
107

עליית כוחה של האורתודוקסיה ההונגרית 
בהנהגת היישוב הישן בתקופת המנדט

מנחם קרן־קרץ

תקציר
בארץ  הישן  היישוב  מבני  שלישים  כשני  היו  הראשונה  העולם  מלחמת  פרוץ  עד 

ישראל, שרובם התגוררו בירושלים, יוצאי האזורים בצפון־מזרח אירופה – ובהם 

ובלארוס – שבאותה תקופה היו חלק מן האימפריה הרוסית.  ליטא, לטביה, פולין 

לכן ברור כי גם מנהיגיו הפוליטיים והרוחניים של היישוב הישן, שהאחרון והבולט 

שבהם היה הרב שמואל סלנט, היו אף הם יוצאי אזורים אלה. והנה, כאשר הסתיימה 

יוסף  הרב   – הונגרי  רב  דווקא  התייצב  הישן  היישוב  בראש  כי  התברר  המלחמה 

חיים זוננפלד – שהנהיג את ציבור שומרי המצוות הלא ציונים, שנקרא לימים בשם 

"חרדי", בראשית תקופת המנדט.

המאמר עוסק בכמה נקודות עיקריות: הצגת השקפת העולם הקנאית והבדלנית 

השקפתם  ובין  בינה  העיקריים  ההבדלים  וסקירת  ההונגרית  האורתודוקסיה  של 

המתונה והמכלילה יותר של רבני צפון־מזרח אירופה המכונים בהכללה "רבנים 

שלמרות  לכך  שהובילו  וההיסטוריים  החברתיים  התהליכים  בחינת  ליטאים"; 

אי־השינוי בהרכבו הדמוגרפי של היישוב הישן במהלך המלחמה, נבחר דווקא רב 

הונגרי לעמוד בראשו; ופירוט הדרכים שבהן פעל הרב זוננפלד לביצור השקפת 

חיץ  הקים  וכיצד  הישן,  ביישוב  ההונגרית  האורתודוקסיה  של  הקנאית  העולם 

בינו ובין יתר הציבור היהודי, לרבות ציבור שומרי המצוות שאימץ את השקפת 

הרבנים הליטאים. בסיומו יבחן המאמר בקצרה את הסיבות לכישלון יוזמתו של 

ציבור שומרי המצוות  רוב  על  זוננפלד להשלטת האורתודוקסיה ההונגרית  הרב 

הלא ציונים; את עלייתה המחודשת של ההנהגה התורנית של הרבנים הליטאים 

בציבור החרדי; ואת השפעתה של האורתודוקסיה ההונגרית, שהצטמצמה בעיקר 
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מבוא

מורה  הישן,  היישוב  הדין הפרושי של  דיין בבית  היה   )1961–1873( פרנק  צבי פסח  הרב 

בישיבות החשובות בירושלים ואחת הדמויות התורניות המוערכות ביותר בה.1 לאחר מלחמת 

כרב  קוק  הרב  של  למינויו  והביא  הציבורי  משקלו  כובד  כל  את  הפעיל  הראשונה  העולם 

הראשי של ארץ ישראל וכרבה של ירושלים.2 זמן קצר לאחר מכן, בי"ח באדר ב תרפ"א 

)28 במרץ 1921(, שלח הרב פרנק מכתב חריף במיוחד לרב חיים הירשנזון )1857–1935( 

מהובוקן )Hoboken(3 שבניו ג'רסי, וכתב כך:

מוצא אני לחובה לגלות פני הלוט מהנהגת העיר בפה ]ירושלים[. הנה הגאון מוהרא"י 

]מורנו הרב אברהם יצחק[ הכהן קוק שליט"א "נתקבל פה לרב מרוב מנין של קהלת 

רוסיא  גולי  כי עינם צרה באחינו  ידוע  כולל אונגרן, "כבר  ובני  הקודש דפה", 

ופולין", וביותר שכדי שתגדל הכנסתם המיוחדת דוקא לבני אונגרין, לא טוב 

להם שהרב הכולל של עה"ק ]עיר הקודש[ יהי' שלא מבני אונגרין ]ההדגשות 

כאן ולהלן שלי[. ומה עשו אחדים מבני כולל אונגרן ]...[ נתלכדו מתי מספר מהם 

]...[ ובראשם הנער הזקן ]הרב ברוך ראובן שלמה יונגרייז )?–1934(, מזכיר ועד 

העיר האשכנזי, שעליו נרחיב בהמשך המאמר[4 ]...[ ועשה תעמולה ליסד ועד ]העיר 

ה[אשכנזי, והנער הזקן הזה הוא מומחה גדול לסדר בחירות בדעות "נעלמות מכל" 

זצ"ל מרא  רבי צבי פסח פראנק  לדור: מרן הגאון  משואה  רוזנטל,  דב  ראו: שבתי  עליו  להרחבה   1

דאתרא בירושלם – פרקי חייו ומשנתו )ירושלים: דפוס המערב, תשל"ב(; שבתי דב רוזנטל )עורך(, 
הצבי ישראל: מרן הגאון צבי פסח פראנק ]...[ חקרי הלכה, איגרות, פרקי חיים )ירושלים: מכון 
הרב פראנק, תשל"א(; שבתי דב רוזנטל, גאון ההוראה: פרקים בתולדות חייו, קצות דרכיו והליכותיו 

בקודש )ירושלים: מכון הרב פראנק ומפעל מורשת ירושלים, תשע"א(; ישראל רוזנסון )עורך(, "גאון 
ההוראה" אחרי 50 שנה: היסטוריה, הגות, ריאליה )ירושלים: מכללת אפרתה, תשע"ב(.

כשהרב קוק נפטר בשנת 1935 תפס הרב פרנק את מקומו כרבה הראשי של ירושלים, אולם משום שלא   2

מונה לרב האשכנזי הראשי לא כיהן כרב של ארץ ישראל כולה.

בעיקר  המחקר,  בספרות  דופן  יוצאת  לב  לתשומת  הירשנזון  הרב  זכה  הייחודיות  השקפותיו  בשל   3

בעבודותיו של דוד זוהר; ראו לדוגמה: דוד זוהר, מחויבות יהודית בעולם מודרני: הרב חיים הירשנזון 

2003(; אדם פרזיגר, "הציונות הדתית בת זמננו  )ירושלים: מכון שלום הרטמן,  ויחסו אל המודרנה 
והחיפוש אחר 'עבר שימושי': חקר הרב חיים הירשנזון כמקרה מבחן", בתוך יוסי גולדשטיין )עורך(, 

יוסף דעת: מחקרים בהיסטוריה יהודית מודרנית מוגשים לפרופ' יוסף שלמון לחג יובלו )באר שבע: 
הוצאת אוניברסיטת בן־גוריון בנגב, תש"ע(, עמ' 261–275.                

הכינוי "הנער הזקן" נרמז משמו: יונג – צעיר; רי]י[ז – ענק, גדול ממדים.  4
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באופן  זה  בענין  חריצותו  כל  בכתב  לתאר  וקשה  נראה.  ואינו  רואה  בבחינת   ]...[

שהוא מסדר לו רשימה של ועד גדול וגם ועד הפועל, הכל בסדר נאה מבחוץ ומקור 

מ]ו[שחת מבפנים ]...[ ובכן יוצא הבחירה הסתומה מן העין שהוא המזכיר הראשי 

]...[ והם כותבים וחותמים לאלפים ולרבבות ]...[ בשם כל האשכנזים שבירושלים 

]...[ כי הרב ר' חיים זאננפעלד הוא הרב בפה במקום שהכל רואים ויודעים כי ר' 

חיים זה לא היה מעולם רב ולא יהיה ]...[ ורק זה הנער הזקן משתמש בו ובשמו 

לכלי חפץ להחריב עיר ומלואה. את הגאון קוק שליט"א יבזה הוא ואחוזת מרעיו 

ר]י[קים ופוחזים בראש כל חוצות בחציפות נוראה ]...[ והנער הזקן הנז]כר[ נתחבר 

אל ]...[ באי בית הישיש הרב ר' יצחק ירוחם דיסק]י[ן נ"י, כי על הזקן הזה ]בן 82 

 ]...[ ]...[ ומקבלים ממנו חתימות על כל תעלוליהם  שנים[ רובצת השפעת הנערים 
והם כותבים וחותמים כל מה שירצו.5

)דובער(  דוב  הרב  על  השפעתו  את  יפעיל  חיים  שר'  פרנק  הרב  ביקש  המכתב  בהמשך 

אברמוביץ )1860–1926( מסנט לואיס.6 לאחר שהיגר מארץ ישראל לארצות הברית נעשה 

הרב אברמוביץ אחד הרבנים הפעילים ביותר מבחינה פוליטית, ומי שבשל קשריו, הן בממסד 

הרבני בארצות הברית הן בארץ ישראל, היה הפעיל המרכזי בגיוס תרומות וחלוקתן למוסדות 

הדת ולבני היישוב הישן בארץ ישראל. אליו, ואל תפקידיו בהקשר זה, עוד נשוב בהמשך 

המאמר.

תקוותו של הרב פרנק הייתה שבהשפעתו של הרב הירשנזון, שכמו הרב אברמוביץ היה 

יליד ארץ ישראל שהיגר לאמריקה ועסק שם בחלוקת כספי התרומות לארץ ישראל, תופסק 

הזרמת כספי התרומות לקנאים ההונגרים שמרדו ברב קוק. אלא שתקוותו נכזבה, וכוחה של 

התפיסה הבדלנית והמסתגרת של האורתודוקסיה ההונגרית המשיך והתחזק. לימים הסתבר 

שהייתה לכך השפעה מכרעת על עיצוב דמותה של היהדות החרדית מאז ועד ימינו אלו.

רבים וטובים עסקו בחקר היישוב הישן, ולכן נחוץ לומר כמה מילים על ייחודו ומטרתו 

של מאמר זה. ראשית, רוב החוקרים הקדישו חיבורים נפרדים הן לתקופה העות'מאנית, 

חיים הירשנזון, מלכי בקודש, כרך ד )סנט לואיס ]חמו"ל[, תרפ"ח(, עמ' 38–44; המחבר מביא שם )עמ'   5

111–113( מכתב נוסף של הרב פרנק מחודש אלול תרפ"א, ובו הוא קובל על מיעוט התרומות לרבנות 

הראשית ועל התקשרותו של ועד העיר האשכנזי עם אגודת ישראל.

להרחבה עליו ראו: שמחה עלברג, ספר היובל: הפרדס )ניו יורק ]חמו"ל[, תשי"א(, עמ' 463–465. הרב   6

הירשנזון עצמו סבל מנחת זרועם של הקנאים ונאלץ לרדת מארץ ישראל.
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שקדמה למלחמת העולם הראשונה, הן לתקופת המנדט שלאחריה,7 ואילו מאמר זה מתמקד 

השקפות  שאומנם  טוען  זה  מאמר  כן,  כמו  לתקופה.  תקופה  בין  המעבר  בתהליך  דווקא 

עלייתה של  רק  אך  שנים,  הישן במשך עשרות  היישוב  מן  נפרד  בלתי  חלק  היו  קנאיות 

ליהודי  האופייניים  והבדלנות  ההסתגרות  ערכי  את  איתה  שהביאה  ההונגרית,  ההנהגה 

מדינה זו, הביאה בסופו של דבר להפרדה הפורמלית שחצצה בין מחנות שונים של שומרי 

של  באופייה  הטבוע  המהותי  הקונפליקט  את  ומדגיש  מחדד  זה  מאמר  ולבסוף,  מצוות. 

נוקשות  והתנהגותיות  הלכתיות  מסגרות  להגדיר  שואפת  היא  אחד  מצד  האורתודוקסיה: 

המשמרות את מסורת "ישראל סבא", ומצד שני היא מעוניינת שבמסגרות אלו יהיו שותפים 

שומרי מצוות רבים ככל האפשר.

לחשוב  וש"טעו  לשלטון  שעלו  הונגריה  בני  כיצד  מתאר  זה  מאמר  אחרות,  במילים 

– כלשון מכתב התשובה של הרב  יחזיקו את הדת בארץ־ישראל"  שרק המה הם אשר 

הירשנזון לפנייתו של הרב פרנק – "הדביקו" את "אחינו ]הליטאים[ אשר גלו שמה ]...[ 

הנובעת  מתאחים",  שאינם  קרעים  והרבות  הכתות  היא פירוד   ]...[ המדינית  ]ב[מחלה 

מתפיסת ההונגרים "שהם, רק הם, המה הערבאים ]העֵרבים[ והאחראים עבור כל היהדות 

בעולם".8 

כתר,  )ירושלים:   1917–1777 הי"ט,  במאה  וישובה  ישראל  ארץ  אליאב,  מרדכי  לדוגמה:  ראו   7

פרקים בתולדות הישוב היהודי  )עורכים(,  ואהרן קידר  יהושע  בן־ציון  בן־פורת,  יהודה   ;)1978

בירושלים )ירושלים: יד יצחק בן־צבי, תשל"ג; עד מלחמת העולם הראשונה(; שמואל אביצור, חיי 
יום־יום בארץ ישראל במאה התשע עשרה )תל אביב: עם הספר, תשל"ו(; מנחם פרידמן, חברה 
במשבר לגיטימציה: היישוב הישן האשכנזי 1900–1917 )ירושלים: מוסד ביאליק, 2001(; מנחם 
 1936–1918 תרע"ח–תרצ"ו  ישראל,  בארץ  הלא־ציונית  האורטודוקסיה  ודת:  חברה  פרידמן, 

)ירושלים: יד יצחק בן־צבי, תשל"ח(; בנימין אליאב, היישוב בימי הבית הלאומי )ירושלים: כתר, 

1976(; יהושע בן־אריה, ירושלים היהודית החדשה בתקופת המנדט )ירושלים: יד יצחק בן־צבי, 

.)2011

הירשנזון, מלכי בקודש, כרך ד, עמ' 56. כמה שנים לאחר פרסומה זכתה תשובתו של הרב הירשנזון   8

העולם  השקפת  על  שמתח  הביקורת  על  מחה  ובו  גרינוולד,  יהודה  יקותיאל  הרב  של  מצידו  למענה 

ההונגרית הבדלנית. ההתנצחויות בין הרבנים הירשנזון וגרינוולד התפרסמו בירחון "אפריון" ונסקרו 

 Adam Ferziger, “Hungarian Separatist Orthodoxy and:ראו פרזיגר;  אדם  ידי  על  בפרוטרוט 

 the Migration of its Legacy to America: The Greenwald-Hirschenson Debate”, Jewish
 Quarterly Review, 105, 2 )2015(, pp. 250–283; Adam Ferziger, Beyond Sectarianism: The
 Realignment of American Orthodox Judaism (Detroit, MI: Wayne State University Press,

.2015(, pp. 19–41
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עם חידוש ההתיישבות האשכנזית בירושלים בראשית המאה ה־19 הונהג ציבור זה, שנקרא 

לימים "היישוב הישן", בידי רבנים יוצאי בלארוס, ליטא, לטביה ופולין,9 ובהם הרבנים מנחם 

מנדל משקלוב שבבלארוס )?–1827, עלה לארץ ישראל בשנת 1808(, ישעיה ברדקי מפינסק 

שבבלארוס )?–1862, עלה בשנת 1828(, משה ריבלין משקלוב שבבלארוס )1780–1846, 

1841(, מאיר  )1816–1909, עלה בשנת  1841(, שמואל סלנט מסלנט שבליטא  עלה בשנת 

אוירבך מקליש שבפולין )1815–1878, עלה בשנת 1859( ומשה יהושע לייב דיסקין מהורדנה 

שבבלארוס )1817–1898, עלה בשנת 1877(. לקבוצה זו השתייך גם הרב צבי פסח פרנק, 
יליד קובנה שבליטא )עלה בשנת 1893(.10

העובדה שקרוב למאה שנים הייתה הנהגת היישוב הישן נתונה בידיהם של רבנים יוצאי 

חבלי ארץ אלו בצפון־מזרח אירופה, הייתה מובנת מאליה אם מתחשבים בהרכבו הדמוגרפי 

והחברתי־כלכלי של היישוב הישן. בתקופה זו ה"כוללים" היו מבני היסוד החברתיים, ובו בזמן 

שימשו אחד ממקורות ההכנסה העיקריים של בני היישוב הישן.11 הנתונים על מספר החברים 

בהם מעידים כי יוצאי ארצות צפון־מזרח אירופה היו יותר משני שלישים מן היישוב הישן 

האשכנזי, ואילו כל היתר הגיעו מארצות אחרות, ובהן רומניה, הונגריה, מדינות מרכז אירופה 

ומערבה, וארצות הברית.12 הואיל והכוללים התנהלו על פי חלוקה גיאוגרפית, והואיל ולרבנים 

היה משקל רב בניהולם, מאליו ברור שכדי להגן על האינטרסים המשותפים, וכדי לשמר את 

על המונחים "היישוב הישן" ו"היישוב החדש" ראו: ישראל ברטל, "'יישוב ישן' ו'יישוב חדש': הדימוי   9

והמציאות", קתדרה, 2 )1977(, עמ' 3–19; יהושע קניאל, "המונחים 'יישוב ישן' ו'יישוב חדש' בעיני 

בני הדור )1882–1914( ובעיני ההיסטוריוגראפיה", קתדרה, 6 )1978(, עמ' 3–19.

יוצאי אותם אזורים, ובהם שלושה מראשי ישיבת עץ חיים, המוסד  גם מנהיגים חשובים אחרים היו   10

התורני החשוב ביותר של היישוב הישן: הרב משה נחמיה כהניו מחסלביץ שבבלארוס )1817–1887(; 

והרב משה  ליטאית;  ירושלים אך צאצא למשפחה  יליד   ,)1895–1832( דן רלב"ג  הרב משה אליעזר 

יהודה לייב זילברברג מלנשיץ שבפולין )1794–1865(. אישים נוספים היו: ראש ישיבת תורת חיים, הרב 

–1869( יוסף גרשון הורביץ מיורמיץ שבבלארוס  וינוגרד מפינסק שבבלארוס )?–1912(; הרב  יצחק 

1951(, מראשי הוועד הכללי ומי שכיהן כרבה של שכונת מאה שערים וראש הישיבה בה; והרב ישעיה 

אורנשטיין )1836–1908(, יליד צפת וצאצא למשפחה ששורשיה בבלארוס, ומי שהיה אחד העסקנים 

הבולטים ביישוב הישן. 

הסתוריים  מקורים  עפ"י  וסדריה  תקנותיה  השתלשלותה,  מקורה,  החלוקה:  לונץ,  משה  אברהם   11

)ירושלים: דפוס א"מ לונץ, תרע"א(; מאיר מנחם רוטשילד, החלוקה כביטוי ליחסה של יהדות הגולה 

קניאל,  יהושע   ;)1986 מס,  ראובן  )ירושלים:   1860–1810 בשנים  ישראל  בארץ  היהודי  ליישוב 
המשך ותמורה: היישוב הישן והיישוב החדש  "החלוקה ומשטרה במוקד היחסים הבינקבוצתיים", 

בתקופת העלייה הראשונה והשנייה )ירושלים: יד יצחק בן־צבי, תשמ"ב(, עמ' 60–101.

נחום דב פרימן )עורך(, ספר הזכרון הירושלמי: רשימה מפורטת מרכושנו הרוחני והחומרי בירושלם   12

)ירושלים: דפוס אחדות, 1980; דפוס צילום של המהדורה המקורית משנת 1913(, עמ' 59–70.
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מרכיבי הזהות הייחודיים להם, ביקשו יוצאי צפון־מזרח אירופה למנות להם מנהיגים מקרבם.

והנה, כאשר שקע האבק מעל התהפוכות והסערות שחווה היישוב הישן בתקופת מלחמת 

העולם הראשונה, התברר כי אף שהמבנה הדמוגרפי של היישוב הישן לא השתנה הרבה, מי 

שעמד בראשו לא היה רב שמוצאו מארצות צפון־מזרח אירופה אלא דווקא רב הונגרי – הרב 
חיים יוסף זוננפלד, מוֵורּבֹו שבחבל סלובקיה בהונגריה )1848–1932, עלה בשנת 1873(.13 

השפעות  היו  דגל,  שבה  ההונגרית  האורתודוקסיה  ולהשקפת  זוננפלד,  הרב  של  למוצאו 

מרחיקות לכת לא רק על אופיו של היישוב הישן בתחילת תקופת המנדט, אלא גם על עיצוב 

תפיסת העולם והמבנה הפוליטי של החברה החרדית שנוצרה באותה תקופה בארץ ישראל. 

בסיום פרק המבוא יש לציין שבמאמר זה אשתמש בכמה מונחים הדורשים הבהרה וחידוד:

· המונח "היישוב הישן" מתייחס במאמר זה לציבור האשכנזי בלבד, מתוך התעלמות 	

מן השאלה אם, ובאיזו מידה, הוא חל גם על יהודים לא אשכנזים. 

· לשמות המקומות בלארוס, ליטא, לטביה ופולין יש במאמר זה משמעות גיאוגרפית 	

העולם  מלחמת  שעד  הרוסית,  לאימפריה  השתייכו  כולם  מדינית  מבחינה  בלבד. 

הראשונה שלטה ברוב אזורי ההתיישבות היהודית במזרח אירופה, למעט בוקובינה 

וגליציה, שהשתייכו לקיסרות האוסטרו־הונגרית, וכן כמובן הונגריה עצמה. 

· הרבנים הלא חסידים יוצאי צפון־מזרח אירופה כונו בדרך כלל "רבנים ליטאים", 	

ללא קשר למחוז מגוריהם האמיתי.

· תורניים 	 מנהיגים  של  הדתית־חברתית  המגמה  את  מייצג  "אורתודוקסיה"  המונח 

במאה ה־19 שביקשו להבדיל בין יהודים שומרי מצוות שדגלו בשמרנות ובדבקות 

במנהגי העבר, ובין מי שביקשו להתאים את היהדות למציאות החיים המודרנית. 

· ברוב ארצות אירופה נותרה ההפרדה בין אורתודוקסים ובין מי שאינם אורתודוקסים 	

קיבלה  בגרמניה,  קהילות  בכמה  וכן  בהונגריה,  בלבד.  והחברתי  הדתי  במישור 

להרחבה עליו ראו: יצחק הרשקוביץ, "האיש על 'העדה', נושא דגל ההתבדלות: ר' יוסף חיים זוננפלד",   13

החרדית  היהדות  פני  את  שעיצבו  אישים  הגדולים:  )עורכים(,  ליאון  וניסים  בראון  בנימין  בתוך 

בישראל )ירושלים: מאגנס, 2017(, עמ' 319–336; יצחק הרשקוביץ, "ר' יוסף זונגפלד: האיש והאגדה", 
ציון, פב, ד )תשע"ז(, עמ' 489–516 )במאמר זה הכותב מחזק את טענתו של הרב פרנק במכתב שהובא 
בראשית המאמר, ולפיה הרב זוננפלד לא הוסמך מעולם כמורה הוראה(; שלמה זלמן זוננפלד, האיש על 

החומה: מסכת חייו, פעליו, מנהיגותו ודברי ימי התקופה של ]...[ רבי יוסף חיים זוננפלד )ירושלים 
]חמו"ל[, תשל"א–תשל"ה(; מנחם מנדל גרליץ, מרא דארעא ישראל: מסכת חייו של ]...[ מרן יוסף 

חיים זוננפעלד )ירושלים ]חמו"ל[, תשכ"ט–תש"ם(.
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ומנגנון  קהילות  להקים  הורשו  והאורתודוקסים  השלטונות,  מן  אישור  ההיפרדות 

שלטון מרכזי נפרד מאלו של שאר היהודים. לכן, המונח "אורתודוקסיה הונגרית" 

אינו שקול לביטוי "האורתודוקסיה בהונגריה", אלא מציין את האופי הבדלני יוצא 

הדופן שהיה לה במדינה זו. 

· האידיאולוגי 	 והפער  "אורתודוקסיה",  במונח  השתמשו  שלא  כמעט  ישראל  בארץ 

בין השמרנים ובין המחדשים מצא את ביטויו במונחים "יישוב ישן" ו"יישוב חדש".

· המונח "חרדים" היה עד תחילת המאה העשרים מונח נרדף ל"שומרי מצוות", ללא 	

המאה  של  והרביעי  השלישי  בעשורים  רק  הציונות.  למתנגדי  ציונים  בין  הבדלה 

בין המונח "דתיים", שציין את שומרי המצוות  העשרים החלה להתגבש ההפרדה 

הציונים, ובין המונח "חרדים", שציין את שומרי המצוות שהתנגדו לציונות.

הנהגת היישוב הישן בסוף המאה ה־19: יציבות לצד מחלוקות 

הכוללים  של  הנהגותיהם  בין  ומחולק  מפולג  האשכנזי  היישוב  היה  הראשונים  מימיו  עוד 

השונים. כך נוצרה הנהגה מבוזרת של קבוצות קטנות של יוצאי אותה ארץ או בני אותה עיר, 

וכל אחת מהן דאגה לאינטרסים הפרטיים שלה. כדי לשנות מצב זה הקים הרב שמואל סלנט 

במחצית שנות השישים של המאה ה־19 את הוועד הכללי של כל הכוללים )שנקרא גם "כנסת 

ישראל", ולהלן: הוועד הכללי(.14 אף שהוועד הכללי נעשה הארגון המשפיע ביותר ביישוב 

הישן, ואיתו גדלה גם השפעתו של הרב סלנט, היו קבוצות שונות שסירבו לקבל את מרותו 

ופרשו ממנו. בשל קיומו של משטר הקפיטולציות נהנו יוצאי המדינות השונות מהגנתן של 

השגרירויות שלהן, ולכן גם את ההחלטות שקיבלה הנהגת הוועד הכללי לא התאפשר לכפות. 

מצב עניינים זה הוביל למחלוקות פנימיות תכופות, הן בתוך הכוללים עצמם הן ביניהם.15 

גם מבחינה דתית התפלג היישוב הישן לכמה קבוצות, והיה נתון להשפעתם של מנהיגים 

ועד  הוצאת  )ירושלים:  ירושלים  ישראל  כנסת  הכללי  ועד  תולדות  היסוד:  מוסד  הורוביץ,  אלעזר   14

הכללי כנסת ישראל, תשי"ח(; מנחם פרידמן, "על מבנה הנהגת הציבור והרבנות בישוב הישן האשכנזי 

בשלהי השלטון העות'מאני", בתוך בן־פורת, יהושע וקידר )עורכים(, פרקים בתולדות הישוב היהודי 

בירושלים, עמ' 273–288.

אליעזר רפאל מלאכי, "לתולדות מלחמת הכוללים בירושלים", בצרון, ג )תשמ"ב(, עמ' 57–61; מאמרו   15

בענייני ארץ־ישראל  ר. מלאכי  א.  מנגד תראה: אסופה ממאמרי   – מאמריו  באסופת  גם  מובא  זה 

)ירושלים: יד יצחק בן־צבי, 2001(, עמ' 418–424. 
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החסידות.17  מתנגדי  הפרושים  ובין  החסידים  בין  הייתה  הראשית  החלוקה  שונים.16  דתיים 

אומנם לכל מחנה היה בית דין משלו, שפסיקתו חייבה את הצדדים מבחינה הלכתית, אולם 

מצדדיו  בין  נוספת שררה  מחלוקת  לו.  לציית  שסירבו  אלו  על  אותה  לכפות  התאפשר  לא 

1809( ומי  של ר' ישעיהו ברדקי, חתנו של ר' ישראל משקלוב )1770–1839, עלה בשנת 

שנחשב למנהיג העדה האשכנזית, ובין תומכיו של הרב סלנט, שמאז עלייתו לארץ ישראל 

בשנת 1841 נעשה אחד ממנהיגיו הבולטים של היישוב הישן.18 בשלהי המאה ה־19 חצץ קו 

שבר נוסף בין הרוב שראה ברב סלנט את הסמכות התורנית הבכירה של היישוב הישן, ובין 

המיעוט שנהה אחר עמדותיו הקיצוניות יותר של הרב יהושע לייב דיסקין – הרב מבריסק, 

שעלה בשנת 1877 ונפטר כעשרים שנים לאחר מכן.19 

זאת ועוד, בניגוד למעמדם הנחות של בני העדות האשכנזיות, נהנה הציבור הספרדי שהגיע 

מארצות אחרות של האימפריה העות'מאנית או שאימץ את הזהות הלאומית שלה, ממעמד 

אזרחי גבוה יותר. החכם באשי, הרב הראשי של הבירה קושטא )איסטנבול(, הוכר כמנהיג 

האחראי  גם  היה  והוא  העות'מאנית,  האימפריה  יהודי  כל  של  האינטרסים  וכמייצג  הרוחני 

למינויו של הראשון לציון, כלומר הרב הראשי של ארץ ישראל. משמעות הדבר הייתה, שעל 

אף מספרם ההולך וגדל של יהודים אשכנזים בארץ ישראל, הם לא הוכרו כקבוצה שזכאית 

לייצוג נפרד בפני השלטונות, לרבניהם לא היה שום מעמד רשמי, ולהחלטות בתי הדין שלהם 
לא היה תוקף מחייב.20

אימץ  ה־19  המאה  של  השנייה  במחצית  הפוליטיים,  והפילוגים  המחלוקות  אף  על 

לה.  שותפים  היו  המחנות  שכל  קולקטיבית  חברתית־תרבותית־דתית  זהות  הישן  היישוב 

יוסף שלמון, "תהליכי קיטוב ביישוב היהודי בארץ־ישראל בשנות ה־90 של המאה ה־19", דת וציונות:   16

עימותים ראשונים )ירושלים: הספרייה הציונית, תש"ן(, עמ' 173–203.

ניתן ליהודים דתיים שהסתייגו מדרך החסידות, ובמידה רבה הוא מקביל לכינויים  הכינוי "פרושים"   17

"ליטאים" או "מתנגדים" ודומיהם. 

אליאב, ארץ ישראל וישובה במאה הי"ט, עמ' 152–153.  18

קניאל, "מוסדות וארגונים: ניתוק ושיתוף", המשך ותמורה, עמ' 172. על מהרי"ל דיסקין ומחלוקתו עם   19

הרב סלנט ראו: יוסף שלמון, "איש מלחמה: ר' משה יהושע לייב )מהרי"ל( דיסקין", בתוך בראון וליאון 

)עורכים(, הגדולים, עמ' 295–318.

נתן אפרתי, העדה הספרדית בירושלים: ת"ר–תרע"ז )1840–1917( )ירושלים: מוסד ביאליק, 1999(,   20

עמ' 9–17; אביגדור לוי, "הקמת מוסד החכם באשי באימפריה העות'מאנית והתפתחותו בשנות 1835–

1865'', פעמים, 55 )1993(, עמ' 38–56; צבי קרגילה, "לתולדות ה'חכם באשי' בירושלים" , זמנים, 20 

)1986(, עמ' 80–89;  רבקה פלסר, "למעמדו של הראשון־לציון בירושלים )תרל"ג – 1873(", קתדרה, 

52 )1989(, עמ' 125–130.
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הן  החסידים  הן  דורות,  כמה  כבר  בארץ  שגרו  אלו  הן  באו  מקרוב  שזה  האשכנזים  הן 

המאבק  איחד  כולם  את   – והונגריה  רומניה  יוצאי  הן  וליטא  פולין  יוצאי  הן  הפרושים, 

האידיאולוגי בתפיסת העולם המודרנית בכלל ובמוסדות החינוך המחדשים בפרט. בנוסף, 

השונים  ומסורות  מנהגים  של  ארוכה  ושורה   – היידיש   – משותפת  שפה  הייתה  לכולם 

מאלו של הספרדים. לכן, אף שחלק מן הספרדים היו שותפים לאותה השקפת עולם אנטי־

מודרנית, הפריד קו גבול ברור בין ה"אשכנזים" ובין ה"ספרדים". במחצית השנייה של 

ושל  סלנט  הרב  של  מעורער  בלתי  הכמעט  מעמדו  ובשל  המחלוקות  חרף  ה־19,  המאה 

הוועד הכללי שבהנהגתו, התנהל אפוא היישוב הישן האשכנזי כתלכיד חברתי שבו היה רב 
המשותף על המפריד.21

בין מפנה המאה העשרים למלחמת העולם הראשונה: תקופת משבר

עם תחילת המאה העשרים ספג היישוב הישן האשכנזי שורת מהלומות שערערו את יציבותו, 

והעיקרית שבהן הייתה פטירתו של הרב סלנט בשנת 1908. עוד כמה שנים קודם לכן, לאור 

גילו, מצבו הרפואי ומצאי הרבנים שחיו אז בארץ ישראל, החליטו פרנסי הציבור שיש לחפש 

לו עוזר שימלא את מקומו לכשיגיע הזמן.22 מי שנבחר לכך היה הרב אליהו דוד רבינוביץ' 

תאומים )האדר"ת, 1843–1905( ממיר שבליטא, שעלה ארצה בשנת 1901 אולם נפטר עוד 

בחייו של הרב סלנט.

היו  ויכלו להחליף את הרב סלנט  ציבורית  ניסיון בהנהגה  נוספים שהיה להם  מועמדים 

חתנו של האדר"ת – הרב אברהם יצחק הכהן קוק )1865–1935( מבויסק שבלטביה, שעלה 

לארץ ישראל בשנת 1904 וכיהן כרב של יפו והמושבות; הרב יעקב דוד וילובסקי )רידב"ז, 

חיים  והרב  צפת;  לרבה של  ומונה   1905 מסלוצק שבבלארוס, שעלה בשנת   )1913–1845

נפתלי צבי פרוש־גליקמן, שלשה דורות בירושלים )ירושלים: יד למייסדים, תשל"ח(, עמ' 133–134;   21

המחבר דן שם למשל על מחלוקת בין הפרושים לחסידים בוועד הכללי בשנת 1900 שנפתרה בדרכי 

שלום.

מנחם פרידמן, "ישיבות היישוב הישן בשלהי התקופה העות'מאנית – 'מוסדות' או בתי אולפנה: לבעיית   22

)עורכים(,  ויוסף שלמון  אטקס  עמנואל  בתוך  הישן",  האשכנזי  ביישוב  רבנית  עילית  התפתחותה של 

פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הביניים ובעת החדשה, מוקדשים לפרופ' יעקב כ"ץ במלאת 
לו שבעים וחמש שנה )ירושלים: מאגנס, תש"ם(, עמ' 269–378; המחבר דן שם מדוע לא נשקל מינוי 

של רב מקומי במקומו של הרב סלנט. 
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פתח  הערים  רבני   .1907 בשנת  שעלה  מוסקבה,  של  המוערך  רבה   ,)1913–1832( ברלין 

תקווה, חברון וטבריה לא התאימו לתפקיד, ואישים תורניים נוספים לא צברו מספיק ניסיון 

ומוניטין כדי להיחשב ראויים למשרה זו.23 

הואיל ולכל אחד מן הרבנים הללו היה חוג תומכים משלו, ולאור העובדה שבשל מעמדם 

הלא מוכר של הרבנים האשכנזים לא התאפשר לקיים מערכת בחירות שבה רק אחד מהם 

המנהיגות  היעדר  מוסכם.  רוחני  מנהיג  ללא  הישן  היישוב  נותר  דאתרא",  כ"מרא  יוכרז 

הורגש כשנתיים לאחר מכן, כשפרץ משבר חריף סביב שאלת השימוש ב"היתר המכירה" 

בשנת השמיטה.24 היחלשותו של הרב סלנט בשנותיו האחרונות, והעובדה שלא נמצא לו 

ומעמודי  ממייסדיו  אחד  היה  הוא  שכן  הכללי,  הוועד  של  יציבותו  את  גם  ערערו  יורש, 

לייב  יהודה  הרב  נשלח  הישן,  היישוב  המנהיגות של  בעיית  את  לפתור  כדי  התווך שלו. 

פרנק )1852–1913(, אביו של הרב צבי פסח, לליטא למצוא מועמד מתאים, ובמכתב ששלח 

לבנו כתב:

רבנות  משרת  עבודת  עליהם  לקבל  יוכשרו  לא  הרבה  הרבה  כי  יקירי  בני  תדע 

רב  בפֹה  יש  ולא   ]...[ מאוד  קשה   ]...[ קשה  דבר  הוא  באמת  כי  אחרי  דירושלים 

 ]...[ ]...[ בבואי לפאניוועז ]פוניבז'[  אחד או איש אחד אשר ישים לבו לזה באמת 

התבוננתי שמה הרבה אבל יצאתי משמה בלי חשק גדול, מסופקני מאוד מאוד אם 

]...[ רבים אמרו לי מדוע לא אציע גם  הנהגתו וטבעו יוכשר להנהגת עיר קדשינו 

אחד מהני תרי גיסי חתני אחי, הגאב"ד דסלאבדקע ]סלובודקה[ וסלוצק שליט"א,25 

אשר כעת המה בפֹה מפורסמים גדולים בעתים האלו ]...[ ובמעט כאשר ידעתי החיי 

הרב חיים חזקיהו מדיני )1833–1905(, רבה של חברון, היה רב ספרדי שנפטר בשנת 1905 ולא מונה   23

לו מחליף. רבה הוותיק של פתח תקווה, הרב אהרון אורלינסקי )1854–1910(, היה חולה ונפטר בשנת 

1910, ורבה של טבריה, הרב משה קלירס )1876–1934(, שנולד בארץ ישראל, היה חסידו של הרבי 

מסלונים ולכן לא נתפס כראוי להנהיג את כלל היישוב האשכנזי, שהיה פרושי ברובו. על רבנים מקומיים 

נוספים ראו לעיל הערה 10.

עמ'   ,)1974( א  שלם,  )תרמ"ט–תר"ע(",  השמיטה  פולמוס  של  החברתית  "למשמעותו  פרידמן,  מנחם   24

455–479;  יהושע קניאל, "התחדשות פולמוס השמיטה בשנת תר"ע", סיני, פו, ה–ו )תש"ם(, עמ' רכז–רמ; 

יהושע קניאל, "פולמוס השמיטה מתחדש )תר"ע(", המשך ותמורה, עמ' 239–251.

כוונתו לרבנים משה מרדכי אפשטיין )1866–1934(, ראש ישיבת סלובודקה, ואיסר זלמן מלצר )1870–  25

1953(, ראש ישיבת סלוצק, שני חתניו של הרב שרגא פייבל פרנק )1843–1886(, אחיו של הרב יהודה 

לייב, כותב המכתב. 



מנחם קרן־קרץ118

צער בירושלים אמרתי להם בפירוש שלא איעץ להם זאת, אבל באמת רואה אני כי 
גדולים וטובים מהם לא אפשר להשיג.26

המועמדים  בין  והמחלוקת  סלנט,  לרב  מקום  ממלא  למצוא  לייב  יהודה  הרב  של  כישלונו 

המקומיים, הובילו את היישוב הישן גם למשבר בהנהגתו הפוליטית.

של  בידיהם  רבה  במידה  נתונה  הישן  היישוב  הנהגת  הייתה  העשרים  המאה  תחילת  עד 

ומי שלמעשה היו מנהלי הכוללים השונים. גבאים אלו, גם  גבאי הוועד הכללי בירושלים, 

אם לא תמיד פעלו מטעם הוועד עצמו, היו אלו שעסקו במתן מענה כולל לצרכיו של הציבור 

הנהגה  מנגנון  להקים תחתיו  ניסיונות  נעשו  זה  מוסד  היחלשות מעמדו של  האשכנזי.27 עם 

חלופי. תחילה הוצע להקים בירושלים ועד משותף לאשכנזים ולספרדים, בדומה לזה שהוקם 

ביפו ובפתח תקווה, אולם בסופו של דבר הוקם בשנת 1900 ועד העיר לקהילת האשכנזים, 

1908, לאחר פטירתו של הרב סלנט, הקימו פרנסי  שהתפרק בתוך זמן קצר.28 בסוף שנת 

הוועד הכללי את ועד העיר האשכנזי, שהתיימר להיות גוף עצמאי, אולם זמן קצר לאחר מכן 

התברר כי גם מסגרת זו ייצגה את האינטרסים של מנהלי הכוללים ולא את אלו של הציבור 

הרחב.29 כדי להשיב את אמון הציבור הוצע לבחור את נציגיו בבחירות חופשיות, אולם יוזמה 

זו כשלה, ועם כישלונה סגר את שעריו גם ועד העיר האשכנזי.30 

אל חוסר היכולת להעמיד הנהגה תורנית מוסכמת, אובדן האמון בוועד הכללי, וכישלון 

הקמתן של מסגרות פוליטיות חלופיות, התלווה באותה תקופה גם משבר כלכלי חריף. בסוף 

העולם.  ביהודי  חדשות  תקוות  נטעו  והם  ומוסדותיה,  הציונית  התנועה  הוקמו  ה־19  המאה 

יהודה לייב פרנק ושבתי דב רוזנטל, "הרה"ג ר' יהודה ליב פראנק, שבעים שנה לפטירתו", קובץ הר   26

רב  "מחפש  טיקוצ'ינסקי,  שלמה   ;67–63 עמ'  תשמ"ד(,  פראנק,  הרב  מכון  )ירושלים:  ה  כרך  המור, 
לירושלים", מקור ראשון, מוסף שבת, 21.9.2012.

הורוביץ, מוסד היסוד, עמ' 25–51.  27

הצבי, 8.2.1900, עמ' 2; חבצלת, 12.4.1900, עמ' 2; שם, 7.9.1900, עמ' 4; המליץ, 25.2.1901, עמ'   28

2. ביפו הוקם בסופו של דבר ועד העיר המשותף בשנת 1909, והוא פעל בהצלחה יחסית עד לפרוץ 

ופעולותיו  יפו  ליהודי  "ועד העיר הכללי  יודפת,  מלחמת העולם הראשונה. להרחבה עליו ראו: אריה 

זאב  חיים  בתוך  הועד",  ישיבות  של  פרוטוקולים  פנקס  פי  על   )1915–1912( תרע"ג–תרע"ה  בשנים 

גן:  )רמת  ריבלין  יצחק  יוסף  ר'  של  לזכרו  הישוב  בתולדות  מחקרים  ותיקין:  )עורך(,  הירשברג 

אוניברסיטת בר־אילן, תשל"ה(, עמ' 233–273.

הצבי, 2.10.1908, עמ' 1; חבצלת, 9.10.1908, עמ' 3; שם, 3.2.1909, עמ' 2; הזמן, 21.9.1909, עמ'   29

.2

הצבי, 24.1.1910, עמ' 3; שם, 4.2.1910, עמ' 3; שם, 30.3.1910, עמ' 3; המודיע, 4.5.1910, עמ' 1.   30
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ואכן, בתקופה הקצרה שבין הקונגרס הציוני הראשון למלחמת העולם הראשונה גדל מספר 

היהודים בארץ ישראל מ־48,000 ל־88,000, כלומר גידול של יותר משמונים אחוזים, ומספר 

גידול של  זו מ־15,000 ל־26,000, כלומר  ירושלים עלה בתקופה  תושביה האשכנזים של 

יותר משבעים אחוזים.31 אף שרבים מן העולים בתקופה זו הצטרפו ליישוב החדש ופרנסו 

את עצמם, אלפים רבים, ובייחוד אלו שהתיישבו בירושלים, נסמכו )לפחות באופן חלקי( על 

מוסד החלוקה. בתקופה המקבילה הצטמצמה האוכלוסייה היהודית במזרח אירופה בשיעור 

ניכר בעקבות גלי ההגירה ההמוניים לארצות הברית ולמדינות אחרות.32 כך הצטמצם בתוך 

פרק זמן קצר יחסית מספרם של יהודי מזרח אירופה שתרמו לכוללים, ובד בבד גדל מספרם 

זה. בעקבות תהליכים אלו הוחמר מצבו הכלכלי של  היישוב הישן שנזקקו לסיוע  בני  של 
היישוב הישן, והוא הגיע לידי משבר של ממש.33

בשנת 1911 הודיעו שניים מן המוסדות החשובים ביישוב, ישיבת תורת חיים ובית האבות 

מושב זקנים, שהם אינם יכולים לפרוע את שטרות החוב שהנפיקו. משמעות הודעתם זו הייתה 

אובדן כספם של מאות מבני היישוב הישן, וכן של מוסדות חינוך וצדקה אחרים שהפקידו 

את כל הונם בידיהם כדי ליהנות מן הריבית המובטחת. קריסתם הכלכלית של שני המוסדות 
סיכנה אף את יציבותם של יתר מוסדות.34

המשבר הכלכלי העלה שוב את הצורך להקים הנהגה ציבורית מוסכמת שתייצג את כלל 

הציבור האשכנזי.35 נציגיו של ועד העיר האשכנזי )החדש( נבחרו בבחירות שנערכו בתחילת 

המגמות הדמוגרפיות בארץ ישראל  פייטלסון,  יעקב   ;42 לגיטימציה, עמ'  חברה במשבר  פרידמן,   31

)1800–2007( )ירושלים: המכון לאסטרטגיה ציונית, 2008(, עמ' 12–15.

33–55; הרש ליבמן,  2 )2002(, עמ'  גור אלרואי, "ההרכב הדמוגרפי של העלייה השנייה", ישראל,   32

ונקרט  ויוסף  גורן  אריה  בתוך  דמוגרפי",  ניתוח   :1925–1899 הברית,  לארצות  היהודית  "ההגירה 

 5 ההגירה היהודית הגדולה וגיבושה של יהדות אמריקה, סוגיות בתולדות עם ישראל,  )עורכים(, 

)ירושלים: מרכז זלמן שזר, תשל"ז(, עמ' 25–74.

במקביל הוקמו כוללים גם במדינות שאליהן היגרו היהודים, והגדול שבהם היה כולל אמריקה – תפארת   33

ירושלים. תחילת פעילותם של כוללים אלו, שנוסדו לאור עקרונות שונים מאלו הוותיקים, הייתה מלווה 

בהתנגדות ציבורית; ראו לדוגמה: אליעזר רפאל מלאכי, "אגרות רי"מ פינס לרי"מ סאלומאן בדבר יסוד 

כולל אמריקה בירושלים",  מנגד תראה, עמ' 384–408; יהודה דוד אייזנשטיין, אוצר זכרונותי, כרך א 

)ניו יורק ]חמו"ל[, תר"ץ(, עמ' 82–85, 96, 354–356.

ורשומות  זכרונות  ירושלים:  בשעריך  וייס,  סג"ל  אריה  יהודה  ראו:  המוסדות  קריסת  על  להרחבה   34

)ירושלים: הוצאת הלוי, תש"ט(, עמ' 198–204; פרידמן, חברה במשבר, עמ' 23–37; מנחם פרידמן, 

"על מבנה הנהגת הציבור והרבנות בישוב האשכנזי בשלהי השלטון העות'מאני", בתוך בן־פורת, יהושע 

וקידר )עורכים(, פרקים בתולדות הישוב היהודי בירושלים, עמ' 273–289.

מוריה, 28.2.1911, עמ' 1–2 ובגיליונות הבאים; הצבי, 6.3.1911, עמ' 2 ובגיליונות הבאים.  35
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שנת 1911, והחלו למצוא פתרון למשבר המוסדות.36 זמן קצר לאחר מכן הכריז הוועד שכדי 

ציבורית  להתמרמרות  הביאה  ההכרזה  חבר.37  מיסי  לגבות  יחל  הוא  תפקודו  את  לאפשר 

ולהאשמתם של ראשי הוועד )שפעלו בהתנדבות( בשחיתות.38 הדבר הביא להתפטרותם של 

פעילים רבים, ועם התמשכות הביקורת הציבורית נגדו חדל הוועד לפעול בסוף שנת 1912, 
כלומר פחות משנתיים לאחר שנוסד.39

והאידיאולוגיים  הדמוגרפיים  השינויים  בעקבות  הישן  היישוב  חווה  אחר  מסוג  משבר 

כשהם  לארץ  הגיעו  זו  בתקופה  העולים  מן  רבים  השנייה.40  העלייה  בתקופת  שהתרחשו 

מונעים מאידיאולוגיות נטולות הקשר דתי, והם היטו את הכף הדמוגרפית לרעת היישוב 

הישן. הניסיון הנואש האחרון של מנהיגי היישוב הישן להשפיע על אורח חייהם של אלו 

שלא השתייכו אליו, שנודע לימים כ"מסע הרבנים", נכשל גם הוא כישלון חרוץ.41 בתקופה 

זו, כשהיישוב הישן המוכה והחבוט מכל עבר הגיע לשפל המדרגה, פרצה מלחמת  קשה 

העולם הראשונה.

הזמן, 18.4.1911, עמ' 1; מוריה, 16.5.1911, עמ' 2; שם, 1.6.1911, עמ' 2 ובגיליונות הבאים.   36

הצבי, 8.11.1911, עמ' 3 ובגיליונות הבאים; מוריה, 17.11.1911, עמ' 3–4 ובגיליונות הבאים; הצפירה,   37

5.12.1911, עמ' 2.

הבאים;  ובגיליונות   2 עמ'   ,12.12.1911 מוריה,  הבאים;  ובגיליונות   2–1 עמ'   ,10.12.1911 האור,   38

הצפירה, 26.12.1911, עמ' 3; שם, 16.1.1912, עמ' 2. 

מוריה,  הבאים;  ובגיליונות   3 עמ'   ,25.4.1912 שם,  הבאים;  ובגיליונות   3 עמ'   ,18.1.1912 האור,   39

2 ובגיליונות הבאים. על הפרשה כולה  3.6.1912, עמ'  2–3 ובגיליונות הבאים; שם,  19.1.1912 עמ' 

ראו: וייס, בשעריך ירושלים, עמ' 205–220; פרידמן, חברה במשבר, עמ' 113–116.

למשל: שמואל אטינגר, "האידיאולוגיה של העלייה השנייה על רקע המחשבה החברתית והמדינית של   40

יהודי מזרח־אירופה", בתוך ישראל ברטל וזאב צחור )עורכים(, העלייה השנייה, כרך א )ירושלים: 

לדת  ויחסה  השנייה  העלייה  וצמיחה:  "התחדשות  סוקר,  זאב   ;10–3 עמ'  תשנ"ח(,  בן־צבי,  יצחק  יד 

בתרבות  חילון  תהליכי  )עורכים(,  פיינר  ושמואל  מרגולין  רון  לבב,  בר  אבריאל  בתוך  ולמסורת", 

היהודית, כרך ב )רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, תשע"ג(, עמ' 725–736.  

הגליל  מושבות  כל  את  לסייר  נסעו  ]...[ אשר  הועידה  מחברי  הרבנים  מסע  רשימת  מסעי:  אלה   41

)פרנקפורט ]חמו"ל[, תרע"ו(; יונתן בנימין הלוי הורוויץ, אלה מסעי: רשימת מסע הרבנים מחברי 

הוועדה להרמת קרן הדת והיהדות באה"ק אשר נסעו לסייר את כל מושבות השומרון והגליל בחורף 
שנת תרע"ד )מבשרת ציון: קול מבשר, תשס"א(; מרדכי אליאב, " מסע הרבנים למושבות הגליל בשנת 
תרע"ד )נסיון להידברות ולקחיו(", בתוך אטקס ושלמון )עורכים(, פרקים בתולדות החברה היהודית 

בימי הביניים ובעת החדשה, עמ' 379–396. 
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מלחמת העולם הראשונה והתחזקות המחנה ההונגרי

וחברתי  כלכלי  ותושביה למשבר  ישראל  נקלעו ארץ  עם תחילת מלחמת העולם הראשונה 

חריף. הפסקת תנועת האוניות לארץ ישראל וממנה, והכרזת הממשלה על הקפאת החובות 

הכריזה   1914 אוקטובר  חודש  בסוף  הכלכלית.  הפעילות  לדעיכת  הביאו  )מורטוריום(, 

האימפריה העות'מאנית על מלחמה נגד האימפריה הרוסית, וכך נעשו מחצית מיהודי ארץ 

ישראל שהייתה להם אזרחות רוסית לנתיני מדינת אויב שנדרשו להתעת'מן כתנאי להישארותם 

בארץ. בעקבות מצב זה עזבו יהודים רבים, ובהם גם בני היישוב הישן ומנהיגיו, את ארץ 

ישראל.42 התרחבות המלחמה באירופה צמצמה מאוד את התרומות לכוללים, ובשל סגירת 

סניפי הדואר של מדינות האויב, ובראשן אלו של האימפריה הרוסית, לא התאפשר להעביר 

ליעדם אפילו את הסכומים שכבר גויסו. גם את הכנסותיהם של בעלי העסקים והרכוש ברחבי 

האימפריה הרוסית לא התאפשר להעביר ארצה, ואף מצבם הכלכלי ירד פלאים.43 לכן החמיר 

מאוד מצבו של כלל הציבור היהודי בארץ ישראל, ובייחוד זה של היישוב הישן, שנסמך על 

מנגנוני החלוקה.

עם זאת, ביישוב הישן הייתה קבוצה אחת שהושפעה פחות מן האירועים והמשברים 

ההתיישבות  נעשתה  ה־19  המאה  בתחילת  כבר  ובמהלכה.  המלחמה  ערב  שהתחוללו 

היהודית בארץ ישראל אחד מסממניה של האורתודוקסיה ההונגרית.44 כדי לעודד אותה 

הקימו צאצאי החת"ם סופר במחצית המאה את כולל אונגרין )הונגריה(, הידוע יותר בשם 

כולל שומרי החומות. בשל הפילוג ששרר בין המחנות האורתודוקסיים השונים בהונגריה 

נוסדו בה במשך השנים כוללים נוספים, כגון אלו של זיבנבירגן )טרנסילבניה(, מונקטש, 

מנחם פרוש, בתוך החומות: יובל שנים )ירושלים: דפוס ורקר, תש"ח(, עמ' 148.   42

משה ליסק וגבריאל כהן )עורכים(, תולדות היישוב היהודי בארץ ישראל מאז העלייה הראשונה:   43

תקופת המנדט הבריטי, כרך ב )ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, 1993(, עמ' 189–
190; פרידמן, חברה ודת, עמ' 33.

שמואל הכהן וינגרטן, החתם־סופר ותלמידיו: יחסם לארץ ישראל )ירושלים: מוסד הרב קוק, תש"ה(,   44

קוק,  מוסד הרב  )ירושלים:  גדולים  ישוב הארץ: אגרות  בשבח  וינגרטן,  הכהן  51–53; שמואל  עמ' 

1987(, עמ' 21, 25, 29; יקותיאל צבי זהבי, מהחת"ם סופר ועד הרצל: תולדות חיבת ציון וראשית 

הציונית בהונגריה )ירושלים: הספרייה הציונית, 1965(; יקותיאל צבי זהבי, "על ה'חתם סופר' כאחד 
מראשוני התנועה של 'חיבת ציון'", סיני, סז )1971(, עמ' 308–320; דוד צבי ניימן, הגאון שנשכח: 

]...[ ופרקים על עלייתם של יהודי הונגריה לארץ ישראל בראשית התחדשות הישוב )ירושלים: 
אורייתא, תשמ"ב(; יהודה ראב )בן עזר(, התלם הראשון: זכרונות 1862–1930 )תל אביב: מ' ניומן, 

תשט"ז(.
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אנטיניה־קוסוב־ויז'ניץ  וכולל  )ויז'ניץ(,  וויזניצא  )סיגט(,45  מרמורש  )ויז'ניץ(,  מרמורש 

)אק"ו(.46 

העשורים שקדמו למלחמת העולם הראשונה היו שיאו של מה שנקרא בלשון העם תור 

הזהב של יהדות הונגריה, תקופה שבה הגיעו היהודים להישגים חברתיים וכלכליים חסרי 

מהכנסות  החומות,  שומרי  כולל  ובייחוד  ההונגריים,  הכוללים  גם  נהנו  זו  בתקופה  תקדים. 

לחלוק  פרנסיו  של  רצונם  חוסר  בשל  כלכלית.  עצמאות  להם  שהעניקו  במיוחד,  גבוהות 

1887 מן  את הכנסותיהם עם הכוללים המצליחים פחות, פרש כולל שומרי החומות בשנת 

הוועד הכללי. בשנת 1891 הוא החל להקים את בתי אונגרין סמוך לשכונת מאה שערים, וזו 

הפכה ל"שכונת הכולל" הגדולה ביותר בירושלים.47 בתחילת המאה העשרים הקים גם כולל 

זיבנבירגן שכונה נפרדת סמוך לבתי אונגרין, וגם כולל מונקטש רכש קרקע להקמת שכונה 

משלו.48 ערב המלחמה היו רשומים בכולל שומרי החומות כ־2,500 חברים, מספר דומה לזה 

של החברים בכוללים הגדולים האחרים, והחברים הרשומים בכוללים ההונגריים בתקופה זו 

היו כחמישית מתוך כלל חברי הכוללים.49 

במלחמת העולם הראשונה נעשתה הונגריה בת בריתה של האימפריה העות'מאנית, וכך 

המשיכו הקשרים הדיפלומטיים וקשרי הדואר שלה להתקיים כסדרם. לכן, בניגוד לפגיעה 

לתפקד  בראשם,  החומות  שומרי  וכולל  ההונגריים,  הכוללים  המשיכו  הכוללים,  יתר  בכל 

כמעט כרגיל.50 זאת ועוד, בשל מצבם הקשה של בני היישוב הישן הקימו ראשי הכוללים 

הגדולים כמה בתי תמחוי, והגוף המוביל במימונם ובאחזקתם היה כולל שומרי החומות.51 

בשל המשבר הכלכלי שהשתרר בארץ ישראל לאחר תחילת המלחמה ביקשו נציגי היישוב 

היהודי לקבל סיוע מיהודי ארצות הברית. באפריל 1915, בתקופה שבה כילו נחילי ארבה 

על עליית יהודי מרמורש ראו: מנחם קרן־קרץ, "בני מרמורש עולים בחומה: עלייתם של יהודי מרמורש   45

לארץ ישראל לפני השואה", עת־מול, 235 )תשע"ד(, עמ' 19–22.  

אף שהעיירות ויז'ניץ וקוסוב לא היו בהונגריה, רוב החסידים שבהן היו הונגרים תושבי טרנסילבניה.  46

שושנה הלוי, "כיצד ומתי נוסדו כולל אונגארן )'שומרי החומות'( ושכונת 'בתי אונגרים' בירושלים",   47

פרשיות בתולדות הישוב )ירושלים ]חמו"ל[, 1989(, עמ' 85–99.

על שכונות אלו ראו: בן־אריה, ירושלים היהודית החדשה בתקופת המנדט, כרך ג, עמ' 1199–1396.  48

פרימן, ספר הזכרון הירושלמי, עמ' 59–70.  49

זוננפלד, האיש על החומה, כרך ב, עמ' 110–113; שם, כרך ג, עמ' 28–32.  50

מוריה, 3.9.1914, עמ' 1; שם, 14.9.1914, עמ' 2; זוננפלד, האיש על החומה, כרך ב, עמ' 24–27;   51

עמ'   ,)1964 מס,  ראובן  )ירושלים:  ירושלים  איש  מזכרונות  בירושלים:  שנה  מאה  פרס,  ישעיהו 

136–137; וייס, בשעריך ירושלים, עמ' 238–240.
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את רוב היבול החקלאי, הגיעה לנמל יפו אונייה ועליה מאות טונות של מוצרי מזון.52 לצורך 

חלוקת המצרכים הקימו הגופים היהודיים באמריקה את ועדת הסיוע והעמידו בראשה כמה 

מראשי היישוב החדש. היעדרה של מנהיגות מוסכמת מטעם אנשי היישוב הישן הביאה לכך 

שעל אף גודלו לא היה לו נציג משלו בוועדה.53 גם לאחר שראשי הארגונים האורתודוקסיים 

בארצות הברית הקימו ארגון סיוע נפרד )ועד הסיוע המרכזי(, מנעו מחלוקות פנימיות ביישוב 

המשבר  עם  להתמודד  בניסיון  הללו.54  הכספים  בחלוקת  נציגיו  של  מעורבותם  את  הישן 

הכלכלי ניסו ראשי הציבור האשכנזי והספרדי בירושלים לכונן ועד משותף, אולם מחלוקות 

בין הצדדים מנעו את השגת ההסכם.55 

המשבר הכלכלי הקשה של היישוב היהודי בכלל ושל היישוב הישן בפרט נמשך גם בשנת 

1916, כשהאמירו מחירי המוצרים, הוחרף מצבם של מוסדות הסיוע שכילו את כל משאביהם, 

ומגפת כולרה התפשטה בעיר.56 בשנת 1917, השנה האחרונה למלחמה בארץ ישראל, החריף 

שהטילו  האיסור  ובעקבות  למערכה,  הברית  ארצות  של  כניסתה  בעקבות  יותר  אף  המצב 

זו, שנעשתה  ממדינה  הגיע  תקציבה  הסיוע, שכן  ועדת  פעילותה של  המשך  על  השלטונות 

מדינת אויב. באותה תקופה נותר כולל שומרי החומות המוסד העיקרי של היישוב הישן, והוא 

המשיך לתפקד ולסייע ליהודי ירושלים, שרבים מהם סבלו מחרפת רעב ומעל ראשם עדיין 

ריחפה גזרת הגירוש.57 בדצמבר 1917 נכנע השלטון העות'מאני בירושלים, וימים ספורים 

לאחר מכן החל הממשל הצבאי הבריטי.

ידי האניה  היהודית האמריקנית על  וועד המכלת  ועד הסיוע  המשביר: הרצאה מפרטת לפעלות   52

"ולקן" בשנת תרע"ה )ירושלים: ועד המכלת, תרע"ו(; משה סמילנסקי, פרקים בתולדות הישוב )תל 
אביב: דביר, 1978(, עמ' 185–187.

נתן אפרתי, ממשבר לתקווה: היישוב היהודי בארץ ישראל במלחמת העולם הראשונה )ירושלים: יד   53

יצחק בן־צבי, 1991(, עמ' 77–80.

 Central Committee for the Relief of Jews Suffering Through the האורתודוקסי  הארגון   54

War התאחד זמן קצר לאחר מכן עם עוד שני ארגוני סיוע, אחד רפורמי והשני קונסרבטיבי, להקמת
American Jewish Joint Distribution Committee, הידוע בכינויו המקוצר – הג'וינט.

אפרתי, ממשבר לתקווה, עמ' 73–76; פרידמן, חברה במשבר, עמ' 124–127; החרות, 19.8.1915, עמ' 2.  55

 ;439–437 עמ'  הי"ט,  במאה  וישובה  ישראל  ארץ  אליאב,   ;346 עמ'  לתקווה,  ממשבר  אפרתי,   56

פימנטל  ועזרא  צ'רני  יוסף  בתוך   ,"1916 בשנת  בעיר  הכולרה  מגפת  ירושלמית:  "טרגדיה  בראל,  דן 

)עורכים(, ירושלים במלחמת העולם הראשונה )ירושלים: אריאל, 2012(, עמ' 93–108.

 :1918–1917 תרע"ח  ירושלים  )עורך(,  גרוס  יעקב  בתוך  בירושלים",  "האומללים  סמילנסקי,  משה   57

חורבן, נס וגאולה )ירושלים: כורש, תשנ"ג(, עמ' 52–53; משה בלוי, על חומותיך ירושלים: פרקי 
חיי )בני ברק: נצח, 1967(, עמ' נה–נז; פרידמן, חברה במשבר, עמ' 130–131; אליאב, ארץ ישראל 

וישובה במאה הי"ט, עמ' 455–457.
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צעדים ראשונים לגיבוש הנהגה יהודית לאחר המלחמה

בתחילת חודש נובמבר 1917 הצהיר הלורד בלפור כי "ממשלת בריטניה רואה בעין יפה את 

הקמתו של בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל". חבר הלאומים, שאימץ את הצהרת בלפור, 

קבוצות  לכל  לאפשר  אותו  וחייב  הבריטי  השלטון  לידי  ישראל  ארץ  על  המנדט  את  מסר 

האוכלוסין, ובהן גם ליהודים, לנהל את מוסדות החברה, הדת, החינוך והתרבות שלהן באופן 

אוטונומי ונפרד מזה של יתר הקבוצות. בשלב הראשון החליטו הבריטים להסתפק במסגרות 

שלטון מוניציפליות, ולכן מייד לאחר כיבוש ירושלים הוקמה הנהגה משותפת לכלל הציבור 

היהודי בעיר. כשליש מכלל חברי ההנהלה העירונית היו אישים מבני היישוב הישן, ומספרם 

היה דומה לזה של נציגי ההנהגה הציונית.58 

כדי להשפיע על מבנה ההנהגה המתגבש ולהגדיל את השפעתם הפוליטית, חברו ראשי 

כמה  כשבתוך  אופוזיציוני.  גוש  והקימו  ציונים  הלא  הנציגים  מן  כמה  אל  הישן  היישוב 

שבועות הוחלט להקים ועד עיר כללי לירושלים, האופוזיציה קראה להקים ארגון מתחרה 

שנקרא ועד עדה אשכנזי כללי. לוועד זה, שכמה מראשיו היו בעבר מנהלי הוועד הכללי, 

קמו מתנגדים מבין הפרושים בני היישוב הישן שהתכוונו להקים ועד משל עצמם. בסופו 

חדש  ארגון  הקימו  החומות  שומרי  כולל  של  נציגיו  ועם  הקבוצות,  אוחדו שתי  דבר  של 

שנקרא ועד העיר האשכנזי.59 וכך, בבחירות המקומיות שנערכו במרץ 1918 נבחרו נציגים 

הן לוועד העיר הכללי הן לוועד העיר האשכנזי. אף שרוב המצביעים לוועד העיר האשכנזי 

היו בני היישוב הישן, בין נבחרי הציבור שלו היו גם שומרי מצוות משכילים, כגון ישעיהו 

ֶרס, מרדכי אדלמן וד"ר נפתלי וייץ, שהיוו אופוזיציה להנהגה הציונית.60  ְפּ

רוחני מוסכם.  היישוב הישן ללא מנהיג  נותר   1908 מאז פטירתו של הרב סלנט בשנת 

לאחר המלחמה הסתבר כי מכל המועמדים הטבעיים למלא את מקומו לא נותר איש עומד על 

מכונו. האדר"ת, שהוזמן במיוחד להחליף את הרב סלנט, נפטר כאמור עוד בשנת 1905, ואילו 

פרידמן, חברה ודת, עמ' 37.  58

169–170; קובי כהן־הטב, "ועדי   ,79–75 ג, עמ'  האיש על החומה, כרך  44-38; זוננפלד,  שם, עמ'   59

קהילות בארץ־ישראל בתקופת המנדט: ירושלים וחיפה", דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות, 12, 

ה5 )תשנ"ז(, עמ' 41–48. למרות זהות השמות לא היה קשר בין ארגון זה ובין הארגונים שנקראו באותו 

שם לפני המלחמה.

מנחם פרידמן, "המאבק על הקהילה היהודית בירושלים לאחר הכיבוש הבריטי", האומה, ח )1970(, עמ'   60

68–81;  זוננפלד, האיש על העדה, כרך ג, עמ' 79–82; פרוש, בתוך החומות, עמ' 222–224; להרחבה 

ראו: קובי כהן־הטב, השפעת ועד הקהילה בירושלים: על התפתחות העיר בתקופת השלטון הבריטי 

)1917—1948(, עבודת מוסמך, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשנ"ה.  
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הרבנים יעקב דוד וילובסקי וחיים ברלין, וכן הרב יהודה לייב פרנק, שנשלח למצוא מועמדים 

אחרים, נפטרו בשנת 1913. הרב קוק, הרב של יפו והמושבות, נסע לאירופה ערב המלחמה 

כדי להשתתף בכינוס הראשון של אגודת ישראל, שנועד להתקיים בשנת 1914 )ונדחה בשל 

המלחמה(, וחזר לארץ ישראל רק בשנת 1919. 

מאומן   )1925–1839( דיסקין  ירוחם  יצחק  הרב  היה  סלנט  הרב  להחלפת  חדש  מועמד 

)הרב משה  אביו  מקום  למלא את  כדי  ישראל  עלה לארץ  הוא   1908 שבאוקראינה. בשנת 

היתומים,  בית  היה  והחשוב שבהם  שניהל,  המוסדות  בראשות  דיסקין(  לייב  יהודה  יהושע 

והשכלתו הרחבה  לבושו האופנתי  זכה לביקורת בשל  הוא  לבואו  אולם בשנים הראשונות 

ובשל מנהגיה ה"מודרניים" של אשתו. במקביל נתגלע ויכוח בינו ובין הרב זוננפלד על דרך 

הציבורי,  מעמדו  את  ירוחם לשקם  יצחק  ר'  הצליח  השנים  עם  היתומים.61  בית  ניהולו של 

אולם במהלך מלחמת העולם זכה שוב לביקורת נוקבת, הן משום שסירב להתחלק במשאבים 

שעמדו לרשות בית היתומים שניהל עם יתר הנזקקים מבני היישוב הישן, הן משום שנטש את 
המוסד ואת החוסים בו ועבר להתגורר בפתח תקווה, הבטוחה יותר.62

מתוך ניסיון לשמר את אחדות ההנהגה התורנית וכדי למנוע את השתלטותם של הגורמים 

ועד הרבנים.63 הוועד  יזם הרב צבי פסח פרנק את הקמתו של  הקנאים, בעיקר ההונגרים, 

האינטרסים  את  מאוחדת שתייצג  תורנית  מנהיגות  ליצור  ונועד   ,1918 שנת  בתחילת  נוסד 

של כלל שומרי המצוות מול הממשל החדש. בראש הוועד עמדו הרב דיסקין, כנציג היישוב 

הישן האשכנזי, והרב חיים משה אלישר )1845–1924(, נציג הציבור הספרדי. הרבנים פרנק 

וזוננפלד הוצבו כסגניהם. 

בתגובה לכך פעלו הקנאים ההונגרים, ובראשם ר' ראובן שלמה יונגרייז, לטרפד את היוזמה 

לגיבוש הנהגה תורנית רחבה.64 הרב יונגרייז, מראשי כולל שומרי החומות ופעיל מרכזי בין 

עולי הונגריה, הפיץ שמועה שהרב פרנק סירב לתמוך במינויו של הרב דיסקין לרב הראשי 

"מעולמו של ישראל סבא", אפריון, כרך ב )תרפ"ה(, עמ' 201; פרוש, בתוך החומות, עמ' 200–202   61

)הוא מציין שם שמי שהשיב לרב דיסקין את כבודו היה הרב יעקב משה חרל"פ(; בנימין קלוגר, מן 

המקור, כרך ב )ירושלים ]חמו"ל[, תש"ם(, עמ' 92–93.

בלוי, על חומותיך, עמ' סד–סה; אריה מורגנשטרן, הרבנות הראשית לארץ ישראל: ייסודה וארגונה   62

)ירושלים: שורשים, תשל"ב(, עמ' 16.

18–22; פרוש,  הרבנות הראשית לארץ ישראל, עמ'  56–60; מורגנשטרן,  חברה ודת, עמ'  פרידמן,   63

בתוך החומות, עמ' 214–219; בלוי, על חומותיך, עמ' סט–ע; רוזנטל )עורך(, הצבי ישראל, עמ' שעז–
שעח.

פרוש, בתוך החומות, עמ' 223; מנחם פרוש, שרשרת הדורות בתקופות הסוערות: פרקי זכרונות על   64

הרב משה פרוש, כרך ה )ירושלים ]חמו"ל[, תשס"א(, עמ' 44–45.
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של ירושלים. עוד אמר שבניגוד לדעת רוב הרבנים נפגש הרב פרנק עם משלחת של נציגי 

ההסתדרות הציונית שהגיעה לירושלים באפריל 1918 ושנקראה ועד הצירים. כך הצליח הרב 

יונגרייז להביא לפירוק ועד הרבנים חודשים ספורים לאחר הקמתו.65 מאותה שעה ואילך הוא 

פעל במרץ ובערמומיות לחיזוק ההפרדה בין הקנאים בראשות הרבנים דיסקין וזוננפלד ובין 

הציבור החרדי המתון, ובראשו הרב פרנק והרב ירוחם פישל ברנשטיין )1880–1949(, יליד 
ירושלים שמשפחתו מפולין, ומי שהיה אחד מראשי הציבור החסידי ביישוב הישן.66

ההסתדרות הציונית ביקשה לפעול לרווחתו של כלל היישוב היהודי בארץ ישראל.67 מתוך 

הכרה בהשפעתה הרבה ובשליטתה על כספי התרומות, התקבלה משלחת ועד הצירים מטעמה 

מנהיגי  הכללי,  הוועד  פרנסי  ובהם  הישן,  היישוב  של  המוסדות  נציגי  ידי  על  גם  בברכה 

ישיבת  וראשי  חולים  ביקור  החולים  בית  מנהלי  שהתפרק(,  לפני  קצר  )זמן  הרבנים  ועד 

בעיקר  נכשלו,  בירושלים  הוועדים  לאחד את שני  הצירים  ועד  ניסיונותיו של  חיים.  תורת 

בשל התעקשותם של המנהלים הקנאים בוועד העיר האשכנזי, שהסתייגו משיתוף פעולה עם 

הגורמים הציוניים.68 

פירוק ועד הרבנים והסירוב לשיתוף פעולה בין שני הוועדים הביאו לפרישתם של הנציגים 

המשכילים מהנהגת ועד העיר האשכנזי. איתם פרשו גם נציגיו של הוועד הכללי, שחששו 

למוסדות של  הצירים  ועד  לקיצוץ בתמיכה שהעניק  תוביל  והפלגנית  הקיצונית  כי העמדה 

הכוללים. כך נותרה בוועד העיר האשכנזי רק נציגות חלקית של בני היישוב הישן, ובהם 

כמה רבנים יוצאי הונגריה ובראשם הרב זוננפלד, וכן ראשי כולל שומרי החומות וקבוצה של 

פרושים בראשות הרב דיסקין.69 

פרוש, בתוך החומות, עמ' 218; כתר תורה: סדר הכתרת הרבנות ]...[ מרן צבי פסח פרנק )ירושלים:   65

הסתדרות עדת ירושלם, תרצ"ו(, עמ' 22.

פרידמן, חברה ודת, עמ' 215.  66

ובעשיה  בתודעה  ירושלים  )עורכת(,  לבסקי  חגית  בתוך  בירושלים",  "ועד־הצירים  לבסקי,  חגית   67

הציונית )ירושלים: מרכז זלמן שזר, תשמ"ט(, עמ' 167–182. בנובמבר 1921 שונה שם הוועד ונקרא 
ההנהלה הציונית בארץ ישראל. 

פרידמן, חברה ודת, עמ' 42–51.  68

שם, עמ' 51–53; זוננפלד, האיש על העדה, כרך ג, עמ' 163–164. ביניהם היו רבנים שלימים כיהנו   69

 ;1905 בשנת  ארצה  עלה  גריווה שברוסיה,  יליד   ,)1970–1887( אפשטיין  פנחס  הרב  הבד"ץ:  כרבני 

ישראל יצחק רייזמן )1889–1969(, יליד ירושלים שמשפחתו מוורשה; ודוד יונגרייז )1898–1971(, בנו 

של הרב ראובן שלמה הנזכר לעיל, גם הוא יליד ירושלים.
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ייחודה של האורתודוקסיה ההונגרית

הייתה השפעה  הבאים,  בפרקים  כפי שתתואר  בירושלים,  ההונגרית  ההנהגה  לעלייתה של 

מרחיקת לכת על אופייה של האורתודוקסיה הלא ציונית, שנקראה לימים ״החברה החרדית״ 

והחלה להיווצר באותה תקופה בארץ ישראל. כדי לעמוד על אופייה וערכיה של הנהגה זו יש 

להבהיר בקצרה את ההבדל שבין תפיסת האורתודוקסיה בהונגריה ובין זו שבכל יתר מדינות 

מרכז אירופה ומזרחה, הבדל המתמצה בשני מושגים משלימים: "כלל ישראל" ו"התבדלות".

מאז שעם ישראל גלה מארצו תפסה את עצמה הקהילה היהודית כקהילה אחת. גם כשהתברר 

ברבים,  שמיים  שם  מחללי  אפילו  או  מצוות,  שומרי  שאינם  יהודים  ישנם  הקהילה  שבתוך 

נמנעה הקהילה מלהרחיקם מגבולה.70 המקרים שבהם הוטל חרם על יחידים שסטו לחלוטין 

מן המוסכמות החברתיות והדתיות היו נדירים במיוחד, ואפילו בתקופת פעילותן של התנועות 

החברה  מן  שלמות  קבוצות  מלהדיר  הרבנים  נמנעו  פרנק  ויעקב  צבי  שבתי  של  המשיחיות 

היהודית.71 ריסון זה בא לידי ביטוי במיוחד בדורות הראשונים של החסידות, כשההתנגדות 

אליה, בייחוד באזורים מסוימים, הייתה חריפה במיוחד. כלומר, אף ששומרי המצוות והמסורת 

סימנו, גינו והרחיקו את עצמם ממי שחשדו כי אינם מקפידים לשמור עליהן, הרי שרק לעיתים 
רחוקות הכריזו הרבנים והפרנסים על החרמת ציבור שלם ועל התבדלות ממנו.72

אדם פרזיגר, "זהות אורתודוקסית ומעמדם של יהודים שאינם שומרי הלכה: עיון מחודש בגישתו של   70

אורתודוקסייה  )עורכים(,  פרזיגר  ואדם  רביצקי  אביעזר  שלמון,  יוסף  בתוך  עטלינגר",  יעקב  הרב 

יהודית: היבטים חדשים )ירושלים: מאגנס, תשס"ו(, עמ' 179–209.

יעקב כ"ץ, מסורת ומשבר: החברה היהודית במוצאי ימי הביניים )ירושלים: מוסד ביאליק, תשי"ח(,   71

עמ' 124–129; יוסף קפלן, "עונש החרם בקהילה הספרדית באמשטרדם במאה ה־18", הקונגרס העולמי 

למדעי היהדות, 10, ב1 )תשמ"ט(, עמ' 195–201; שמחה גולדין, "תפקידי ה'חרם' וה'תקנות' בקהילה 
היהודית האשכנזית בימי הביניים", הקונגרס העולמי למדעי היהדות, 11, ב1 )תשנ"ג(, עמ' 105–112; 

 ירמיהו יובל, "צדק מול צדק ללא טרגדיה: שפינוזה ופרשת החרם", בתוך מנחם ברינקר, מרסלו דסקל 
אוניברסיטאיים  מפעלים  אביב:  )תל  על משנתו  קובץ מאמרים  ברוך שפינוזה:  )עורכים(,  נשר  ודן 

 Adam S. Ferziger, “From Exclusion to Hierarchy:  ;186–177 עמ'   ,)1979 לאור,  להוצאה 

 Orthodoxy and the Non-Observant Jew in Historical Perspective”, Conversations, 1

  .)2008(, pp. 11–16

149–221; עמנואל אטקס,  4, א )תשנ"ב(, עמ'  כרם חב"ד,  יהושע מונדשיין, "ההתנגדות לחסידות",   72

תמורות בהיסטוריה  )עורכים(,  "הגר"א וראשית ההתנגדות לחסידות", בתוך שמואל אלמוג ואחרים 

 Allan ;458–439 'היהודית החדשה: שי לשמואל אטינגר )ירושלים: מרכז זלמן שזר, תשמ"ח(, עמ
 Nadler, The Faith of the Mithnagdim:  Rabbinic Responses to Hasidic Rapture (Baltimore,

.)MD: Johns Hopkins University Press,  1997
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לתואר  שזכו  ודתיים  אידיאולוגיים  חברתיים,  לתהליכים  בתגובה  ה־19,  המאה  בתחילת 

לתואר  לימים  שזכתה  המופשטת  העצמית  התפיסה  להתגבש  החלה  "המודרנה",  הכולל 

"אורתודוקסיה".73 כמאה שנים לאחר מכן נעשתה האורתודוקסיה תנועה ציבורית מאורגנת 

כשהוקמה תנועת אגודת ישראל בשנת 74.1912 קווי היסוד של התנועה קבעו כי היא תפתח 

את שעריה לכל יהודי שומר מצוות שחפץ בכך מבלי לבדוק בציציותיו. ואכן, אגודת ישראל 

הכילה קבוצות בעלות השקפת עולם דתית שונה, ובהן קבוצות של יהודים מארבע קצות תבל, 

ואנטי־ציונים, חסידים  ציונים  וספרדים,  יום, אשכנזים  ופועלים קשי  ונשים, רבנים  גברים 

ומתנגדים, ניאו־אורתודוקסים גרמנים ואולטרה־שמרנים ליטאים.75 בכך למעשה היא שימרה 

את התפיסה הבסיסית שאפיינה את היהדות המסורתית בגלות ושקידשה את המושג "כלל 

ישראל".

ההגירה  הגדול של  הזרם  שונה.  באופן  האורתודוקסיה  התפתחה  בהונגריה  זאת,  לעומת 

היהודית אליה הפך את הונגריה, בתוך מאה שנים בלבד, ממדינה כמעט חסרת יהודים למדינה 

שבה חיה הקהילה היהודית השלישית בגודלה באירופה. דפוסי ההגירה וההתיישבות המהירים 

גרמו ליהדות הונגריה להתחלק לשלושה מחנות שהופרדו זה מזה לא רק מצד האידיאולוגיה 

היהודים  התרכזו  הונגריה  בצפון־מערב  הגיאוגרפי.  מיקומם  מצד  גם  אלא  שלהם  השונה 

המשכילים והמבוססים שהיגרו מן הארצות דוברות הגרמנית, ושלכן כונו ״אשכנזים״. אלו 

בדרום־מערב  חיו.  שבה  המערבית  החברה  מערכי  גם  הושפעו  אך  ובמצוות,  בתורה  דבקו 

המסורת  מן  שהתרחקו  אשכנזים  יהודים  התרכזו  בודפשט,  הבירה  עיר  לרבות  הונגריה, 

)ירושלים:  בהתהוותה  האורתודוקסיה  דרך  על  מכשולים  במיצר:  ההלכה  כ"ץ,  יעקב  למשל:   73

מאגנס, תשנ"ב(; יעקב כ"ץ, הקרע שלא נתאחה: פרישת האורתודוקסים מכלל הקהילות בהונגריה 

ובגרמניה )ירושלים: מרכז זלמן שזר, תשנ"ה(; משה סמט, החדש אסור מן התורה: פרקים בתולדות 
האורתודוקסיה )ירושלים: מאגנס וכרמל, תשס"ה(; דוד סורוצקין, אורתודוקסיה ומשטר המודרניות: 
 ;)2011 )בני ברק: הוצאת הקיבוץ המאוחד,  הפקתה של המסורת היהודית באירופה בעת החדשה 

שלמון, רביצקי ופרזיגר )עורכים(, אורתודוקסייה יהודית.

74  ולדימיר לוין, "'כנסת ישראל': המפלגה הפוליטית האורתודוקסית הראשונה באימפריה הרוסית", ציון, 

 Gershon Bacon, “The Rabbinical Conference in Kraków (1903) ;62–29 'עו, א )2011(, עמ

and the Beginnings of Organized Orthodox Jewry”, in David Assaf and Ada Rapoport-
 Albert (eds.), Let the Old Make Way for the New: Studies in the Social and Cultural
 History of Eastern European Jewry, Presented to Immanuel Etkes, Vol. 2: Haskalah,
 Orthodoxy and the Opposition to Hasidism (Jerusalem: The Zalman Shazar Center,
pp. 199–225 ,)2009. למעשה, אגודת ישראל החלה את פעילותה רק לאחר מלחמת העולם הראשונה.

יעקב רוזנהיים, זכרונות )תל אביב: נצח, תשט"ז(, עמ' קנא; יעקב רוזנהיים, כתבים: מבחר מאמרים   75

ונאומים )ירושלים: הסתדרות אגודת ישראל, 1970(, עמ' קלו–קעה.
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הרפורמה  את  גם  אלא  וההתבוללות  המודרנה  ערכי  את  רק  לא  במקומה  ואימצו  היהודית 

הדתית, שבהונגריה זכתה לכינוי – ניאולוגיה. בחבל טרנסילבניה שבמזרח המדינה התרכזו 

יהודים חסרי השכלה כללית ותורנית שהיגרו מגליציה ושדבקו במסורת אבותיהם,  בעיקר 
ובייחוד בחסידות, והפנו עורף למודרנה ולערכיה.76 

החלוקה הגיאוגרפית בין שלוש הקבוצות הקלה על ההבחנה בין "הם" ל"אנחנו", ותרמה 

אחד  האורתודוקסיה.  של  ולהיווצרותה  האנטי־רפורמית  הפעילות  למוקד  הונגריה  להפיכת 

מעקרונותיה של תפיסה זו, שנוסח על ידי החת"ם סופר, שנחשב כאביה מולידה, היה עקרון 

ההתבדלות שקבע ולפיו "מוטב שיאבדו אלף רשעים ]...[ וצדיק אחד לא יפסיד".77 משמעותה 

של תפיסה זו הייתה נסיגה מעקרון "כלל ישראל" והעדפת "הצלת" הציבור הקטן של שומרי 

המסורת מתוך ויתור והתרחקות מציבור יהודי גדול שלא הקפיד על שמירת מצוות או שאימץ 

רפורמות דתיות.

תחילה לא היה לעקרון ההתבדלות שום ביטוי מוחשי, אולם כ־25 שנים לאחר פטירתו 

ועידת  שבהונגריה   )Nagymihály( במיכאלוביץ   1865 בשנת  התכנסה  סופר  החת"ם  של 

בין היהדות הרפורמית  זו, לראשונה בהיסטוריה, נקבעו הקווים שהבדילו  בוועידה  רבנים. 

הממשלה  הכריזה   1867 כשבשנת  החריפו  המחנות  בין  הפערים  האורתודוקסית.78  ליהדות 

על שוויון זכויות ליהודי הונגריה. כשנתיים לאחר מכן זימנה הממשלה את נציגי הקהילות 

ובין  הניאולוגים  שבין  האידיאולוגיים  הדעות  חילוקי  כי  התברר  שבו  לקונגרס  היהודיות 

האורתודוקסיה  נציגי  פרשו  הדעות  חילוקי  בעקבות  לגישור.  ניתנים  אינם  האורתודוקסים 

דעת לנבון נקל שהתיאורים המובאים בפרק זה הם סכמטיים בלבד, ושלמעשה התמונה הייתה מורכבת   76

לאין שיעור. על אופייה המיוחד של יהדות הונגריה ראו לדוגמה: יעקב כ"ץ, "ייחודה של יהדות הונגריה", 

]חמו"ל[,  )ירושלים  בהונגריה  היהודים  תולדות  קצבורג,  נתנאל   ;198–193 עמ'  )תשל"ד(,  ו  מולד, 
תשל"ו(; יקותיאל יהודה גרינוולד, טויזנט יָאר אידיש לעבן אין אונגַארן )ניו יורק ]חמו"ל[, 1945(; 

 Raphael Patai, The Jews of Hungary:  History, Culture, Psychology (Detroit, MI:  Wayne
        .)State University Press,  1996

משה סופר, תורת משה מהדורא תליתאי: חת"ם סופר על התורה, כרך ב )מונקטש ]חמו"ל[, תרע"ד(,   77

דף ז ע"א. על מאבקו של החת"ם סופר ברפורמה ראו: סמט, החדש אסור מן התורה, עמ' 306–318; 

חנן דוד רבינוביץ )מהדיר(, ספרא וסייפא: מלחמת ה"חתם סופר" במתחדשים )ירושלים: מוסד הרב 

קוק, תשע"ד(. 

עמ'  )תש"ן–תשנ"א(,  ג  סג,  ספר,  קרית  מיכאלוביץ",  ואסיפת  הונגריה  "רבני  הילדסהיימר,  מאיר   78

941–951; נתנאל קצבורג, "פסק־בית־דין של מיכאלוביץ תרכ"ו", בתוך עמנואל אטקס ויוסף שלמון 

)עורכים(, פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הבינים ובעת החדשה, ספר כ"ץ )ירושלים: מאגנס, 

תש"ם(, עמ' רעג–רפו. 
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הקיצונית ממזרח הונגריה מן הקונגרס, ובהשפעתם עזבו גם הנציגים האורתודוקסים המתונים 
יותר.79 

הקהילות  את  גם  לחייב  אמור  היה  בקונגרס  שהתקבל  התקנון  שלכאורה  אף 

האורתודוקסיות, הצליחו הרבנים לשכנע את ראשי המדינה לאפשר להם להתאגד בארגון 

משלהם ולקבוע תקנון המותאם לצרכיהם.80 כך הוקמו בהונגריה שלושה ארגוני קהילות 

יהודיים: אחד היה אורתודוקסי, השני ניאולוגי והשלישי כלל את קהילות הסטטוס קוו, 

כלומר אותן קהילות שסירבו להצטרף לאחד משני הארגונים.81 משמעותם של אירועים 

אלו הייתה שבהונגריה, ובה לבדה, נזנח לחלוטין עקרון "כלל ישראל" והיהדות חולקה 

הונגריה  יהדות  נעשתה  בכך  שונות.   )Denominations( "כנסיות"  לכמה  רשמי  באופן 

ליחידה שבה עקרון ההתבדלות היה חלק מן האתוס הדתי, ושם התואר ״הונגרי״, למשל 

במונחים "חסידות הונגריה" או "אורתודוקסיה הונגרית", נעשה מאז שם נרדף לקנאות 
דתית ולבדלנות.82

בשנים שחלפו מאז לא נאלצו רבני הונגריה להתעמת עם הזרם הניאולוגי ועם הערכים 

שזוהו איתו, והאנרגיות הפוליטיות הופנו למאבקים בתוך הזרם האורתודוקסי עצמו. אז החלה 

התגוששות אידיאולוגית בין שני המחנות העיקריים שלו: מן העבר האחד עמד המחנה האשכנזי 

הגדול, המשכיל והמבוסס מבחינה כלכלית, שעיקר כוחו היה במערב המדינה ומרכזו בעיר 

פרסבורג )לימים: ברטיסלבה(; ומן העבר השני עמד מחנה האורתודוקסיה הקיצונית, הקטן 

יותר, שייצג השקפת עולם שמרנית, בדלנית ואנטי־מודרנית, שרבים מחבריו נטו לחסידות, 

להרחבה ראו: כ"ץ, הקרע שלא נתאחה, עמ' 162–178; קינגה פרוימוביץ, הזרמים הדתיים ביהדות   79

מאפיינים   :1950–1869/1868 שנים  בין  אנטה(  קוו  וסטטוס  ניאולוגיה  )אורתודוקסיה,  הונגריה 
חברתיים־כלכליים, דמוגרפיים וארגוניים, עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר־אילן, 2002.

 Menachem Keren-Kratz, “The :על הלשכה המרכזית של הקהילות האורתודוקסיות בהונגריה ראו  80

 Politics of Jewish Orthodoxy: The Case of Hungary 1868–1914”, Modern Judaism, 36, 3

 .)2016(, pp. 217–248

 Howard N. Lupovitch, “Between Orthodox Judaism and ראו:  קוו  הסטטוס  קהילות  על   81

 Neology: The Origins of the Status Quo Movement”, Jewish Social Studies, 9, 2 )2003(,

.pp. 123–153

ההתבדלות  תופעת  היקף  אולם  בגרמניה,  קהילות  של  מצומצם  במספר  גם  התרחשו  דומים  תהליכים   82

בה היה קטן בהרבה מזה שבהונגריה; להרחבה ראו: כ"ץ, הקרע שלא נתאחה, עמ' 245–285; יעקב 

צור, בין אורתודוקסיה לציונות: הציונות הדתית ומתנגדיה )גרמניה 1896–1914( )רמת גן: הוצאת 

אוניברסיטת בר־אילן, 2001(, עמ' 13–60.
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ושהתרכז במזרח המדינה ומרכזו במחוז מרמורש.83

והמתון  ובין המחנה האורתודוקסי האשכנזי  מזה  הקיצונית  בין האורתודוקסיה  היריבות 

הפנים־ המחלוקת  את  הביאה  ההתבדלות,  עקרון  של  המקודש  האתוס  בליווי  מזה,  יותר 

אורתודוקסית בהונגריה לשיאים חדשים. בסוף המאה ה־19, ובייחוד בתחילת המאה העשרים, 

ביקשו קבוצות של קנאים שהיו חלק מקהילות אורתודוקסיות קיימות להיפרד מהן ולהקים 

לעצמן קהילות עצמאיות.84 המאבקים בין הקהילות הקיימות ובין אלו שפרשו מהן היו קשים 

ואלימים, והם השפילו את כבודם של היהדות האורתודוקסית ושל רבניה עד עפר.85 

תפיסת  שבין  הפער  בא  ישראל,  אגודת  תנועת  כשהוקמה  העשרים,  המאה  בתחילת 

האורתודוקסיה בהונגריה ובין תפיסתה בשאר ארצות היישוב היהודי לידי ביטוי מוחשי. רבני 

עקרון  על  התנועה, שהתבססה  של  והרבגונית  המכלילה  עולמה  להשקפת  התנגדו  הונגריה 

אורתודוקסית  כתנועה  תוכרז  ישראל  שאגודת  דרשו  להצטרפותם  וכתנאי  ישראל",  "כלל 

ושתסנן את המצטרפים לשורותיה.86 משסירבה אגודת ישראל לקבל את הדרישה ההונגרית, 
אסרו רבני הונגריה להצטרף לתנועה זו.87

ולבחון  לשוב  נוכל  ההונגרית,  האורתודוקסיה  של  ועקרונותיה  ייחודה  משהובהרו  כעת, 

כיצד הם באו לידי ביטוי בהנהגת היהדות החרדית בתקופת המנדט.

להרחבה על תהליך זה ראו: מיכאל ק' סילבר, "ראשית צמיחתה של האולטרה־אורתודוקסייה: המצאתה   83

של מסורת", בתוך שלמון, רביצקי ופרזיגר )עורכים(, אורתודוקסייה יהודית, עמ' 297–344; מנחם 

קרן־קרץ, מרמורש סיגט: אורתודוקסיה קיצונית ותרבות יהודית־חילונית למרגלות הרי הקרפטים 

 Menachem Keren-Kratz, “Maramaros, Hungary: ;85–22 'ירושלים: מפעל דב סדן, תשע"ד(, עמ(

.The Cradle of Extreme Orthodoxy”, Modern Judaism, 35, 2 )2015(, pp. 147–174

בנימין בראון, "'כחרבות לגוף האדמה': התנגדותם של רבני מזרח אירופה לרעיון הקהילות הנפרדות",   84

בתוך גולדשטיין )עורך(, יוסף דעת, עמ' 215–244.

למשל: קונטרס אוהב משפט, יוצא במצות קהל עדת חסידים )למברג: פעליקס בעדנארסקי, 1887(;   85

החדש:  מצוה  מלחמת   ;)1888 ווידער,  מענדיל  מנחם  )סיגט:  מצווה  מלחמת  ספר  עם  גלוי  מכתב 
להודיע את התלאה אשר מצאתנו )סטמר ]חמו"ל[, תרפ"ט(; שרגא צבי אלטמן, דין תורה דגאלאנטה 
)בני ברק ]חמו"ל[, תשמ"ג(; יהודה שפיגל, תולדות ישראל והתפתחות החסידות ברוסיה הקרפטית 

)תל אביב ]חמו"ל[, 1991(, עמ' 131–174.

האורתודוקסיות  הקהילות  בראש  שעמדו  גרמניה  מרבני  כמה  גם  הצטרפו  הונגריה  רבני  דרישת  אל   86

הנפרדות. על כך ראו: יצחק ברויאר, דרכי )ירושלים ]חמו"ל[, תשמ"ו(, עמ' 21–24.

רוזנהיים, זכרונות, עמ' קעג–קפ; צבי יעקב אבראהאם, לקורות היהודים בטרנסילבניה, כרך א )ניו יורק   87

]חמו"ל[, תשי"א(, עמ' 96–97.
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התבדלות "הונגרית" בשבע חזיתות

באפריל 1919, לאחר פרישתם של המנהיגים הדתיים המשכילים ושל ראשי הוועד הכללי, 

חיים  יוסף  הרבנים  נבחרו  הוועד  לראשות  להנהגתו.88  בחירות  האשכנזי  העיר  ועד  ערך 

זוננפלד, שהיה אז בן 71, ויצחק ירוחם דיסקין בן ה־80, ובבחירתם הם נעשו לא רק מורים 

רוחניים אלא גם מנהיגים פוליטיים.89 מודע לכישלונו של מסע הרבנים להשפיע על "כלל 

ישראל", ובעקבות היכרותו הקרובה עם השקפותיהם המתונות של יתר הרבנים שהשתתפו 

במסע, החליט הרב זוננפלד – בגיבויו של הרב יונגרייז, שנעשה הגורם המשפיע ביותר בוועד 
העיר האשכנזי – להפוך את עקרון ההתבדלות ההונגרי לקו המנחה של הנהגתו.90 

מי שראו בעקרון  בין  ברור  קו  למתוח  פעולות שנועדו  על שרשרת  ניצחו השניים  מאז 

יותר,  המתונים  המצוות  שומרי  ובין  הישן,  היישוב  של  העולם  מתפיסת  חלק  ההתבדלות 

שעדיין ביקשו לשמר את עקרון "כלל ישראל" ואת אחדות המחנה היהודי. לצורך זה פעל 

מאחורי  דיסקין  הרב  של  השקט  בגיבויו  פעל  יונגרייז  והרב  הבמה,  בקדמת  זוננפלד  הרב 

ב. מינוי רב ראשי  נפרד;  גוף סמכות תורני  הקלעים, בלא פחות משבע חזיתות: א. הקמת 

נפרד; ג. מיצוב נפרד במערך הפוליטי הפנים־יהודי; ד. המירוץ לעצמאות כלכלית; ה. אימוץ 

זהות פוליטית ומדיניות חוץ נפרדת; ו. חיזוק הזהות המתבדלת באמצעות כתב עת נפרד; ז. 

והקמת מערכת חינוך נפרדת. 

א. הקמת גוף סמכות תורני נפרד
בחודש יולי 1919 הכריז ועד העיר האשכנזי על הקמת בית דין רבני עצמאי, בנפרד מבתי 

הדין הקודמים שהיו תחת פיקוחו של ועד העיר הכללי. בצעד זה הושגו שתי מטרות: מבחינה 

מעשית סיפק המוסד החדש שירות נחוץ שמנע את הצורך לפנות לבתי הדין הוותיקים, שלא 

היו בשליטת ועד העיר האשכנזי. מבחינה אידיאולוגית, משום שלפסקים ולהנחיות המאושרים 

זוננפלד, האיש על העדה, כרך ג, עמ' 174–175. בבחירות אלו קיבלו יוצאי הונגריה 14 מנדטים )20%(,   88

ואילו יוצאי ארצות צפון־מזרח אירופה קיבלו 51 מנדטים )73%(.

פרידמן, חברה ודת, עמ' 80–82; זוננפלד, האיש על העדה, כרך ג, עמ' 176–178. שמו הרשמי של   89

הארגון כפי שהופיע על נייר המכתבים שלו היה ועד העיר לקהלת האשכנזים בעה"ק ירושלם.

במסע השתתפו בין היתר: הרב משה קלירס, יליד צפת וחסיד סלונים, שהיה רבה של טבריה; הרב ברוך   90

מרקוס )1870–1961( מרוטבו שבליטא, חניך שיטת תורת המוסר הליטאית ורבה של חיפה; ה"מגיד" בן 

ציון ידלר )1871–1962(, יליד ירושלים ונציגו המובהק של היישוב הישן הפרושי; והרב קוק, רבה של 

יפו והמושבות, ובעל השקפת העולם המתונה ביותר כלפי היישוב החדש.
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בבית דין תורני שדנים בו כמה דיינים יש תוקף ציבורי והלכתי רב יותר מאשר להנחיותיו 

של רב יחיד, הייתה לבית הדין החדש, שתמך ללא סייג במדיניות ההתבדלות, סמכות הלכתית 

גבוהה יותר מאשר זו של הרבנים זוננפלד או דיסקין לבדם. 

חודשיים לאחר מכן אישר ועד השבעים, המוסד הנבחר העליון של ועד העיר האשכנזי, 

בגיבוי בית הדין, שורת תקנות שמשמעותן הייתה התבדלות מפני ועד העיר הכללי והסתייגות 

ממוסדותיו הדתיים.91 בדיוק כמו במקרים דומים בהונגריה, שבהם אסרו תומכי ההתבדלות 

הקהילות  לארגון  השתייכו  שלא  מצוות  שומרי  של  בקהילות  השוחטים  של  שחיטתם  את 

מערך שחיטה  לעצמו  להקים  האשכנזי  העיר  ועד  ניסה  בירושלים  גם  כך  האורתודוקסיות, 

נפרד מזה של ועד השחיטה הוותיק, אולם התנגדותו הנמרצת של ועד העיר הכללי סיכלה 
מהלך זה עד לאישורו בשנת 92.1926

לצורך הטיפול בצורכי הדת של כלל הציבור היהודי הקים הוועד הלאומי בחודש פברואר 

1921 את משרד הרבנות הראשית.93 העובדה שמשרד זה היה חלק ממנגנון שלטון חילוני, 

וכן שבין ראשיו היו גם נציגי ציבור שאינם רבנים, הייתה לצנינים בעיני ההנהגה הקנאית.94 

קוק  הרב  את  לשכנע  האשכנזי  העיר  ועד  הנהגת  ניסתה  מכן  לאחר  הראשונים  בחודשים 

שישמור על עצמאותה ויפחית את השפעת הגורמים החילונים.95 כשהמשא ומתן בעניין זה 

לרבנות  בבחירות  להשתתף  אסר  ובו  פומבי  כרוז  זוננפלד  הרב  פרסם  סתום  למבוי  הגיע 

הראשית:96 

עפ"י דתוה"ק ]על פי דין תורתנו הקדושה[ אסור להשתתף בבחירה זו של הקמת 

רבנות ראשית ]...[ ורואים אנו בזה סכנה עצומה והריסה לתוה"ק ח"ו ]חס וחלילה[ 

וכל מי אשר ישתתף בבחירה הזאת הרי הוא עובר בשאט נפש על ח]ו[קי ודיני תוה"ק 

פרידמן, חברה ודת, עמ' 84–85; בלוי, על חומותיך, עמ' צג–צד.  91

גרליץ, מרא דארעא ישראל, כרך ב, עמ' 362–370.   92

מורגנשטרן, הרבנות הראשית לארץ ישראל; שמואל כ"ץ, "הרקע להקמת הרבנות הראשית: ארגונה,   93

ביסוסה ופעילותה עד הקמת המדינה", בתוך יצחק אלפסי וגאולה בן־יהודה )עורכים(, יובל המאה של 

המזרחי )ירושלים: מוסד הרב קוק, תשס"ב(, עמ' רסו–רפח; פרידמן, חברה ודת, עמ' 110–128.

משה בלוי, עמודא דנהורא )ירושלים: קול ישראל, תרצ"ב(, עמ' נ–נד.  94

גרליץ, מרא דארעא ישראל, כרך ב, עמ' רצא–שיג, שיח–שלב.  95

התוספת  את  וראו   ;122 עמ'  ודת,  חברה  פרידמן,   ;274–268 עמ'  ג,  כרך  הדורות,  שרשרת  פרוש,   96

המיוחדת לעיתון קול ישראל )21.7.1922( לרגל מעצרם של הרבנים סמינצר והופמן בשל כרוז שפרסמו 

נגד הרב קוק והרבנות הראשית.
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]...[ והננו מקוים ששארית ישראל לא יעשו עו]ו[לה ולא ישתתפו ח"ו בנטיעת אשירה 
בידים אצל מזבח ה'.97

החרמת הרבנות הראשית סימלה היווצרות של קו שבר בתוך היישוב הישן עצמו. מצד אחד 

אחדים  ולצידם  זוננפלד,  הרב  ובראשם  הונגריה  מיוצאי  ההתבדלות  עקרון  תומכי  התייצבו 

מן הפרושים ובראשם הרב דיסקין. מצד שני עמדו כל יתר הרבנים שדגלו במסורת "כלל 

וכן רבים מן הפרנסים וראשי הכוללים שהשתייכו בעבר לוועד הכללי. תפיסתם  ישראל", 

הגדולות  ואף בראש  מן הקהילות בארצותיהם,  חלק  פי שבראש  על  הייתה, שאף  אלו  של 

של  להחרמתם  קראו  לא  מעולם  הם  טרפות,  ואוכלי  שבת  מחללי  עמדו  שבהן,  והחשובות 

מוסדות הקהילה ולהקמתן של קהילות נפרדות.98 

ומהשלכותיו  ההונגרי  ההתבדלות  מעקרון  שהסתייגו  הישן  היישוב  רבני  שבין  הבולט 

המעשיות היה הרב צבי פסח פרנק, שכיהן לפני המלחמה כדיין בבית הדין הפרושי של היישוב 

למועצת  הראשית.  הרבנות  האשכנזי של  הדין  בית  בראש  עמד  ולאחריה  בירושלים,  הישן 

פישל  ירוחם  ובהם  אירופה,  צפון־מזרח  יוצאי  רבנים  כמה  גם  הצטרפו  הראשית  הרבנות 

ברנשטיין, מי שעמד בראש בית הדין של החסידים; יוסף גרשון הורוביץ )1869–1951(, יליד 

מינסק שבבלארוס, רבה של שכונת מאה שערים וראש הישיבה הגדולה בה, מראשי הוועד 

הכללי וממייסדי המזרחי בירושלים; ויחיאל מיכל טוקצ'ינסקי )1871–1955(, יליד לחוביץ 

שבליטא וראש ישיבת עץ חיים, המוסד החינוכי המזוהה ביותר עם היישוב הישן.99 

ב. מינוי רב ראשי נפרד
ביוזמתו של הרב פרנק ובתמיכת רוב הרבנים האחרים, ובהם גם ראשי הוועד הכללי, הגיע 

הרב קוק לירושלים באוגוסט 1919. בדצמבר באותה שנה, לאחר כמה חודשים שבהם ניסה 

להגיע לעמק השווה עם המתנגדים לו, החליט הרב קוק לקבל את המינוי הרשמי ולכהן כרבה 

האשכנזי של ירושלים. זמן קצר לאחר מכן החלו פעילי ועד העיר האשכנזי להשמיץ אותו, 

גרליץ, מרא דארעא ישראל, כרך ב, עמ' רטז. צילום הכרוז הוא מח' באדר תרפ"א )16.2.1921(.  97

קול מחזיקי הדת,  לדוגמה:  בגליציה,  בעיתונים החרדיים שפורסמו  למצוא  ניתן  לכך  דוגמאות רבות   98

"דעיכת  קרן־קרץ,  מנחם  ראו:  התופעה  התפשטות  על   .2 עמ'   ,30.6.1899 שם,   ;2 עמ'   ,6.11.1896

האורתודוקסיה בגליציה במפנה המאה העשרים בראי העיתונים החרדיים 'מחזיקי הדת' ו'קול מחזיקי 

הדת'", קשר, 49 )2017(, עמ' 126–142.

מורגנשטרן, הרבנות הראשית לארץ ישראל, עמ' 106–108; פרוש, בתוך החומות, עמ' 280–283 )שם   99

מובאת רשימת הרבנים שקיבלו את מרותו של הרב קוק(. במועצה היו גם כמה רבנים ספרדים.
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נשים  נגדו.100 אף שתחילה, על רקע התנגדותו לשיתוף  וכתבי פלסתר  כרוזים  והם פרסמו 

ובין מתנגדיו, הרי שבאפריל  בבחירות למוסדות היישוב, היה נראה שחלה התקרבות בינו 

1920, רק כמה חודשים לאחר כניסתו לתפקיד, החליטו ראשי ועד העיר האשכנזי להכריז 

שהרב זוננפלד, ולא הרב קוק, הוא רבה של ירושלים.101 

מאותה תקופה ואילך התגברו ההתקפות האישיות נגד הרב קוק, ותחילתן בקונטרס "קול 

השופר", שיצא לאור במחצית חודש אוגוסט 1920 ותקף אותו ואת ספריו. ניסיונו של הרב 

קוק להתעלם מן הפגיעה בכבודו וקריאתו לרבנים זוננפלד ודיסקין לשתף פעולה איתו ועם 

שאר הרבנים לקראת הקמתה של הרבנות הראשית – נדחו.102 זמן קצר לאחר מכן פרסם בית 

הדין של ועד העיר האשכנזי פסק דין שתקף את הרב קוק באופן אישי:

]...[ הן הובא  ולהודיע צערנו  הננו מוכרחים הפעם לצאת מגדרנו מדת השתיקה 

ולשמוע  לראות  נשתוממנו  והנה  מפה,  אחד  לרב  מקרוב  נדפסה  חוברת  לפנינו 

בואו  לפני  יגורנו  אשר  את  כי  וראינו  כלה,  ישראל  לתורת  וזרים  גסים  דברים 

לכאן, כי יחולל חדשות לילך בדרכים עקלקלות אשר לא שערום רבותינו ואבותינו 

מעולם ]...[ גם הובא לפנינו מה שהדפיס זה מכבר אשר לא ראינו עד כה וכי 

אבל  חדשה,  "ותרבות"  הכפירה  רוח  החדשה  העת  ברוח  חוברות  כבר  הפיץ 

יש  בתוכה,  מות  ורעל  מחוללה,  קראה  "אורות"  בשם  אשר  הכביד  האחרון 

בה הרבה דברים שאסור לשמען וכ"ש ]וכל שכן[ לכתבם ולהדפיסם ]...[ ואם 

אמנם החרשנו בגלוי עד כה מחשש מחלוקת וקטטה וחלול ה' שיכול לצאת עי"ז 

]על ידי זה[, אבל כבר עברו ושטפו כל גבול ]...[ ואסור לנו למשתק שלא נתחייב 

ח"ו בדמם של כל אותם בני הנעורים והתלמידים אשר ישתו את המים הרעים הללו 

]...[ יקום נא לעזרת ה' בגיבורים ויעורר נא את מכיריו ומיודעיו הרבנים הגאונים 

]...[ לפרסם אותו ברבים כי אסור לעיין ולסמוך על כל הבליו ועל חלומותיו ]...[ 

וה' יהיה בעזרנו ע"ד ]על דבר[ כבוד שמו כי תמלא הארץ דעה את ה' ואת רוח 
הטומאה יעביר מן הארץ.103

פרידמן, חברה ודת, עמ' 104–109; פרוש, בתוך החומות, עמ' 236–252; בלוי, על חומותיך, עמ' צ–צא.  100

בנימין קלוגר, לשעה ולדורות, כרך ב )ירושלים: גנזים, תש"ם(, עמ' 67.  101

קלוגר, מן המקור, כרך ב, עמ' 82.  102

גרליץ, מרא דארעא ישראל, כרך ב, עמ' שג–שד.  103
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עם פרסום פסק הדין היה ברור ששני הרבנים הראשיים בירושלים נמצאו כעת משני צידי 
המתרס וכל אחד מהם ייצג ציבור שונה.104

ג. מיצוב נפרד במערך הפוליטי הפנים־יהודי
המצב הקשה ששרר בהונגריה לאחר תבוסתה במלחמת העולם הראשונה ולאחר סיפוחם של 

כולל שומרי  ניכרת בהכנסותיו של  לירידה  הביא  למדינות אחרות,  כשני שלישים משטחה 

החומות, מקור המימון והכוח הפוליטי של ההנהגה ההונגרית. בנוסף, הואיל והפילוג בהנהגה 

העירונית בירושלים היה לצנינים בעיני הוועד הלאומי, הם הגבילו את הזרמת התקציבים 

לחבריו ולמוסדותיו של ועד העיר האשכנזי כדי להכריחו לשוב ולהתאחד עם ההנהגה הכלל־

יהודית.105 כמו כן, תהליכי ההתרחקות, הן מכנסת ישראל הציונית הן מחלק מחברי ורבני 

קריסת  חברתי.  לבידוד  גם  האשכנזי  העיר  ועד  את  הובילו  יותר,  המתונים  הישן  היישוב 

העצמאות הכלכלית והתמיכה החברתית שהעלו את ההנהגה ההונגרית לשלטון, איימו להביא 

את ועד העיר האשכנזי אל סופו. 

מרבני  חלק  של  העקרונית  התנגדותם  וחרף  הנפרדת,  הנהגתו  את  ולקיים  להמשיך  כדי 

להקים  צעירים  לקבוצת  זוננפלד  הרב  ִאפשר  ישראל,  אגודת  לתנועת  הקיצוניים  הונגריה 

מחדש את הסניף הארץ־ישראלי של התנועה.106 צעד זה התקבל בביקורת מצד כמה מרבני 

הונגריה שראו בו בגידה בעקרונותיהם,107 בייחוד לאור העובדה שבאותה תקופה עצמה כינס 

רב הונגרי אחר, ר' חיים אלעזר שפירא )הרבי ממונקטש(, אספת רבנים שקראו להחרים את 

אגודת ישראל בשל עמדותיה הפשרניות.108 לצורך זה נדרש הרב זוננפלד לשכנע את אגודת 

יש לציין כי למרות המחלוקת הפוליטית והאידיאולוגית המשיכו שני הרבנים הראשיים לשתף פעולה   104

בעניינים מסוימים; ראו לדוגמה: קלוגר, מן המקור, כרך ד, עמ' 62 )הוא מביא שם קול קורא לעידוד 

לימוד בספר הזוהר בעקבות פרעות תרפ"א, ששני הרבנים חתמו עליו(; פרוש, שרשרת הדורות, כרך 

ג, עמ' 40 )הוא מביא שם מכתב גלוי משנת תר"ץ נגד חילול שבת, שגם עליו שניהם חתמו(.

בלוי, עמודא דנהורא, עמ' לח–מד; פרוש, שרשרת הדורות, כרך א, עמ' 211.  105

דאר היום, 21.8.1921, עמ' 3; פרידמן, חברה ודת, עמ' 214–226; פרוש, שרשרת הדורות, כרך ד,   106

עמ' 52. על האמביוולנטיות שביחס הרב זוננפלד לאגודת ישראל בהשוואה ליחסם של יתר רבני הונגריה 

אליה, ראו: גרליץ, מרא דארעא ישראל, כרך ב, עמ' רכט–רלט.

גרליץ, מרא דארעא ישראל, כרך ב, עמ' קלג. והשוו לדוגמה: יהודה גרינוולד, שו"ת זכרון יהודה,   107

חלק א )בודפשט ]חמו"ל[, תרפ"ג(, סימן ר, עמ' קנו–קנז.  

קול ישראל, 8.12.1922, עמ' 2; שם, 22.12.1922, עמ' 2–3. להרחבה על הוועידה ראו: גב"ע ופרטי כל   108

מאסיפת הרבנים ביום ג' בדר"ח תמוז תרפ"ב )טשאפ ]חמו"ל[, תרפ"ב(; משה גולדשטיין, ספר תיקון 
עולם )מונקטש ]חמו"ל[, תרצ"ו(, עמ' א–סה. 
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ישראל – שלפני כן שמרה על קשר עם כל יתר הרבנים, ובייחוד עם הרב קוק – לתמוך בו 

ובוועד העיר האשכנזי באופן בלעדי.109 ההזדמנות לכך באה במהלך הוועידה הגדולה שקיימה 

התנועה בספטמבר 1920 בפרשבורג )ברטיסלבה שבסלובקיה(, ובה באה לידי ביטוי התמיכה 

תום  עם  ביניהם.110  זוננפלד  והרב  סלובקיה,  רבני  מצד  ישראל  אגודת  לה  שזכתה  הגדולה 

הוועידה פרסמה התנועה מכתב ובו נאמר:

ועידת אגודת ישראל שהיתה בפרסבורג ]...[ החליטה פה אחד על פי הצעתנו להכיר 

את בית דינו של הגאון ר' יוסף חיים זוננפלד בתור בי"ד אשר על אגודת ישראל 

לפנות אליו בכל עניני ארץ הקדושה. כמו"כ ]כמו כן[ החליטה הועידה להמציא סך 

יהיה הבד"ץ תלוי בועד  ]...[ למען לא  של ארבעים לי"ש משכורת הבי"ד לחודש 
הצירים.111

1921 אימצה התנועה גם את עמדתו הבדלנית של ועד העיר האשכנזי ואת רצונו  באפריל 

להיפרד מכנסת ישראל.112 כך נעשתה אגודת ישראל מזוהה עם ועד העיר האשכנזי, ובמידה 

שפעלו  הרבנים  ועם  הראשית  הרבנות  עם  לה  שהיה  הקודם  הקשר  מן  התנערה  היא  רבה 
מטעמה.113

ד. המירוץ לעצמאות כלכלית
בשנים הראשונות שלאחר מלחמת העולם הראשונה שותקו למעשה מקורות התרומות והסיוע 

באירופה החרבה, ועיקר הנטל עבר לידיה של יהדות אמריקה. זו הקימה מוסדות סיוע שונים, 

הן מוסדות שהיו ייחודיים לזרם זה או אחר, הן מוסדות משותפים כגון הג'וינט. רוב המוסדות 

ולארץ  הציונית,  ההסתדרות  שהקימה  המנגנונים  באמצעות  תרומותיהם  את  העבירו  הללו 

העיר  בוועד  להכיר  יונגרייז  הרב  של  פנייתו  הצירים.  ועד  דרך  התרומות  הועברו  ישראל 

דאר היום, 17.4.1921, עמ' 3.  109

מלבד העובדה שהרב זוננפלד למד בישיבת פרשבורג והכיר רבים מבוגריה שכיהנו כרבנים בסלובקיה,   110

הרי שגם שניים מאחיו של הרב יונגרייז, אף הוא יליד המקום, כיהנו ברבנות שם. 

גרליץ, מרא דארעא ישראל, כרך ב, עמ' קמב.  111

פרידמן, חברה ודת, עמ' 226 הערה 30.  112

קוק  לראי"ה  חיים"  "החפץ  מרן  של  האמתי  יחסו  בענין  כהן:  מראה  אלחנן,  יואל  לדוגמה:  ראו   113

)ירושלים: אזמרך בלאומים, תשע"ה(. המחבר מביא שם דוגמאות לכך שהחפץ חיים האשים את הרב 

קוק במחלוקת הרבנות בירושלים.
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האשכנזי כגוף הזכאי לקבל תמיכה ישירות מוועד הסיוע האמריקאי, נענתה בחודש ספטמבר 

1919 בשלילה בנימוק כי "ועד הסיוע האמריקאי מכיר ]רק[ בועד הצירים בתור בא כ]ו[חו 

]...[ ]והוא[ אינו מכיר בשום עדה מיוחדת ]...[ רק את הקהלה הירושלמית הכללית".114 

בד בבד פנה הרב יונגרייז לארגונים האורתודוקסיים, ובייחוד לאגודת הרבנים, הארגון 

האורתודוקסי הגדול והמשפיע ביותר באותם ימים, וביקש מהם שיכירו במעמדו המיוחד של 

ועד העיר האשכנזי ושיקצו לו תקציב נפרד. אגודת הרבנים התרשמה מדבריו והודיעה:

הקובלנות באות אלינו מרבנים כאלה אשר בוודאי יש אמון בדבריהם, והם אומרים 

במכתביהם שהועד הסיוע של הציונים דוחק אותם לקבל את מרותם בעניני חינוך 

]...[ ואם לא ינהיגו את ]ה[סדר של הציונים בעניני חינוך, אז יפסיקו מליתן להם 

את תמיכתם. ובאמת כך עשו ]...[ ועוד רעה מזו כי הוציאו קול קורא בכל התפוצות 

הגולה כי תומכים הם ג"כ ]גם כן[ במוסדות הישוב הישן ומפני זה נפסק מהישוב 
הישן גם התמיכה אשר קבלו מחו"ל מאחיהם החרדים.115

)דובער(  דוב  הרב  היה  האשכנזי  העיר  לוועד  הנפרד  התקציב  באישור  המרכזי  הפעיל 

אברמוביץ, שכאמור היה איש היישוב הישן שהיגר לארצות הברית ונהיה איש רב פעלים.116 

מלבד תפקידו כרב קהילה, היה מעורב גם ביסוד ישיבת יצחק אלחנן, אחת הישיבות הבודדות 

באמריקה באותן שנים, בהקמת אגודת הרבנים ובייסוד תנועת המזרחי באמריקה.

לאחר תחילת מלחמת העולם הראשונה הקימו הקהילות האורתודוקסיות את ועד הסיוע 

לרבנים  בייחוד  שסייע  תורה,  עזרת  מוסד  ואת  הנפגעים,  לכלל  לסייע  שנועד  המרכזי, 

ולמוסדות חינוך תורניים. מתוך הסתמכות על הכרתו את הרבנים והמוסדות בארץ ישראל 

נעשה הרב אברמוביץ פעיל מרכזי בהזרמת הכספים אליהם. הרב צבי פסח פרנק, שהיה מודע 

לתפקידו זה, שלח את המכתב שהובא בתחילת המאמר ובו ביקש מן הרב הירשנזון להשפיע 

על הרב אברמוביץ כדי למנוע את עצמאותם הכלכלית של הקנאים הפלגנים ומתנגדי הרב 

קוק. אלא שהרב אברמוביץ צידד בעמדתם של הרבנים הבדלנים ושכנע את ארגוני הסיוע 

האורתודוקסים לתמוך באופן קבוע בוועד העיר האשכנזי. 

גרליץ, מרא דארעא ישראל, כרך ב, נספח 35 )ללא ציון מספרי עמודים(.   114

ספר היובל של אגודת הרבנים האורתודוכסים )ניו יורק ]חמו"ל[, תרפ"ח(, עמ' עג.  115

שם, עמ' עד; זוננפלד, האיש על החומה, כרך ב, עמ' 268. המחבר דן שם על התרומה הגדולה הראשונה   116

)25,000 דולר( שהועברה לוועד העיר האשכנזי.
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לאחר שובו של הרב אברמוביץ לארץ ישראל בשנת 1921 הוא חבר לוועד העיר האשכנזי 

ולאגודת ישראל ודאג שהמימון למוסדותיהם יגיע כסדרו.117 כך כתב הרב יהודה לייב פישמן 

מימון, איש המזרחי, לרב מאיר ברלין:

הרב אברמוביץ הוא עכשיו מחסידי הרב זוננפלד ומן "הצד" שלו, אותו הצד הלוחם 

גם עם הרב קוק, גם עם המזרחי וגם עם כל הישוב כולו. הרב אברמוביץ בגד במזרחי 

]...[ והנה לפתע פתאום, נתפרסם הסמרטוט הידוע, בשם "קול שופר", מאת "הגאונים 
הזקנים" ונגד הרב קוק – ואז עבר הרב אברמוביץ כולו לצד מחרחרי הריב.118

כך הצליח ועד העיר האשכנזי לארגן מקורות הכנסה נפרדים שפיצו על אובדן התקציבים מן 

הוועד הלאומי, וכך הוא היה יכול להתייצב מבחינה כלכלית כארגון המספק שירותי דת וחינוך 

לחבריו, ואף דואג לרווחתם הכלכלית.

ה. אימוץ זהות פוליטית ומדיניות חוץ נפרדת 
כדי לבצר את מעמדו הפוליטי הנפרד של ועד העיר האשכנזי נקט הרב זוננפלד צעד יוצא 

היה משפטן,  דה־האן  יעקב  ישראל  ד"ר  מוכשר.  פוליטי  יועץ  את שירותיו של  וגייס  דופן 

עיתונאי ואיש רוח שגדל במשפחה מסורתית בהולנד אבל נטש את אורח החיים הדתי והתחתן 

עם אישה לא יהודייה.119 לאחר עלייתו לארץ ישראל הוא התקרב לעמדות הציונות הדתית, 

התאכזב מהן וחבר אל המחנה הדתי הלא ציוני. הרב זוננפלד, שהכיר במגבלותיו של הרב 

יונגרייז, ושהיכרותו עם מנגנוני השלטון העצמי של האורתודוקסיה בהונגריה לימדה אותו 

על חשיבות העסקתם של מומחים מקצועיים, מינה את דה־האן כמזכיר מדיני וכיועץ לענייני 

משפט.120 

השונות  הדתיות  הקהילות  כלל  שבין  היחסים  מערכת  את  שהסדיר  המשפטי  המסמך 

בפלשתינה ובין המנדט הבריטי נקרא חוקת הקהילות. הדיון בו החל בשנת 1921 ונמשך כשש 

דאר היום, 21.8.1921, עמ' 3.  117

יהודה לייב מימון, אגרות הרב יהודה לייב מימון, כרך ב )ירושלים: מוסד הרב קוק, תשמ"ג(, עמ' 61.  118

האן:  דה  ישראל  יעקב  רבי  הקדוש  זהב,  משי  ויהודה  זהב  משי  צבי  לדוגמה:  ראו  עליו  להרחבה   119

הרצח הציוני הראשון בארץ ישראל )ירושלים: מכון היהדות החרדית, תשמ"ו(; ד' הלוי )דוד חיים 
זילברשלג(, רצח בירושלים: על פרשת רצח פרופ' דה האן ויחסי דתיים־חילוניים בירושלים של 

שנות העשרים )בני ברק: הוצאת תפוצה, תשמ"ז(.

פרידמן, חברה ודת, עמ' 216–217.  120
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שנים עד לאישורו הסופי.121 לאור ניסיונו המשפטי ייצג דה־האן את ועד העיר האשכנזי ואת 

הסניף המקומי של אגודת ישראל במגעיהם עם שלטונות המנדט. בנוסף לכך, מערכת היחסים 

הקרובה שיצר דה־האן עם ראשי השלטון הערבי הדגישה את עמדתו המדינית הייחודית של 

ועד העיר האשכנזי לא רק מצד היחסים הפנים־יהודיים, אלא גם בנושאים הנוגעים למדיניות 

החוץ, ובייחוד ביחס לציבור הערבי וזכויותיו על הארץ.122 

מיצובו של ועד העיר האשכנזי כבעל השקפה מדינית שונה בא לידי ביטוי פומבי ראשון 

בפגישתם הנפרדת של נציגיו עם הלורד נורטקליף, איל העיתונות הבריטית, בביקורו בארץ 

בינואר 1922. במכתב שפרסם הרב זוננפלד בעיתונות החילונית בתגובה לביקורת שנמתחה 

עליו נאמר:

אנחנו החרדים לדבר ה' חובבים את הישוב ]...[ אלא שחפצים אנו שהישוב בארץ־

ישראל, עכ"פ ]על כל פנים[ החרדי, יהיה אפשר לו להתפתח על יסוד החוק הצודק 

]...[ למען יוכל לשמור את התורה והמצ]ו[ות כרצונו ושאיפתו. בדברים שנדברו על 

לורד נורטקליף, היה אפשר להכיר רק התנגדות לחפץ השלטון של הציונים לכבוש 

את הקהלות ולנהל אותנו בשבט מושלים נגד רצוננו והשקפתנו ]...[ ]ו[נגד היפוי כח 
שהציונים לוקחים לעצמם להתייצב לפני הממשלה כבאי כח כל ישראל.123

הגישה השונה שהציגה אגודת ישראל כלפי "השאלה הערבית" הביאה את שלטונות המנדט 

לראות את התועלת המדינית שתצמח מכך שוועד העיר האשכנזי ואגודת ישראל יוכרו כישות 
חוץ.124  בענייני  הן  פנים  בענייני  הן  הלאומי  לוועד  אופוזיציה  המהווה  עצמאית,  פוליטית 

פירותיה של מדיניות זו הבשילו כמה שנים לאחר מכן, כשהסתיים תהליך חקיקתו של חוק 

הקהילות, שעליו נדון בהמשך המאמר.

שם, עמ' 185–213; דאר היום, 28.12.1921, עמ' 2; שם, 26.6.1925, עמ' 5.  121

בארץ  הערבים  אל  דרכו  ממשיכי  ושל  הישן  הישוב  של  יחסו  וישמעאל:  "ישראל  קרן־קרץ,  122  מנחם 

ישראל", בתוך אפרים לביא )עורך(, דת ולאומיות: הנהגה והגות יהודית בנושא השאלה הערבית 

 Michael Berkowitz, “Rejecting Zion, Embracing the ;162–145 'ירושלים: כרמל, 2016(, עמ(

 Orient: The Life and Death of Jacob Israel De Haan”, in Ivan Davidson Kalmar and Derek
 J. Penslar (eds.), Orientalism and the Jews (Waltham, MA: Brandeis University Press,

.2005(, pp. 109–124

דאר היום, 15.2.1922, עמ' 3; שם, 24.2.1922, עמ' 3.  123

124  מדיניות "הפרד ומשול" רווחה בכל הטריטוריות שהיו תחת שלטונה והשפעתה של האימפריה הבריטית. 
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ו. חיזוק הזהות המתבדלת באמצעות כתב עת נפרד
בניגוד להסתייגותם של הרבנים במדינות צפון־מזרח אירופה, ראשי האורתודוקסיה בהונגריה 

פרסמו עוד במאה ה־19 עיתון משלהם כדי למצב את בידולה של האורתודוקסיה מפני היהדות 

הרפורמית.125 מתוך הסתמכות על תקדים "הונגרי" זה אישרו גם ראשי ועד העיר האשכנזי 

להוציא לאור כתב עת שישקף את השקפתם הנבדלת. בספטמבר 1921 החלו צעירי אגודת 

ישראל להוציא לאור את הירחון התורני קול ישראל, וזו הייתה מטרתו:

כלי מבטא אותו הדבר אשר חסרונו היה כל כך מודגש בחוג היראים ]...[ למען אשר 

לתבוע  לברר,  יוכלו  למען  רוחם.  לפי  בחיים  וחפצים  הם  חיים  כי  להראות  יוכלו 

 ]...[ ומתנגדיהם  ובינם לבין שכניהם  ולהשיג את צרכיהם בנוגע בינם לבין עצמם 

למען הבליט את חיינו וחיי רוב בנינו ורוב מניינו של עמנו עם התורה ]...[ בדרך כלל 

תדון החוברת על כל דבר ודבר שיעמוד על הפרק מנקודת השקפתנו אנו – נקודת 

השקפת תורתנו הקדושה.126 

לאחר כמה גיליונות, ובעקבות הצורך להדגיש את הפערים שבין ועד העיר האשכנזי ובין כל 

שאר היישוב היהודי, הוחלט שהעיתון יפורסם כשבועון חדשות.127 הקו המרכזי של העיתון 

היה, שוועד העיר האשכנזי והסניף של אגודת ישראל בארץ ישראל הם המייצגים הבלעדיים 

של הציבור הדתי הלא ציוני בארץ ישראל, ואילו כל יתר שומרי המצוות שהשתייכו לכנסת 

ישראל מזדהים עם עקרונות הציונות הדתית, כלומר עם תנועת המזרחי.128 בד בבד הבהיר 

העיתון שמחויבותו הראשית היא לתנועה האם – אגודת ישראל העולמית – ולהוראותיה של 
מועצת גדולי התורה שלה, רובם רבנים ליטאים.129

הקונגרס.  לקראת  האורתודוקסי  המחנה  מטעם  לאור  יצא   )1869–1868(  Magyar Zsidó העת  כתב   125

השבועון שבת אחים )1872–1880( יצא לאור לאחריו ותקף את הקהילות החרדיות שלא הצטרפו ללשכה 

האורתודוקסית. השבועון Zsidó Híradó )1890–1906( היה העיתון הרשמי של הלשכה האורתודוקסית 

המרכזית בהונגריה.

קול ישראל, 1 )אלול תרפ"א(, עמ' 1.  126

פרוש, בתוך החומות, עמ' 264; בלוי, על חומותיך, עמ' מט–נ. על העיתון ראו: יוסף פונד, מתווי דרכים:   127

עיתונות אגודת ישראל )בני ברק: הוצאת הקיבוץ המאוחד, 2010(, עמ' 68–82; מנחם קרן־קרץ, "העיתון 
'קול ישראל' וגיבוש הזהות החרדית בארץ ישראל בתקופת המנדט", קשר, 51 )2018(, עמ' 142–157.

קול ישראל, 21.4.1922, עמ' 1; שם, 23.6.1922, עמ' 1; שם, 21.7.1922, עמ' 3.  128

שם, 24.3.1922, עמ' 1 )כותרת המאמר הפותח של הגיליון הראשון של השבועון הייתה: "רבני ליטא   129

על דבר אגדת ישראל"(.
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של  ארוכה  שורה  האשכנזי  העיר  ועד  מנהיגי  פרסמו  הרשמיים  העיתונות  פרסומי  לצד 

מחייבי  התורפה של  בנקודת  ושוב  שוב  חבטו  הללו  הפשקווילים.   – רשמיים  לא  פרסומים 

האחדות, כלומר בנושא מתן זכות בחירה לנשים, נושא שניתן היה להציגו הן כדוגמה לרצון 

החילונים לכפות על החרדים לוותר על עקרונותיהם הדתיים, הן כנושא שגם אלו שביקשו 
לקדם את עקרון אחדות העם – כלומר הרב קוק ושותפיו לדרך – התנגדו אליו. 130

ז. הניסיון להקמת מערכת חינוך נפרדת
החינוך המסורתי ברוח ישראל סבא היה בבת עינו של היישוב הישן, והמאבקים נגד מוסדות 

חינוך מודרניים ששילבו לימודים כלליים או לימודי שפות עמדו תמיד בראש המאבק שניהל 

עם היישוב החדש.131 לאחר מלחמת העולם הראשונה וַהסדר המדיני החדש שנוצר בעקבותיה, 

שאפה ההנהגה הציונית באמצעות ועד הצירים לייסד מערכת חינוך לאומית שתשרת את כל 

הזרמים ביישוב היהודי בארץ ישראל. לאור שאיפה זו הוצע לוועד הרבנים, שבאותם ימים כלל 

גם את הרבנים הקיצוניים, שבתמורה להכנסת מידה מסוימת של לימודי חול יתחייב ועד הצירים 

לממן את מוסדות הלימוד של החרדים. פירוקו של ועד הרבנים וחלוקתו בין הקנאים הדוגלים 
בשיטת ההתבדלות ובין כל יתר הרבנים, סימנו גם את יחסם העקרוני של הרבנים להצעה זו.132

משעה שהחליט ועד העיר האשכנזי להיפרד משאר הציבור היהודי וממוסדותיו, הוא שאף 

להקים מוסדות חינוך שיחנכו אף הם בשיטת ההתבדלות. משימה זו הייתה המסובכת ביותר 

לביצוע, שכן בניגוד לשאר היוזמות, שהצריכו רק קבלת החלטה נחושה וכמה אנשים שיוציאו 

אותה מן הכוח אל הפועל, הרי שהקמתם ותפעולם השוטף של מוסדות חינוך נפרדים דרשה 

הון רב ושיתוף פעולה מצד גורמים רבים. כמו כן, בראש רוב מוסדות החינוך של היישוב 

הישן עמדו דווקא רבנים שלא דגלו בשיטת ההתבדלות. למשל, בראש ישיבת עץ חיים, המוסד 

הדין  בבית  לדיין  שמונה  טוקצ'ינסקי,  הרב  עמד  הישן,  היישוב  עם  ביותר  והמזוהה  הגדול 

של הרבנות הראשית. בהנחייתו החל המוסד לשלב בראשית שנות העשרים גם מעט לימודי 

1883( מקוידנוב שבליטא,  )1862–1931, עלה ארצה בשנת  זרח אפשטיין  חול.133 גם הרב 

פרוש, שרשרת הדורות, כרך ב, עמ' 137–144.  130

נתנאל קצבורג, "פולמוס החינוך בישוב הישן", שנה בשנה, ז )1966(, עמ' 299–312.    131

1990(, עמ'  בן־צבי,  יצחק  יד  )ירושלים:  ב  החינוך העברי בארץ ישראל, כרך  רחל אלבוים־דרור,   132

159–163; מנחם פרידמן, "המאבק על דמות הישיבות והרבנות בירושלים בשנה הראשונה של הכיבוש 

הבריטי", הציונות, ב )1971(, עמ' 105–118.  

אלבוים־דרור, החינוך העברי בארץ ישראל, כרך ב, עמ' 105 )המחברת מסתמכת שם על מקור מאותה   133

תקופה(.
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ראש ישיבת תורת חיים – הישיבה השנייה בחשיבותה בירושלים – היה מקורב לראשי היישוב 
החדש ובין התומכים ברבנות הראשית.134

לאחר שהבינו כי לעת עתה לא יוכלו להקים מערכת חינוך משלהם, מיקדו רבני ועד העיר 

יותר. מצד  האשכנזי את מאמציהם בתקיפת מערכת החינוך הדתית של הקבוצות המתונות 

אחד הם תקפו את מוסדות החינוך של חרדים יוצאי גרמניה שהקימו מוסדות ברוח "תורה 

עם דרך ארץ":

נתאספנו לעשות מחאה גלויה כנגד כל התחדשות בעניני חנוך תשב"ר ]תינוקות של 

בית רבן[ וסדר הישיבות מאשר התנהגנו קודם ]...[ ואפילו האנשים שאין בהם חשד 

שרוצים בחנוך חדש ג"כ ]גם כן[ אין בכוחם לשנות שום דבר מבלי מועצות ודעת עם 

כל חכמי התוה"ק ]...[ וכל המשנים וההולכים בעצתם "מתנהגים כמסיתים ומחטיאים 
את הרבים".135

המתונים  החרדים  בלחץ  שהוקמה  הרשמית,  הדתית  החינוך  מערכת  גם  הותקפה  שני  מצד 
ונשלטה במידה רבה בידי פעילי המזרחי:136 

לרגלי התפרסם בימים האחרונים מודעות מטעם ועד המכנה את עצמו בשם "ועד 

בטלפיהם  טהרה  סימני  לפשוט  התחכמו   ]...[ החרדים"  הספר  בתי  על  המפקח 

עה"ק  מגאוני  מכבר  חמור  איסור  עליו  הרובץ  "התחכמוני"  את  ולכנות  ולקרוא 

להודיע  לעצמנו  קדושה  חובה  מצאנו  לזאת   ]...[ תורה"  "תלמוד  בשם  ולכנותו 

ולהזהיר את החרדים לדבר ה' כי האיסור החמור מרבותינו הקדושים ]...[ על בתי 

]...[ בין לבנים ובין לבנות  הספר )שקאלעס וסימינרים( כולל כל מיני בתי ספר 

]...[ ]ו[אין הפרש כלל בין אלו של החופשים הגלוים ובין אלו המתלבשים בלבוש 
חרדי.137

בניגוד אליו הייתה השקפתו של אחיו, הרב פנחס אפשטיין, קרובה לזו של הרב זוננפלד.    134

אבות  ומסורת  חז"ל  דעת  פי  על  התורה  בלמוד  ישראל  לילדי  החנוך  דרך  תורה:  דרכה של  ספר   135

)ירושלים ]חמו"ל[, תר"ף; נדפס שוב כמה שנים מאוחר יותר(, דף ז ע"א.

אלבוים־דרור, החינוך העברי בארץ ישראל, כרך ב, עמ' 254–275.  136

גרליץ, מרא דארעא ישראל, כרך ב, עמ' קי )קול קורא מחודש תשרי תרפ"ב ]אוקטובר 1921[(.  137
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המאבקים בנושא החינוך נמשכו ואף התעצמו בשנים הבאות. הם כללו בין היתר את ההתנגדות 

להקמת מוסדות חינוך לבנות חרדיות ברוח מודרנית ואת המאבק בהקמתה של האוניברסיטה 
העברית, ובייחוד את המכון למדעי היהדות שלה.138

הניסיונות לסכל את מהלכי ההתבדלות וכישלונם

למהלכים שנקט ועד העיר האשכנזי כדי להתבדל מכל שאר הציבור היהודי בארץ ישראל 

וודאי לא למי שגרו  לא הייתה כמעט שום השפעה על חיי היום־יום של הציבור הרחב, 

של  פילוגו  את  למנוע  אינטרס  היה  קבוצות  שלוש  של  להנהגתן  אולם  לירושלים,  מחוץ 

הציבור היהודי: ההנהגה הלאומית, ההנהגה הדתית המתונה, וההנהגה של אגודת ישראל 

העולמית. 

א. ההנהגה הלאומית 
עבור הוועד הלאומי, שנשלט בעיקר בידי המוסדות הציוניים, יצר ועד העיר האשכנזי בעיה 

משולשת: הוא הוכיח לשלטונות המנדט שלוועד הלאומי אין יכולת לשלוט על כלל הציבור 

היהודי בארץ ישראל; קיומה של קבוצה בדלנית אחת שלא קיבלה את מרותו פתח את הדלת 

להקמת קבוצות פורשות נוספות; והעובדה שאגודת ישראל קיימה מדיניות חוץ נפרדת בעלת 

השקפת עולם שונה על שאלת אופיו של "הבית הלאומי" ויחסיו עם הציבור הערבי, החלישה 

את עמדותיה המדיניות של התנועה הציונית בארץ ומחוצה לה.

הראשון,  הצעד  צעדים:  כמה  הלאומית  ההנהגה  נקטה  החרדית  בפלגנות  להיאבק  כדי 

רשמי  באופן  למוסדות שהשתייכו  תקציבים  עיכוב של  או  מניעה  היה  לעיל,  כבר  שהוזכר 

לאגודת ישראל או לוועד העיר האשכנזי; הצעד השני היה סיכול שאיפת העצמאות המלאה 

של אגודת ישראל באמצעות הפעלת לחץ על פקידי המנדט שניסחו את חוקת הקהילות; והצעד 

השלישי היה שימוש נרחב באמצעי התקשורת להשחרת פניהם של מנהלי ועד העיר האשכנזי, 
בייחוד על רקע מדיניות החוץ הנפרדת שלהם ויחסם החיובי אל הערבים.139

שם, עמ' קד–קיא.  138

ראו לדוגמה: דאר היום, 2.3.1920, עמ' 3; שם, 23.7.1920, עמ' 3; שם, 27.12.1920, עמ' 3; שם,   139

21.2.1921, עמ' 2; שם, 8.6.1922, עמ' 2. בעיתון זה פורסמה לאורך כמה שנים סדרת מאמרים תחת 

פרוש,  גם:  וראו  ישראל;  אגודת  של  מדיניותה  על  ביקורת  נמתחה  ובהם  המסוה",  "להסיר  הכותרת 

שרשרת הדורות, כרך ב, עמ' 214–239.
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התעמולה הציונית גררה תגובות נזעמות של הציבור החילוני, שהתבטאו תחילה באיומים 

על מנהלי ועד העיר האשכנזי, ובסופו של דבר הביאו לרציחתו של דה־האן, שנתפס בציבור 

כבוגד. הרצח, שאחריו התבררו פרטים מביכים על הרגליו המיניים של דה־האן, הביא לשתי 

תוצאות: יחסי הקרבה שניהלו מנהיגי הציבור החרדי עם הערבים הופסקו, אולם לוועד העיר 

האשכנזי ולאגודת ישראל הייתה כעת ההוכחה הניצחת ליחסם המדכא של הציונים כלפיהם 

ולחשיבות השמירה על זהותם הבדלנית. לכך הייתה השפעה מכרעת הן על התייצבות מעמדם 
כקבוצה פוליטית נפרדת בארץ ישראל, הן על יכולותיהם לגייס כספים בחוץ לארץ.140

ב. ההנהגה הדתית המתונה
הנהגה זו קיבלה את מרותו של הרב קוק ושל הרבנות הראשית, והסיבה העיקרית להתנגדותם 

לוועד העיר האשכנזי הייתה הצגתם כמי שמוכנים לוותר על עקרונותיהם הדתיים למען מנעמי 

השלטון ותקציביו. לכן ניסו רבנים שונים, למשל הרב צבי פסח פרנק, וכן מנהיגים פוליטיים 

של תנועת המזרחי, להצר את צעדיו של ועד העיר האשכנזי באמצעות מניעת תקציבים, תיקון 

הדיווחים המוגזמים של ועד העיר האשכנזי ליהדות התפוצות, השתלטות על מערכת החינוך 

הדתית, והצרת צעדיו של ועד העיר האשכנזי בתחום הדתי, למשל על ידי מניעת השחיטה 
הנפרדת, או הסדרת ההקדשים שנמסרה בלעדית לידיה של הרבנות הראשית.141

ג. הנהגת אגודת ישראל העולמית
גם הנהגת אגודת ישראל העולמית לא הייתה שבעת רצון ממדיניות ההתבדלות ה"הונגרית" 

של ועד העיר האשכנזי, ועד מהרה היא הבינה שהזדרזה מדי לוותר על יחסיה עם הרבנים 

המתונים, ושהסניף המקומי שלה בארץ ישראל אימץ השקפת עולם קיצונית הרבה יותר מזו 

שלה עצמה. הואיל ורוב שומרי המצוות הסתייגו מעמדותיו הקיצוניות והבדלניות של ועד 

העיר האשכנזי, שהיה מזוהה עם אגודת ישראל, הם העבירו את תמיכתם לתנועת המזרחי, 

שהייתה לא רק היחידה ששילבה בין היישוב החדש לערכי הדת, אלא גם זו שבשל חברותה 

בסוכנות היהודית ובהסתדרות הציונית נהנתה מתקציבים נכבדים. כך איבדה אגודת ישראל 

לא רק את יכולת ההשפעה על אלפי יהודים שומרי תורה בעלי השקפת עולם דתית מתונה, 

משי זהב ומשי זהב, הקדוש רבי יעקב ישראל דה האן, עמ' 222–240.  140

אגרות הרב יהודה לייב  יהודה לייב מימון,   ;54 הרבנות הראשית לארץ ישראל, עמ'  מורגנשטרן,   141

מימון, כרך ב, עמ' 83; פרוש, שרשרת הדורות, עמ' 14–15; אלבוים־דרור, החינוך העברי בארץ 
ישראל, כרך ב, עמ' 307–310; אורי רדמן )עורך(, חידושי הרב ציטרון־קטרוני )פתח תקווה: כולל 

רצון יהודה, תש"ע(, עמ' 76–77.
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זה  לצורך  ישראל.  בארץ  היהודי  הציבור  כלל  על  הפוליטית  ההשפעה  יכולת  את  גם  אלא 

בפעילות  פעולה  שיתוף  על  המזרחי  ראשי  עם  ומתן  למשא  להיכנס  ישראל  אגודת  ניאותה 
שניהלו שתי התנועות בארץ ישראל.142

וכדי  הסניף המקומי שלה,  ושל  ועד העיר האשכנזי  כדי למתן את עמדתו הבדלנית של 

את  ישראל  אגודת  ניצלה  ישראל,  בארץ  הדתי  הציבור  כלל  על  להשפיע  לעצמה  לאפשר 

נסיעתו של אחד ממייסדי התנועה ומנהיגיה – ר' אברהם מרדכי אלתר )1866–1948(, הרבי 

מגור – לארץ ישראל בשנת 143.1921 במהלך ביקורו הוא נפגש גם עם הרב קוק וגם עם הרב 

את  ניצלו  קנאים  גורמים  מזו,  יתרה  השניים.  בין  להסכמה  להביא  הצליח  לא  אך  זוננפלד, 

הביקור כדי להדגיש אף יותר את עקרון הבדלנות והשמיצו את הרבי מגור על שניסה לגשר 

בין הצדדים.144 

ניסיון נוסף של אגודת ישראל להשיג שלום בין הצדדים נעשה לאחר הכנסייה הגדולה 

הראשונה של התנועה, שהתקיימה בווינה באוגוסט 145.1923 בעקבותיה נשלחה משלחת של 

רבנים ואדמו"רים לארץ ישראל, אף היא בראשותו של הרבי מגור. את מסקנותיה סיכם ר' 

יצחק זליג מורגנשטרן )1866–1939(, האדמו"ר מסוקולוב, במילים האלה:

שני הצדדים קצה נפשם בהמצב הנ]ו[כחי, ורבים משני הצדדים משתוקקים להשיג 

השלום באיזה מחיר שהוא ]...[ אבל ככל שנתקרבנו ביותר למעשה, נתברר לנו 

יותר הקושי שבדבר. מצאנו לפנינו שני צדדים קיצונים שלא עלה על הדעת שאפשר 

להביא אותם לנקודה מרכזית מאוחדת. המחלוקת בירושלים היא מוזרה, החרדים 

לבד  דת  מפירי  חפשי  נגד  ללחום  עליהם  אין  זאננפלד  הרב  שבעדת  הקיצונים 

דאר היום, 10.9.1923, עמ' 2; שם, 3.8.1923, עמ' 8; שם, 10.9.1923, עמ' 2; אסף קניאל, "פוליטיקה   142

 ;71–39 עמ'   ,)2005(  8 ישראל,   ,"1939–1916 בפולין,  ישראל  אגודת  מול  המזרחי  אורתודוקסית: 

 Monty סיני, פב, א–ב )תשל"ח(, עמ' פג–צ;  זלמן שרגאי, "נסיון לאיחוד האגודה והמזרחי",  שלמה 

 N. Penkower, “A Lost Opportunity: Pre-World War II Efforts Towards Mizrachi-Agudas
 Israel Cooperation”, Journal of Israeli History, 17, 2 (1996), 221–261; Danirl Mahla, “No
 Trinity: The Ttripartite Relations between Agudat Yisrael, the Mizrahi Movement, and the

.Zionist Organization”, Journal of Israeli History, 34, 2 )2015(, pp. 117–140

דאר היום, 8.4.1921, עמ' 3; שם, 14.4.1921, עמ' 3.  143

שם, 2.5.1921, עמ' 3; גרליץ, מרא דארעא ישראל, כרך ב, עמ' רכא–רכז; קלוגר, מן המקור, כרך ב,   144

עמ' 84 )כרוז של הרב זוננפלד נגד משמיצי הרבי מגור, שהתפרסם בעקבות פגישתו עם הרב קוק בשנת 

.)1927

דאר היום, 23.8.1923, עמ' 3; שם, 2.9.1923, עמ' 2.  145
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כ"א ]כי אם[ גם נגד שומרי תורה ]...[ המחלוקת היא בעיקר מחלוקת השיטות, הרב 

זאננפלד ]...[ בהיותו יליד ארץ אונגרין מחזיק הוא בשיטת החת"ם סופר זצ"ל, 

זאננפלד טוען עוד שאפילו  ]...[ הרב  ]מזוקקת[  וזקוקה  יהדות בהירה  שיטת 

אם משרד הדתות והרב הראשי יבחרו ע"י חרדים, ואפילו אם הנבחרים הם 

גדולי וחשובי הרבנים, הרי עצם השיטה של סמכות רבנית ראשית היא סכנה 

להיהדות ]...[ ]כי[ הרב הראשי צריך שיהי' כבר מודרני קצת כדי למצוא חן 
בעיני הממשלה.146

מעמדן  את  שהגדירה  הדתיות,  העדות  פקודת  התפרסמה   1926 פברואר  חודש  במחצית 

האוטונומי של הקבוצות הדתיות השונות בארץ ישראל. עם פרסום הפקודה התברר שמהלכי 

הסניף המקומי של אגודת ישראל נשאו פרי, ושהרשויות הכירו במעמדן הנפרד של ועד העיר 

האשכנזי ושל אגודת ישראל, וכן בזכותם של ארגונים אלו לנהל את חייהם הדתיים על פי 

רצונם מבלי שמרותה של כנסת ישראל ושל הרבנות הראשית תחול על מי שיבחרו לפרוש 

ממנה. כך ניסח זאת הרב משה בלוי, הדמות הבולטת ביותר בסניף המקומי של אגודת ישראל: 

"האספה הגדולה ]...[ מביעה פה אחד את תודתה להממשלה הנאורה ממשלת בריטניא הגדולה 

וחבר הלאומים ]...[ שנתנה לבקשת היהדות החרדית את החופש והיכולת לשמור את חוקי 
התורה והדת בלי מפריע ובלי כפיה".147

בשנים שלאחר מכן ביססה מדיניות ההתפלגות ה"הונגרית" של אגודת ישראל, שזכתה 

אל  תקבל  שלא  הכריזה  ישראל  אגודת  מישורים:  בכמה  גבולותיה  את  רשמית,  לגושפנקה 

העיר  ועד  של  הדת  מוסדות  ישראל;  מכנסת  רשמי  באופן  פרשו  שלא  חברים  שורותיה 

האשכנזי, ובהם הבד"ץ, וכן ניהול ההקדשים, קיבלו מעמד נפרד מאלו של הרבנות הראשית; 

והסמל הבולט ביותר בעיני הציבור הבדלני היה אישור מערכת שחיטה נפרדת.148 הישג נרשם 

גם בתחום החינוך: הרב בן ציון יאדלר )1871–1962( ייסד את בית הספר בית יעקב הישן 

גרליץ, מרא דארעא ישראל, כרך ב, עמ' רכז–רלו.  146

דאר היום, 6.1.1926, עמ' 4; פרידמן, חברה ודת, עמ' 185–213.  147

שם,   ;3–2 עמ'   ,14.5.1926 שם,   ;2–1 עמ'   ,16.4.1926 שם,   ;3–2 עמ'   ,28.3.1926 ישראל,  קול   148

25.6.1926, עמ' 1–2; דברים כהויתם: על השחיטה הנפרדת של אגודת ישראל בירושלים )ירושלים 

מנהלי  ידי  על  בירושלים  שנפתחה  הנפרדת  השחיטה   ... הדם:  על  תאכלו  לא  תרצ"?(;  ]חמו"ל[, 

אגודת ישראל )ירושלים ]חמו"ל[, תרצ"?(; נספח מיוחד שם בעניין חוקת הקהילות; תשובות מאת 
ועד השחיטה האשכנזית: פרושים וחסידים בירושלם על פרצת השחיטה של ועד הקהלה )ירושלים 

]חמו"ל[, תרצ"ו(.
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)לבנות(, שהיה למעשה מוסד החינוך הראשון שנועד מלכתחילה לציבור הירושלמי הקנאי.149 

כ־800  למדו  ובהם  תורה,  תלמוד  מוסדות   11 ישראל  אגודת  ניהלה  כבר  מכן  לאחר  שנה 

ילדים.150 כדי לייצב את מעמדה בירושלים השתתפה אגודת ישראל בבחירות המוניציפליות 

שהתקיימו בשנת 151.1927 כשנה מאוחר יותר כבר ניהל ועד העיר האשכנזי גם עירוב נפרד 

מזה של הרבנות הראשית.152 

למרות ההכרה הממשלתית במעמדם הנפרד, לא יכלו ועד העיר האשכנזי והסניף המקומי 

של אגודת ישראל לנוח על זרי הדפנה, שכן הניסיונות לשלול מהם את מעמדם הנפרד נמשכו 

גם בשנות השלושים.153 אף שלא עוררו תשומת לב מיוחדת בעיניו של רוב רובו של הציבור 

היהודי, נדמו הישגים אלו בעיניהם של החרדים הבדלנים להישגים היסטוריים שחשיבותם 

כנראה  זו  לכן.  קודם  שנים  מחמישים  יותר  בהונגריה  האורתודוקסים  שהשיגו  לאלו  שווה 

הסיבה לכך שהספרות החרדית העוסקת ברב זוננפלד ובתחילת תקופת המנדט גדולה לאין 

שיעור מזו המוקדשת לפעילותם של רבנים חשובים אחרים בני היישוב הישן, ובהם הרבנים 

סלנט, דיסקין )האב והבן( ודושינסקי. 

הצלחה ושברה

ראשי הסניף הארץ־ישראלי של אגודת ישראל ניצלו את ההכרה הרשמית במעמדה האוטונומי 

ויצאו במסע תעמולה שעודד כ־10,000 שומרי מצוות )כ־8–10 אחוזים מכלל האוכלוסייה 

היהודית( לצאת מכנסת ישראל ולהצטרף לשורותיו.154 בין הפורשים היו גם הרבנים פרנק 

בן־ציון ידלר, בטוב ירושלים )ירושלים: נצח, תשס"ו(, עמ' קיג–קיט.  149

דאר היום, 24.6.1928, עמ' 3. לצידם הפעילו אנשי היישוב הישן, שרובם התגוררו בירושלים, עוד 26   150

תלמודי תורה שלא במסגרת אגודת ישראל.

דאר היום, 4.4.1927, עמ' 3; שם, 12.4.1927, עמ' 4; פרוש, שרשרת הדורות, כרך ד, עמ' 361–362;   151

שם, כרך ו, עמ' 318–319.

ידלר, בטוב ירושלים, עמ' רסז–רעב.  152

4; שם,  עמ'   ,20.10.1933 4; שם,  עמ'   ,4.5.1933 8; שם,  עמ'   ,1.1.1932 היום,  דאר  לדוגמה:  ראו   153

10.4.1934, עמ' 1; "לתולדות המאבק נגד עדה נפרדת בא"י", אור המזרח, א, יג )תשי"ז(, עמ' 44–48 

)מסמך היסטורי על המשך מאבקה של הרבנות הראשית בשנת 1933(.

דאר היום, 30.9.1928, עמ' 4 )דיווח על 9,000 פורשים(; שם, 27.2.1929, עמ' 1. מפקד האוכלוסין   154

בשנת 1931 מנה כ־128,000 יהודים. בירושלים פרשו מכנסת ישראל כעשרים אחוזים מכלל האוכלוסייה 

היהודית. 
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וברנשטיין, שעל אף פרישתם המשיכו את פעילותם ברבנות הראשית.155 כמה שנים לאחר 

תחילתו של מהלך זה נתקלה התנועה בשורת בעיות שהלכו והצטברו והביאו אותה לשקול 

מחדש את מדיניותה. 

חלק ניכר מתקציבם של ועד העיר האשכנזי ושל הסניף המקומי של אגודת ישראל הגיע 

מתרומות מחוץ לארץ, אולם עם פרוץ המשבר הכלכלי העולמי בשנת 1929 חלה ירידה ניכרת 

בתקציבים אלו. לכך הצטרפו גם הדאגה לגורל הציבור החרדי בעקבות מאורעות תרפ"ט, 

שבהם נפגעו רבים מבניו ובנותיו, וכן ניסיונותיה של אגודת ישראל העולמית להידבר הן עם 
המזרחי הן עם הסוכנות היהודית והמוסדות הציוניים.156

הלך  והרביעית,  השלישית  העליות  ובעקבות  הראשונה,  העולם  מלחמת  מאז  ועוד,  זאת 

והצטמצם חלקו של הציבור הדתי בהשוואה לזה של האוכלוסייה החילונית. בד בבד, ובייחוד 

לאחר עלייתו של היטלר לשלטון בשנת 1933, התחולל שינוי גם בהרכבו האנושי ובמאפייניו 

מצוות  שומרי  ויותר  יותר  ישראל.  בארץ  המצוות  שומרי  ציבור  של  והתרבותיים  הדתיים 

שהגיעו בעליות אלו העדיפו להתיישב במושבות ובערים העבריות, כגון תל אביב, בני ברק 

ופתח תקווה, ולא בערי הקודש הוותיקות. עולים אלו ויתרו מראש על הסתמכות על מנגנון 

יצאו לעבודה כדי לפרנס את בני משפחותיהם בדיוק כפי שהיו  ופתחו עסקים או  החלוקה 

רגילים לעשות בארצות מוצאם. רבים מהם, הן מטעמים אידיאולוגיים הן מטעמים חברתיים־

לפרוש מכנסת  נטו  ולא  והחילונים  היהודים המסורתיים  להיבדל מאחיהם  סירבו  כלכליים, 

ישראל.

שהיו  יותר,  הוותיקים  המצוות  שומרי  בין  והתנהגות  השקפה  פערי  להיווצר  החלו  כך 

קרובים ברוחם לאלו של בני היישוב הישן, ובין העולים שזה מקרוב באו והיו בעלי השקפת 

עולם דתית מתונה וקרובה יותר לזו של שאר בני היישוב החדש. פערים אלו באו לידי ביטוי 

מוחשי לאחר פטירתו של הרב זוננפלד בשנת 1932 ובמהלך המאבק על מינוי ממלא מקומו. 

המועמדים העיקריים לתפקיד זה היו שלושה: הרב מנדל זק )1870–1941(, רבה הראשי של 

ריגה שבלטביה. הוא היה המועמד הליטאי והמועדף על הנהגת אגודת ישראל העולמית, אולם 

בעיני הקנאים ביישוב הישן הוא נתפס כמתון מדי ולא זכה לתמיכה. הרב זק סירב בסופו 

של דבר למינוי משום שלא רצה להתעמת עם הרב קוק, שכיהן אז הן כרב הראשי של ארץ 

ישראל הן של ירושלים. 

פרידמן, חברה ודת, עמ' 205–209.  155

יוסף פונד, "אל תוך המעגל: ניסיונות אגודת ישראל לחבור לסוכנות היהודית", ישראל, 21 )2013(, עמ'   156

  .177–143
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שני המועמדים האחרים היו רבנים מן האסכולה ההונגרית. הראשון היה הרב יואל טייטלבוים 

)1877–1979(, רב חסידי שנודע בהשקפותיו הפלגניות המובהקות ובהתנגדותו לאגודת ישראל.157 

השני היה הרב יוסף צבי דושינסקי )1867–1948(, רב הונגרי־אשכנזי, איש אגודת ישראל בעל 

השקפת עולם הדומה לזו של הרב זוננפלד,158 ומי שאכן נבחר למלא את מקומו ונכנס לתפקידו 

בשנת 1933. כקודמו גם הוא כיהן גם בתפקיד הרב של ועד העיר האשכנזי וגם כרבה של אגודת 
ישראל בארץ ישראל, עד לפטירתו כמה חודשים לאחר קום המדינה.159

סוף דבר: שובה של ההנהגה הליטאית־פולנית

כתנועה  אלא  פוליטית  כתנועה  עצמה  את  ראתה  לא  היא  ישראל  אגודת  תנועת  כשהוקמה 

חברתית שמטרתה העיקרית הייתה לשמור על המסורת היהודית ברוח ישראל סבא ולחזק 

המסכים  ישראל  אמוני  משלומי  איש  ל"כל  שעריה  את  פתחה  היא  זו  תפיסה  לאור  אותה. 

כתנועה  עצמה  את  להגדיר  ממנה  דרשו  הונגריה  כשרבני  ולכן,  שלה".160  להפרוגרמה 

אורתודוקסית ולהטיל מגבלות על המצטרפים אליה, סירבו ראשיה לדרישה והותירו את רוב 

ישראל,  בארץ  התנועה  סניף  ישראל.  לאגודת  מחוץ  המתבדלת,  דרכה  עם  הונגריה,  יהדות 

שנשלט בידי ההנהגה ההונגרית, פעל בדיוק בכיוון ההפוך ונעשה בדלני ומסתגר. מסיבה זו 

עולים רבים שהזדהו בעבר עם אגודת ישראל נמנעו מלהצטרף לשורותיו של הסניף המקומי 

שלה והעדיפו להצטרף לתנועת המזרחי, שהשקפותיה הדתיות המתונות ויחסה החיובי ליישוב 
החדש היו דומות לאלו שלהם.161

עקרונות  את  שקבעה  היחידה  המקומית  כאוטוריטה  זוננפלד  הרב  שימש  חייו  במהלך 

ההתבדלות. לאחר פטירתו, ולאור העובדה שאגודת ישראל העולמית הייתה מעורבת בבחירת 

להרחבה על ר' יואל ועל מועמדותו להתמנות כרב במקומו של הרב זוננפלד, ראו: מנחם קרן־קרץ, ר'   157

יואל טייטלבוים – הרבי מסטמר )1887–1979(: ביוגרפיה, עבודת דוקטור, אוניברסיטת תל אביב, 
2013, עמ' 128–135.

גרליץ, מרא דארעא ישראל, כרך ג, עמ' נז–פט.  158

)מהרי"ץ(  צבי  יוסף  ר'  למשמרת':  "'משמרת  קרן־קרץ,  מנחם  ראו:  דושינסקי  הרב  על  להרחבה   159

דושינסקי", בתוך בראון וליאון )עורכים(, הגדולים, עמ' 337–367.

עוזר  חיים  ישראל(;  אגודת  של  התקנות  תקציר  )צילום   51 עמ'  ד,  כרך  הדורות,  שרשרת  פרוש,   160

גרודז'ינסקי, אגרות ר' חיים עוזר, כרך ג )בני ברק: קוסובסקי־שחור, תש"ע(, עמ' רלח–רלט.

כפתרון ביניים הוקמה בתל אביב הסתדרות החרדים, ולימים היא התאחדה עם אגודת ישראל.  161
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ממלא מקומו, היא החליטה למצב מחדש את עמדתה כלפי הסניף שלה בארץ ישראל בכמה 

דרכים: 

היא הסירה את התנאי שתקבל אל שורותיה רק את מי שפרשו מכנסת ישראל, וכך . 1
אפשרה גם לחרדים המתונים שלא הסכימו לפרוש מכנסת ישראל להצטרף אליה.162

היא סייעה להביא ולקלוט אישים תורניים כמשקל נגד להנהגה ההונגרית הקיצונית, . 2

והבולט שבהם היה ר' אברהם ישעיהו קרליץ )1878–1953(, הידוע בכינויו "החזון 
איש".163

הראשית . 3 ברבנות  הכרה  על  ומתן  משא  לנהל  ישראל  אגודת  החלה   1934 בשנת 

וויתרה על היפרדותה מכנסת ישראל.164 

באותה שנה, במהלך ההכנות לבחירות לעיריית ירושלים, הסכימה אגודת ישראל . 4

היהודי  הציבור  לכלל  מיטבית  תוצאה  להשיג  כדי  הכללי  העיר  ועד  אל  לחבור 

שבעיר.165 

יצחק . 5 הרב  של  בראשותו  משלחת  העולמית  ישראל  אגודת  שלחה   1935 בשנת 

ועד העיר האשכנזי  )1893–1971(. המשלחת הפרידה בין ההנהגה של  לוין  מאיר 

בירושלים, שעמדותיו היו קיצוניות יותר, ובין ההנהגה הארצית של אגודת ישראל 

בשאר היישובים בארץ ישראל, שהשקפת עולמם הייתה מתונה יותר. הנהגת אגודת 

ישראל בארץ צייתה להוראותיה של מועצת גדולי התורה באירופה, שהייתה נתונה 

כמעט במלואה בידיהם של רבנים יוצאי צפון־מזרח אירופה.166 

שבאותם  ישראל,  בארץ  ציוני  הלא  הדתי  בציבור  הפערים  התרחבו  אלו  פעולות  בעקבות 

ימים החל לכנות את עצמו "חרדי".167 מחד גיסא עמדו החרדים המתונים, רבים מהם יוצאי 

צפון מזרח־אירופה וגרמניה, שלא הסכימו לקבל את עקרון ההתבדלות, ובגלל שורת סיבות 

פרידמן, חברה ודת, עמ' 351–355.  162

פרוש, שרשרת הדורות, כרך ב, עמ' 368–388.  163

דאר היום, 9.4.1934, עמ' 1; שם, 10.4.1934, עמ' 1; שם, 16.4.1934, עמ' 1; שם, 3.6.1934, עמ' 1;   164

שם, 19.5.1935, עמ' 3.

שם, 11.4.1934, עמ' 2; שם, 30.7.1934, עמ' 1; שם, 14.8.1934, עמ' 1; שם, 18.9.1934, עמ' 1.  165

עמ'  ודת,  חברה  פרידמן,   ;1 עמ'   ,2.4.1935 שם,   ;1 עמ'   ,3.3.1935 שם,   ;1 עמ'   ,18.1.1935 שם,   166

.365–364

עד אותה תקופה לערך שימש שם התואר "חרדי" כמילה נרדפת לשם התואר "דתי" או "שומר מצוות".  167
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כלכליות, פוליטיות ואידיאולוגיות התקרבו הן אל ההנהגה הציונית החילונית הן אל תנועת 

המזרחי. מאידך גיסא עמדו החרדים הקנאים, רבים מהם ממוצא הונגרי, שביקשו להמשיך 

ולקיים את עקרון ההתבדלות ויוצגו על ידי ועד העיר האשכנזי, שבסוף שנות השלושים שינה 

את שמו ונקרא העדה החרדית.168 

בשנת 1936 החל "המרד הערבי", שהביא להתדרדרות היחסים בין הערבים ליהודים. 

שנועדה  היישוב",  "כופר  מגבית  על   1938 בשנת  הלאומי  הוועד  הכריז  התמשכותו  עם 

לשפר את ביטחונם של היהודים, והנהגת אגודת ישראל החליטה להשתתף ביוזמה. שיתוף 

פעולה פומבי זה של אגודת ישראל עם המוסדות הציוניים הביא להתארגנותה של קבוצת 

קנאים שדגלה בהתבדלות ברורה: תחילה היא נקראה "החיים", ולאחר מכן קראה לעצמה 

"נטורי קרתא". 

בתחילת שנות הארבעים התגברו עוד יותר המתחים בין העדה החרדית ובין הנהגת אגודת 

בארץ  הביטחוני  המצב  החמרת  בעקבות  וכן  והשואה,  העולם  מלחמת  שבעקבות  ישראל, 

ישראל, נאלצה להאיץ את תהליך התקרבותה אל התנועה הציונית. נקודת השבר התרחשה 

דושינסקי ההונגרי לפסול את  סייע הרב  1945, כשבמהלך הבחירות לעדה החרדית  בשנת 

קולותיהם של חלק מן החרדים המתונים שתמכו באגודת ישראל. כך השתלטו נטורי קרתא 

כן,  אם  הבדלנים.169  הקנאים  של  הבלעדי  ביתם  נעשתה  והיא  החרדית,  העדה  הנהגת  על 

כמו התהליכים שהתרחשו בהונגריה במאה ה־19 וברומניה באותן שנים, גם בארץ ישראל 

התגבשה "אורתודוקסיה קיצונית", שהתבדלה לא רק ממחללי השבת והציונים אלא גם מן 
הזרם החרדי המרכזי המתון יותר.170

אומנם הרחקת אגודת ישראל מן העדה החרדית הותירה אותה ללא שליטה על המנגנונים 

והשחיטה  הישן  היישוב  של  החינוך  ממוסדות  אחדים  הבד"ץ,  ובהם  האוטונומיים,  הדתיים 

היא פטרה אותה מעולו של  אולם בה במידה  בידיה של העדה החרדית,  הנפרדת, שנותרו 

ציבור הקנאים שהתנגדו להתקרבותה אל הציונות. מצב עניינים זה אפשר לה להגביר את 

שיתוף הפעולה עם ההנהגה הציונית־חילונית, לנסח את מסמך הסטטוס קוו וליטול חלק פעיל 

העדה ומוסדי הצבור שלה )ירושלים ]חמו"ל[, תרצ"ז(; מנחם קרן־קרץ, "'העדה החרדית' בירושלים   168

ברבע המאה הראשונה להקמת המדינה", קתדרה, 161 )2016(, עמ' 139–174.

הצופה, 26.7.1945, עמ' 4 ובגיליונות הבאים; פרוש, שרשרת הדורות, כרך ג, עמ' 209–211; שם, כרך   169

ד, עמ' 59, 119–124.

 Menachem Keren-Kratz, “The Politics of a Religious Enclave: Orthodox Jews in ראו:   170

.Interwar Transylvania, Romania”, Modern Judaism, 37, 3 )2017(, pp. 363–391
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בהנהגת המדינה.171 כך חזרה רוב היהדות הדתית הלא ציונית שהזדהתה עם תנועת אגודת 

ישראל, קרי היהדות החרדית, לכור מחצבתה האידיאולוגי, כלומר לשותפות מלאה בנוסח 

דבקה  החרדית  העדה  זאת,  לעומת  ישראל.  בארץ  היהודי  הציבור  יתר  עם  ישראל"  "כלל 

בעקרון ההתבדלות ה״הונגרית״ גם לאור הידיעות על תוצאותיה החמורות של השואה, סגירת 

גבולות הארץ בפני הניצולים, והאפשרות להקמת מדינה יהודית שתקלוט אותם ותשמש להם 
בית.172

סיכום

בתחילת המאה העשרים, על רקע תחילת פעילותה של התנועה הציונית, סבל היישוב הישן 

יסודותיו.  וכלכליים שערערו את  פוליטיים  ותהליכים חברתיים,  האשכנזי משורת אירועים 

בשנת 1908 נפטר הרב סלנט, ואף שלא היה מקובל על כל הפלגים הוא היה הדמות הציבורית 

ביישוב הישן. כישלונן של הקבוצות השונות להעמיד להן מנהיג מוסכם  הסמכותית ביותר 

יצר שרשרת משברים שהלכו והצטברו עד פרוץ מלחמת העולם הראשונה, שהייתה המכה 

הקשה מכולן.

ישראל ב־400 שנות  1917 התברר שהמציאות ששררה בארץ  עם שוך הקרבות בשנת 

השלטון העות'מאני השתנתה לבלי הכר, ושהשליט הנוכחי הוא ממלכת בריטניה, שהכירה 

חיים  רוח  הפיחה  זו  התפתחות  ישראל.  בארץ  לאומי  בית  להקים  היהודי  העם  של  בזכותו 

בפעילות החברתית ובפעילות הפוליטית של כל הזרמים והפלגים בעם היהודי, והמנהיגים, 

עובדות בשטח. אחת  מיהרו לקבוע  לבוא,  לעתיד  היישוב  דמותו של  על  שביקשו להשפיע 

הקבוצות שניצלו את מצב העניינים החדש הייתה הנהגת יוצאי הונגריה, שעד אז הייתה לה 

השפעה ציבורית שולית בלבד.

הנהגה זו הייתה שותפה להקמת ועד העיר האשכנזי, תחילה כסיעת אופוזיציה לא ציונית 

מעודדת  חרדי־קנאי.  כארגון  מכן  לאחר  קצר  וזמן  אידיאולוגית,  מבחינה  מגוונת  אולם 

מהצלחתה הראשונית הפכה ההנהגה ההונגרית את עקרון ההתבדלות לקו מנחה בפעולותיה 

)עורכת(,  פילובסקי  ורדה  בתוך  בישראל",  ומדינה  דת  הסטטוס־קוו:  תולדות  "ואלה  פרידמן,  מנחם   171

המעבר מיישוב למדינה: רציפות ותמורות )חיפה: הוצאת אוניברסיטת חיפה, 1990(, עמ' 47–79; יוסף 
פונד, פירוד או השתתפות: אגודת ישראל מול הציונות ומדינת ישראל )ירושלים: מאגנס, תשנ"ט(, 

עמ' 164–230.

רונן יצחק, "פעילותם של נטורי קרתא נגד הקמת המדינה", כיוונים חדשים, 9 )2004(, עמ' 158–174.  172
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והצליחה לבדל את עצמה הן מבחינה ציבורית, הן מבחינה פוליטית, כלכלית ומדינית מכל 

שאר הציבור היהודי. כך הגיעה אל קיצה השליטה הדומיננטית של הרבנים הליטאים יוצאי 

צפון־מזרח אירופה ביישוב הישן, והיא הוחלפה בשלטון רבני הונגריה חרף העובדה כי הללו 

לא ייצגו אלא חלק קטן מחבריו.

לצורך ביסוס מעמדו ביקש ועד העיר האשכנזי, ואף זכה, להכרה כבא כוחה של אגודת 

ישראל, שהחלה אף היא את דרכה באותה תקופה. אולם, לעומת ניסיונותיה של אגודת ישראל 

התנועה  אל  היהודית,  הסוכנות  אל  להתקרב  באירופה  המדיניות  הנסיבות  בכורח  העולמית 

הציונית ואל המזרחי, פעל הסניף המקומי שלה בארץ ישראל בכיוון ההפוך וביקש להתרחק 

ולהתבדל מן ההנהגה הכלל־יהודית המקומית, היא הוועד הלאומי של כנסת ישראל.

באמצע שנות השלושים החלה אגודת ישראל להסתייג מוועד העיר האשכנזי ומהשקפותיו 

ועד העיר האשכנזי,  גלגולו של  סילקה העדה החרדית,  מכן  ועשר שנים לאחר  הבדלניות, 

את תומכיה של אגודת ישראל משורותיה. בכך השתחררה היהדות החרדית בארץ ישראל 

מעול ההנהגה ההונגרית ומשיטת ההתבדלות הייחודית לה, וחזרה לחסות בצילם של רבנים 

יוצאי רוסיה, פולין וליטא כבימים ימימה. עם זאת, ההנהגה ההונגרית שכבר התבססה בעדה 

ויתרה על עצמאותה אלא הוסיפה להתבדל מכל הציבור היהודי־ציוני, לרבות  החרדית לא 

התבדלותה מן הציבור החרדי המתון.

אף שתקופת השלטון הבלעדי של ההנהגה ההונגרית ביישוב הישן נמשכה רק מתחילת 

ועד סוף שנות השלושים, הרי שהשפעתה על כלל היהדות החרדית הייתה  שנות העשרים 

רבה, משום שלאחר חדירת נגיף "המחלה המדינית ]של[ פירוד הכתות והרבות קרעים שאינם 

מתאחים", כלשונו של הרב הירשנזון, היה קשה מאוד למנוע את נזקיו.173 לכך תרמה העובדה 

שלאחר קום המדינה נשלטה העדה החרדית בעיקר בידי רבנים הונגרים, שהבולט שבהם היה 

הרב יואל טייטלבוים )הרבי מסטמר(. הללו שימרו את עקרון ההתבדלות בלב השיח הציבורי 

של החברה החרדית, ובעשורים הבאים התרחב השימוש בו גם אל קבוצות שהשתייכו לזרם 

המרכזי של היהדות החרדית.

הירשנזון, מלכי בקודש, כרך ד, עמ' 56.  173
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