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זעזוע עמוק בציבור החרדי מחשיפת 
תוכנית הלימודים החדשה של "המחוז 
החרדי" במשרד החינוך, ההופכת את 
לימוד יסודי האמונה של פרשיות יציאת 

מצרים - מהות חג הפסח וההתבוננות 
ביסודי האמונה של יציאת מצרים,  

לזירת ניסויים במדע וטכנולוגיה.
אגף הפיקוח של המשרד, העוסק 

בצורה אינטנסיבית בהחדרת "לימודי 

מדע וטכנולוגיה" למוסדות החינוך 

החרדיים ברחבי הארץ, שיגר למוסדות 

השונים חומר פדגוגי חדש הנושא את 

הכותרת: "פעילות מדעית לקראת חג 

הפסח".

התוכנית הוגשה ע"י אגף הפיקוח 

במחוז החרדי של משרד החינוך, לשורה 

של תלמודי תורה. ונשלח ע"י י. 

גולדרינג מפקח כולל במחוז החרדי על 

בתי"ס יסודיים לבנים בחינוך החרדי, וכן 

לבתי ספר לבנות ע"י פ. כהן מפקחת 

כוללת במחוז החרדי על בתי''ס יסודיים 

לבנות בחינוך החרדי.

החומר האמור הופך את כל לימודי 

הלכות וענייני חג הפסח ללימודי מדע 

וטכנולוגיה. כך, למשל, ביחס למצוות 

ארבע כוסות, במקום לעסוק בלימודי 

המצווה והלכותיה, התבוננות בארבע 

לשונות של גאולה וכו', מציעה התכנית: 

"משימה אוריינית מדעית טכנולוגית 

סביב נושא ייצור היין והפרדת 

תערובות", ואיסור חמץ ומצוות אכילת 

מצה כאמצעי ל"פעילות מדעית 

התנסותית" בכיתה, פעילות שהתוצאה 

הישירה ממנה היא הסחת הדעת 

מהחובה של הנחלת פרשיות יציאת 

מצרים מתוך התבוננות בניסי הבורא 

המשדד מערכות הטבע. בדפים שנשלחו 

לת"תים ומוסדות החינוך החרדיים 

מוצע ללמד את המופת שעשו משה 

ואהרן לפני פרעה ע"י המטה שנהפך 

לנחש, באמצעות "ניסוי מדעי" בשם 

"נחש פרעה".

הרעיון גובש במקורו ע"י אגפי החינוך 

הממלכתי במשרד החינוך ובחומר 

ששיגר המחוז החרדי נכתב כי מדובר 

בתוכנית "מעובדת מתוך קורס מורים 

מובילים בביולוגיה ומדעי הסביבה", 

מתוך הנחה שיהיו מי שיקבלו ויספגו את 

הרעיונות המוצעים ע"י המחוז החרדי, 

וכך אט אט הלך רוח הרסני הזה יהפוך 

לנורמה.

גם לימוד עשר מכות מצרים, שכל 

תכליתן החדרת האמונה ע"י שידוד 

מערכות הטבע, הינו מכשיר ואמצעי 

ללימוד מושגים מדעיים. בחומר שנשלח 

למוסדות החינוך החרדיים מופיע 

"משחק חינוכי לתלמידים" שבו 

מתחרים הילדים בידע על עשר המכות. 

לחומר מצורפות כרטיסיות מידע על כל 

מכה ומכה. החומר על מכת דם מתמקד 

בהרכב ותפקידים ביולוגיים של הדם; 

החומר על מכת צפרדע, ארבה וערוב - 

כולל מידע זואולוגי מפורט; ואילו מכת 

בכורות משמשת כמכשיר לנתוני 

מחקרים אודות "בכורה ומשפחה בעולם 

החי"...

*   *   *

"המחוז החרדי" במשרד החינוך 

ממשיך לרשום שיאים חדשים ביוזמותיו 

ההרסניות המבקשות לחולל שינוי מקיף 

בחינוך החרדי, כאשר החליט להפוך 

תחום לימודי מקודש ונשגב של יסודי 

האמונה לזירת ניסויים במדע 

וטכנולוגיה, מתוך כוונה "לייבש" את כל 

רוח חג הפסח, דיניו ומנהגיו 

המקודשים; להתנכר לאופי המרומם של 

החינוך התורתי לדורותיו שהנחיל את 

חג הפסח במבט רוחני ולנתב את 

תשומת הלב מהתבוננות ביציאת מצרים 

ולקחיה, למבט חיצוני, זר ומנוכר של 

לימודי טבע, מדע וטכנולוגיה. 

לא יאומן כיצד המוחות המעוותים של 

פקידי המחוז החרדי מצליחים להמציא 

ללא הרף רעיונות יצירתיים שכל 

שוב מנסה ה"מחוז החרדי" להכשיל את מוסדות החינוך בתוכנית לימודים הרסנית

נושאי חג הפסח - חג האמונה
הופכים ל'פעילות מדעית' ר"ל
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הדורות, השומע דברים נוראים שכאלו, 

מסוגל להמשיך את סדר יומו ברוגע, 

קשה להאמין שהוא לא יתפוס את 

צאצאיו 'ביום שומעו', ויבריח אותם 

מיידית למקום מבטחים!

התפקידים הביולוגיים של הדם, ומידע 

זואולוגי על מכת צפרדע, ארבה וערוב, 

ועל מכת בכורות אודות "בכורה 

ומשפחה בעולם החי"...

קשה להאמין שאבא הרוצה בהמשך 

מטרתם השלטת לימודי המדע על סדר 

היום הלימודי, תוך כדי שימוש בכל ענין 

מקודש כאמצעי ללימוד מנוכר של עניני 

חולין ארציים.

והשאלה חייבת להשאל במלא 
העוצמה, כיצד יתכן שתוכנית כזו 
נשלחה למוסדות לפני כמה שבועות, 

והמנהלים שקיבלו אותה לא טרחו 
להרעיש עולם ומלואו?! ומעבר לכך 

האם לא קיים חשש של ממש 
שהשתיקה הרועמת הזו, תגרום לכמה 
מהמוסדות לשקול בתום לב את אימוץ 
התוכנית המחפירה, הרי תמיד קיימים 
אי אלו מוסדות מרוחקים מהריכוזים 
החרדיים ועובדי הוראה תמימים שאינם 
חדורים בהשקפה צרופה ואשר עלולים 

שלא להבחין בבעיה המהותית ויהיו 
נכונים לאמץ את התוכנית החדשה, 
שתיראה בעיניהם כיוזמה נייטרלית, 
שאין בה כביכול פגיעה בתכני החינוך 

האחרים הנלמדים בשיעורי החומש, 
והרי כבר היו דברים מעולם שגננות 
אימצו תוכנית הרסנית לקראת ראש 
השנה (וכבר הובאו הדברים בארוכה 

בגליונות קול החינוך). 
*   *   *

מעניין מה חושב אבא השולח את 

צאצאיו במוסדות בהם נשמעים ל"מחוז 

החרדי" ומיישמים את התוכנית 

הלימודים האמורה - כיצד תראה 

האמונה שלהם, כאשר בליל הסדר, הילד 

יוכיח את בקיאותו ב"יצור היין והפרדת 

תערובות"; כשידובר בבית על איסור 

חמץ ומצות אכילת מצה, הילד יספר 

בהתפעלות על "פעילות מדעית 

התנסותית" שעשו בכיתה; וכשהאבא 

יספר על המופת שעשו משה ואהרן לפני 

פרעה ע"י המטה שנהפך לנחש, יספר 

הילד על "ניסוי מדעי" בשם "נחש 

פרעה" שערך המורה; וכשיגיעו לעשר 

מכות, יוציא הילד כרטיסיות מידע 

ויראה את בקיאותו הנפלאה על 

להלן דבריה של המפקחת הבכירה על 'בית יעקב' - הפועלת ליישום 

האג'נדה המוצהרת של בעלה, הרפורמטור המסוכן מייסד המוסד התיכוני 

'חכמי לב' - המסבירה את שיטות הפעולה של "המחוז החרדי":

"פתחנו קורסים בתוך מרכזי ההשתלמויות בהם הולכות להשתלם וללמוד 
המורות החרדיות; ראינו קורלציה בין המשתתפות בקורסים לבין בתי הספר 
והגנים שנכנסים אח"כ לתוכנית. אנחנו עוסקים בזיהוי חסמים ולמידה עמוקה 
שלהם, מה חוסם אותנו בדרך לליבה של המורה החרדית, של המנהלת ושל 
מובילות השינוי. בכל תכנית עבודה של מפקח במחוז החרדי תוכלו למצוא את 

המונח 'הכשרת הלבבות' כמונח מקצועי של חלק מתכנית העבודה. למדנו 
שיש לנו תקופה של הכשרת לבבות. אנחנו צריכים להסביר, לחשוף, להביא 
מהמקורות, לפעמים ללכת לרבנים. דאגנו שהמפקחים הכלליים יהיו חרדים, 
וזה היה חשוב לכניסה שלנו לבתי הספר. למנהלים יש צרכים, הם רוצים 
להוביל את ביה"ס שלהם קדימה. גם בחברה החרדית יש תחרות בין בתי 
הספר, והם מבינים היום שכדי להוביל את בית הספר קדימה, המפקח הוא 

שותף שלהם. אנחנו נתקלים רק בהתנגדויות מעטות"!

*   *   *

גם מ. שמעוני, מקימו ומנהלו הראשון של 'המחוז החרדי' במשרד החינוך 

אומר:

"חשוב לי לומר משהו שאולי המפקחות לא יגידו. אבל מה שלהן אסור - לי 
מותר. יש 'מעל פני השטח', ויש 'מתחת לפני השטח'. מעל פני השטח כולם 

יתנגדו. מתחת לפני השטח, בהסכמה שבשתיקה, או מתחת לרדאר כמו 
שאומרים, גם הרבנים הגדולים, רובם לפחות, וגם הפוליטיקאים הבכירים, 
הכי בכירים - ויש לי קשר עם כולם, כמעט עם כולם ליתר דיוק - רוצים 
בהמשך קיומו של המחוז החרדי ובקיומם של המפקחים, כי הם מבינים שזה 
טובת המגזר החרדי בעתיד. הם מבינים את זה. אבל מעל גלי האתר הם יגידו 
'אף אחד לא יכתיב לנו' ו'לא יאמרו לנו כמה ללמד ואיך ללמד ומה ללמד' וכו'. 

אבל מתחת לפני השטח ההסכמה ברורה".   

אכן, מזעזע לראות שכל אלה ששמו לעצמם למטרה לעצב מחדש את פני 

הציבור החרדי בארץ הקודש עושים זאת ללא הפרעה, כשהם נהנים 

מהמדיניות המוצהרת של "שקט תעשייתי" ומההתנהלות של אדישות וחוסר 

איכפתיות שמשדר המימסד החרדי הרשמי, במערכות הפוליטיות 

והחינוכיות.

"אנחנו נתקלים רק בהתנגדויות מעטות" - האמנם?!
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ראיתי מכתב הגדולים שכתבו שצריך 

לחזק האסיפה אז פשוט לי שצריך לבוא.

"דבר פשוט וידוע שבעומק הדברים ר' 

יואלי'ש (מסאטמאר זצוק''ל) צודק. 

ומפורסם הווארט שאמר ''למה נקרא 

שמו 'אחז' שאחז בתי כנסיות ובתי 

מדרשות. עד שחזקיהו המלך היה צריך 

לפתוח מחדש, ואמר ר' יואליש שלא 

נאמר 'סגר' אלא 'אחז', שאם היה גוזר 

לסגור, הרי לא היו שומעים לו, כי כולם 

למדו עד אז תורה. אבל 'אחז' - היינו 

שלקחם בידו, אחרי שאחז המלך היה 

מחזיק בכספו את כל מוסדות התורה, 

התרגלו שהכל תלוי בו, וכשהפסיק אז 

בטלו כל מוסדות התורה ונסגרו על 

מסגר.

 אבל אעפ''כ בחיי החזו''א נתייסד 

העניין הקרוי 'חינוך העצמאי', תלמודי 

תורה שלומדים שם גם לימודי חול. 

וודאי שהחינוך הכשר והטהור זה איך 

שלומדים בחדרים ולימודי חול כמו כמו 

בת"ת 'עץ חיים', כתיבה וחשבון שצריך, 

ולא להיות כפוף לאנשים מבחוץ 

שמכתיבים מה ללמוד ומה לא ללמוד.

*   *   *

בהיותי רב ברמת השרון היו קיימים 

שתי בתי ספר, אחד של  החינוך העצמאי 

והשני של ממלכתי דתי. שני המנהלים 

היו נוסעים לעבודתם מידי יום ביומו 

באותו אוטובוס, וכך נוצרה ביניהם קשרי 

ידידות, באחד הימים פנה מנהל הממ"ד 

לעמיתו בהצעה, שהיות ובשני בתי 

הספר הרישום חלש במיוחד, ואין 

מספיק ילדים בכיתות, הצעתו לאחד את 

שני בתי הספר. כדי לשכנע את המנהל 

החרדי שיסכים, אמר לו מנהל הממ''ד, 

שכמחווה הוא מסכים לחזק את לימודי 

הקודש, אך בית הספר המאוחד יתנהל 

תחת בעלותו דהיינו במסגרת ה"ממלכתי 

דתי"!

השאלה הופנתה אלי, ועליתי 

ירושלימה לשאול את מרן הרב מבריסק 

זצוק''ל וכשהצעתי את השאלה, הגיב 

מיד: כיצד יתכן שמנהל בחינוך העצמאי 

יבלבלו לו את הראש בהצעות משונות 

כאלו?...

הרב מבריסק שתק זמן רב ולא ענה, 

ולשאלתי שוב, אם מה אני יוצא מפה? 

ענה הרב בפה קדשו: "הממלכתי דתי 

ודאי לא שווה כלום! (בלשונו: איין 

גרויסע כפרה...) והחינוך העצמאי - - -",  

ולא סיים את המשפט.

יצאתי מבית הרב נבוך ושאלתי את בנו 

הג"ר רפאל זצ"ל שיפתור לי את 

התעלומה - ביודעי שהוא בודאי יודע 

מה דעתו - אמר לי ר' רפאל: "האבא 

סובר שוודאי צריך לתמוך בחינוך 

העצמאי, כי יש מקומות שההורים הם 

חלשים שלא יתנו כסף לחינוך צאצאיהם 

וכ''ש שישנם יותר רופפים שאין להם 

ענין כלל בחינוך אך אפשר להצילם, 

והאבא לא ענה לכם את הדברים שאני 

אומר לכם כעת, כי הוא איש אמת 

במוחלט - שלא מסוגל לבטא את 

הדברים, כאשר האמת המסורה היא 

שחובה ללמוד כפי שלומדים בתתי''ם 

תורה מבוקר עד ערב".

*   *   *

היום ישנם שינויים גדולים, יש לי בת 

מורה והיא דיברה עם חברותיה, מורות 

אחרות, והם אמרו לה שבשנים 

האחרונות קיים שינוי בהתייחסות ''איזה 

לימודים אהובים עלייך''... פעם היה 

לתלמידות חשק עז לשיעורי חומש, 

יהדות וכו', היום אני חושש... 

שמתמטיקה וכיו''ב... אוחזים בדרגא של 

תיכון דתי שהיה שמה פעם מישאל 

''איזה לימודים הכי שנואים עליכם''? 

והתלמידים ענו: "לימוד הגמרא!".

כיום יש רוח טהרה שנשתנה הרבה 

לטובה. פעם לא היו 'חדרים'. החזו''א 

הקים חיידר בב''ב עם 3 תלמידים!

צריך שמירה יתירה שהטהרה 

והקדושה של החדרים ישאר בשלמות, 

שלא תהיה סטיה! מה ששמענו כעת 

מהרב ר' מאיר (קסלר) אלו הם דברים 

נוראים! צריך שיהיה שמירה יתירה. 

האוירה ביהדות החרדית צריך שיהיה 

ללא פירצות. 

היתה פעם ישיבה קטנה שלמדו בה 

לימודי חול (כתה ט'), וגיסי הרב 

גרשונוביץ (א''ה: ה''ה הגה''צ רבי ראובן 

יוסף גרשונוביץ זצ''ל ראש ישיבת הנגב  

בנתיבות)  יצא במלחמה  גדולה, הוא 

סיכן את פרנסתו, הוא היה אז מגיד 

שיעור בישיבת פתח תקווה והוא ערך 

"צריך שמירה יתירה שהטהרה והקדושה
של תלמודי התורה ישארו בשלמות"

דברי חיזוק מאת הגאון רבי יעקב אדלשטיין זצ''ל
שנאמרו באסיפת גדולי ת''ח שליט''א שהתקיימה ביום י''ב תמוז תשס''ה בביהכ''נ הלפרין בב''ב 



מלחמה נגד ידידים אישיים שלו. הם 

טענו שיש ילדים שבאים מהמעברות וזה 

יותר קל להם אם לומדים לימודי חול. גם 

ישנם הורים שישלחו יותר בקלות את 

ילדיהם, אבל הוא לחם מלחמה גדולה כי 

זה היה פריצת גדר עד שהישיבה נסגרה. 

הוא ניהל את המלחמה עד הסוף  למרות 

שהרמי''ם שכיהנו שמה היו אברכים 

ראויים להיות ראשי ישיבות בישיבות 

הכי טובות.   

תחזקנה ידיכם שייצא תיקון גדול 

מהאסיפה, יש לכם ברכות עידוד מגדולי 

התורה ונקווה לתיקון גדול מזה".

*

במעמד זה נשא דברי פתיחה הג''ר 

מאיר קסלר שליט''א רבה של מודיעין 

עילית, ובתוך דבריו אמר כדלהלן:

''הייתי כעת אצל הרב אלישיב 

ואמרתי לו שאני בדרך לאסיפה זו. 

אמר לי, אני כבר אמרתי עשרים 

פעמים שאסור לשנות כהוא זה! אם 

היום יעשו שינויים על דברים 

שנראים ככלום, מחר יעשו על דבר 

אחר ומי יודע להיכן יגיעו. אם לא 

יעשו שינויים אז יהיה סייעתא 

דשמיא ונוכל לחנך את הילדים 

לתורה ויראת שמים!".

*

הגאון הגדול ציס"ע רבי מיכל יהודה 

ליפקוביץ זצוק"ל, שהיה מהעומדים כצור 

איתן כנגד פרצות החינוך, צירף דבריו 

להזמנה שנשלחה ע"י הרבנים הגאונים 

שליט"א מארגני האסיפה, בזה"ל:

בס"ד, א' תמוז תשס"ה

שמעתי דבר חמור ונורא, בענין 

הישיבות קטנות, שבטופסים של 

משרד החינוך כתוב, על כמה וכמה 

ישיבות שמקבלים לימודי "בגרות" 

ומפקחים של משרד החינוך באים 

לישיבות לבחון אותם.

כן שמעתי ש"מלמדים" ב"חדרים" 

הולכים להשתלמויות "זרות" לקבל 

תוארים, במכונים של "בר אילן".

על כן מהראוי להתכנס לאסיפה 

של תלמידי חכמים כדי לדון על 

המצב החמור וכדי לעמוד בפרץ.

החותם בכאב לב על מצב זה,

מיכל יהודה ליפקוביץ

*

גם הגאון הגדול רבי ניסים קרליץ 

שליט''א שלח מכתב לאסיפה בזה''ל: 

בס"ד, יום ו' תמוז תשס"ה

כבוד האסיפה הנכבדה,

שהתאספו למען חיזוקה של תורה 

ומשמרת הישיבות ומוסדות החינוך 

של בתינו.

הרי מצבינו היום הוא שלוחמים 

בישיבות ובת"ת בכל מיני התחכמות 

במטרה לפגוע בטוהר הלימוד ע"י 

שיכניסו רוח אחרת בלימודים 

שיפגעו בקדושתם.

ועלינו להבין שכל שינוי יכול 

להביא להרס ח"ו. ואסור לנו לתת 

להם כל דריסת רגל בין בעצם 

הלימודים ובין בהשתלמות המורים, 

כי כן דרכו של יצה"ר היום אומר לו 

עשה וכו', והתוארים שלהם בושה 

היא לנו, ומזיק לחינוך שלנו, ואסור 

לעשות א"ז בשביל ממון.

ש. י. נסים קרליץ

*

גם הגאון הגדול רבי שמואל אויערבאך 

שליט"א שלח מכתב לאסיפה בזה''ל:

ב''ה, ירושלים יום שנכפל בו כי 

טוב ואין טוב אלא תורה י''ב תמוז 

תשס''ה.

הנני בזה בעניי להצטרף להתריע 

ולמחות על הפירצה החמורה 

הנוראה אשר רוצים להכניס רח''ל 

בהישיבות קטנות הקדושות לימודי 

''בגרות'' והשתלמויות ואוי לנו שכך 

עלתה בימינו רח''ל. אשר המהרסים 

והמחריבים השקט לא יוכל ד' ירחם. 

ובודאי שחובה נוראה לעמוד בפרץ 

למנוע המכשלה הזאת ולשמור על 

טהרת הישיבות הקדושות ואין לנו 

שיור אלא התורה הזאת ויתן ד' 

ויקויים בנו ומלאה הארץ דעה דעה 

את ד' וגו'

שמואל אויערבאך

__________

78הערת המערכת: בגליון קול החינוך מס'  

הובאו דבריו של הגה''ח רבי יוסף בנימין 

רובין זצ''ל מנהל רוחני בישיבת "ארץ צבי" 

בירושלים, שאף הוא נשא דברים באסיפה זו 

והאריך בנושא ''בגרות תושב''ע'' כמו"כ 

האריך בנושא ''אחיה'' והמסתעף, וסיפר על 

פעילותו המשותפת בנושא עם הגאון רבי 

עזריאל אויערבאך שליט''א גאב''ד חניכי 

הישיבות בשכונת בית וגן בירושלים.

דברים שנאמרו בועידת דגל התורה ע''י מזכיר מועצת גדולי התורה דאז: 

''לפני כשבועיים נכנסתי למרן הגרי''ש אלישיב שליט''א בנושא מסויים. עם 

כניסתי שאלני מרן שליט''א על הפרסומים לגבי ישיבות קדושות שעושים מבחני 

בגרות. ואמר לי שזה חילול ד' שהישיבות הללו מופיעות ברשימות של משרד 

החינוך, אפילו שבפועל לא עושים בגרות ולא מקבלים תקציבים, עצם זה שהם 

מופיעים ברשימות עושי הבגרות זה חילול ד'.

ובקשני מרן שליט''א שאדבר עם רו''מ הישיבות הנ''ל שיוציאו את עצמן 

מהרשימות ובקשני להרחיב את הבקשה גם לישיבות הקדושות מכלל החוגים".

יתד נאמן כסלו תשס''ו

4

מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל:
"מבחני בגרות בישיבות לצעירים - חילול ה'!"
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בס''ד

על עלבונה של תורה
באנו בזה להשמיע זעקתנו ולבטא חרדתנו על דבר חמור ומסוכן שנודע לאחרונה. שבתוך שאר הנסיונות של בתי 
החינוך הנלחצים מצד השלטונות לשנות את תכנית הלימודים ואת מגמתם - שהוא כולו קודש - להשוותם מה 
שיותר להחינוך הכפרני שלהם, נשמע שגם על ה"ישיבות הקטנות" ידם נטויה, ובכח תקציביהם הם שואפים לחולל 

מהפכה בתוך סדרי הלימוד, להכניס גם לימודי חול הנקרא "לימודי בגרות" וכן הכשרת רמי"ם, וכו'.

ובמספר ישיבות קטנות נתפתו להם ע"י הגדלת התקציב והכניסו לישיבה לימודים אלו ובחלק מהישיבות הצהירו 
שהם מסכימים ל"לימודי בגרות".

והנה מה שעומד עכשיו על הפרק, להכניס בתוך כלל הישיבות הקטנות, דברים הנקראים בלשונם "בחינות בגרות 
בתושבע"פ", שפירושו להפשיט את הקדושה מלימוד הגמ' ולהלבישו במחלצות של "לימודי בגרות" והדבר נעשה 
על ידי עריכת מבחנים בכתב, ש"משרד החינוך" יכין את השאלות וכן בחינות בע"פ שהמפקחים ממשרד החינוך 

הכפרני יבואו לישיבות לבחון אותם.

ואוי לאותה בושה ואוי לאותה כלימה והוא חילול התורה והפרתה, והדבר צריך לזעזע כל לב מרגיש, שלפני שנים 
ספורות לא היה עולה על הדעת על אפשרות כזאת, לתת להם דריסת רגל בתוך הישיבות.

והנה יש לדעת, שהכנסת אנשי משרד החינוך, בפנים - בתוך מחיצות הקודש של הישיבה, ושיתופם בתוך לימוד 
התורה לצעירינו הוא הרס החינוך שאנו מבקשים, ובכך ישתנה יחס הקודש כפי שצריך להיות לתורת ה', מה שאנו 

עמלים להשריש ולנטוע בבנינו.

מלבד זאת, שע"י הכנסת לימוד הגמ' בתוך מסגרת של "לימודי בגרות" השונים, יכניסו מושגים של חולין מהחוץ, 
בתוך השאלות בגמ' שהם יערכו, ש"מאן דנפח מדילי' נפח" ובכך יוציאו את התורה מרשות הקודש לחול, [וכלשון 
הרמב"ם בסוף הל' מעילה "ולא תהא מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול"] ויורידו בזה אור מעלת תוה"ק, 

והיא מעילה בקודש.

הכותב וחותם מתוך כאב לב וחרדה שלא יהיה 
ח"ו ר"ל שום סדק קל בחומת התורה להכניסם 

את מחריבי התורה והכלל ישראל

מיכל יהודה ליפקוביץ עשי"ת תשס''ו

הריני מצרף עצמי לדברים נחוצים הנ"ל.

שמואל הלוי ואזנר                          ניסים קרליץ                        שמואל אויערבאך

הנני מצטרף ואוי לאזנים לשמוע על אפשרות 
כזו לתת לשונאי ועוקרי דתור"ק דריסת הרגל 

בהישיבות הק'.

משולם דוד הלוי סאלאווייציק





6

...עפ״י המבואר בספה״ק ההבדל שבין 
אותיות שלנו לאותיות של או׳'ה, כי מבואר 
בספר יצירה כי כל אות נקרא אבן, ובהצטרף 

איזה אותיות יחד נבנה תיבה שנקרא בית 
הנברא מכמה אבנים. והנה אותיות של כל 
אומה ולשון אינם רק אבנים שאין באותיותיהן 
שום מילוי זולת הנכתב, אבל אותיות לשוננו 

הקדושה שבה נברא העולם ובה ניתנה 
התורה, יש בכל אות מילוי מלבד הנכתב, 
וא״כ עם המילוי היא נקרא בית, עד״מ 
כשתבטא איזה אות בפה כגון א ע"כ תבנה 
בית היינו אות א הכתובה היא אבן, אבל 
כשתקרא אותה בפה ותכירנה לאחרים לומר 
א, ע"כ תאמר אל׳׳ף, הרי היא בית, וכן ב היא 
בי״ת, וכן ג הוא גימ״ל, וכן כולם. לכן עפ״י 
האמת האותיות שלנו נקראים עם מילואם 
בית, אבל אותיות של או׳׳ה אינם נקראים רק 

אבן. ובזה פי' הרב הק׳ מהרמ״מ זלה״ה 
מרימנוב שע׳׳ז אמר הכתוב והסירותי את לב 

האבן מבשרכם, היינו הלשונות וכתיבת 
אותיות של העמים אשר המה אבנים שלא 

נבנה מא׳ מהן בית עכ״ד הקדושים.
עוד זאת תשכיל ותבין כי אותיות שלנו 
מתרבים ומתגדלים עד לאין מספר, עד׳׳מ א׳ 
הוא אחד, ואם תקראנה במלואה אל״ף עולה 
קי"א, ואם תמלא אל״ף כזה אל״ף למ״ד פ״א 
עולה רס״ו, ואם תמלא זה המילוי יעלה יותר 

עד אין מספר, וכן כל האותיות. אבל אם 
תאמר רק א ולא יותר לא יעלה רק א׳ וכן ב' 
שנים וכן ג׳ שלשה, משא׳׳כ אם תאמר המילוי 
הרי יש בזה עוד מילוי דמילוי א״כ יעלה עד 
אין מספר. ובזה נבין ונשכיל שצריך המלמד 
תינוקות של בית רבן ללמוד עמהן בראשית 

למודי אותיות אל״ף בי"ת גימ״ל דל״ת 
במילואם כמו שנמסר לנו בקבלה מאבותינו 
ואבות אבותינו, והן רבים עתה עמי הארץ 

הסוררים המורים הנקראים 'לעהרערס' 
הפורצים גדרי עולם ללמד לנערי ב"י אותיות 
שלנו כמו אותיות של או״ה היינו א״ב״ג״ד״ כך 
בלא המילוי. אבל האיש הירא את ה׳ ימנע רגל 
הילדים מהן וכיוצא בהן, כי הן המה מארבעה 
אבות נזקין ותולדותיהן כיוצא בהו, והנה ארסם 

ארס ברזל שזה משורש פורה ראש ולענה 

המוליד מינות ואפיקורסות בלב הילד, ועין 
הרואה תעיד ע"ז כזמנינו אשרי השומע ויחדל.

וכי תאמר מה בצע אם לומד האות ומלואו 
או כמו שנכתב לבד, אען ואומר להודיעך 
קושט אמרי אמת, הלא ידעת כי עיקר יסוד 
הישראלי להאמין בתורה שבכתב ובפירושה 

הנמסר לנו בע״פ כדכתיב ואתנה לך וגו' 
התורה זו שבכתב והמצוה זה פירושה שבע״פ, 

ומהן שאין מפורש בכתב כ״א נלמד מי״ג 
מדות שהתורה נדרשת בהן, ומהן מה 
שהוסיפו חז״ל ועשו משמרת וסייג לתורה 
ומצוה שהן מד״ס שנצטוינו לא תסור מן 
הדבר אשר יגידו לך. והנה גוף האות הנכתב 
הוא למראה עיני הילד, והמילוי אינו רואה, 
וכשאומר לו שזה אל״ף הרי ל״ף נמסר לו 
בע״פ והוא מאמין לו שכן הוא, הרי מחנכן 
ומרגילן להאמין בב׳ התורות יחד שבכתב 

ושבע"פ.
עוד יש כוונה שבזה מיחד הדודים - תורה 
שבכתב ושבע״פ בכל אות ואות. ועוד זאת כי 

יסוד דת הישראלי להאמין בלבו הנאמר 
בקבלה מאבותינו ואבות אבותינו יותר ממה 
שעינינו רואות בחוש ויותר ממה שמשיג בעין 

השכל כ״א מכח אמונה, וכשמחנך התינוק 
ללמוד גוף האות נראה לעיניו עם המילוי שאין 

רואהו ומרגילו להאמין שכך הוא נמסר לנו 
מאבותינו, הרי מרגילו ביסוד האמונה להאמין 
בה׳ ובמשה עבדו ובדברי הנביאים והחכמים, 
אם כי אותותינו לא ראינו אין נביא אתנו כ״א 
אבותינו ספרו לנו מימי קדם, וחנוך לנער וגו' 
גם כי יזקין לא יסור ממנו, כי גירסא דינקותא 
עדיף ונחקק על לוח לבו של הילד כמו על 
הספר, וכמו שאמרו חכמים הלומד ילד למה 
הוא דומה לכותב על נייר חדש וכו', משא״כ 
אותן המורים החדשים שמלמדין רק האותיות 

כמו שנכתבין א׳ ב׳ ואינו משמיע לאזניו 
מילואי האותיות, מרגילו להאמין רק במה 

שעיניו רואות ולא מה שאזנינו שמעו 
מאבותינו, וזה שורש המינות ואפיקורסות, וזה 

ברור ואמת לכל מבין ומאזין ומקשיב.
ובזה נ״ל לפרש מאמר חז׳׳ל, דע מה 
למעלה ממך, כלומר דע מה שהיה למעלה 
בדורות הקודמים - ממך! שאז היה עין רואה 

האות הנכתב ואזן שומעת המילוי, וטעם לזה 
כי כל מעשיך בספר נכתבים ר׳׳ל לימודך עם 
הילד נכתבין בלבו כמו הכותב בספר על נייר 
חדש. ע׳׳כ תראה ללכת בעקבי אבותיך דורות 

הקודמין ללמד לילדי בני ישראל האותיות 
במלואן שעם המילוי נקרא כל אות ואות - 
בית, וגם ע׳׳י המילוי ומילוי דמילוי עולה עד 
אין מספר, והרי הם בלי מדה ומשקל, משא״כ 
כשלומד א׳ ב׳ ג׳ בלא מילואן הרי הם נקראים 
רק אבן, וגם אינו אלא כמו משקל ואיפה שאין 

עולה מספרו כ׳׳א כמו שנכתב וכמש״ל.
וז״ש שלמה (משלי, כ,י), "אבן ואבן איפה 
ואיפה תועבת ד' גם שניהם", כלומר לימוד 
האותיות בלא מילואן שהן רק כמו אבן ואיפה 
במשקל, תועבת ה׳ גם שניהם, הן מצד שאין 

מולידין בית, והן מצד שיש להן משקל 
כאיפה, והטעם לזה, גם במעלליו יתנכר נער 
מאביו שבשמים, אפי׳ אם זך וישר פעלו, כי 
הלב מתפעל אחרי מעלליו ואחרי הרגילות, 
ומזה יצמח בלבו מינות ואפיקורסת לבלי 
להאמין רק במה שרואה (ומזה תבין ותשכיל) 
אוזן שומעת המילוי של האות ועין רואה גוף 
האות, ה׳ עושה גם שניהם כלומר האות עם 
המילוי. כי בזה חפץ ללמדו ולחנכו להילד 
להאמין בשמיעת האוזן מה שאינו למראה 
עיניו, ולכן הקדים הפסוק אוזן שומעת קודם 
שא׳ ועין רואה, כי הקבלה והשמיעה יסוד 
האמונה. ואיידי דחביבא לי׳ אקדמי׳. ובזה נ׳׳ל 
לפרש הא דכתיב ואתה כתבו לכם את השירה 
הזאת ולמדה את ב״י שימה בפיהם, כלומר גם 

המילוי שלא נכתב (וכ״כ פירושי תורה 
שבכתב שלא נכתב) תשים שימה בפיהם, 
וז״ש נאוו לחייך בתורים בשתי תורות שבכתב 

ושבע״פ, צוארך בחרוזים היינו במלואי 
האותיות הנקשרים לאותיות הנכתבין כמו 

חרוזים, וכ״כ צריך ללמדן במילואיהן 
לתינוקות של בית רבן למען יאמינו בתורה 
שבכתב ושבע״פ. וזש״ה הנסתרות לה׳ אלקינו 
הן הנעלמות של האותיות, ונגלות לנו ולבנינו 
הן גוף האותיות עד עולם (לא כמו שנוהגין 
סוררים ומורים בזמנינו), והטעם לזה אמר, 
לעשות את כל דברי התורה הזאת דברי דייקא 

תורה שבע״פ.

בענין קדושת האותיות והנקודות, ואופן לימודן
הגה"ק רבי יקותיאל יהודה טייטלבוים זצוק"ל גאב"ד סיגעט

בספרו "יטב לב" על התורה פר' בא
ג
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זמורה זרה ופריצות בין כותלי ת"ת
לכב' מערכת קול החינוך.

ברצוני לעורר את תשומת לבכם, לטופס 

''הסכמת ההורים'' לאיטום חריצי השיניים 

שחולק בחיידר... בהר נוף בירושלים, עם הלוגו 

של עירית ירושלים, בו מופיעה תמונה בלתי 

ראויה (לא ציור) של תלמיד ותלמידה 

המצחקקים יחדיו ומתחתיה כיתוב ''מישהו 

מטפל בך'', ואכן נודע לי שלצורך בדיקה זו 

הגיעו לחיידר הגיעו 2 אסיסטנטיות, אחת 

מהם בלבוש מאד  לא צנוע.

ה'חיישנים' הטבעיים שלנו, שבעבר היו 

מקפיצים כל הורה, הולכים וכבים, אין תגובה 

ואין זעזוע. וזה מאד מאד מדאיג ומפחיד, כי אם 

כבר עכשיו אנחנו במצב שכזה, מה יהי' בעוד 

כמה שנים?!

מצו"ב המסמך המדובר.

בכבוד רב, אב לילד בחיידר הנ"ל

הוראת מרן הגרא"מ שך זצוק"ל 
למנהל סמינר

למערכת שלום.

בהקשר למה שהתרעתם באחד הגליונות 

הקודמים על המעשה המביש שסמינר 

צ'רנסקי בת''א ובעלז בירושלים והסמינר 

הישן הביאו את שר החינוך בפני התלמידות 

שעמדו לידו וצחקו ואף השמיעו לו ועליו 

דברי חנופה ופסוקים מהתורה, אמרתי לחזק 

את הדברים מעובדא דהווה באחד הסמינרים 

שהמנהל הגיע למרן הגרא"מ שך זצ"ל, ומרן 

התלונן בפניו ששמע כי פוליטיקאי חרדי 

השתתף במסיבת פתיחת שנת הלימודים 

בסמינר, והתבטא: "בנות לא צריכות שיביאו 

פוליטיקאי".

אוי לנו שהגענו למצב שכבר לא מדובר על 

הבאתם של פוליטיקאים חרדים, כי אם על 

הבאתם תוך כדי האדרתם באופן מחפיר, של 

פוליטיקאי עם כיפת גרוש, שר החינוך שהוא 

מגדולי מחריבי החינוך החרדי.

אוי לאותה בושה!

מפנים את הגננות לאינטרנט רח"ל
לכבוד קול החינוך

קראתי את עיתונכם ואני מזדהה עם כל 

מילה בנושא ההתערבות בתכנים והסחת דעת 

לכיוונים אחרים. מצורף בזה מסמך שניתן 

לילדות גן של החינוך העצמאי לילדות בנות 4 

בשם... בעיר ביתר, שבראשו מתנוססים סמלי 

3 גופים ממשלתיים: "פרוייקטים שיקומיים", 

"משרד הבריאות לחיים בריאים יותר", 

ו"החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי 

בע"מ".

הדף שמציג טבלת מעקב בנושא צחצוח 

שיניים בוקר וערב (כולל שב"ק ר"ל) עם ציור 

של ילד ללא כיפה והגננת הוסיפה לו כיפה 

בעט, וכן מתחת לטבלה ישנו כיתוב של "חפשו 

אותנו בפייסבוק"...

האם תמונה ומשפט כזה ראויים לגן בית-

יעקב?

בכבוד רב, י.ש. ביתר

קול
קולי

הורים
הודעות ופקסים
שנשלחו לטלפקס

המערכת

03-691-5752

לתא

מתוך פרוספקט של "איחוד הצלה" בו נראות נשים "חרדיות" (הוסתרו ע"י המערכת) בפעילות "הצלה"...

יצא המרצע מן השק
לכבוד מערכת ''קול החינוך''

, בו דווח על השתלבות מורות בבית  92כחיזוק למאמר הכואב שפורסם בגליון מס' 

יעקב במסגרת קמפיין ''מוסד בטוח'' שע''י 'איחוד הצלה', כפי שפורסם ביומון 'המבשר'. 

הנני לחזק את הדברים לאחר שלתדהמתי נוכחתי לראות עד כמה הדבר חמור ומחריד. 

ידיד הביא לי פרוספקט של ''איחוד הצלה'' כאשר מעבר לעובדה שהוא נראה פרוספקט 

חילוני למהדרין שאכמ''ל ולדווח משום הרחק מן הכיעור. אך באחד העמודים צדה עיני 

תמונה של לוגו של הפרוייקט ''מוסד בטוח'' כאשר ברקע תמונות של מתנדבות ב''איחוד 

הצלה'' לבושות באפודה זרחנית על רקע הלוגו הנ''ל.

אז אם גליונכם הנכבד הזהיר מכך שהשתלבות במיזם של ''מוסד בטוח'' הוא התחלה 

של ''שירות לאומי'' לבנות, אז הנה הארגון המתיימר להיות חרדי מספר את כל הסיפור של 

מיזם ''מוסד בטוח'' שהנשים החרדיות מצטלמות ברקע של אופנועי ''איחוד הצלה'' 

הרכובים ע''י "חרדים". 

לנוכח זאת השאלה נשאלת ממי שעדיין לא הפנים את השלילה שבדבר, כיצד יתכן 

שפרוייקט בזוי זה, יהיה קיים בתוך בתי ספר של ''בית יעקב''? האם יעלה על הדעת 

שפרוייקט כזה הכרוך בשיתוף עם חציפות וחוסר צניעות, יכול להיות לו סייעתא דשמיא 

ולהביא להצלת חיים?! 

מצ''ב צילום מהפרוספקט.

בכבוד רב אברך מירושלים 
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יש כל כך הרבה מסרים חשובים,

שחובתינו להנחיל לילדינו האהובים,

בכל התרי''ג הרינו חייבים,

והעומס גדול ובכל זאת משתדלים וגם מקוים.

רבי חיים קניבסקי ועוד הרבה מאורות,

מתייגעים גם לקיים מצוות נדירות,

כי כולם יודעים - העיקר תורה ומצוות,

בדרך אבותינו נלך - יש מצוות וגם חובות.

מן הדלת האחורית בא ''משרד לעיוות החינוך'',

ומכל האיברים בחרו להם את התינוק,

ועל התינוק נפרט ונשקיע שנים הפוך על הפוך!

ידעו התלמידים זו התורה והשאר טפל וחשוך.

מ'זהירות בדרכים' עשו אליל חשוב,

חוזרים על החומר 4 שנים שוב ושוב.

ואחריו עבודה זרה של לחסוך במים,

הדרכת משרד החינוך - פכים קטנים - חושבים פעמיים.

וכן צריך לעשות הרבה בלגן,

אם חלילה ילד קטן קטף צמח מוגן.

ועוד שנה להכביר על חיסכון,

להנחיל לתלמידנו לנשום נכון.

בזה מסתכמת כל תורתם העלובה,

ואנחנו צריכים להיות להם המרכבה?

מורות יקרות וצוות מעולה!

איך זה על דעתכן יעלה?

לחצוב בורות נשברים,

לתת לצאן קדושים אלו ההסברים.

העיקר התורה והשאר כ''כ טפל,

לא ניתן לרשעים אלו בחינוך לטפל.

אי אפשר לפרט אין לנו פנאי לקשקושים,

אין להם מה למכור! רק לרמוס ערכים קדושים.

כבוד הורים, שבת - כן אלו נושאים נדושים ונדרשים,

מעלי ניחוח בהוד קדומים, נשקיע - ולא ניקח חדשים.

חסדי ה' בעדינותינו, את הנכון עדיין מרגישים,

ניזהר מכל ה''אידישקייט'' שאותה משרד החינוך מגישים,

ולוואי ונזכה לחנך לערכים של אבותינו הקדושים.

כמה עצוב, עוד ועוד ערך עלוב...כמה עצוב, עוד ועוד ערך עלוב...

...כך גם כן על הפסוק בפרשת התוכחה במקום: "ורדו בכם 

שונאיכם" אומר רש"י שאיני מעמיד אלא מכם ובכם, בשעה 

שאומות העולם עומדים על ישראל אינם מבקשים אלא מה 

שבגלוי אבל  בשעה שמעמיד מכם ומבכם הם מבקשים אחר 

המטמוניות שבכם", בגלות בין יהודים ח"ו הם לא מסתפקים 

בדברים שבגלוי, כאומות העולם, אלא חודרים למטמוניות 

שלנו, לערכים החינוכיים שלנו, שהם האוצרות והמטמוניות 

שלנו, וכאן טמונה הסכנה האורבת לנו, מאז המאבק של 

יעקב אבינו עם שרו של עשו הנמשך מאז ועד היום הזה 

בדרכים ובלבושים שונים ומשונים.

מי שמעלעל בדפי ההיסטוריה של ייסוד החינוך העצמאי, 

ועוקב אחר המערכות הקשות שנכפו על רבותינו הגדולים 

גאוני וצדיקי הדור ההוא זי"ע, להבטחת יהדות חרדית 

עצמאית  בארץ ישראל , מגיע עד  מהרה למסקנה כי כמעט 

לא היתה תקופה רגועה במדינה בכל הנוגע לכל קדשי 

התורה והיהדות, נער הייתי גם זקנתי ואני זוכר עד היום את 

המאבקים הסוערים נגד הנסיונות של השלטון דאז לגיוס 

בנות לשרותי לאומי, לגיוס בני הישיבות, ניתוחי מתים וכל 

הקדוש והיקר לעם התורה, המצב הזה נמשך לאורך כל 

השנים עד עצם היום הזה, במיוחד בתחום החינוך הטהור 

שהוא כפי שאמרתי קודם, ה'מטמוניות' של היהדות הנאמנה, 

פעם באיומים ופעם בפיתויים, הם אינם בוחלים בשום 

אמצעי כדי לחדור לנשמת החינוך הטהור שקיבלנו במסורת 

אבותנו ורבותינו דור אחר דור.

...מחובתנו לשנן ולזכור כי גם בשר כשר בתכלית ההידור 

אם מבשלים אותו בכלי טרף הוא הופך להיות בשר טרף, כך 

גם בנושא החינוך של ילדי ישראל כל הכלים והאמצעים 

הקשורים לתחום זה, כך חונכנו והודרכנו מגדולי הדורות, 

חייבים להיות כשרים וטהורים למהדרין מן המהדרין, ונקיים 

מכל בדל של תערובת ופסולת חיצונית, אשר רוח חכמים 

אינה נוחה מהם.

...רבותינו רועי ישראל ההולכים לפני המחנה מזהירים 

אותנו ללא הרף להתרחק כמטחוי קשת מכל ההיסחפות 

לפיתויי האקדמיות והמכללות ושאר הסכנות החינוכיות 

והרוחות הרעות המאיימות עלינו, ועל כל מחנכת שפורצת 

גדרי חכמים בנושאים עקרוניים אלה, לדעת כי היא חותרת 

בכך תחת יסודות קיומנו ונותנת יד להרס התשתית החינוכית 

העצמאית שלנו שהושגה בעמל וביזע, תוך זקיפות קומה 

יהודית אמיצה, במשך כל שנות המדינה.

הרה"ח רבי אברהם יוסף לייזרזון שליט"א
מתוך דברים שנשא יו"ר החינוך העצמאי

ב"ימי עיון" למאות מנהלות בתיה"ס "בית יעקב":

חודרים למטמוניות שלנו!
~ המאמר בשלמותו פורסם בעיתון 'המודיע' ביום עש"ק פרשת בא תשע"ז ~
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