
 בע"ה

 " תשע"טּוְלָעְבדֹו ְבָכל ְלַבְבֶכם ּוְבָכל ַנְפְשֶכם ֱאֹלֵהיֶכם 'ְלַאֲהָבה ֶאת ה"יום ראשון לפרשת 

 

 חמ"דמורי תנ"ך בלכבוד 

 

 , ולהלן תגובתי. למכתב שהופץ בין מורי החמ"דלחוות דעה בנוגע על ידי מפקחים מנהלים ומורים נתבקשתי 

 

אחת  ובעיקר כנגד בתנ"ך,הן כנגד תכנית הלימודים  ,דביריעקב על ידי הרב  חמורים במכתב נכתבו דברים

 . ונ"ד המתערבים בעשייה החינוכית שלתמהני על גורמים מחוץ לחמ. תנ"ך רלתפקיד מפמ" ועמדותמה

 

 .בתנ"ךתכנית הלימודים בנוגע ל וברורים חובתי להבהיר דברים פשוטים

של  והיקף מקואהבה צומחת מתוך ע .להאהיב את התנ"ך על ילדי החמ"דהיא  ,תכנית הלימודים בתנ"ךמטרת 

 . , וכל זאת מתוך מחוייבות לדבר ה' ויראת שמיםתלמידמתוך למידה הנוגעת בו , מתוך עמל של תורהלימוד

הראה  . הסקרשנים 4לפני מקיף שנערך  סקרכך  לשמחתנו אנו מקבלים הדים מצויינים מהשטח על כך, ויעיד על 

, עם התכנים הנלמדים ועם תורה!(אהבת  –)ובראשם  מורים רבים ביותר מזדהים עם יעדי תכנית הלימודים כי

  ההוראה. דרכי

הרב ישעיהו הדרי זצ"ל, ויבלט"א של ותמיכתם עברה את אישורם לפני כשמונה שנים, בנתה נש הלימודים תכנית

 . רבים אחריםוהרב יעקב מדן , איתן אייזמןהרב  הרב חיים דרוקמן, הרב יעקב אריאל, -הרבנים 

, מאיילת ועד קריית שמונה, אלפי בשמונה השנים האחרונות נלמדת באהבה רבה בכל מוסדות החמ"דהתכנית 

 לומדים תורה באהבה ובכבוד.  ותלמידות מידיםתל

 יראת מתוך מלימוד ד"בחמ ך"התנ לימוד את כליל שינתה": הלימודים בתנ"ךתכנית לטענת הרב יעקב דביר 

  .מכו בתכניתגדולים בישראל שתהוצאת לעז על רבנים  היאזו חמורה  טענה. "אנושי ללימוד וקדושה שמים

מעל ומעבר לכל הנכתב לעיל, הכותב מתעלם מהכרעת הראשל"צ הגר"ש עמאר שליט"א שהכריע בדין תורה 

כל הטענות שנאמרו כנגד התכנית  פסול כלשהו.ראוייה ומתאימה ואין בה שתכנית הלימודים החדשה , בבתשע"

 הגר"ש עמאר שליט"א. הופרכו בפני 

 עלי.  נאמנתעדותו אינה ממילא כותב המכתב מתיימר לפסול תכנית שאושרה על ידי גדולי ישראל המנויים לעיל, 

 

מניפולציות ל תהמכתב הוא דוגמה קלאסיעיוותים, הטיות מהאמת, בסילופים ובהוצאת שם רע, ברצוף במכתב ה

  .נה:(דף  )שבת "אמת קב"התמו של הוח"וזאת בבואנו לדון על תורת ה' ש, היודמגוג

סיכומים מצוטטים מתוך ביקורת, הליהם נכתבה עמאד רבים שציטוטים אחת מני רבים, רק אציין כדוגמה 

העביר מעיז לה רב דבירהתמהני על . ה עליה מוציאים שם רע, ולא נכתבו על ידי המוָר שיעורבשכתב תלמיד 

 ! מניין העוז לעשות זאת? .תלמיד ו שלמיסיכוביקורת קשה על סמך 

לשון את דברי לקבל  אני קורא לכם לאאולם מנת שלא ייראה הדבר כהתערבות במכרז. על לא אכתוב מעבר לזה, 

 פרט יותר. חובתי וא אמלא אתלאחר המכרז  מכתב זה.רע החמורים והשקריים שב והוצאת שם הרע

 

 ,מתוך אהבת תורה ואהבת הבריותשנזכה ללמוד וללמד 

  ו אמת. שנזכה ללמוד וללמד על פי מידותיו של הקב"ה שחותמ

 שנזכה להאהיב תורה 

 יהודה טרופר

 ך בחמ"ד"מפמ"ר תנ


