם.
ואכן הרב ,בעמדותיו הנחרצות למען קודשי ישראל ,עמד לא אחת
באומץ רב :סירב להשתתף בעצרת זיכרון לנשיא חיים וייצמן ,משום
שנקבע לתאריך הלועזי של יום פטירתו ונערך ללא כל סממן דתי,
מנע חילול שבת במפעל הנייר בחדרה ,דרש שבאוניית "השלום" יהיה
רק מטבח אחד וכשר ,יצא בתקיפות כנגד שידורי הטלויזיה בשבת.
לחם בתקיפות כנגד מכירת חזיר .ויצא נגד תקנות הרישום של משרד
הפנים בסוגיית "ילדי רב סרן שליט".
לעומת זאת ,פסק כי "בני ישראל" מהודו ,הם חלק מהעם היהודי
ומותר להינשא להם .נימוקיו ההלכתיים פורסמו על ידו בספר "בני
ישראל" ועוררו פולמוס חריף .גם פסיקתו בעניין יהודי אתיופיה ,לפיה
יש לגיירם "גיור לחומרא" ,עוררה סערה ציבורית.
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אגב ,לימים ,כיהן מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל כראשון לציון
– והיה היחיד ,מתוך מוסד הראשונים לציון שהינו בן למעלה מ380-
שנה ,שזכה למנות את בנו תחתיו לתפקיד הנכבד – בעודו בחייו :הלא
הוא הרב הראשי הספרדי והראשון לציון הנוכחי ,הגאון רבי יצחק
יוסף שליט"א ,ברא כרעיה דאבוה ,הממלא את מקום אבותיו ויוצק
תוכן רב ונופך משלו ,לתפקיד הרם ,לתועלת כלל ישראל.
סדרת ספריו "ילקוט יוסף" החלה בשנת תשל"א  1971כהמשך
לפסקיו ודרכו של אביו הרב עובדיה יוסף ,תמיד הקפיד להיצמד
לשיטת אביו בפסיקת ההלכה והותיר את השם המקורי על כנו .אביו
הגר"ע זצ"ל עבר על כרכי הסדרה והעניק להן את הסכמתו .כמו אביו,
סגנון הכתיבה בפסיקותיו הוא בעיקר לפי פסיקותיו של מרן רבי יוסף
קארו.
כיום מונה הסדרה כ 40-כרכים כשחלקם נדפסו בכמה מהדורות,
ובכמיליון עותקים .ספרים אלו נחשבים לספרי יסוד בקרב חלקים
גדולים של היהדות הספרדית בארץ ובעולם ,וראו אור בשפות רבות,
בהן אנגלית ,צרפתית ,פורטוגזית ,הודית ,בוכארית ופרסית ,כאשר
במקביל לתרגום נותר גם הטקסט העברי המקורי .כמו כן יצאו בכתב
ברייל לעיוורים.
לפני כעשור החל לכתוב את סדרת הספרים "עין יצחק" ,שעוסקת
בכללי הפסיקה ומיועדת לתלמידי חכמים מובהקים .כמו כן כתב את
"שלחן המערכת" ,ספר תשובות בהלכה ומאמרים הדומה במתכונתו
לספר "שדי חמד".
הראשון לציון הרב הראשי לישראל הגר"י יוסף ,לא נח ולא שקט
בתפקידו ,וכדרכו של אביו מכתת רגליו יום יום להביא את דבר ה'
להמון העם ולקרבם לתורה בדרשותיו המתוקות המושכות רבים
הצמאים לשמוע את דבריו.
וחשוב להבין ,בית הדין הרבני הגדול הוא הלכה למעשה  -ערכאת
הערעור של מערכת בתי הדין הרבניים בישראל וללא כל יכולת ערעור
אחריו .בית הדין הגדול הוקם יחד עם הרבנות הראשית .בימי המנדט
הבריטי בהרכב בית הדין ישב לפחות אחד מהרבנים הראשיים,
פעמים רבות שניהם ,ורבנים נוספים מחברי מועצת הרבנות הראשית.
בראשית ימי המדינה היו בבית הדין שני הרכבים שכללו שני דיינים
ואחד מהרבנים הראשיים.
כיום ,עומד הראש"ל והרב הראשי הגאון רבי יצחק יוסף בראשות
בית הדין הגדול ,שנחשב לפסגת פעילותו .כאמור ,הראש"ל הגר"י
יוסף משקיע לילות כימים במציאת פתרונות להתרת עגונות  -כשאף
זכה להתיר כמה מהן אחרי עשרות שנות עגינות; במסגרת פעילות
בית הדין שהוא עומד בראשו נפתרו בעיות ממזרות ונידונו הלכתית
מעמדם של רבים אחרים שעמדו תלויים כשחרב הספק מרחפת על
ראשם .כחלק מפתרון העגינות הראש"ל פונה בעצמו למעגנים ,או
משגר שליחים שירצו את המעגנים וכך ב"ה ,מושגים גיטין ששנים
ארוכות התעכבו .הראש"ל אף מנחה את דרכם של הדיינים האחרים
מסביב לשעון ,ופסיקות בית הדין כולן ,יוצאות תחת ידיו האמונות.

מועצת הרבנות הראשית החליטה:

רוויזיה במערך השחיטה בחו"ל
על פי חוק הבשר מותר לייבא לישראל רק בשר כשר .לשם כך
מחויבים יבואני הבשר להעסיק צוותי שחיטה שהוסמכו ואושרו
על ידי הרבנות הראשית לישראל .צוותי השחיטה פועלים במשך
שתי עונות בשנה – עונת החורף שמתחילה מיד לאחר חג הסוכות
ומסתיימת בערב פסח ,ועונת הקיץ המתחילה מיד לאחר חג הפסח
ומסתיימת בערב ראש השנה.
אנשי צוות השחיטה מועסקים על ידי יבואני הבשר ,ובמשך כל
עונת השחיטה הם שוהים בחוץ לארץ ,בקרבת המפעל ,ללא בני
משפחותיהם – ומגוריהם וכלכלתם מסופקת על ידי יבואן הבשר
המעסיק אותם.
מצב זה עלול ליצור ניגוד עניינים בין תפקידו של צוות השחיטה
כנאמן הכשרות של הרבנות הראשית לבין תלותו הכמעט מוחלטת
ביבואן המעסיק אותו.
כדי למנוע את ניגוד העניינים ולנתק את הזיקה והתלות בין צוות

השחיטה ליבואן ,החליטה מועצת הרבנות הראשית לשבץ את
שלושת התפקידים הבכירים בצוות השחיטה שהם "ראש הצוות",
"בודק החוץ" ו"בודק הפנים" בדרך של הגרלה ,כך שלאופן פעילותם
במהלך עונת השחיטה ,לא תהיה כל השפעה על אפשרות שיבוצם
בעונה שלאחר מכן.
על מנת לשמור על איזון ועל זכותו של היבואן לבחור את עובדיו,
הוחלט כי יתר חברי הצוות היינו 'שוחטים -בודקי סכינים'' ,שוחטים',
ו'משגיחים' ,יבחרו על ידי היבואן ויאושרו על ידי הרבנות הראשית
לישראל.
עם זאת ,בחירת איש צוות שלא בדרך של הגרלה תוגבל לשתי
עונות שחיטה מתוך ארבע אצל אותו יבואן.
עם אישור הנהלים הדגיש הרב לאו שמדובר בהמשך המהפכה
שבה בכל מחלקה ומחלקה יהיו נהלים מסודרים ושקופים לטובת
הציבור"

זריזין ומקדימין

ברבנות הראשית לישראל מסכמים
בהצלחה את שנת השמיטה ומתחילים
להיערך לשנת השמיטה הבאה
מיד עם תום שנת השמיטה החלו ברבנות הראשית לישראל להפיק
לקחים ולהיערך לקראת שנת השמיטה הבאה שתחול בעז"ה בשנת
תשפ"ב .בפגישות משתתפים שר החקלאות ,מר אורי אריאל ובכירי
משרדו; נציגי משרד ראש הממשלה ומשרד האוצר וכן ממונה שמיטה
ארצי במשרד לשירותי דת ,מר אפרים אנטמן ובכירי הרבנות הראשית
העוסקים בתחום השמיטה.
במהלך ישיבות הסיכום  ,סקרו גורמי המקצוע בפני הרב הראשי,
הגר"ד לאו את פעילויות השטח שבוצעו בשנת השמיטה שעברה
ואת יישום ההנחיות ההלכתיות וציינו ,כי בהתאם להנחייתו ההלכתית
של הרב הראשי בוצעו שיפורים הלכתיים רבים וכך לראשונה מאז
קום המדינה ,לא בוצעה כל זריעה בארץ ישראל בידי יהודים וזאת על
פי פסקו של הרב קוק שפסק שגם על פי היתר המכירה אסור ליהודי
לבצע את מלאכת הזריעה .גורמי המקצוע ציינו גם שבשנה זו בניגוד
לשמיטות קודמות לא הורגש מחסור בסחורה וזאת לאור ההערכות
המוקדמת והתיאום המלא עם משרד החקלאות.
הרב הראשי ציין במהלך ישיבות ההערכות ,כי "ברוך השם
ובסייעתא דשמיא שנת השמיטה שחלפה עברה בהצלחה גדולה,
אך תמיד ניתן להוסיף ולשפר בדברים נוספים כדי לסייע לחקלאים

לעבור את השנה בצורה קלה יותר ,ומשום כך ,למרות ששנת
השמיטה הבאה תחול רק בעוד מספר שנים ,חשוב שמערכות
השמיטה והגורמים האחראיים יפעלו וייערכו זמן רב מראש".
בתום הישיבה סוכם להמשיך ולהיפגש מדי תקופה כדי לעקוב
מקרוב אחר המשך ההיערכות.
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מדוע יצא ה'חפץ חיים' בטריקת דלת ,ולכבוד מי עמד ה'חזון איש' בכל שעת דרשתו?

אזכרה
ימים
מקדם

כ

שם שכל יחיד ,קהילה ,עדה,
עיר ומושב זקוקים לרב  -כך גם
המדינה זקוקה לרבנות ראשית
ממלכתית שתהיה הסמכות
ההלכתית והרוחנית העליונה.
רבנות ,שהיא הכתובת המרכזית לבירור ולליבון
שאלות מהותיות העולות בחיי המדינה  -ותפקידה
להדריך ולכוון בדרך הטוב את כלל ישראל והציבור
כולו.
"הרבנות צריכה לעמוד על מרום הפסגה של
תחיית האומה ולהיות עמלה עם הציבור בכל פינות
החיים של הבניין והיצירה הלאומית ,הרבנות זה הכוח
החשוב אשר יצר תמיד את דעת הקהל בישראל ,זה
הכוח הנעלה שהחזיק את נשמת האומה ועורר
אותה לחיים שלמים ומתוקנים .הרבנות תשפיע
ע"י השתדלות מתמדת לקרב את הלבבות ולהכניס
רוח של שלום בין כל הסיעות והמפלגות ולחיזוק

מתרפ"א ועד תשע"ו 95 :שנה לאחר היווסדה של הרבנות
הראשית לישראל כגוף העליון הבלעדי שבסמכותו נתונה
הדת בארץ ישראל ,שבים אנו אל אבן היסוד ,הימים
הראשונים של הקמת הרבנות הראשית לישראל בידי
הראי"ה קוק זצ"ל > ההיסטוריה של מי שכיהנו ראשונים
כ"מרא דארעא דישראל"
רפאל שילר

הרבנות
הראשית

שנה

פ"א  -תשע"ו
תר
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הרבנות
הראשית

שנה

פ"א  -תשע"ו
תר

בהכנסת ספר תורה במשטרה

ראשי עם קודש .הרבנים הראשיים בכינוס אלפים מישראל

הרה"ר הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג נושא נאום בירושלים

הראש"ל עם חיילי צה"ל

הרבנים הראשיים עם ראש הממשלה
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התורה וכבודה על אדמת הקודש ובכל העולם כולו" .את
הדברים הללו כתב הגאון הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ"ל
הוגה ומייסד הרבנות הראשית לישראל שהיטיב להגדיר את
תפקידי הרבנות ואחריותה בבואו לכוננה.
ואכן ,עד עצם היום הזה  -כאשר הרבנים הראשיים נבחרים
בהתאם לחוק ע"י האסיפה הבוחרת אחת לעשר שנים והם
משמשים לסירוגין במשך מחצית מהתקופה כנשיא מועצת
הרבנות הראשית ומחצית מהתקופה כנשיא בית הדין הרבני
הגדול – צעדו בדרכו ולאורו של מייסד הרבנות הראשית
הלכה למעשה ,כל הרבנים הראשיים לישראל.
וכך ,לא ניתן לסקור ולמצות את מכלול הנושאים בהם
מטפלים הרבנים הראשיים והרבנות הראשית בכתבה אחת
או בגיליון אחד ,אך די יהיה אם נזכיר את פעלה של הרבנות
הראשית ,על קצה המזלג :הנהלים המסודרים והפיקוח
בנושאי כשרות על מוסדות ציבור ,אולמות אירועים ,קייטרינג,
בתי מלון מסעדות ,רשתות שיווק ,תעשיה וחרושת ,הפיקוח
על המשחטות השוחטים והאיטליזים ,שחיטת חו"ל ,כשרות
מוצרי המזון והבשר המיובאים ,מצוות התלויות בארץ,
הפיקוח על בתי אריזה ומטעים ,הפיקוח על הונאה בכשרות,
נושא הבחינות לכושר לדיינות ,לכושר לרבנות ,למוהלים,
לשוחטים והסמכתם ועוד כהנה וכהנה.

הרבנות הראשית משמשת לגבי
הגולה לא רק כסמכות רוחנית בשאלות
הלכתיות ,אלא מהווה גם מרכז מידע
לכל הקהילות היהודיות ולכל הגופים
הנותנים כשרות בעולם

הרבנים הראשיים מופיעים בכל פינה ופינה בארץ – בפני ציבור
גדול ומגוון דתי כחילוני – בנושאים הבוערים העומדים על סדר יומנו
הלאומי :דת ומדינה ,קירוב לבבות ,מעמד האישה ,האלימות במשפחה,
האחריות ההדדית ,הדאגה לנצרך ולזולת ,שבת ועוד נושאים שהזמן
גרמן ,כמו שמיטה ,מכירת חמץ בערב פסח ,הדלקת נרות חנוכה ועוד.
הרבנות הראשית משמשת לגבי הגולה לא רק כסמכות רוחנית
בשאלות הלכתיות ,אלא מהווה גם מרכז מידע לכל הקהילות היהודיות
ולכל הגופים הנותנים כשרות בעולם.
לצד זאת ,מקיימים הרבנים הראשיים אירועים מיוחדים בנוכחותם
בפני חיילי צה"ל  -בבסיסיהם ,הם משתתפים באירועים ממלכתיים
רבים ,ומוסרים הרצאות בפני תלמידים ובתי ספר .ביקוריהם של הרבנים
אצל פצועי צה"ל ופעולות האיבה וניחום המשפחות השכולות יוצרים

תמיד התרגשות רבה .הופעות בפני פורומים בינלאומיים בנושאי :יחסים
בין-דתיים ובין-עדתיים ,נושאים ערכיים ומוסריים ,איכות הסביבה,
אחריותם של מנהיגי הדתות כלפי צאן מרעיתם וכלפי העולם כולו.
פגישותיהם של הרבנים עם מנהיגי הדתות – מוסלמים ונוצרים –
מהארץ ומהעולם מסייעות להפגת מתחים ולקרוב הלבבות והשלום.
נציגי הרבנות הראשית לישראל קיימו סדרת מפגשים עם נציגי הותיקן
במסגרת דיאלוג בין דתי מתמשך המתקיים בין הרבנות הראשית
לישראל לותיקן .לשם דוגמא ,כך מתקיימים מפגשים קבועים עם
הארכיבישוף מקאנטברי ונציגיו .מפגשים עם אימאמים מוסלמים
בכירים ביותר מהאזור ומרחבי העולם וכן עם נציגי ההינדים .כל
המפגשים נערכים בתאום ובברכת משרד החוץ .מפגשים אלו הובילו
לחתימת מסמכי הבנות היסטוריים בעלי חשיבות רבה מאד.
הרבנים הראשיים מייצגים את מדינת ישראל בכנסים ואירועים בין
לאומיים רבים ברחבי העולם .לא נגענו כלל בסקירה זו בנושא הדיינות
ואחריותם הרבה של הרבנים הראשיים לישראל בכהונתם הרמה
כראשי מערכת בתי הדין הרבניים בישראל ,וכדיינים בבית הדין הרבני
הגדול .כיוון שביריעה זו – נעמוד על ראשית ימיה של הרבנות הראשית,
הקמתה והיחס של גדולי הדורות הקודמים זי"ע כלפיה.

ימי בראשית
בשנת תרס"ט נפטר הגאון רבי שמואל סלנט ,שהיה רבה של ירושלים
במשך שבעים שנה ואישיותו האצילה מרוחה על ההנהגה הציבורית
בעיר .בשנותיו האחרונות ניכרו בו סימני חולשה ,ולכן הזמינו ראשי
הציבור בירושלים את הרב אליהו דוד רבינוביץ תאומים זצ"ל (האדר"ת),
שהיה חותנו של הגרא"י קוק ,שיעסוק בכל ענייני הרבנות השוטפים.
אך ,האדר"ת נפטר שנתיים לאחר עלותו על כס הרבנות ,כאשר רבי
שמואל סלנט זצ"ל עדיין חי .בימים ההם עלה לירושלים הגאון רבי חיים
ברלין ,בנו של הנצי"ב מוולוז'ין ,וכאשר נפטר רבי שמואל סלנט ,מילא
רבי חיים ברלין את מקומו כרב בפועל .הוא היה גם נשיא הוועד הכללי,
אך לא חתם בתואר רב ראשי ,אלא רב בלבד.
מלחמת העולם הראשונה פרצה בתרע"ד ,ורבי חיים ברלין נפטר
בשנה שלאחר מכן .העולם היה סגור ומסוגר; השנים  -שנות חירום,
ובכל החיים הציבוריים היהודיים השתררה עזובה רבה .הדעת לא הייתה
נתונה לשינויים ,ומשום כך לא הביאו רב חדש לכהן כרבה של ירושלים.
את תפקידי הרבנות מילאו בתי הדין של הפרושים ושל החסידים.
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הראשון לציון בעיר העתיקה עם רב הכותל הגר"ש רבינוביץ

מצב בלתי ברור שרר גם בקרב הרבנות הספרדית .הרב יעקב שאול
אלישר ,החכם-באשי הספרדי ,נפטר לפני ר' שמואל סלנט .לממלא
מקומו נבחר אמנם הרב יעקב מאיר ,אבל רוב החכמים הספרדים
התנגדו לו וצידדו ברב חיים אלישר ,בנו של החכם באשי הקודם.
בחירתו של הרב יעקב מאיר הייתה זקוקה לאישור החכם באשי
בקושטא ,הרב משה הלוי ,שהיה משמש בתפקיד זה בפועל והיה
מקובל אצל הסולטן עבדול חמיד .בגלל התנגדות החכמים הספרדים
היסס הרב הלוי לאשרו .בסופו של דבר הושגה פשרה :הרב יעקב
מאיר יכהן בסאלוניקי ומשרת הרבנות הספרדית בירושלים תישאר
פנויה.
מקושטא נשלח הרב אליהו פניז'ל כדי לקיים את הבחירות
בירושלים (בכל חצי שנה היו שולחים רב אחר לנהל את הבחירות)
הוא נשאר בירושלים וניהל את ענייני הרבנות.
בספר "הרבנות הראשית לישראל  -שבעים שנה לייסודה",
בעריכת איתמר ורהפטיג והרב שמואל כ"ץ ,מופיעה שיחה
מונומנטאלית שקיימו עם הרב שמואל אהרן שזורי ,ששופכת אור
על אותה עת .הדברים מובאים כאן – להלן ומעט לעיל – כלשונם,
תוך קיצור ושינויי עריכה קלים.
כאשר נסתיימה מלחמת העולם הראשונה שוב נתעורר הצורך
במינוי רב לירושלים .בינתיים נוסד ועד רבנים משותף לאשכנזים
ולספרדים .הרב דיסקין נבחר לנשיא הכבוד של הוועד; הרב חיים
אלישר – יו"ר ,הרב צבי פסח פרנק – סגן נשיא ,והרב זוננפלד – גזבר.
הוועד לא החזיק מעמד זמן רב ,ושוב נשארה ירושלים ללא סמכות
רבנית עליונה ,דבר שפגם מאוד בכבודו של הציבור היהודי.
כאשר גנרל אלנבי נכנס במצעד פאר אל העיר העתיקה ,בכ"ד
כסלו תרע"ח ,עם סיום מלחמת העולם הראשונה ,לא היה רב שיקבל
אותו בשם העדה היהודית .בתוך חלל ריק זה הופיעו שני רבנים
והציגו עצמם כרבני העיר.
הרבנים נצרכו להתמודד גם עם בעיות דחופות ,שדרשו את
הכרעת הרבנות ,כגון שאלת ההתגייסות ללגיון העברי .הדרישה
להקים רבנות מסודרת ומוכרת על ידי כל הציבור ,נשמעה מכל עבר.

מחפשים כתובת

הגאון רבי דוד לאו במפגש עם רבני הקהילה האתיופית
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ד"ר חיים ויצמן כינס אסיפה גדולה של רבני ירושלים בישיבת "עץ
חיים" .למזכיר האסיפה נבחר הרב שמואל אהרן שזורי( .בדרך כלל
שימש כמזכיר ועד הרבנים הרב ישראל פורת ,וכסגן מזכיר שימש
ר' משה בלוי) .באסיפה זו השתתפו רבנים וראשי ישיבות .ד"ר ויצמן
הופיע בנאום שתוכנו היה" :תנו לי כתובת של רבנות!" הוא הדגיש
שהוא מעוניין ברבנות מסודרת .באותה אסיפה יצא הרב יחיאל
מיכל טיקוצ'ינסקי בקריאה "תן לי את יבנה וחכמיה" ,שמשמעותה
המעשית הייתה הוצאת מוסדות התורה מהשפעת ועד הצירים.
באותו זמן התארגן ועד הקהילה העברית בירושלים ואף בו עלתה
התכנית להקים משרד רבנות .ועד הצירים מצא גם מקורות כספיים
לממן את המשרד הזה .כחברי המשרד נבחרו שמונה רבנים :ארבעה
אשכנזים וארבעה ספרדים .הרבנים האשכנזים באו מבתי הדין:
שניים מבית הדין של הפרושים ושניים מבית הדין של החסידים .גם
מזכירים נבחרו שניים – הרב ש"א שזורי והרב יוסף חי פניז'ל .משרד

"תנו לי כתובת" .מליאת הכנסת מארחת את הרבנים הראשיים לישראל דאז

זה ,שנוסד בי"ג בטבת תרע"ט נקרא" ,משרד הרבנים המאוחד לעדת
ישראל בירושלים".
בפרוטוקול שנשאר מהישיבה הראשונה של משרד הרבנות אנו
קוראים את תפקידיו" :המוסד הזה יהיה הרפרזנטט של היהדות הארץ-
ישראלית .לידו יפעל בית הדין לערעורים .משרד הרבנות יאשר פסקי
דין שיש להוציאם לפועל על ידי הממשלה" .מושב משרד הרבנות היה
בקומה העליונה של בית היתומים הספרדי.
נשיא משרד הרבנות מצד האשכנזים היה הרב דוד ליפמן זצ"ל .באסיפה
ראשונה של המשרד דנו בחילול השבת של בעלי חנויות יהודים ,במכירת
גבינות ללא הכשר ובהצעה לקיים הספד לחללי הפרעות בפולין .באחת
האסיפות שלאחר מכן דן משרד הרבנות במכתב שנתקבל מהסתדרות
המזרחי ובו ביקשה לנקוט צעדים נגד מאכלות אסורים בגדוד העברי.
הוחלט להזמין לישיבה את הרב שמעון גרייבסקי ,הרב הצבאי של הגדוד.
באסיפה אחרת החליט הוועד לבקש מהרב קוק זצ"ל ,שהיה אז בלונדון,
לייצגו באסיפת השלום הכללית שהתקיימה באותם ימים..

יסוד היסטורי
אסיפת היסוד של הרבנות הראשית לישראל נקראה ליום י"ד באדר
א' תרפ"א .הנציב סמואל נתן תוקף רשמי למעמד האסיפה בעיתון
הרשמי .הוא עצמו בא לאסיפת היסוד שהתקיימה בבית חפץ שבשכונת
הבוכרים ,ואף פתח אותה בנאום חגיגי .היועץ המשפטי נ' בנטוויץ נבחר

הגאון רבי דוד לאו בוועידה בארה"ב

בפרוטוקול שנשאר מהישיבה הראשונה
של משרד הרבנות אנו קוראים את תפקידיו:
"המוסד הזה יהיה הרפרזנטט של היהדות
הארץ-ישראלית .לידו יפעל בית הדין
לערעורים .משרד הרבנות יאשר פסקי דין
שיש להוציאם לפועל על ידי הממשלה"
עולם הרבנות  /פסח תשע"ו
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ליו"ר האסיפה .הרב קוק נרתם מיד לעבודת הייסוד ועזר הרבה,
ולידו הרב י"ל פישמן (מימון) .האסיפה נמשכה שלושה ימים,
ובמשך כל הזמן לא נח הרב קוק אף לרגע .לפני האסיפה עמדה
דרישה לצרף לרבנות הראשית גם נציגים חילוניים ,אולם הרב קוק
התנגד לכך בתוקף.
אחר כך הוצע לצרף שלושה נציגי ציבור במעמד דעה מייעצת
בלבד .הצעה זו נתקבלה ,אלא שברבות הימים נתבטל עניין
היועצים בכלל .בבחירות שהתקיימו נבחר הרב קוק פה אחד כרב
ראשי אשכנזי .לגבי הרב הראשי הספרדי הייתה הצבעה חשאית.
המועמדים היו השניים .הרב יעקב מאיר והרב בן-ציון מאיר חי
עוזיאל .על חודו של קול ,נבחר הרב יעקב מאיר כרב ראשי ספרדי
ראשון.
חברי המועצה הראשונה של הרבנות הראשית היו ,מלבד
הרבנים הראשיים :הרב צבי פסח פראנק ,הרב יונה ראם והרב פישל
ברנשטיין ,נציגי האשכנזים ,והרב בנימין אלקוצר ,הרב בן-ציון
קואינקה והרב אברהם פילוסוף ,נציגי הספרדים .חברי המועצה
ייסדו שני בתי דין ,האחד בית דין רגיל והשני בית דין לערעורין.
בערעור היו יושבים גם חברי בית הדין של האינסטנציה השניה.
בבית הדין הגדול ישב כנשיא הרב קוק או הרב יעקב מאיר.

איש האשכולות
הגאון רבי דוד לאו במשחטה

הראש"ל הרב הראשי לישראל בביקור פצוע בבית החולים

למעשה ,הרב קוק בקש לראות ברבנות הראשית הנהגה רוחנית
כוללת ליישוב בארץ-ישראל ולעם ישראל בכל רחבי התפוצות.
הקמת הרבנות לוותה בתקווה גדולה להתחדשות בהלכה .בהתאם
לתפישתו ,היה הרב קוק מעורב ככל יכולתו בסוגיות חברתיות,
לאומיות ופוליטיות הקשורות לחיי היישוב ,כגון עבודה עברית,
חקלאות ,עלייה ,ביטחון ,ועוד .בהתאם לשאיפות אלה ,פעלה
הרבנות לעצב את החיים היהודיים ביישוב וטיפלה בנושאי עבודה
בשבת ,רישום נישואין וגירושין ,כשרות ,מינוי רבנים ,דיינים
ושוחטים ,והקמת מועצות דתיות לצורך שירותי דת בכל הקהילות
בארץ.
ואולם ,למרות המינוי הבלתי מעורער לכאורה ,לימים ביקש
השלטון המנדטורי בפלשתינה-א"י ,להעניק לרבנות עצמאות
חלקית בלבד .כלומר הרבנות הראשית היא המייצגת בפועל
של הקהילה היהודית ,אך עם זאת היו נושאים שבהם לא קיבלו
השלטונות את עמדת הרבנות.
אך בל נתעלם מן העובדה כי כנגד הרב אברהם יצחק הכהן קוק
והמוסד האדיר שיצר עמדו כמה וכמה מתנגדים גם מהצד היהודי
של המפה .חוגים חרדים שלא קיבלו את מרות הרבנות הראשית,
כשכמה דואב ,הללו עמדו שכם אחד לצד חוגים חילוניים עמדו
נגד הרבנות ורצו לראות בה גוף המשיב רק לפונים אליו .הציבור
החילוני-ציוני לא קיבל את עמדתו של הרב קוק בדבר מעמדה של
הרבנות .בעיני ציבור זה ,מוסד הרבנות לא היה עליון וגם לא שווה
ערך למוסד ההנהגה החילוני-פוליטי .אולם ,גם אז הייתה הבנה
רחבה בקרב ציבור זה ,שאין הם יכולים לצאת כנגד הרבנות ,מכיוון
שההכרה של מוסד הרבנות בתנועה החילונית הייתה חשובה
הן למטרות פוליטיות חיצוניות והן למטרות פוליטיות פנימיות.

בעיניהם ,תפקידיה של הרבנות היו צריכים להסתכם בהענקת שירותי
דת.
כאמור ,אף כי רוב הציבור הדתי עמד מאחורי הרבנות הראשית,
קבוצה קטנה הביעה התנגדות ,מסיבות אחרות ,לרבנות הראשית.
בראש המתנגדים עמדו הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד והגאון רבי יצחק
ירוחם דיסקין ,וההתנגדות זאת יחד עם התנגדות למינויו של הרב קוק
לרבה האשכנזי של ירושלים הובילה להתפרדות מהקהילה הדתית
של ירושלים ,והקמת העדה החרדית כעדה יהודית נפרדת .התנגדותם
למעמדה של הרבנות נבעה הן מהתנגדות עקרונית לרבנות ראשית
כלל-ארצית ,והן מחששם ממיסוד קשר שוטף בין הממסד החילוני
לרבנות ,אשר עלולה להביא לידי התערבותו בחינוך ובהלכה הדתית.
ואולם ,כל זה לא פגע כהוא זה במעמדו של הראי"ה קוק – ובראייתו
הרחבה הבאה לידי ביטוי בדורנו אנו ,על מפעל החיים שהקים ,המהווה
אור ליהדות כולה ,חרדית ,דתית וחילונית .כדי להבין את מעמדו של
הראי"ה קוק מול זרמים אחרים שמיאנו תחילה להכיר בנצרכותה
ובדחיפותה של הרבנות הראשית ,כדאי להציץ אל יחסם המופלא של
גדולי ישראל בדור ההוא אל מי שכונה 'מרא דארעא דישראל' אפילו
על ידם .ה'אמרי אמת' מגור כינהו בכתביו 'איש האשכולות' ,ורבנים
חסידיים בירושלים הסבו אצלו ל'טישים' ארוכים ,שדברי תורתו נשפכו
בהם כמים.
גם מהצד הלא-חסידי של מפת ההתיישבות בארץ הקודש ומחוצה
לה  -ידע הרב קוק הערכה עצומה .נעמה גרין באתר 'הידברות' מספרת
על דברים רבים שלא ידענו על אישיות של הרב קוק ,ביניהם היא מונה
את הדברים דלהלן:

הרב לאו במפגש עם עורכי בחינות הרבנות

הראש"ל הרב הראשי לישראל בסיור מול חומות ירושלים
הרב לאו בכנס צוותי שחיטה
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הראש"ל הרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף עם תלמידי ישיבה

הראש"ל הרב הראשי לישראל בסיור בשטח

הרבנות
הראשית

אישיותו של הרב קוק וידיעותיו בתורה זכו להערכה רבה
אצל הרבנים מרוב הזרמים השונים .בין מחליפי המכתבים
עמו (מהם שהתנגדו לשיטתו והשקפתו אך ראו בו אחד
מהגדולים) :ה"חזון איש" ,הרב חיים עוזר גרודזינסקי ,הרב
נפתלי צבי יהודה ברלין ,הרב חיים סולובייצ'יק ,בנו הרב
יצחק זאב סולובייצ'יק ,האדמו"ר מגור רבי אברהם מרדכי
אלטר ,הרב איסר זלמן מלצר ,הרב שמשון אהרון פולנסקי,
הרב יוסף חיים זוננפלד ,האדמו"ר מחב"ד הרב יוסף יצחק
שניאורסון ,הרב אהרון קוטלר ,הרב נתן צבי פינקל ,הרב
ירוחם ליבוביץ ,הרב ברוך בר ליבוביץ ,הרב יהודה מאיר
שפירא ועוד רבים.
ה"חפץ חיים" עזב את הכינוס הראשון של אגודת ישראל
(בתרפ"ג) בטריקת דלת ,לאחר שבישיבת הפתיחה השמיע
אחד הרבנים דברי פגיעה ברב קוק ,ואז זעק החפץ חיים:
"פגעו במרא דארעא דישראל! מען דארף קורע זיין (תרגום
מיידיש :יש לקרוע קריעה)!" הוא חזר בכעס לאכסנייתו
וסירב לחזור להמשך הכינוס ,וכן סירב ללחוץ את ידיהם
של בני המשלחת הירושלמית ואמר להם" :לאלה שעושים
מחלוקת נגד רבה של ירושלים איני נותן שלום!" והוסיף:
"דעו לכם כי הוא קדוש וטהור ,וכל הנוגע בו לא יינקה".
ה"חזון איש" פנה אליו בפנייה 'הוד כבוד מרן שליט"א',
תואר שבו השתמש החזון איש ,מלבד ביחס לרב קוק ,רק
לגדולים ביותר בעיניו .בהנחת אבן הפינה לישיבת "בית
יוסף" בבני ברק עמד החזון איש במשך כל נאום הברכה
של הרב קוק ,כבוד שלא נתן לגדולי תורה אחרים שדיברו
שם .לשואלים מדוע לא ישב ,הוא ענה" :די תורה שטייט!"
(מיידיש" :התורה עומדת!").
מול ההתנגדות ,קמו מצדדים רבים ברבנות הראשית,
שהיו רבים בהרבה ,מאלו המתנגדים לה :הגאון רבי צבי
פסח פרנק ,רבה של ירושלים ,התבטא בימי הקמתה של
הרבנות הראשית" :רב טוב צפון בסידור זה בייחוד כלפי
פנים ,מי אינו יודע את התוהו ובוהו השורר כאן בענין
הרבנות שהיתה לחומה פרוצה .כל מי שחפץ ליטול את
השם בא ונוטל".

רב פעלים
וכך ,עמד הרב הראשי הראשון ,רבי אברהם יצחק הכהן
קוק כחומה בצורה מול עוכרי הדת שביקשו להשכיח
את התורה מכלל ישראל ,ולהעניק לעם היושב בציון
– ובהמשך ,כלפיד אור לגולה כולה – מנהיגות יהודית
שורשית שהסמכות העליונה מול גורמי השלטון והממשל,
בידה.
בכל שדרות ישראל .הראש"ל הרב הראשי לישראל בשמחה משפחתית לצד
רבני העדה הספרדית
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אחר פטירתו ,נבחר הגאון רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג  -בי"ז
בכסלו תרצ"ז  -לרבה הראשי של ארץ ישראל .נאמן לדרכו של
קודמו ,הרב הרצוג התערב בנושאים מדיניים נחוצים .כך למשל,
בעת מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט יצא בקריאה ,יחד עם הראשון לציון,
הרב יעקב מאיר ,להקפיד על מדיניות ההבלגה ולהימנע ממעשי
נקם.
מאוחר יותר ,בתרצ"ט ,היה בין המשתתפים בועידת השולחן
העגול בלונדון .לאחר כישלונה ,כאשר יצא הספר הלבן השלישי,
שהגביל את ההגירה היהודית לארץ ישראל ואת רכישת הקרקעות
בידי יהודים ,הזהיר הרב הרצוג "כי הספר הלבן עלול לדרבן את
הערבים ולהפוך לספר אדום ואף לספר שחור" וקרע אותו בהפגנה
פומבית .לזכותו רשומה גם הקמת 'ועד הישיבות'  -ארגון הגג של
הישיבות הגבוהות בארץ ישראל שעמד בראשו ,מאז הקמתו בשנת
תש"א.
בתקופת מלחמת העולם השנייה והשואה פעל הרב הרצוג
להצלת יהודים .נפגש עם נשיא ארצות הברית ,פרנקלין דלאנו
רוזוולט ,ותבע ממנו להציל יהודים ולהפציץ את מחנות ההשמדה.
לאחר המלחמה ,בשנת תש"ו ,יצא למסע ברחבי אירופה כדי לשכנע
את ניצולי השואה לעלות לארץ ישראל .במהלך המסע נפגש עם
מדינאים שונים ועם האפיפיור פיוס השנים עשר ,ממנו ביקש
להחזיר לחיק היהדות את הילדים היהודים מהמנזרים שבהם
הוסתרו כדי להציל את חייהם ,אך נענה בכתף קרה .עקב כך פעל
באופן אישי וכיתת רגליו ממנזר למנזר ,כדי להוציא את הילדים
היהודים מן המנזרים.
הרב הרצוג נפטר בי"ט בתמוז תשי"ט .וביום ד' ניסן תשכ"ד כיהן
תחתיו הרב איסר יהודה אונטרמן זצ"ל ,שנודע כאיש פסיקה ללא
חת.
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הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו מניח תפילין לילד מחינוך מיוחד המניח תפילין
בפעם הראשונה בחייו

הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו נואם בכנס משגיחים

"לימים כיהן הגאון הרב ישראל מאיר לאו – כיום ולפנים רבה הראשי
של תל אביב -יפו – כרב הראשי לישראל ואף זכה לראות את בנו
עולה על כס הרב הראשי וממלא את מקום אבותיו בגאון :הלא הוא
הרב הראשי לישראל ,הגאון הרב דוד לאו שליט"א שחיבר והוציא
לאור עולם את ספרו "משכיל לדוד" וערך ספרי הלכה ותלמוד
נוספים .בנוסף לתפקידו כרב ראשי ,משמש הגר"ד לאו גם כדיין
בביה"ד הגדול ונודע כדיין הפותר את מקרי העגינות המורכבים
ביותר"
רבים רואים בו רב המזכיר את דמותו של אביו והחן אשר הוצק
בשפתותיו ,וממשיך שושלת רבנית וותיקה מצד משפחת לאו
המעטירה – זה למעלה משלושים דורות ,בן אחר בן וכמי שמייצג
נאמנה את מורשת סבו הגדול הרב יצחק ידידיה פרנקל זצ"ל ,רבה
של תל אביב שהיה ידוע בפרקטיקה ההלכתית שלו שנשענה על
מסורת אבות וההלכה הצרופה.

הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו נואם בכנס ועידה לקבורה
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מדוע התלונן בית החולים על סיבוכי ברית מילה רבים

וכמה אונאות כשרות נחשפות בשנה?

רבים
את
ריבנו

ה

סבב בבנין הרבנות הראשית
על מבואותיו ,מחלקותיו
ואנשיו מותיר רושם עז
ותחושה מרתקת .כשרואים
את התנועה הרוחשת ,את
העבודה הרבה והאנשים שמתרוצצים ממקום
למקום ,ניתן רק לייחל לעצמינו שנזכה לקבל רק
הצצה ,מבט חטוף ,אל נבכי האתגרים העומדים על
סדר יומה .על מה ,למען השם ,עובדים כל אותם
אנשים מידי יום? מה הצורך בכה הרבה כח עבודה,
שעל אף היותו כח רב יש אומרים שעדיין אינו
מספיק לצרכים הרבים?
אבל העיקר ,לפחות מבחינתי ,היה בהתוודעות
לשלל נושאים ומגוון תפקידים שאינם תופסים
כותרות בעיתונות ובתקשורת ונעשים להם אי שם
בין הקומות בבניין 'בית הרבנות הראשית לישראל'
השוכן בכניסה לבירה.

מאות אלפי טונות בשנה .הרב יעקב
סבג ,מנהל אגף הכשרות

שבעים מיליון ק"ג בשר בקר כשר מיובא ארצה מידי
שנה בפיקוח הרבנות הראשית ,אלפי נבחנים מידי שנה
להסמכה לרבנות ואלפיים יבואנים משחרים לפתחה של
מחלקת הייבוא >> הצצה לכמה מחלקות ברבנות הראשית
ששופכת אור על העבודה המרובה המתרכזת בבניין אחד,
מעט עובדים והרבה עמל ויזע >> סיור צבעוני
יעקב פלבינסקי
צילום :שלומי כהן
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"אין ספק שה'להיט' החדש הוא יבוא
בשר מפולין .הוא טרי יותר ,זול יותר,
מהיר יותר וגם בריא יותר כיון שהבשר
שם פחות מוזרק .חיי המדף שלו
ארוכים יותר וההובלה קלה יותר"

בחרדת קודש מול רבני דור העתיד .הרב רפאל מזרחי ,מנהל מחלקת הבחינות

נסענו כדי לראות מקרוב איך הם פני הדברים וכיצד הם מתרחשים
בפועל .לא התאכזבנו.
הראשון שקיבל את פנינו היה אדם נפלא המכהן בתפקיד דובר
וממונה יח"צ ברבנות הראשית ,דניאל בר ,שמאז הגענו נכח עמנו
וסייע באיתור הדמויות אותם ראיינו ודרכם ניסינ להתחקות אחר
פעליה הכבירים של המעצמה הרוחנית העליונה של עם ישראל בארץ
ובתפוצות – הרבנות הראשית לישראל.

כשרות ללא פקפוק
לפעמים ניתן היה לתהות עבור מה נדרש סדר גודל שכזה עבור
גוף כמו זה של הרבנות ,האם אין מדובר בבירוקרטיה כבידה ,עומס
מיותר? התשובה לא אחרה לבוא על ידי הרב יעקב סבג שליט"א ,מנהל
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אגף הכשרות הארצי מטעם הרבנות .מסמך שנחשף לעינינו בלשכתו
פירט את מבנה אגף הכשרות שמכיל לא פחות מ 12-מחלקות שונות
החל ממחלקת ביקורות כשרות ,מחלקת יבוא ,תעשיה וחרושת,
מלונות ואולמות ,ממשיך במחלקת משחטות ,מוסדות רפואיים ,בתי
מטבחיים ,מאפיות ,קונדיטוריות וקייטרינג וכלה בזרעים  -מצוות
התלויות בארץ ואף מחלקה פעילה ורוחשת של אכיפת ההונאה
בכשרות.
על כל זאת מוסיף הרב סבג ושוטח באזנינו את מערך האכיפה
והביקורת העצמית ,ומחלקה דומיננטית מאד כיום – מחלקת שחיטות
חו"ל.
כשמדברים על שחיטה בחו"ל צריך להבין שמדובר בהיקפי ענק .כ-
 70,000טונות של בשר בקר מיובאים מידי שנה לארץ ממדינות שונות.

חישוב קטן הביא אותנו לנתון מדהים לפיו אדם בישראל צורך יותר
מעשרים ק"ג בשר בשנה .לשמע הפליאה הסביר הרב שגם "אינם
יהודים" דהיינו ,המוסלמים ובני דתות אחרות בארץ סומכים על
השחיטה היהודית וקונים דרכה בלבד ,כולל עופות.
> מהו המענה מצד הרבנות שהוא גוף ניטרלי ,על ההבדלים
ההלכתיים שבין האשכנזים הפוסקים לפי הרמ"א ,לבין הספרדים
הפוסקים כדעת ה"בית יוסף" ,האם ניתן לרצות את כולם?
"גישת הרבנות הראשית היא לפסוק כדעת מרן ה"בית יוסף" בכל
הנוגע לכשרות .שיטת מרן השו"ע בכל מקרה מחמירה יותר ברוב
הדברים משיטת הרמ"א".
> המגמה בכשרות באופן כללי בהתייעלות מתמדת או שמבחינתכם
הנושא במיצוי?
הרב מחייך ומשיב כי כמובן שזקוקים לשיפור תמידי וב"ה המגמה

היא חיובית והשינויים הם לטובה .המערכת לומדת את עצמה
ומתייעלת מיום ליום.
> מה הם האתגרים הגדולים העומדים בפניכם כיום?
"אין ספק שה'להיט' החדש הוא יבוא בשר מפולין .הוא טרי יותר,
זול יותר ,מהיר יותר וגם בריא יותר כיון שהבשר שם פחות מוזרק.
חיי המדף שלו ארוכים יותר וההובלה קלה יותר והיא מתבצעת
בעיקר באמצעות כלי רכב ומעט הובלה ימית .ה'טרנד' הזה טומן
בחובו אתגרים חדשים למערכת הכשרות החל מהשוחטים ואכיפתם
וכלה בפתרונות יצירתיים של הרבנים הראשיים להתמודד עם בג"ץ
ולהגיע לדרך האמיתית והכשרה .אחריות כבדה מאד".
לסיום ממתיק לנו הרב סוד שהרבה גופי כשרות כולל אלו שידועים
בהחמרה גדולה -עובדים עמם בשיתוף פעולה מלא הכולל מפגשים
וגיבוש צוותים.

יעלה ויבוא
מידי דברנו בנושא הכשרויות לא יכולנו לדלג על מפגש עם הרב
יצחק ארזי ,מנהל מחלקת יבוא.
הוא קיבלנו בחמימות ובהומור" :אני יחסית חדש כאן ברבנות",
אמר" .רק עשרים ושתיים שנה" ...הוא החל את תפקידו כאן בימי
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בכור המבחן
מחלקת הבחינות ברבנות הראשית הינה היחידה המוסמכת להעמיד את רבני דור
העתיד >> הצצה לעולם מופלא של רבני הדור הבא
אין זה סוד שתלמידי חכמים רבים מכל הקהילות אפילו
השמרניות ביותר מגיעים מכל קצוות הארץ למיקומים הנקבעים
מראש פעמיים בשנה ,משלמים ממיטב כספם ( 370ש"ח ל'יורה
יורה' ו 540-ש"ח ל'ידין ידין' י.פ ).ומתייצבים למלא טפסים
ארוכים-ארוכים ברצינות מופלאה .מי שעומד מאחורי התופעה
 היא מחלקת הבחינות של הרבנות הראשית.המבחנים ,הם היסודיים והאיכותיים ביותר שיש לעולם
ההלכה להציע .כל מי שעובר את הבחינה יצטרך למלא תשובות
מפורטות החל מקביעת ההלכה במשנה והגמרא ,השתלשלותה
בראשונים ועד פסיקת ההלכה לדורינו לפי גדולי האחרונים
והפסיקה המקובלת.
על מחלקת הבחינות מופקד הרב רפאל מזרחי שמנהל אותה
נאמנה זה עשור.
פגשנו את הרב במשרדו ,הוא קבלנו במאור פנים וסקר בפנינו
את פעילותה הברוכה של המחלקה שלו.
לפני כשלושה עשורים מנה מספר הנבחנים בין  400ל500-
איש לשנה .כעבור עשרים שנה עלה מספר הנבחנים ,הכפיל
ושילש את עצמו לכ 1,500-נבחנים מידי שנה .כיום מתייצבים
לבחינות מעל ל 6,000-איש שעורכים מבחנים בכל מקצועות
התורה ושטחי הרבנות כמו דיינות ,כשרות ,חופות וקידושין,
שבת ,מילה וגירות.
עקב העומס הרב שהצטבר על המשרד הוחלט על הרחבת
הצוות בעוד שלש עובדות קבועות ועוד מספר סטודנטיות
שיעזרו להתמודד עם העומס .אך עדיין ,העומס יצר המתנה
ארוכה ומעייפת לתוצאות המבחנים וגרם להתמרמרות וביקורת
מקרב הנבחנים .לאחרונה החליטה המדינה לשכור את שרותיה
של חברה חיצונית שתהיה מופקדת על המערך הלוגיסטי
שמרכיב את מעמדי המבחנים ,כולל קבלת פניות טלפוניות,
ארגון אולמות ,הדפסות וגיוס עובדים.
כיום האגף מונה צוות של  5-6עובדים קבועים ושירות לוגיסטי
מהמדינה עם תיגבור בזמני עומס צפויים ,מה שהביא בסופו של
דבר לשירות טוב יותר ,מהיר יותר ויעיל יותר לשביעות רצונם של
הנבחנים.
על עריכת המבחנים נערך מכרז פעם בשלש שנים ,בו זוכים
קבוצות אברכים בעלי כושר רבני הולם שנמצאים כמתאימים
עבור העריכה היסודית .דהיינו :צוות שלם שמתחלף כל שלש
שנים ,ועל בדיקת המבחנים ,מופקד צוות של  60בודקים

מוסמכים שהונחו על ידי המשרד .למותר לציין שלחברה
הממשלתית אין כל קשר למבחנים עצמם ולבדיקתם ,שירותיה
ניתנים רק מהפן הטכני בלבד.
> האם קיים סבסוד כלשהו מטעם המדינה ומשרד הדתות
למבחנים ,הלא אלו שירותי דת נדרשים לצורך המשך קיומו של
ממסד הרבנות בעתיד?
הרב מזרחי מבליע אנחה וחוסר שביעות רצון" .לצערי לא" .כך
שנכון להיום לא קם אף גוף שלקח על עצמו לסבסד לדור הבא
של רבני ישראל את מבחניהם.

הראשל"צ הגאון רבי אליהו בקשי דורון והגאון רבי ישראל מאיר לאו
כרבה הראשי של ישראל.
מחלקת היבוא עוסקת באופן כללי בכל הקשור למוצרים וסחורה
שמיובאת מחוץ לגבולות הארץ על ידי יבואנים שונים במגוון תחומים
כמו שימורים ,תבלינים ,שמן ,דגים ,וקטניות יבשות .הכל – אם תרצו –
חוץ מבשר.
תפקידה של המחלקה לערוך בירור ולוודא כי גוף הכשרות החתום
על המוצר שמיובא ,הינו כזה שהרבנות מכירה בו כמוסמך לכך .עליהם
לבדוק את תעודות הכשרות .לעיתים ישנן תעודות מזויפות או תעודת
כשרות רפורמית המתירה את האסור לפי כללי ההלכה.
> נתקלתם פעם בזיופים או תעודות רפורמיות?
"ודאי" ,משיב הרב" .לא מזמן קיבלנו סחורה שהכילה ג'לטין שהופק
מבקר לא שחוט ,דבר שאסור לחלוטין על פי ההלכה ,ועליו חתום גוף
כשרות שהוברר לאחר מכן כרפורמי".
> כיצד מתבצעת הבדיקה?
"הבדיקה נעשית באמצעות בדיקת מעבדה ,הרי לכאורה מה כבר יכול
להיות בקטניות יבשות? אלא שבדורנו אין סומכים על 'חזקה' ועורכים
בדיקת מעבדה לוודא שאכן יש שם רק קטניות".
> ישנה עבודה רבה לפני פסח...
"מה השאלה? הכשרות לפסח נחלקת לשתיים .האחת ,כשרות רגילה
וסטנדרטית ואילו השניה היא לאוכלי קטניות .מקפידים מאד שעל
אריזת מוצר שמכיל קטניות יצוין הדבר בכתב בולט".
> ומה בדבר מוצרים כמו פסטה ושקדי מרק הזהים בצורתם לחמץ גמור?
"כבר בזמן כהונתו של הראשל"צ הגר"ש עמאר שליט"א ,החלו
להקפיד על כך ביותר אחר שנאמר לו מטעם משגיח כשרות של צה"ל כי
חיילים רבים נכשלים בדבר .אחד הדברים הנפוצים אלו העוגות המוכנות
הנמכרות בחנויות שההבדל היחיד בין עוגה המותרת לכתחילה לבין
עוגה האסורה באיסור דאורייתא של חמץ גמור ,הוא הכיתוב הזעיר
"כשר לפסח" .כיום הרבנות מקפידה מאד שגם אריזת המוצר ,ולא די
בכך ,אלא גם המוצר עצמו יהיו שונים בצורתם וצבעם מאלו הנמכרים
באמצע השנה".
כדי להמחיש לנו במה מדובר ,מוציא הרב ארזי שלשה סוגי מוצרים
שונים במתכונתם הרגילה ובמקביל  -את אלו הכשרים לפסח שהיו
שונים הן באריזתם והן בצורתם .במוצרים מסוימים מקפידים אפילו על
צבע שונה.
> אם כבר מדברים על הצבא ,האם ישנו קשר ישיר בין הכשרות בצבא
לרבנות הראשית?
"קיים שיתוף פעולה ,אך הכשרות בצבא אינה קשורה ישירות אלינו,
אלא לרבנות הצבאית .הקשרים הם פועל יוצא של שיתוף פעולה פורה
ונדרש".
גודל האחריות וההיקפים  -עצומים .מדובר ביותר מ 2000 -יבואנים
כיום שמטרתם היא רווח ולכן מנסים לפעמים לעקוף את הממסד.
כאמור ,חדור שליחות וסיפוק מוביל הרב ארזי את המחלקה להישגים
מרשימים ולכשרות מהודרת.

ברית קודש
משם המשכנו ללשכת הרב משה מרציאנו ,מנהל מחלקת בריתות.
כברת דרך ארוכה עשה הרב בטרם נחל את מעמדו בתפקידו הנוכחי.
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בודקים בשבע נפות .הרב יצחק כהן-ארזי ,מנהל מחלקת ייבוא

"לא מזמן קיבלנו סחורה שהכילה ג'לטין
שהופק מבקר לא שחוט ,דבר שאסור
לחלוטין על פי ההלכה ,ועליו חתום גוף
כשרות שהוברר לאחר מכן כרפורמי"
קודם לכן מילא שורת תפקידים בשירות הציבורי במשרד הדתות ולאחר
פירוקו של המשרד המשיך למשרד השיכון ומשם אל הפסגה -הרבנות
הראשית.
תפקידה של המחלקה הוא כל מה שנקשר עם בריתות החל מהכשרת
מוהלים בפן המעשי והרפואי והבחינות לכך( .הבחינות למוהלים
וההכשרה הם דברים נפרדים לחלוטין שכן ,הבחינות נותנות דגש רק על
הפן העיוני ואילו ההסמכה וההכשרה כשמם כן הוא – הכשרת מוהלים
לעבודה .י.פ ).וכלה בפיקוח מתמיד וערני על המוהלים ועבודתם.
בין היתר אחראית המחלקה על גיבוש הועדה הבין משרדית לפיקוח
מוהלים הנערכת אחת לשבועיים בהשתתפות אישים בכירים .ביניהם
ניתן למנות נציגים מטעם משרד הבריאות כמו ד"ר אלי שוסהיים שעומד
בראש הועדה ,ד"ר משה וסטרייך מנהל כירורגיה פלסטית באסף הרופא
ופרופסור הרב אברהם שטיינברג ,חתן פרס ישראל וחבר הנהלת ביה"ח
שערי צדק.
הרב מרציאנו מנצח על מלאכת הריכוז וגיבוש הועדה עליה נמנים
כעשרה אנשים שמורכבת מנציגי המוהלים ונציגי הבריאות.
> מה מביא מוהלים לעבור את הכשרת הרבנות ,זו חובה?
"כלל לא .המוהלים מעוניינים מצידם ומבחירתם החופשית לעשות
זאת ,הסיבה לכך היא משום שיצא לנו שם מקצועי ביותר ונטול נגיעות
אישיות ,כולם חפצים באישור המוכר ברמה גבוהה".
##הדגשה ##מדוע בכשרויות נאמר לנו שכל יבואן חייב מבחינה
חוקית לדווח לרבנות ואילו במוהלים השטח מופקר ,כל הרוצה ליטול
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את השם יבוא ויטול ללא שום הסמכה והכרה ממשלתית?
"זו היא חלק מהחשיבה הרחבה כאן ברבנות .אם במדינת ישראל
יחוקקו חוק שיחייב מוהלים לעבור הסמכה ממשלתית ,יבואו אומות
העולם ויחייבו גם הם את מוהלי ארצם לעבור הסמכה ממשלתית
מבוקרת והחשש שבמדינות אלה הדבר לא יתאפשר והכלים המתאימים
לא ינתנו להם .לכן ,כל עוד ברית המילה נשארת מצווה "דתית" ,אומות
העולם אינן יכולות לתבוע לעבור הכשרה שתתערב במצווה הדתית ,וכך
נשאר".
> על מה דנים בועדה עליה הינך מופקד?
"שלל נושאים כמו פיקוח ,סמכויות ודיונים אודות תלונות על סיבוכים
בברית ורשלנות מוהלים
בעבודתם .ישנם בערך כחמישים תלונות בשנה על סיבוכים שנגרמים
ע"י מוהלים ,רובם המוחלט שלא באשמתם .אבל כשישנם כאלה הועדה
דנה בתיקם הרפואי ומכריעה את הדעה המקצועית .במידה וקיים
חשש לרשלנות מצד מוהל הוא יוזמן לאלתר לשימוע ויתכן שישללו
את סמכותו .דברים מעין אלו הינם נדירים מאד סטטיסטי אולי פעם
בשנתיים".

> דרך מי מועברות אליכם התלונות?
"ברוב המקרים ע"י משפחת הנימול ,לעיתים דרך בית החולים בו מאושפז
התינוק ופעמים באמצעות גוף אכיפה משלנו המונה ששה מפקחים".
קוריוז מענין מספק לנו הרב .מקרים רבים של רשלנות מצד מוהלים
בעלי הסמכה הגיעו מצד בתי חולים מסוימים בארץ .המקרים אובחנו בשני
בתי חולים במספרים שחרגו בהרבה מהסטטיסטיקה המקובלת .בירור
שערכו הביא אותם לתוצאה מפלאיה :התברר ,כי ישנם גורמים עוינים
לדת בשניים מתוך בתי החולים בארץ והם שהיו אחראים על הדיווחים
המוטעים.
כשהזמן אותת לסיום בקשנו ממנו כמה מילים על בריתות למבוגרים
שנערכים מטעם הרבנות“ .מידי שנה נערכים בערך כ 600-בריתות מטעמנו
למבוגרים .חלקם פונים בעקבות החיוב לעבור גיור מצד המדינה ואז הם
פותחים בתהליך שכולל טבילה ולימוד הלכה כדת וכדין ,חלקם מעונינים
בגיור בעקבות נישואין עם יהודיות הדורשות זאת כתנאי בסיסי לחתונה
וחלקם משום שליבם חפץ לחבור לעם היהודי ,לעיתים ללא הסבר .אין
ספק שהתופעה מעניינת כשלעצמה ומלאה באין ספור סיפורים מרתקים.
כבר נתקלתי בסיפור על ילד כבן  16שעלה עם הוריו מסקוטלנד ,אביו היה

כל הבד"צים מתכנסים להתייעצות עם הרבנות הראשית לישראל

על כס הייעוץ
הרבנות הראשית מתמודדת עם אתגרים משפטיים המלווים אותה בכל צעד ושעל מצד גורמים
שונים >> הראל גולדברג היועה"מ לרה"ר ,חושף אנקדוטות מעבודתו
על תפקידו של הראל גולדברג ,היועץ המשפטי של הרבנות
הראשית  -אין איש שלא שמע במישרין או בעקיפין .זאת חלק מן
ההוויה הישראלית .אתגרים ומשימות רבות עומדות על שולחנו
ועליו להכריע ביצירתיות כובשת ובהמצאת פתרונות הולמים עבור
הצדדים שבמתרס.
גולדברג ,בעל תואר ראשון במשפטים ותואר שני במנהל עסקים
הוא גם רב המחזיק בהסמכת 'יורה יורה' מטעמה של הרבנות,
משמש כיועצה המשפטי של הרבנות זה קרוב לשלש שנים ,לא
לפני שהחזיק במגוון משרות בכירות בשירות הציבורי כאיש הלכה
וכמשפטן מבריק.
משרדו אחראי באופן כללי על שני תחומים מרכזיים .האחד,
סיוע לגוף הרבנות להגשים את מדיניותו במגוון נושאים בהתאם
למסגרת החוק .השני ,שמירה מתמדת על מינהל תקין בגוף.
התחומים כוללים את כל הנדבך המשפטי הרלוונטי כמו גיבוש
היחידות השונות ברבנות ,ניסוח חוזים ,הצעת מכרזים וייצוג
עמדות משפטיות והבאתן לבית משפט.
חשוב להדגיש כי המשרד לא מתגושש ישירות מול בתי המשפט
והבג"ץ אלא רק עוסק בפרטים מסביב ובעת הצורך נדרשים
להשמיע את עמדתם .את מלאכת עריכת הדין וייצוג הרבנות מול
בתי המשפט השונים  -מובילה פרקליטות המדינה.

 40עולם הרבנות  /פסח תשע"ו

כשהראל נדרש לסכם במשפט אחד את יעודו של המשרד הוא
מנסח זאת כך" :מציאת שביל הזהב שיגשר על הפערים הרבים
וההשקפות השונות" .משפט קצר אך מלא משמעות ,ובעיקר-
הרבה עבודה.
אנו מפליגים עם הראל למחוזות מרתקים והנושא שבחרנו
להעלות הוא מושך אש במיוחד .כולנו מודעים לו ,כולנו שחים
אודותיו ,כולנו מושפעים הימנו – דת ומדינה.
חילוקי הדעות שבין דת ומדינה מובילים לעיתים לקרע ,לשסע
עמוק בחברה הישראלית שפעמים בלתי ניתן לאיחוי .המלחמה
היא לא רק מלחמת עקרונות .זו מלחמה על זהות ,על הווה ועתיד,
על השפעת ההלכה.
כל אלה מביאים עותרים רבים אל בתי המשפט בישראל ,כדי
ליטול חלק בעיצוב הזהות של העם .המניעים לכך ,לפי דעתו של
הראל ,אינם מניעים של שנאה לדת ובקשת עלבונה כי אם הילוך
על חבל דק שבין הגוונים השמרניים יותר ,לאלו הליבראליים
בתפיסת עולמם .יש שרוצים לראות ברבנות גוף ליברלי יותר כזה
ש'בא לקראת' ויש שרוצים לראות בה ממסד הדוגל בשמרנות
הלכתית בלתי מתפשרת .תפקידו של היועץ המשפטי הוא להגיע
לעמק השווה ולגבש עמדה בנושאים השונים.
הנה מקרה שישבר את אוזנינו.

היועץ המשפטי ,הראל גולדברג

"לא מכבר הגיעה לשולחננו עתירה כנגד חוק ההונאה בכשרות
הגורסת כי לא ניתן חוקית להכריז על עסק שאינו כשר ככזה .דהיינו,
אסור למסעדה להציג עצמה ככשרה בלי תעודת הרבנות שמעידה
על כך .העתירה גורסת לעומת זאת כי חוק ההונאה אינו תואם
חוקתית עם חוק "חופש העיסוק" ,הם סותרים זה את זה ועל כן יש

סיפוק ,שליחות ומעש .הרב משה מורסיאנו ,מנהל אגף בריתות

לשנות את החוק או להתירו .כאן מתחיל התפקיד שלנו" .הטעים
אותנו מניחוח משרדו.
ורק לחשוב שדברים מעין אלו הינם שיגרתיים שם בהחלט.
> האם אתה עובד בתיאום עם ממסד כלשהו?
"בראש ובראשונה אנו בתיאום מוחלט עם הרבנים הראשיים
ומועצת הרבנות הראשית .לאחר מכן חשוב לדעת שאנו כפופים
לדעת היועץ המשפטי לממשלה בסופו של דבר שאגב ,במקרה זה,
סובר כדעת העותרים כנגד הרבנות בדבר חוק ההונאה בכשרות".
היועץ מהווה את הגשר בין הדת למדינה אך סוגיית החיבור בין
הדת למדינה שהיא חלק בלתי נפרד מהשיח הציבורי היא בידי
המחוקק הישראלי והוא שדן ומכריע בענין ,בינתיים לטובתנו משום
שהשלטון מכיר בצורך בגוף ממלכתי המחלק הנחיות אחידות
לכולם" .כך הגישה באופן כללי וכך גם הגישה בנושא הגיור שהיה
בכותרות בממשלה הקודמת .עמדת הרבנות קבעה בסופו של דבר
מפני שהציגה מתכונת אחידה לכולם ולא שכל רב עיר יגבש עמדה
משלו".
בהמשך החלטנו לאתגר אותו עם שאלה עליה התקשה לענות:
> למי מהצדדים ניתן לנכס את רוב הנצחונות מול בתי המשפט
והבג"צים?
"שאלה קשה" ,הוא ענה.
> אתה רגיל לאתגרים ,תתמודד עם השאלה...
"תראה ,לא ערכתי מדידה אך למרבה השמחה אני חושב שברובם
של המקרים ידה של הרבנות הראשית היתה על העליונה והעתירות
נדחו".
לשמחתנו הרבה היועץ המשפטי אינו רק מהווה פתרון לבעיות,
הוא משריש את הפתרון לכדי ביסוס העמדה שגובשה והעלתה על
דרך המלך להווה ובעזרת ה' גם לעתיד.

עולם הרבנות  /פסח תשע"ו

41

מערך הסברה פעיל
גוי אך אימו יהודיה וכל עוד לא נימול כדין לא נחה נפשו.
הוא לא גמר לנדנד .אין לי איך להסביר את התופעה".
המחלקה דואגת בין היתר לסבסוד והוזלה משמעותית
לבאים להתגייר ועוסקת באין ספור פרטים טכניים.
אכן ,עבודה רבה ,הרבה עמל ויזע אך מלאת סיפוק,
שליחות ומעש.

ולא תונו איש את כשרותו

זהירות הונאת כשרות!
הרב רפי יוחאי ותמונות בשר טריפה שנתפס
מהשטחים בערב פסח תשע"ו

 42עולם הרבנות  /פסח תשע"ו

אחת המחלקות המרתקות במסדרונות הרבנות
הראשית  -היא מחלקת האכיפה וההונאה בכשרויות.
מחלקה זו תוססת ומלאת צבע ,אקשן תמידי .לצורך
כך ניהלנו שיחה מאלפת עם מנהל המחלקה הרב רפי
יוחאי ,בוגר ישיבת הסדר "קרני שומרון" ,ובוגר כולל
אוניברסיטת בר אילן בעל תואר ראשון במדעי המדינה
ובקרימינולוגיה ערבית.
תפקידו של הרב יוחאי הוא לעמוד בראש המחלקה
– היחידה הארצית לאכיפת חוק איסור הונאה בכשרות-
ולתת את השירות הנדרש כמו להיות במגע ולפעול
בתיאום עם כל הגורמים הרלוונטיים דוגמת השירות
הווטרינרי מטעם משרד הבריאות ,יחידת פיצו"ח
של משרד החקלאות ,אנשי משרד הכלכלה והאוצר
ומשטרת ישראל.
המחלקה אחראית על הגנת צורכי הכשרות בישראל
מן המסד ועד הטפחות ,שלא יכשלו ,חלילה ,במאכלים
אסורים נוכח תופעה הולכת ומתרחבת של בעלי עסקים
שמנסים לחמוק מחוק הכשרות.
על פי הנתונים הרשמיים של המשרד ,מידי שנה
נערכות מעל ל 1,500-ביקורות שמחציתן ואף יותר
נקנסות בסופו של דבר ע"י רשויות האכיפה ולעיתים
נדירות יותר ננקטים צעדים חמורים שכוללים התראות
לסגירת העסק ,קנסות מוגברים ללא הגבלה ואפילו
פשיטות משולבות עם משטרת ישראל.
חשוב להדגיש כי עסק שבמוצהר איננו כשר לא
מהווה בעיה מטעם החוק ואין אפשרות לאוכפו.
פעולות האכיפה נהנות ממגוון פתרונות חדשניים
שמציעה ההתפתחות הטכנולוגית כמו אפליקציית
אכיפה עמה ניתן לתעד באופן מיידי את העבירה ,שירות
מודיעיני איכותי ושימוש בטכנולוגיה להפצת מידע
לרבנים מקומיים ,בתי עסק ומפעלים.
> פעולות האכיפה מתבצעות רק ע"י קנסות?
"קנסות מנהליים שבסמכותם של הפקחים לתת
מטעם השר לביטחון פנים אלו האמצעים העיקריים
לביצוע אכיפה .כמובן שתעריפי הקנסות משתנים לפי
רמת העבירה וגודל העסק והם נעים בין  1,000ל2,000-
ש"ח .לעיתים נדירות יותר ניתן להשית קנסות על עסק
מסוים ללא הגבלה ומידי יום ,ובמקרים נדירים עוד יותר
ניתנת התראה ואף זימון למשפט".
> מה הן העבירות העיקריות בגינן מוטלים קנסות?
"בעלי עסק רבים ,אלפים בשנה ,מנסים לחמוק

מהחוק והסיבות לכך הן רבות .חלקם מחוסר מודעות ,הם
חושבים שאם הם כשרים ניתן לכתוב על העסק שהוא
כשר גם אם אין לו תעודת כשרות מטעמנו ,אז הם פשוט
מדלגים על זה .חלק אחר הוא זה שמביא הרפתקנים לנסות
את מזלם עד שיתפסו ע"י הרשויות .והחלק העיקרי הוא
אותם שמנסים במזיד לזייף חתימות ותעודות כשרות.
"המטרה המשותפת לכולם היא להשיג כמה שיותר
רווח ולכן הם מנסים לחסוך בהוצאה הזאת תוך הכרה
בכך שישנו כח קניה רב מהציבור הדתי שתרבות האכילה
בחוץ היא חלק משגרת יומו אז הם פשוט מנסים לגשר על
שניהם .העבירות המצויות הינן החזקת תעודות כשרות לא
מוכרות מאיגודים רפורמים ,זיופי תעודות כשרות ,תעודות
שפג תוקפן ,עסקים הרשומים ככשרים ובפועל אינם
וגופים שמבריחים בשר מהרשות הפלסטינית.
"כיום אנו מאותגרים עם תופעות יחסית חדשות כמו
פרסומים של מסעדות ובתי קפה על כשרותן באמצעות
האינטרנט והמדיה החברתית ואין לנו ברירה אלא להלחם
בתופעה באפשרויות שבידנו".
> ומה הן אותן האפשרויות עליהן מדובר?
"המידע שלנו מסופק ע"י גורמים רבים החל במידע
הזורם מהציבור הרחב שפונה אלינו ,ממשיך במידע
שמתקבל דרך גורמים מהמועצות הדתיות והרבנויות
המקומיות וכלה בשיתוף עם מסד הנתונים של שע"ם
(שירותי עיבודים ממוכנים י.פ ).השייך למשרד האוצר
שמספק את שירות המיחשוב לרבנות הראשית ,בין היתר
גם את מערך הטלת הקנסות המינהליים .האפשרויות ב"ה
הן רבות".
> מה היא התחושה שמלווה אתכם במשרד חשוב זה?
"תחושה עילאית של שליחות ,המון מוטיבציה וחדירה
למטרה בצורה המושלמת ביותר שמתאפשרת לנו .עכשיו
ממש היה מקרה בו הפקחים היו מעורבים באלימות פיזית
קשה שהופעלה נגדם במהלך פעילות אכיפה וחלקם נזקקו
לאישפוז בבית חולים .יש גם הרבה איומים על אנשינו מצד
אינשי דלא מעלי .אולם כל אלו אין בכוחם להניא אותנו
מעבודתנו ולהרפות ידנו מהשליחות הכבירה".

מסענו תם אך לא נשלם .היתה זו הצצה קטנת כמות ורבת
איכות והעיקר – מלאת משמעות.
הלוואי ויכולנו לעמוד על טיבן של עוד מחלקות ,אישים
ורבנים שישתפו אותנו בחוויותיהם היומיומיות מלאות
הסיפוק ,האתגרים ,היצירתיות והעמל אבל ,לצערינו,
תכלה היריעה ומסכת פועלה של הרבנות הראשית – לא
תכלה .אך כולי עלמא מודו :הגיע הזמן שהמעט (הרב) הזה
ייצא לציבור בדמות המפעל האדיר ,הכביר ומלא העוצמה
וההשפעה  -הרבנות הראשית לישראל.

במהלך סיורנו במחלקות הרבנות הראשית לא יכולנו להתעלם מדמותו
החביבה ומסבירת הפנים של דניאל בר ,הדובר שעשה הכל כדי להקל מעלינו
את מלאכת הקודש של סיקור הרבנות ופעילותה על קצה המזלג.
אגף הדוברות ופניות הציבור במשרד לשירותי דת נותן מענה גם לרבנות
הראשית בכל מה שקשור להסברה ,תקשורת ,דוברות ויח״צ ,פרסום ,מיתוג,
ניהול אתר הרבנות ,אחריות על פניות ציבור ,חוק חופש המידע ועוד.
במסגרת התפקיד דובר המשרד דניאל בר  -ושאר העובדים במחלקה:

אתגר מול כוחות מתוקצבים היטב .הדובר דניאל בר

קרן ,חיים ונוי  -נותנים מענה לכתבים ,מפיקים מסיבות עיתונאים ,יוזמים
כתבות בתקשורת הכתובה והמקוונת ,מנהלים את ערוצי הניו מדיה (בעיקר
הפייסבוק) ,מפרסמים אחת לחודש מידעון פנימי ,מנהלים את המוקד
הטלפוני ,דואגים לעדכונים שוטפים באתר ובמקומות נוספים ,יוצרים
שיתופי פעולה עם גופים וארגונים אחרים וכיוצא בזה.
על חוק חופש המידע ברבנות ,אחראית תמי מזרחי ,אשר משיבה
לעשרות פניות ביום באשר למידע על פעילות הרבנות בנוגע לנושאים
שונים :החלטות מועצת הרבנות הראשית ,תקצוב ,ציוני בחינות ונושאים
נוספים .בנוסף ,לרבנים הראשיים יש יועצי תקשורת אישיים שאחראים
לתת מענה לרבנים באופן אישי בכל מה שקשור לפעילות הרב ,פסיקות,
הסברה ממוקדת לקהלי היעד הרלוונטיים ועוד.
"האתגר בפעילות יחסי ציבור לרבנות הראשית לישראל שנתפס
לעיתים כגוף אשר לכאורה מיותר עבור חלקים מהציבור הישראלי הוא
מורכב ומעניין" ,מספר דניאל בר ,שכאמור הינו דובר המשרד לשירותי דת
והרבנות הראשית לישראל" .אנחנו נלחמים בגופים אשר מתעלים כוח
אדם ומשאבים (בעיקר כספיים) רבים כדי להציג את המשרד לשירותי דת
והרבנות הראשית  -במובן הרחב של המילה  -באור שלילי .כמובן שהכל
נגוע באינטרסים כלכליים ואחרים אבל אנחנו כאן כדי לתת מענה הולם,
מקצועי ,ממלכתי ,מתקדם ורחב לתחומים שונים ולקהלי יעד מגוונים בעם
ישראל .אני רואה בתפקיד קודם כל שליחות לסייע ,להציג מזווית אחרת את
הרבנות" ,מוסיף בר.
הרבנים הראשיים לישראל עמלים בשיתוף פעולה מלא  -יחד עם כלל
מחלקות הרבנות הראשית  -תוך הבנת צורך השעה כדי שהציבור יוכל לקבל
מהרבנות בכלל וממועצת הרבנות הראשית לישראל בפרט שירות ומענה
לצרכי השעה ועל כך אני מודה לרבנים שליט״א על הזכות לעבוד במחיצתם".
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רבני הדור הבא:

 382נבחנים קיבלו
תעודת "יורה יורה"
בטקס חגיגי שהתקיים בבית הכנסת "ישורון" בירושלים קיבלו  382נבחנים
תעודת הסמכה ל"יורה יורה" מטעם הרבנות הראשית .תעודה זו (המקבילה
לתואר ראשון) מסמיכה את הנושא אותה לשמש כרב שכונה (תארים
מתקדמים יותר הם תארי רב עיר והסמכה לדיינות).
הראש"ל הרב הראשי לישראל נשיא בית הדין הרבני הגדול הגאון רבי
יצחק יוסף בירך :״אני מברך כל אחד ואחד מכם שתזכו להורות תורה בישראל
ולהגדיל תורה ולהאדירה״
הרב הראשי לישראל נשיא מועצת הרבנות הראשית הגאון רבי דוד לאו
בירך :״אני מברך על כך שעוד רבנים מצטרפים להורות הלכה בעם ישראל.
אני מברך את מקבלי התעודות שיזכו לכוון לאמיתה של תורה ולעומקה של
הלכה ותהי ברכת שמים עליכם".
במסגרת הבחינות לתעודת "יורה יורה" נבחנו הרבנים בהלכות שבת,
הלכות איסור והיתר ,הלכות נידה ,הלכות מקוואות והלכות חופה וקידושין,
זמן הממוצע להסמכה הינו  5שנים.
בכנס נכחו גם כמה אבות גאים :סגן שר הפנים משולם נהרי ,הרב הצבאי
הראשי תא״ל הרב רפי פרץ והרב בני לאו.

בפעם הראשונה מאז נחתם ההסכם עם 'מרמנת':

מעל ל 2500-נבחנו לדיינות ורבנות
מלון ״רמדה״ בירושלים אירח לאחרונה מעל ל 2500-נבחנים בבחינות
הרבנות הראשית לישראל במבחני דיינות ורבנות .בין הנושאים :איסור
והיתר ,מילה וגירות ,חופה וקידושין ועוד.
הבחינות התקיימו ב 20-כיתות באולמות המלון ,כשהכיתות מחולקות
באופן שיקל על הנבחנים מבחינת תנאי הבחינה .מערך הבחינות של
הרבנות הראשית מנוהל כיום במיקור חוץ ע״י חברת ״מרמנת״ שהקימה
אתר אינטרנט ייעודי להרשמה ותשלום ומנהלת את ימי הבחינות.
הרבנות הראשית באמצעות ״מרמנת״ נוקטת באמצעי פיקוח ובקרה על
הרישום ,תשלום ומהלך הבחינה בכדי למנוע מקרים פסולים של העתקות
ומקרים אחרים .בין אלפי הנבחנים ניתן למצוא חובשי כיפות שחורות
וסרוגות ,אנשי קבע במדים ואף תושבי חו״ל שהגיעו לארץ במיוחד לבחינה.
מנכ״ל המשרד לשירותי דת והרבנות הראשית עו״ד עודד פלוס ציין:
״זו הפעם הראשונה שהבחינות נערכות ע״י חברת מרמנת שהיא חברה
מקצועית בעלת ניסיון רב בניהול בחינות בהיקפים גדולים .אני שמח
שהתגברנו על מספר קשיים בדרך והבחינות מתקיימות במועד״.
במהלך היום הגיעו לבקר בבחינות ולהתרשם הרב הראשי לישראל
הרה״ג דוד לאו וכן ,השר לשירותי דת ח״כ דוד אזולאי.

הרב הראשי נושא דברי ברכה לנבחנים

טקס חלוקת
תעודות
למוהלים
מומחים
במסגרת סיום קורס רפואי הלכתי למוהלים

מצגת מיוחדת בטקס

מחלקת בריתות ברבנות הראשית לישראל ערכה היום
טקס קבלת תעודות למוהלים אשר סיימו קורס רפואי -הלכתי
להסמכתם כמוהלים מומחים בשיתוף מכון שלזינגר ממרכז רפואי
שערי צדק.
הקורס יועד למוהלים מוסמכים בעלי ותק וניסיון ושידרג את
מעמדם למוהלים מומחים ,המתמחים אף בבריתות מילה לא
שגרתיות.
בין הנושאים אשר הועברו בקורס המקצועי -רפואי הם:
אנטומיה של גוף היילוד ,מערכות קונות ורבות בגוף האדם,
מומים מולדים ,מחלות שונות ,אחריות משפטי ,אתיקה והלכה
ועוד.
מנהל הקורס הוא ד"ר מרדכי הלפרין מנהל מכון שלזינגר
לחקר הרפואה עפ"י התורה במרכז רפואי שערי צדק .הנושאים
נבחרו בקפידה על ידי ד"ר משה וסטרייך נציג משרד הבריאות
בוועדה ,והמרצים בקורס הם טובי הרופאים בתחום .בין מעבירי
הקורס ניתן היה למצוא את פרופ' אברהם שטיינברג חבר הנהלת
ביה"ח שערי צדק וחתן פרס ישראל ,ד"ר מתי ארליכמן מנהל חדר
מיון ילדים בביה"ח שערי צדק.

הקורס התנהל והסתיים בצורה מוצלחת מאוד וכל המוהלים
אשר השתתפו בו "שודרגו" למעמד מוהלים מומחים עם ניסיון
וידע רפואי והלכתי נרחב.
המוהלים הודו רבות למרצי הקורס ובמיוחד לרב משה
מורסיאנו ,מנהל מחלקת בריתות ברבנות הראשית לישראל
אשר מרכז את הוועדה לפיקוח על המוהלים ,על ארגון הקורס,
מסירותו הרבה למוהלים ועל השקעתו הרבה עד מדי יום
שהאריכה גם לערבים.
זוהי הזדמנות לקרוא לכל הבאים לקראת נטילת מצוות המילה
להעדיף מוהלים בעלי הכשרה מקצועית מוכחת ,עם תעודה
מוסמכת אשר נמצאים תחת פיקוח הוועדה לפיקוח על מוהלים.

קורס ייחודי וראשון מסוגו
מנכ"ל הרבנות הראשית ,עו"ד עודד פלוס" :מחלקת הבריתות
ברבנות הראשית שמה בראש מעייניה את החשיבות הרפואית
והמקצועית לצד החשיבות ההלכתית של מצוות המילה .שידרוג
מעמדם של מוהלים ותיקים אלו למוהלים מומחים הינו הוכחה
לתהליך ההכשרה השוטפת וכן גם על הפיקוח .טובי אנשי
המקצוע בתחום הרפואה וההלכה העניקו את השיעורים בקורס
ואני מברך על כך .בהצלחה רבה לכל מסיימי הקורס בהמשך
עבודת קודש זו".
הרב משה מורסיאנו ,מנהל מחלקת בריתות ברבנות הראשית,
מרכז הוועדה לפיקוח על המוהלים ,הוסיף" :קורס מוהלים
מומחים זה ,הוא ייחודי וראשון מסוגו בתחום וכולל היקף וידע
רפואי ומעשי נרחב .קורס זה היה כתהליך ארוך וממושך שבו
המוהלים התמחו בנושאים רפואיים ע"י טובי המרצים שנמצאים
בתחום .הקורס החל נושאים הלכתיים מפי הרב שרעבי .בקורס
נלמדה העובדה כי ניתן לקיים ברית מילה כמעט בכל מצב גם
במצבים רפואיים מורכבים וקורס זה הכשיר אותם את המוהלים
להיות מומחים בכך".

הנבחנים מקבלים את טפסי הבחינה
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במסגרת פרויקט 'מסעות רבנים'

ערב עיון למוהלים בנושא רפואה והלכה
בהשתתפות הרבנים הראשיים

הרבנים הראשיים
נפגשו עם
תלמידים בחיפה

הכנס נערך בשיתוף מרכז רפואי שערי צדק

הראש"ל הרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף בביקור
בפרויקט "מסעות רבנים" בחיפה .פרויקט "מסעות רבנים" מתקיים
מזה מספר חודשים בחיפה בשיתוף של המועצה הדתית חיפה
ומשרד החינוך .במהלך הפרויקט מגיעים רבנים לבתי ספר ,דתיים
וחילונים ,בנים ובנות ,ברחבי העיר והסביבה ,לשיחה והיכרות.
במהלך הביקור מעביר הרב שיחה בעיניני דיומא ופרשת שבוע,
נפגש עם הצוות ,עם הורים לעיתים ,ולבסוף יש אפשרות לתלמידים
לשאול את הרב שאלות לאחר מספר מפגשים מוצלחים שנערכו
ברחבי האזור ,מנהלי בתי ספר ,אולפנות וישיבות בחיפה הזמינו את
הרב הראשי הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א לכינוס גדול
של תלמידים במטרה לייצור הידברות לטובת הבנה טובה יותר של
איש את רעהו ולצורך חיים משותפים בסביבת המגורים ובמקומות
אחרים לקראת יציאתם מחממת בית הספר /הישיבה.
הגאון הרב יצחק יוסף שליט"א נעתר לבקשה ואכן יצא לחיפה
לכינוס הגדול של שכבת יא' בעיר .בכינוס נכחו בית ספר תיכון כללי,
ישיבה תיכונית ואולפנה ,שהגיעו יחדיו במיוחד להיפגש עם הרב .את
פני הראש"ל הרב הראשי לישראל קיבלו התלמידים ,רבנים מהאזור
ואנשי חינוך .הגאון רבי יצחק יוסף בירך את התלמידים ,נשא דברים
בפניהם ובפני אנשי הצוותות ונתן עצה ותושיה לפונים אליו באופן
אישי .כחלק מהמסע הגיע גם הרב הראשי ,הגאון הרב דוד לאו הגיע
לבתי הספר באיזור חיפה ושוחח עם התלמידים.

לקראת חג הפסח הבעל"ט

אזהרה מפני שימוש בשמן זית מזוייף
במסגרת שיתוף פעולה בין היחידה הארצית לאכיפת חוק
איסור הונאה בכשרות ברבנות הראשית לישראל ,שירות המזון
במשרד הבריאות וענף הזית במועצת הצמחים ,בוצעה פשיטה
על מפעלים באזור התעשייה זמר וכן בכפר זמר השוכנים
מצפון לכפרי "המשולש" .צוות הבקרה הצטייד בצו חתום ע"י
בית משפט על מנת לסייע לפעולות האכיפה .במהלך הפשיטה
נמצאו עסקים הפועלים ללא רישיון לייצור ושיווק שמן זית כתית
מעולה בעוד שבפועל נמצאו סימנים לשמן צמחי אחר.
התוויות נשאו ציוני כשרות של רבנויות שונות וכן של גופי
השגחה פרטיים .בין מותגי שמני הזית שכשרותם זויפה נמצאו
תוויות של המותגים הבאים :שמן זית שערי ירושלים ,שמן זית
יורשלמי ,שמן זית תבור ,שמן זית גלעד ,שמן זית גלבוע ,שמן זית
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מחלקת בריתות ברבנות הראשית מציגה:

זית וגפן .אנשי החברה השמידו במקום תוצרת חשודה.
תופעת זיופי שמני הזית היא חמורה ,וכנגד העבריינים ינקטו
הצעדים העומדים לרשות הרשויות ,כולל קנסות מנהליים
והעברת תיקים לפרקליטות לשם הגשת כתבי אישום.
שירות המזון במשרד הבריאות בשיתוף עם ענף הזית במועצת
הצמחים בדק את המוצרים הבאים במעבדה לבריאות הציבור
של משרד הבריאות בחיפה ובמעבדת  Agroleicoבפורטוגל.
התוצאות מצביעות על כך שבמוצרים הבאים יש שמנים צמחיים
אחרים וכי מדובר בזיוף של שמן זית.
לקראת חג הפסח חוזרת הרבנות הראשית וקוראת לציבור
לעקוב אחר הודעותיה של היחידה לאכיפת הכשרות כדי להימנע
מבעיות כשרותיות ובריאותיות.

ערב עיון למוהלים התקיים במרכז הרפואי שערי צדק .ערב העיון
נערך בשותפות עם בית החולים שערי צדק ותוך השתתפות של
גורמים בכירים משני הצדדים :הרבנים הראשיים לישראל ,השר
לשירותי דת ,ח"כ הרב דוד אזולאי ,מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל,
עו"ד עודד פלוס ,מנכ"ל המרכז הרפואי 'שערי צדק' ,פרופ' יונתן הלוי,
שר הבריאות יעקב ליצמן ,ד"ר אלי שוסהיים יו"ר הוועדה לפיקוח
על המוהלים ,מנהלי מחלקות בכירים העוסקים בבריאות הילד ועוד
בכירים ונוספים בעולם הרפואה והעולם ההלכה.
לערב העיון הוזמנו והגיעו מאות מוהלים מכל רחבי הארץ אשר
מוסמכים ע"י הוועדה לפיקוח על המוהלים ,וועדה של הרבנות
הראשי לישראל עם משרד הבריאות אשר בראשה עומד ד"ר אלי
שוסהיים ואותה מרכז הרב משה מורסיאנו ראש מחלקת בריתות
ברבנות הראשית לישראל.
יום העיון הועבר בהרצאות ועסק בנושאים הלכתיים בזמן ברית
המילה כגון -באילו מצבים ניתן לדחות ברית מילה ,ברית מילה בזמן
מצבים רפואיים וההלכה וכן בנושאים רפואיים כמון -מניעת הידבקות
וגורמי זיהום בברית המילה ,ניתוחי היפוספדיאס ופרוצדורות נוספות
באבר המין ועוד.
יום העיון אורגן ע"י הרב משה מרציאנו אשר מסר כי "יום העיון
הוא הזדמנות לכל המוהלים .יום בו יוכלו להתרענן בהנחיות וכן
להתעדכן בחידושים הלכתיים ורפואיים .אני שמח שמאות המוהלים
נענו להזמנה ובאו".
הרב הראשי לישראל ,הרב דוד לאו" :ברצוני לברך על קיום
ההשתלמות למוהלים המחזיקים ברישיון לעריכת בריתות.
ב"ה וזכינו שאחוזי הסיבוכים בבריתות המבוצעות ע"י מוהלים
מוסמכים -הינם אפסיים ואנו מאחלים שגם בכל התהליכים הרפואיים
האחרים יגיעו לאחוזי סיבוכים נמוכים שכאלה .נתונים אלו ,הם
כתוצאה בסייעתא דשמייא מעבודתם
המקצועית של מח' הבריתות ,בראשותו
של הרב משה מורסיאנו וכתוצאה
מעבודתה המקצועית של וועדת המוהלים
המקיימת מעקב מקצועי והדוק אחר
עבודתם של המוהלים וכן כתוצאה מקיום
ההשתלמויות החשובות המסיעות לשפר
ולהעלות עוד יותר את רמתם המקצועית
הגבוהה של המוהלים".
השר לשירותי דת ,ח"כ הרב דוד אזולאי:
הדובר דניאל בר ,נואם
״המוהלים מקבלים את ההכשרה ,ההדרכה
והליווי הטובים ביותר .העבודה המבורכת
מקדשת שם שמיים ועל כן עלינו להמשיך ולהשקיע בלימודים

הראש"ל הרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף בכנס המוהלים

הרב הראשי הגאון רבי דוד לאו נואם בכנס המוהלים

ובהדרכה ,ובכל דבר המרענן את ההלכה והרפואה בתחומם .שיתוף
הפעולה עם שערי צדק נותן אותותיו .ניתן לראות כי נושא הבריתות
לא מש מנגד עיניהם של העוסקים
בדבר וחורטים על נס את חשיבות
מצוות ברית המילה״.
מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל,
עו"ד עודד פלוס אמר" :ברית הינה
פרוצדורה לא פשוטה .ההכשרה אשר
עוברים מוהלים היא הכרחית וכן גם
ימי העיון והרענון שמחלקת הרבנות
מוציאה לפועל מדי תקופות קצרות.
החשיבות ההלכתית לצד החשיבות
הרפואית נמצאת תמיד בראש
מעינינו וכן ניתן לראות את שיתוף
הפעולה הפורה בין הגורמים ההלכתיים לבין הגורמים הרפואיים
שמניב פירות נאים".
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הרבנות הראשית לישראל
הרבנים הראשיים לישראל
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 עמך בית ישראל

פסח
כשר
ושמח

