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כרונולוגיה, אידיאולוגיה ואקולוגיה: 
גלגוליו של "לוח דינים ומנהגים" בהוצאת קק"ל ו"היכל שלמה"

אילה שקלאר

תקציר

מאמר זה מתאר את שורשיו הבלתי מוכרים של "לוח דינים ומנהגים" – כיום הוא מופץ מטעמו 
של "היכל שלמה" בבתי כנסת של מתפללים דתיים־לאומיים רבים – בלוח שהפיצה מחלקת 
החרדים של הקרנות הלאומיות משנות השלושים של המאה העשרים. ניתן לזהות עד היום 
את ההשראה שקיבלו המוציאים לאור של לוח זה מ"לוח ארץ ישראל", שפרסם לפניהם א"מ 
לונץ כדי לערוך תעמולה לאומית ולגייס תרומות ליישוב ארץ ישראל. כמו כן, ניתן להצביע 
על ההשראה שקיבלו מן הרב טוקצינסקי, איש ישיבת "עץ חיים", שפרסם לוח דינים משלו 
דווקא משום שהתנגד לשימוש בלוח לקידום תעמולה לאומית. גלגוליו של הלוח, שברבות 
הימים נעשה מדור בכתב העת התורני "שנה בשנה", משקפים גם את החלוקה הדיכוטומית 
שנפערה לאורך השנים בין החברה הדתית ובין החברה החרדית, וכן את השינויים באופייה של 
מחלקת החרדים, שעם השנים נקראה "המחלקה הדתית של קק"ל". התוספות שנוספו ללוח 
ועל  ובאופייה של קק"ל לאורך השנים,  בין היתר על השינויים שחלו בתפקידיה  מצביעות 
הקשר בין מרכיבי הזהות הדתיים ובין מרכיבי הזהות הלאומיים של ציבור המתפללים שנעזר 

בלוח זה עד היום. 
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מבוא* 

בשל התפקיד המרכזי של לוחות שנה ושל התוספות שנלוו אליהם, הן בתרבות הכללית הן 
במסורת היהודית, השתמשו בהדפסותיהם הרבות לאורך השנים גם לצורכי תעמולה מגוונים. 
את "לוחות ארץ ישראל" לסוגיהם החלו להדפיס במאה ה־19, ולרבים מיהודי הגולה הם היו 
מקור מרכזי לקשר עם המתרחש בארץ ישראל. אחד הלוחות שהודפסו בארץ ישראל למטרת 
תעמולה כזו, בהשפעת כמה מקורות השראה שקדמו לו, היה לוח שהופץ באוכלוסייה החרדית 
בארץ ישראל ובחו"ל משנת תרצ"ב מטעמה של "קרן קיימת לישראל" )קק"ל(. תולדותיו של 
לוח זה, והשינויים הרבים שחלו בצורתו ובתכניו לאורך תשעים השנים שחלפו מאז הוצאתו 
החרדית  בחברה  שהתרחשו  רבים  תהליכים  על  היתר  בין  להעיד  בכוחם  לאור,  הראשונה 
לוח  כיום מוכר  היהודי.  ובין תהליך הלאומיות  בינן  הנוגעים לאופי הקשר  ובחברה הדתית 
זה כ"לוח דינים ומנהגים", המתפרסם בכל שנה מטעמם של "היכל שלמה" וארגון "איחוד 
בתי הכנסת והקהילות בישראל". על אף תפוצתו הנרחבת בציבור הדתי־לאומי, נדמה כי עד 
היום מקורותיו הראשונים של לוח זה והקשר בינו ובין קק"ל לא נכללו במחקרים שתיארו 

את תולדותיו. 
לדוגמה, בסקירתו של יוסף תבורי על הופעת "לוח דינים ומנהגים" מאז קום המדינה 
הוצגה תמונה חלקית ולפיה "עם קום המדינה לא היה אלא לוח אחד שנפוץ בבתי כנסת 
התחילו  ו"לקראת שנת תשכ"א  טוקצינסקי",  מיכל  יחיאל  הרב  ע"י  לאור  יצא   ]...[ רבים 
אנשי הישוב החדש להוציא לוח דינים ומנהגים עצמאי ]...[ בתוך שנתון 'איחוד בתי הכנסת 
בישראל' שנה בשנה".1 גם במאמרו של אליאב שוחטמן, שעסק בהערות הרב קניאל ללוח 
הדינים של הרב טוקצינסקי, הוזכר הלוח ללא שורשיו המוקדמים, ורק צוין ש"בשנת תש"ך 
הוחל בהוצאתו לאור של לוח אחר של דינים ומנהגים לימות השנה מטעם 'היכל שלמה', 

בשם 'שנה בשנה'".2 
חשוב לציין כי בדומה ללוחות אחרים מסוגו, גם לוח זה יכול לפרנס מחקרים רבים בתחום 
ההלכה והסוציולוגיה שיבחנו את בחירות העורכים לצרף ללוח מנהגים או פסקי הלכה כאלה 
ואחרים.3 חרף עובדה זו מבקש מאמר זה להאיר דווקא את משמעותו התרבותית והאידיאולוגית 

תמצית המאמר הובאה לראשונה בעבודת הדוקטור שלי; ראו: שקלאר, 2019. תודתי למנחי העבודה,   *
ד"ר ראובן גפני ופרופ' יוסי כץ, על שסייעו לי לדייק בהצגתם ובהרחבתם של תכנים אלו.

ראו: תבורי, 2001, עמ' 199.   1
ראו: שוחטמן, 1992, עמ' רנח.  2

למחקרים כאלה ראו לדוגמה: עקביא, 1953; דבליצקי, 1972; תבורי, 2001.   3
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של הלוח, ולהתייחס יותר להקשרים הלאומיים שנתלו בו והיו קשורים אליו, ופחות לדינים 
ולמנהגים שנפסקו להלכה לפיו.

התפתחותם של "לוחות ארץ ישראל" במאות ה־19–20 

לוחות שנה עבריים סודרו כבר בעת העתיקה ובימי הביניים על ידי יחידים ועל פי כללי עיבור 
השנה. עוד לפני המצאת הדפוס נכתבו ונתלו לוחות כאלה על קירות בתי כנסיות ובתי מדרשות 
בקהילות יהודיות שונות.4 במאה ה־12 החלו להופיע באירופה "אלמנכים", ספרים שכללו לוחות 
שנה ולצידם ידיעות אסטרונומיות ואסטרולוגיות שונות. לספרים אלו צורפו גם ידיעות על מועדים 
מיוחדים שאמורים לחול בכל שנה ושנה. תופעה זו התרחבה עם המצאת הדפוס וריבוי הפרסומים 
של לוחות שנה שכללו )כמו בעבר( ידיעות על ענייני אסטרונומיה, אסטרולוגיה, היסטוריה וספרי 
יוחסין, ולעיתים גם עצות רפואיות והנהגות מומלצות לאורחות חיים. באלמנכים מסוגים אחרים 
הובאו הדרכות דתיות למאמינים, והשתמשו בהם גם לתעמולה נוצרית פרוטסטנטית.5 במקרים 

רבים הופצו האלמנכים על ידי רוכלים שעברו מעיר לעיר ומכרו אותם.6 
בעקבות תהליך זה נוספו לאורך השנים ללוחות העבריים – הם פורסמו בגרסאות ובגדלים 
ספרות,  ובדברי  השנה  ללוח  רלוונטיים  במנהגים  תפילות,  בנוסחי  שעסקו  ידיעות   – שונים 
עד שתוספות אלו נעשו למעשה החלק המרכזי של רבים מאותם לוחות.7 בעת החדשה החלו 
להתפרסם על ידי יהודים עוד ועוד לוחות שנועדו להקל על הצורך של גבאי בתי הכנסת ושל 
המתפללים לערוך עיון מעמיק או להזדקק לפוסקים כדי לברר מסורות ומנהגים שהיו קשורים 
להתנהלות התפילות והיו תלויים במאפייניו המשתנים של הלוח העברי – כך הוא בנוגע לזמני 
הנדרשות  לתוספות  ומועד,  שבת  לכל  וההפטרות  בתורה  הקריאות  לסדר  ההלכתיים,  היום 
בתפילה כשמועדים מסוימים חלים בימים שונים בשבוע, וכיוצא באלה. לעיתים נוספו ללוחות 
גם כתבות וסיפורים שונים על הנעשה בעולם היהודי, חידושים לשוניים וספרותיים, ואפילו 

הצעות לתחזית מזג האוויר.8

לוחות כאלה נקבעו על פי כללי העיבור המצויים בארבעה טורים, אורח חיים, סימן תכח. וראו גם:   4
הברמן, 1981, עמ' 517. 

 .Davis, 1975 ;49–48 'ראו: גריס, 1989, עמ  5
 .Martin, 1994, pp. 260–261 :ראו  6

ראו: הברמן, 1981, עמ' 520.   7
ראו: שם, עמ' 518–521.   8
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ללוחות שנה שנדפסו בארץ ישראל ניתנה למעשה עדיפות הלכתית על פני לוחות שנדפסו 
השני  הבית  בימי  כבר  ישראל  ארץ  בני  על  שהוטלה  הבסיסית  החובה  בשל  הגולה,  ברחבי 
לחשב ולקבוע את הלוח העברי עבור העם היהודי כולו. בתקופות מאוחרות יותר נדרשו בני 
בלוח שיצא  או להבהיר  ישראל,  בני ארץ  הלוח של  מן  הלוחות שלהם  הגולה להעתיק את 
מטעמם כי הוא מסתמך על חשבונם של בני ארץ ישראל.9 בעקבות דרישה זו פורסמו גם בעת 
יהוסף  לראשונה  הדפיס  תר"ד  בשנת  הגולה:  לרחבי  שהופצו  לוחות  ישראל  בארץ  החדשה 
שווארץ בירושלים, בבית הדפוס של ישראל ב"ק, לוח עברי שכלל תוספות הלכתיות.10 בשנת 
תרכ"ד יצא לאור לוח לשנים תרכ"ה–תרכ"ו, שכלל גם דינים ומנהגים ייחודיים לתושבי ארץ 
ישראל, ימי זיכרון של גדולי ישראל וסיפורי מאורעות שהתרחשו בחודשים השונים.11 כיוון 
שלוח זה פתח צוהר ייחודי אל המנהגים הייחודיים של בני ארץ ישראל, עד מהרה הוא נעשה 
לצורך  הגולה,  קהילות  בקרב  ירושלים  יהודי  ימים  באותם  שערכו  בתעמולה  נוסף  אמצעי 
גיוס תרומות לתושבי ארץ ישראל.12 לדוגמה, בשנת תרמ"ו הדפיס תושב ירושלים, אלכסנדר 
פייוויש בר דוד הכהן, לוח שעליו ציין כי "האדם הזוכה בו ]מי שקונה את הלוח, שיוצא לאור 
דווקא בירושלים[ בודאי יש מצוה בידו ]...[ כי אבי חולה וחלוש עני ואביון. גם הגיעו ילדיו 
לפרקו אבל אין לו נדוניא להשיאן ]...[ אקוה לה' הטוב כי כל איש נדיב דישלם כהוגן יזכה 

לכל טוב".13 

ראו: רזיאל, 1990–1991.   9
ראו: הברמן, 1981, עמ' 520.  10

ראו: שם; תבורי, 2001, עמ' 195.   11
על מפעלי המגביות של בני היישוב הישן בקרב יהודי הגולה, ראו: יערי, 1951, עמ' 68–104; מורגנשטרן,   12

2007, עמ' 50–146. 
הברמן, 1981, עמ' 520.   13
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 הטפה לבניין הארץ או שימור מנהגי האשכנזים בירושלים? 
על לוחות השנה של לונץ וטוקצינסקי

איור 1: הכריכה של "לוח ארץ ישראל" שפרסם לונץ לשנת תרס"ה )באדיבות "קדם" בית מכירות(

של  מפעלו  ייסוד  עם  נפתחה  הארץ־ישראליים  האלמנכים  של  בתולדותיהם  חדשה  תקופה 
בשנת  לירושלים  שעלה  קובנה  יליד  לונץ,  לונץ.  משה  אברהם  ישראל,  ארץ  וחוקר  הסופר 
ישראל" בשנים תרנ"ו–תרע"ו.14  "לוח ארץ  יתר מפעליו הספרותיים את  בין  תרכ"ט, פרסם 
האלמנך שפרסם לונץ כלל "לוח לבני שלוש הדתות הגדולות בצירוף המידה והמשקל, ערכי 
המטבעות, סדרי הפוסט והתליגרף ועוד ענינים שונים בארה"ק ]בארץ הקודש[",15 וגם הלכות 
ייחודיות לבני ארץ ישראל, לדוגמה: "בתפילת ערבית אין אומרים בילאו"א ]ברוך ה' לעולם 

ראו: עמנואל, 1998, עמ' 42–44.   14
לונץ, 1980, כרך א, עמ' ב.   15
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אמן ואמן[", ואזכור תאריכים יהודיים ראויים לציון.16 אומנם חלק ההלכות בלוח של לונץ היה 
מצומצם, והמנהגים שהוזכרו בו לא הותאמו באופן ייחודי לכל שנה, אך הוא כן תיאר בהרחבה 
מנהגים ייחודיים של האשכנזים ושל הספרדים שחיו באותן שנים בירושלים, למשל האופן 
שבו חגגו יהודי ירושלים בריתות וחתונות, וגם נכתב בו על היחסים בין הקהילה הספרדית 
לקהילה האשכנזית, על התחדשות היישוב בארץ בחברון ובמקווה ישראל, על חיי הפלאחים 

הערבים, ועוד.17 

איור 2: אברהם משה לונץ )עיבוד: תמר הירדני; מתוך ויקיפדיה(

בארצות  היהודים  חיי  על  ושירים  תמונות  סיפורים,  תורניים,  מאמרים  הובאו  גם  בלוח 
ישראל, לרבות  היום־יום בארץ  חיי  ובעיקר תיאור מפורט על  ובארצות המזרח,  המערב 
תיאור של מצב הכלכלה בארץ, הרכבות, השלטון הטורקי וכדומה.18 בעמודים האחרונים 
יהודי  לגייס את  כדי  בירושלים  וחסד הפועלים  הופיעו מודעות על מוסדות צדקה  שלו 
הגולה לתרום להם. העניין שעורר הלוח אצל יהודי הגולה הביא להפצה נרחבת שלו ברחבי 

ראו: עמנואל, 1998, עמ' 40.  16
ראו למשל על ברית מילה: לונץ, 1980, כרך ב, עמ' 10; על חתונה: שם, עמ' 17; על יהודי חברון: שם,   17

עמ' 83; על מקווה ישראל: שם, עמ' 274. 
ראו: עמנואל, 1998.   18
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העולם. לונץ הצהיר שמטרתו לערוך באמצעות הלוח היכרות אותנטית בין יהודי הגולה 
ובין המתרחש בארץ ישראל, וקיווה שהוא יעורר בהם רצון להיות שותפים בהתרחשויות 
אלו באמצעות תרומות או עלייה לארץ. "אין ספק שהופעת הלוח, שנה אחרי שנה", טען 
יונה עמנואל, "הוסיפה כבוד לתושבי ארץ ישראל בעיני אחיהם בתפוצות הגולה, נוסף 
לתועלת המעשית ליהודים שזכו לחיות בארץ".19 בהשראתו של לונץ המשיך מזכירו דב 
תש"א–תשי"ב,  בשנים  ירושלים"  "לוח  את  שנים  עשרות  כעבור  לאור  להוציא  ברינקר 

ונכללו בו תכנים דומים.20 
התעמולה הפרטית שהוביל לונץ למען יישוב ארץ ישראל באמצעות הלוח שלו הדהדה 
בלוחות נוספים שיצאו לאור בירושלים וברחבי הגולה, והבולט שבהם היה זה שהוציא הרב 
כבר  חיים".  "עץ  בישיבת  ההוראה  ומסגל  הישן  היישוב  מאנשי  טוקצינסקי,  מיכל  יחיאל 
בשנת תרס"ב ביאר טוקצינסקי את חזונו בדבר חשיבותו ההלכתית של לוח שיצא מארץ 
ישראל ויקיים מצווה לדעת הרמב"ם, ולפיה על בית דין בארץ ישראל לקבוע את החודשים 
גם  "מתאים  "החבצלת",  דפי  מעל  טוקצינסקי  הסביר  זו",  מצוה  "והידור  השנים.  ועיבור 
שבו  למקום  ה'שאיפה',  למקום  עמנו  רוח  את  לקרב  ג"כ  יועיל  זה  באשר  המפלגות  לכל 
מתמרכזים כל רוחות ישראל יחד, למקום אשר כל ישראל בתפילותיהם ג' פעמים בכל יום, 
]...[ ומציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים".21 בשנת תרס"ה  מצרפים כל מחשבותיו אליו 
סייע ליוזמה זו רבה הראשי של ירושלים דאז, הרב אליהו דוד רבינוביץ' תאומים, והלוח 
יצא לאור לראשונה. הלוח של טוקצינסקי קיבל בין היתר גם את ברכת חתנו של האדר"ת, 

הרב אברהם יצחק הכהן קוק.22 

שם, עמ' 46.   19
ראו: שפנייר, 2012, עמ' 2–5.   20

טוקצינסקי, 1902.   21
ראו: נריה, 1984, עמ' קפט.  22
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איור 3: כריכת לוח טוקצינסקי לשנת תשע"ח )באדיבות המו"ל והעורך הרב צבי אריה טוקצינסקי(

"עץ  ישיבת  למוסדות  תרומות  וגיוס  ישראל  לארץ  הגולה  בני  לבבות  קירוב  למטרת  בנוסף 
כי  נראה  הגולה,23  לרחבי  הלוח  הפצת  מאחורי  שעמדו  בירושלים,  חולים"  ו"ביקור  חיים" 
הרב טוקצינסקי, מחבר "ספר בין השמשות" )תרפ"ט( על חישובי הלוח העברי, ביקש למלא 
להרבות  העדיף  הוא   – לונץ  של  בלוח  בעיניו  חסר  שהיה  החלל  את  שלו  הלוח  באמצעות 
בהיבטים ההלכתיים ולהמעיט בהיבטים הפולקלוריסטיים. בלוח של הרב טוקצינסקי הובאו 
ללא  בלבד,  וצאצאיהם(  הגר"א  )תלמידי  הירושלמית  ומנהגיה של הקהילה הפרושית  דיניה 
מנהגי החסידים והספרדים, וללא מאמרים וידיעות על ההתחדשות וההתרחבות של היישוב 
היהודי בארץ ישראל.24 על אף קרבתו של הרב טוקצינסקי לרבנים שהביעו הזדהות עם התנועה 
הציונית, ועל אף פעילותו ואהדתו לחידוש היישוב היהודי בירושלים ובארץ ישראל כולה, 
ולא  הוא סבר שיש להקפיד בלוחות ארץ ישראל על שימור המנהגים של כל עדה בנפרד, 

שם.   23
ראו: עמנואל, 1998, עמ' 48–49.   24
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להפוך אותם ל"בלילה אחת", כפי שאולי תפס את מה שנעשה בלוח של לונץ שקדם לו.25 את 
אהדתו לתהליך קיבוץ הגלויות, לצד חשיבות שימור מנהגי העדות וההלכות, הביע טוקצינסקי 

בפתח ספרו "ספר ארץ ישראל", שהוציא לאור בערוב ימיו בשנת תשט"ו: 

ולא  ישראל,  פזורי עם  נפתחו לפני  ישראל, ששערי הארץ  כיום עם תקומת מדינת 
רחוק הזמן שארץ ישראל תהיה בעז"ה שוב הבית והמטרופולין של האומה – צורבת 
וחזרת  )עד לזמן היעוד של הגאולה השלמה  וירושלם  השאלה: התהא ארץ ישראל 

שכינת ישראל( מין בבל בלולה בכל המנהגים השונים והרבים?26

בלוח טוקצינסקי הובא גם מדור שהתייחס למנהג בני חו"ל, והלוח כולו פורסם הן כחוברת הן 
כלוח קיר.27 לוחות דומים, ובהם מנהגי ארץ ישראל, יצאו לאור בהשראת לוח זה גם בקהילות 
הגולה.28 היו שטענו כי משקלו ההלכתי המשמעותי אפילו גרם לביטול או לשינוי מנהגים 

שרווחו בקהילות אשכנזיות שעלו לארץ ישראל.29 
הרב טוקצינסקי ערך את הלוח בעצמו כיובל שנים, ומאז פטירתו בשנת תשט"ו המשיך 
בנו, הרב ניסן אהרן טוקצינסקי, לפרסם את הלוח. המועדים ההלכתיים הקשורים באירועים 
לאומיים שנוספו ללוח השנה העברי עם הקמת מדינת ישראל, לא תוארו בלוח זה. הוא ממשיך 
ידי הנכד, הרב צבי אריה טוקצינסקי. כאז כן היום  ימינו אלה, על  להתפרסם כל שנה, עד 
חניכי  והנעלת  "להלבשת  יוקדשו  הדפסתו  שרווחי  הצהרה  הלוח  ספרון  כריכת  על  מופיעה 

הת"ת ]תלמוד תורה "עץ חיים"[ בירושלים ת"ו". 

גם ייתכן שטוקצינסקי התנגד להיבטים המודרניים שנקשרו בלאומיות ושסימל לונץ בעיני אנשי היישוב   25
הישן: מחד הוא אחד מבוגרי ישיבת "עץ חיים" ונחשב יהודי שומר מצוות המקורב לחוגי היישוב הישן, 

אך מאידך היה גם מקורב לחוג המשכילים הירושלמים; ראו: עמנואל, 1998, עמ' 44–46. 
טוקצינסקי, 1955, עמ' יד–טו.   26

ראו: תבורי, 2001, עמ' 195–196.   27
והופץ בקהילות  יצא לאור לרגל שנת העשרים של ארגון "עזרת תורה"  לדוגמה, לוח "עזרת תורה"   28
יהודיות בארצות הברית. נכללו בו גם מנהגי ארץ ישראל, על פי פסיקותיו של הרב יוסף אליהו הענקין, 
ומטרתו הייתה לגייס תרומות ללומדי תורה בגולה ובארץ ישראל. בגיליון הראשון כתב הרב הענקין: 
]...[ זה"  "נהגו מסדרי לוחות לכתוב בהם קיצורי דינים, והנני רואה טוב לאחוז במנהג זה גם בספר 

)הענקין, 1935, עמ' 75(. 
בנימין  לרב  קטן  יואל  הרב  בין  הפולמוס  את  לדוגמה  ראו  הלוח,  בעקבות  אשכנז  מנהגי  ביטול  על   29

המבורגר: קטן, 2010; המבורגר, 2010. 
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שני הלוחות הללו, שפרסמו לונץ והרב טוקצינסקי, היו השראה ליוזמה נוספת להוצאת 
לוח דינים ומנהגים, שנולדה כאמור בשנת תרצ"א במשרדי מחלקת התעמולה של הקרנות 

הלאומיות, והיא העומדת במרכזו של מאמר זה. 

"ארץ ישראל וחייה הדתיים": הלוח כאמצעי לתעמולה לאומית מטעם 
קק"ל בקרב החרדים

"המחלקה לתעמולה בקרב החרדים", שפעלה מטעם הקרנות  בירושלים  נוסדה  בשנת תרפ"ו 
הלאומיות – קרן קיימת לישראל וקרן היסוד. מחלקה זו הוקמה בהשראת השיח על הצורך לקרב 
את החרדים למפעל הציוני שספגו מייסדיה, הרב ישעיהו שפירא )"האדמו"ר החלוץ"( והסופר 
יהושע רדלר־פלדמן )"ר' בנימין"(, בבתי המדרש הירושלמיים של הרב חיים מאיר יחיאל שפירא 
)האדמו"ר מדרוהוביץ'( ושל הראי"ה קוק. מניע נוסף להקמת המחלקה הייתה ההשקעה הנרחבת 
של הקרנות הלאומיות בתעמולה מטעמן באותן שנים, מתוך מטרה לגייס לשורותיהן מספר רב 
ככל הניתן של תורמים ושל שותפים יהודים ולהגיע "לכל מקום שרגל יהודי מגעת"; כך הוקמו 

גם מחלקות לתעמולה ייעודית של ארגוני נשים ושל ארגוני נוער ובתי ספר.30 

איור 4: הרב ישעיהו שפירא, "האדמו"ר החלוץ" )מתוך ויקיפדיה(

על תעמולת קק"ל בתקופת המנדט ראו: בר־גל, 1999.   30



139 כרונולוגיה, אידיאולוגיה ואקולוגיה:  גלגוליו של "לוח דינים ומנהגים" 

איור 5: יהושע רדלר־פלדמן, "ר' בנימין" )מתוך ויקיפדיה(

"מחלקת החרדים", גוף שנתמך הן על ידי קרן היסוד הן על ידי קק"ל, עסקה בהפצת התעמולה 
הציונית בציבור ה"חרדי" בארץ ישראל ובגולה. חשוב לציין שההגדרה "חרדים" הייתה שונה 
באותם ימים מזו המוכרת כיום: היא כללה גם את חברי "אגודת ישראל", גם את חברי "המזרחי", 
ובעיקר ציבור רחב של "בעלי בתים" ששמרו מצוות ולא בהכרח היו מזוהים מבחינה פוליטית 
או מצד השקפתם. רוב הציבור החרדי התנגד באותם ימים לשותפות במפעלי התרומות למען 
הקרנות הלאומיות. אצל כמה מן הפלגים החרדיים ההתנגדות הייתה קשורה לטענותיהם נגד 
ששיתפו  החרדיים־לאומיים  הפלגים  אצל  גם  אולם  הציונית,  התנועה  של  החילוני  אופייה 
פעולה עם מוסדות הציונות נשמעו חדשות לבקרים טענות קשות נגד הקרנות הלאומיות – הם 
תקפו אותן בשל השמועות על חילולי השבת שמתבצעים על אדמות קק"ל בארץ ישראל, וכן 

לנוכח החינוך והתרבות החילוניים שמימנה קרן היסוד מכספי יהודי העולם.31
המחלקה שמה לה למטרה לשכנע רבנים, וכן יהודים חרדים רבים ככל הניתן, בחשיבותן 
וב"כשרותן" של הקרנות הלאומיות ושל התרומה להן. לצורך כך ערכו ראשיה התכתבויות 
אישיות בין רבני ארץ ישראל לרבני הגולה, ארגנו שבתות תעמולה, החתימו רבנים מפורסמים 

על המתחים בין הציבור הדתי והחרדי ובין הקרנות הלאומיות בתקופת המנדט, ראו לדוגמה: פרידמן,   31
1978, עמ' 317–320; רינסקי, 1980; גורני, 1987; פלס, 1993; זעירא, 2002; וסרמן והנקין, 2012, עמ' 

120–140; כץ, 2012, עמ' 197–209; 2013. 
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על כרוזים למען הקרנות, שלחו מספר מצומצם של שליחים לגולה, והובילו מגביות ייעודיות 
למועדי "יזכור", לנדרים, לצוואות, למכירת עליות לתורה בבתי כנסת, ועוד. גולת הכותרת 
הגותיים  מאמרים  שפרסם  "ההד",  עיתון  של  לאור  הוצאתו  הייתה  המחלקה  פעילות  של 
וכתבות של סופרים בעלי שם מן הארץ ומן העולם, והופץ כל חודש לאלפי מנויים חרדיים 
בארץ ובגולה.32 הקרנות הלאומיות תמכו במיזמי המחלקה, אולם לא אחת נתגלעו מחלוקות 
בין היעדים שהציבו ראשי הקרנות למחלקה ובין דרכי הפעולה שבהן נקטו ראשי המחלקה 
חשיבות  על  הלאומיות  הקרנות  במנהיגי  להיאבק  שפירא  הרב  נאלץ  רבות  פעמים  בפועל. 
הקצאת המשאבים לתעמולה בין החרדים, ונגד הקיפוח, הזלזול והבורות שחש בהתנהלותן 

כלפי ציבור זה.33
במהלך חשיבתם על אמצעי תעמולה נוספים שיתאימו לקהל החרדי העלו אנשי המחלקה 
ולכלול  וטוקצינסקי,  לונץ  ישראל" של  ל"לוח ארץ  דומה  לוח  רעיון לפרסם  בשנת תרצ"א 
בו, מלבד זמנים הלכתיים, שבעה עמודי דפוס ובהם "מאמרים על ארץ ישראל, מצב היהדות 
הדתית בארץ ישראל ובעולם, הישובים הדתיים בארץ, עבודת הקרנות, מוסדות התורה והחסד 
בארץ, וגם תיאורים מחיי ארץ ישראל".34 הרב אברהם יצחק הכהן קוק, רבה הראשי של ארץ 
ישראל באותם ימים, היה בין יוזמי הקמתה של מחלקת החרדים ושל הוצאת עיתון "ההד". 
ניתן לשער כי היכרותו המעמיקה עם לונץ, עם טוקצינסקי ועם הלוחות שפרסמו עמדה בבסיס 
היוזמה להוצאת לוח דומה מטעם המחלקה.35 כפי שיתואר בהמשך המאמר, הרב קוק גם קידם 
הדינים  לוחות  שתחום  ונראה  שייסד,  כהנים"  "תורת  ישיבת  מטעם  דומה  קיר  לוח  הוצאת 

והמנהגים היה קרוב לליבו וללב תלמידיו. 

מספרון ללוח קיר תעמולתי

בשנים הראשונות לפעילות מחלקת החרדים הרבו ראשי הקרנות להסתייג מקידומם של אמצעי 
היסטוריים  נושאים  על  וספרים  חוברות  ובהם  לפרסם,  המחלקה  שביקשה  שונים  תעמולה 

על מחלקת החרדים ראו בהרחבה: שקלאר, 2019. על עיתון "ההד" ראו גם: גפני, 2013.   32
ראו: שקלאר, 2019, עמ' 102–108.   33

הארכיון   ,23.5.1930 המחלקה(,  )להלן:  החרדים  בקרב  לתעמולה  המחלקה  מישיבת  פרוטוקול  ראו:   34
.KKL5/3680/1-161 )הציוני המרכזי )להלן: אצ"מ

על הקשרים בין מייסדי המחלקה ובין הרב קוק, ראו: שקלאר 2019, עמ' 49; על אזכורו של הרב קוק   35
בלוח ארץ ישראל שפרסם לונץ לשנת תרע"ב, ראו: עמנואל, 1998, עמ' 48. 
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ואידיאולוגיים. לעומת זאת, ראשי הקרנות דווקא הביעו תמיכה בלתי מסויגת ברעיון הוצאת 
לוח השנה.36 לייב יפה למשל, מי שהיה המקשר בין קרן היסוד ובין מחלקת החרדים, בירך 
השנה[  ]בלוח  "בו  בעיניו:  חשיבותו  על  הרחיב  ואף  הרעיון,  על  המחלקה  מישיבות  באחת 
יבואו, מלבד החומר שנזכר כאן, גם כל מיני ידיעות ע"ד ]על דבר[ המוסדות הדתיים, תמונות 
וכדומה, והוא יהיה מונח על שולחן של כל רב וישמש אמצעי תעמולה מועיל".37 ר' בנימין 
הסביר באותה ישיבה כי "יש ערך גם ללוח. יש דברים שאין אנו יכולים לתת ב'ההד' ואותם 

נפרסם בלוח. על ידו נרכוש לנו שוב במה חדשה לדבר מעליה אל הקהל הדתי".38 

איור 6: לוח הקיר "ארץ ישראל וחייה הדתיים", תשרי–כסלו תש"ה )מתוך הארכיון הציוני המרכזי, 
)KKL5\12969

על ההסתייגויות לפרסום לוח השנה ראו: שקלאר, 2019, עמ' 103–105.   36
לעיל הערה 34.   37

שם.   38
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ואכן, במהלך השנים הראשונות לפעילותה פרסמה מחלקת החרדים אחת לשלושה חודשים 
כלל  ובארץ,  בגולה  לוחות מודעות בבתי כנסת  כנסיות שיועד לתלייה על  קיר לבתי  לוח 
תכנים מקוצרים מתוך לוח המנהגים שהיו קשורים לאותם חודשים, ואף שילב תמונות של 
המקומות הקדושים, ציטוטים מפי הרב קוק על גאולת הארץ, וכדומה.39 הדוגמה ללוח זה 
מצד הצורה והתוכן הייתה ככל הנראה לוח שפרסמה ישיבת "תורת כהנים", ששכנה בעיר 
העתיקה בירושלים.40 לפי הדגם של לוח הישיבה הציע הרב שפירא לשנות כמה שינויים 
ארץ  יישוב  ובחשיבות  בפרט  הלאומיות  בקרנות  לתמיכה  הגולה  יהודי  לב  את  שיעוררו 

ישראל בכלל:

בנוגע לתוכן יש צורך להוציא כמה דברים שהם מיותרים בשביל הגולה ולעומת 
זאת יש להכניס חלק הגון מן המנהגים שבארץ ישראל, שדווקא הם ימשכו את 
תשומת לב הציבור ועל ידיהם יתחבבו הלוחות בבתי הכנסיות ]ההדגשה שלי 
כאן ולהלן[. לדוגמא נזכיר את יום טוב שני של גלויות. הקהל הרחב שבגולה אין 
]...[ או למשל קריאת המגילה  לו מושג מן המנהגים בארץ ישראל בעניין הזה 
בפורים בירושלים ובערי ארץ ישראל האחרות וכדומה. כל הדברים האלו יעוררו 
ארץ  עם  החי  הקשר  את  כך  ידי  על  יחזקו  וגם  הצבור  בתוך  רבה  לב  תשומת 
הלוח  לתוך  הקהק"ל  של  תעמולה  חומר  להכניס  לדעתנו  יש  כן  כמו  ישראל. 
הקהק"ל  לטובת  לנדר  החובה  על  להזכיר  יש  השנה  בראש  לדוגמא:  המנהגים. 

בעליה לתורה.41

לוח הקיר הראשון יצא לאור בחודש סיוון תרצ"א, והודפסו ממנו כ־5,000 עותקים.42 בכסלו 
"הלוח  כי  ביסטריצקי, מנהל מחלקת התעמולה של קק"ל,  לנתן  דיווח הרב שפירא  תרצ"ב 

;KKL5/3681/1-182 ראו: המחלקה ללשכה הראשית של קק"ל בירושלים )להלן: הלה"ר(, 22.4.1931, אצ"מ  39 
,29.5.1931 ללה"ר,  המחלקה   ;KKL5/3681/1-49 אצ"מ   ,27.5.1931 ללה"ר,   המחלקה 
,19.4.1931 קק"ל",  של  הלה"ר  אל  למכתב  "רצוף  מובאת  ללוח  דוגמה   .KKL5/3681/1-25  אצ"מ 
אצ"מ KKL5/3681/1-171. עורכי הלוח הקפידו שלא לשלב בלוח תמונות של אישים כדי שלא לעורר 

.KKL5/3681/1-52 התנגדות לתלייתו בבתי הכנסת; ראו: המחלקה ללה"ר, 27.5.1931, אצ"מ
כדי  בירושלים  בעיר העתיקה  קוק בתחילת שנות העשרים  כהנים" הקים הראי"ה  "תורת  ישיבת  את   40
שילמדו בה את עבודת הקורבנות. על ישיבה זו ראו: דוידסון והנקין, 2015. וראו גם: נריה, 1984, עמ' 

תקנ–תקנא. 
 .KKL5\3681\1-182 המחלקה ללה"ר, ללא תאריך, אצ"מ  41

 .KKL5/3681/1-52 ראו: המחלקה ללה"ר, 27.5.1931 , אצ"מ  42
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לבתי כנסיות נתקבל ברצון. מר האזרחי, שחזר בזמן האחרון מן הגולה, מספר עליו טובות. 
כנראה שהוא יתפוס מקום קבוע בעבודתנו".43 

בשנים תרצ"ב–תרצ"ח נדפס מטעם המחלקה בנוסף ללוח הקיר גם ספרון דינים ומנהגים 
מפורט, בכל שנה לפי מנהגיה וזמניה, והוא הופץ בכ־5,000 עותקים בעשרות מדינות שונות.44 
סופר  בורנשטיין,  שבתי  הרב  את  המחלקה  אנשי  מינו  שבו  והמנהגים  הדינים  חלק  לעריכת 
ועיתונאי דתי־לאומי שהיה מקורב לרב קוק.45 בשנת תרצ"ה הסירה קרן היסוד את תמיכתה 
במחלקה, ומחלקת החרדים – שפעלה מאז רק מטעם קק"ל – חתמה על הסכם עם "המזרחי" 
ולפיו יהודים חרדים חברי "המזרחי" יוכלו לייעד את כספי התרומות שלהם לקרנות הלאומיות 
עבור התיישבות חרדית בלבד. דבר חתימת ההסכם ועידוד חרדים לתרום לקק"ל באמצעותו, 
קיבלו גם הם מקום מרכזי בלוחות הדינים ובספרונים שפורסמו מאז מטעם קק"ל בלבד, ונערכו 

גם בשיתוף אנשי "המזרחי" ו"הפועל המזרחי".46 
בשנת תרצ"ח החליטה מחלקת החרדים להפסיק את הוצאת הספרון, אך המשיכה לפרסם אחת 
לשלושה חודשים לוח קיר שכלל דינים ומנהגים הרלוונטיים לאותם חודשים, ולצידם ידיעות על 
הנעשה בקק"ל, תמונות על החיים הדתיים בארץ, פסוקים על גאולת הקרקע וקריאה לתרומה 
לקרנות. הלוח המחודש נקרא תחילה "ידיעות מארץ ישראל", וכעבור זמן נקרא "ארץ ישראל 
וחייה הדתיים".47 ההחלטה להפסיק את הוצאת הספרון נבעה בין השאר גם משיקולי תקציב, אך 
גם מתוך מורכבות היחסים ששררה בין הציבור החרדי ובין הקרנות הלאומיות שתוארה לעיל:48 
ספרון הדינים לא התקבל באהדה בבתי כנסת רבים בעלי זהות חרדית יותר, והוא יועד בעיקר 
לגבאים או לרבנים, וכמה מהם התנגדו לשיתוף פעולה עם הקרנות. לעומת זאת, לוח הקיר היה 
שימושי ויעיל יותר, ולכן הסכימו גבאים רבים יותר לתלות אותו על קירות בית הכנסת, וכך 

נחשף ציבור חרדי רחב יותר לתכנים שפורסמו סביבו מטעם הקרנות הלאומיות.49 

 .KKL5/5021/1-163 המחלקה לביסטרציקי טשרנוביץ,15.11.1931, אצ"מ  43
 .KKL5\3681\1-52 שם. וראו גם: המחלקה ללה"ר, 27.5.1931, אצ"מ  44

ראו: המחלקה למאיר האזרחי מן הלה"ר, 12.7.1933, אצ"מ KKL5/5020/3-53. על הרב בורנשטיין   45
ראו: בורנשטיין־מקובצקי, 2014. 

 ,1.4.1938 החרדים,  מחלקת  אל  א"י  הפוהמ"ז(  )להלן:  המזרחי"  ו"הפועל  "החלוץ"  צעירי   46 
 .KKL5\9215 ברנשטיין מהפוהמ"ז למחלקה, 29.11.1938, אצ"מ ;KKL5\9215 אצ"מ

.KKL5\12969 את "ידיעות ארץ ישראל" ניתן למצוא באצ"מ  47
על בעיות התקציב של המחלקה ראו: שקלאר, 2019, עמ' 112–114.   48

 ;KKL5\9215 אצ"מ   ,1.8.1938 קק"ל,  של  הארציות  הלשכות  אל  הלה"ר(  )מן  והאזרחי  גרוס  ראו:   49
.KKL5/10870-125 המחלקה לישראל יוסקובסקי )מורשה קק"ל בפרדס חנה(, 17.4.1940, אצ"מ
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הספרון ולוח הדינים והמנהגים שיקפו למעשה את החיבור הייחודי בין תכנים לאומיים 
ובין תכנים דתיים, שחרזו כחוט השני את פרסומי מחלקת החרדים כולה. הבולט מבין כולם 
היה כאמור עיתונה "ההד", שכלל מאמרי חדשות, פובליציסטיקה והגות בנושאים תורניים 
ולאומיים כאחד, דיווח על ההתיישבות הדתית בארץ ועל הנעשה בעולם הרבנים ובקהילות 
יהודיות מרוחקות, ואף הקדיש מדור לספרות שבו כתבו סופרים ואנשי רוח בולטים באותם 
ימים. חיבור רב־תוכני זה, כפי שבא לידי ביטוי בעיתון "ההד" ובלוח, זכה מחד גיסא למחמאות 
גם  לו  היו  גיסא  מאידך  אך  לציונות,  שהתנגדו  מחוגים  אלו  גם  ובהם  רבים,  קוראים  מצד 
לממסד  עורכיו  של  כפולה"  כ"נאמנות  בעיניהם  שנתפס  מה  את  שתקפו  חריפים  מתנגדים 
הלאומי ולעולם התורני גם יחד. התנגדות זו נשמעה גם מחוגים דתיים־לאומיים שביקרו את 
היהודית  הדת  מייצגיה של  כלפי  הלאומיות  הקרנות  אנשי  לטענתם  המזלזל שהביעו  היחס 
בתנועה הציונית וכלפי ערכיה של היהדות.50 כפי שיתואר בהמשך, ברבות השנים השילוב 
ידי  התורני־לאומי שהופיע ב"ההד", בלוח הדינים ובשאר פרסומי המחלקה הובן פחות על 
ולאור  החרדית,  החברה  של  באופייה  שחלו  החדים  השינויים  לאור  חומרים,  אותם  קוראי 

מיסודה המדיני של התנועה הציונית ושינוי תפקידי הקרנות הלאומיות שלה.

בין "עץ חיים" לקרנות: המאבק על החזקה בהוצאת הלוח

מששמעו אנשי ישיבת "עץ חיים" – הגוף האחראי כאמור לפרסום הלוח של הרב טוקצינסקי – 
על  וקבלו  קק"ל  להנהלת  פנו  הם  משלה,  "מתחרה"  לוח  לפרסם  החלה  החרדים  שמחלקת 
קיומו של לוח המבקש להתחרות בלוח שנמכר מטעמם ליהודים רבים בגולה. לטענתם, בשל 
העובדה שהלוח שלהם היה ותיק הרבה יותר מן הלוח של קק"ל, עמדה להם "זכות החזקה" 
על הוצאתו. בתגובה לטענתם זו התחייבה קק"ל מאמצע שנת תרצ"ב לוותר על הפצת הלוח 

בארצות שבהן כבר התקבלה כמסורת רכישת הלוח של ישיבת "עץ חיים".51 
אומנם בשנות מלחמת העולם השנייה ובעשור שלאחריה נרשמה פעילות מינורית בלבד של 
מחלקת החרדים, אולם לוח הקיר המשיך להתפרסם מטעמה באופן עקיב למדי גם בתקופה זו.52 

על ההתנגדות לעיתון "ההד" ועל התמיכה בו, ראו: שקלאר, 2019, עמ' 137–161.   50
במכתב של הרב טוקצינסקי ללה"ר )2.1.1945, אצ"מ KKL5\12969-135( מוזכרת ההבטחה של קק"ל   51

להנהלת ת"ת עץ חיים 13 שנים קודם לכן )ה' בניסן תרצ"ב(.
 .KKL5\12969 ראו: אצ"מ  52
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ההסכם  שלמרות  טען  הוא  קק"ל.  על  להתלונן  טוקצינסקי  הרב  שב  הסתיימה  כשהמלחמה 
שנחתם בינו ובין קק"ל 13 שנים קודם לכן, קק"ל המשיכה להפיץ את הלוח שלה בקהילות 
שבהן סוכם שיש זכות חזקה ללוח של "עץ חיים". לדברי טוקצינסקי, תחרות זו פגעה בתלמידי 
הישיבה העניים, שההכנסות מן הלוח יועדו להלבשתם.53 מחלקת החרדים השיבה לו שכיוון 
שבלוח שלה חלו שינויים משמעותיים מאז חתימת אותו הסכם, ומשום שכעת הוא מתפרסם 
כלוח קיר שעיקרו ידיעות מארץ ישראל, "אין כל יסוד לטענה כאילו אנו מקפחים בזה את 
ההכנסות של מוסדות 'עץ חיים', שכן לפי מיטב ידיעתנו אין כמעט כל בית־כנסת, שבתוכו 
היו רגילים להשתמש בלוחות של 'עץ חיים' ועכשיו הסתלקו מהם בגלל הוצאת העלון שלנו", 

והוסיפו – "להיפך, אנו רואים תמיד שהלוח שלכם קבוע בבתי־הכנסת, כאז כן עתה".54 
בפשטות התכתבות זו מלמדת על התחרות הכלכלית ששררה תדיר בין מפרסמי הלוחות 
השונים, ומעידה על תפקידם המרכזי של לוחות ארץ ישראל בעידוד התעמולה ועל המגביות 
נוסף  מתח  על  לרמוז  גם  עשויה  זו  שהתכתבות  ייתכן  לכך,  בנוסף  הגולה.  מיהדות  שנגבו 
ששרר לאורך השנים בין עורכי הלוחות השונים – המחלוקת האידיאולוגית ביניהם על הצורך 
הדינים  בלוח  וביטוי  לגיטימציה  אותו  שארגנו  ולמוסדות  הלאומי־ציוני  לתהליך  להעניק 
בו מכל  ביקש כאמור הרב טוקצינסקי להימנע  והמנהגים. כבר מראשית פרסום הלוח שלו 
"הטפה לבניין הארץ", אותה זיהה בלוח של לונץ ושאותה אימצו לעצמם גם מפרסמי הלוח 
של קק"ל.55 הוא ראה בכך מרכיב הפוגע בענייניותו של הלוח, ואילו לונץ, ולימים גם קק"ל, 

ראו בו מרכיב מרכזי. 

"שנה בשנה": מ"חרדים" ל"דתיים" ומלוח לכתב עת

להכריע  שונות  חרדיות  מקבוצות  היתר  בין  דרש  תש"ח  בשנת  ישראל  מדינת  של  כינונה 
הכרעות פוליטיות בדבר יחסן למהלכיה של התנועה הציונית. הכרעות אלו באו לידי ביטוי גם 
בהתייחסותן של אותן קבוצות לדינים ולמנהגים חדשים בתאריכים לאומיים־דתיים, ובהם יום 
העצמאות, ימי הזיכרון ובהמשך גם יום שחרור ירושלים. דיני הימים האלה לא נכללו כאמור 
בלוח של הרב טוקצינסקי, ולכן הוגדר הלוח שלו כלוח המשקף את עמדות הפלגים המתנגדים 

לעיל הערה 51.   53
.KKL5\12969-133 תשובתה של המחלקה להנהלת בתי הת"ת והישיבה "עץ חיים", 16.1.1946, אצ"מ  54

ראו לעיל בפרק על לוחות השנה של לונץ וטוקצינסקי.  55
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לציונות. מן העבר השני, עם הקמת צה"ל אימצה בין היתר גם הרבנות הצבאית הראשית את 
מנהג הוצאת לוחות הקיר ההלכתיים, ופרסמה גם היא לוחות קיר משלה שנתלו בבסיסי הצבא 

השונים וביטאו ממד דתי־לאומי מובהק.56 
"לוח דינים ומנהגים" המשיך להתפרסם מטעם קק"ל גם לאחר קום המדינה, וכלל כמובן 
גם את המועדים הדתיים־לאומיים החדשים. התכנים המשתנים שנוספו ללוח שיקפו בין היתר 
גם את עיצובה מחדש של מחלקת החרדים: בשנת תשט"ז חודשה פעילות המחלקה, ובקק"ל 
הוחלט לשנות את שמה ל"מחלקה הדתית" ולמנות למנהלה את הרב ישראל ויינשטוק.57 צעד 
זה ביטא בין השאר את חידודו של תהליך ההפרדה בין החברה החרדית, שהתנגדה לקיומה של 
מדינת ישראל ולרעיון הציוני, ובין החברה הדתית־לאומית, תהליך שהתרחש כאמור בשנים 

הראשונות לקיומה של מדינת ישראל.58 
בשל הקץ המר שהמיטו הנאצים על רוב קהלי היעד של מחלקת החרדים באירופה בימי 
השואה, נעשו הקהילות הדתיות האנגלו־סקסיות קהל היעד המרכזי של המחלקה, וויינשטוק 
המשיך לפרסם את לוח הקיר של המחלקה הדתית תחת השם "ארץ אמונה". בדומה לגרסאותיו 
הקודמות, גם בלוח המחודש נכללו ידיעות על פעולות קק"ל וחיי הדת במדינה, וכן דינים 
ומנהגים של בתי הכנסת.59 בנוסף לכך, משנת תשכ"א השתתפה המחלקה הדתית של קק"ל, 
ששינתה שוב את שמה ל"מחלקה לפעולות בחוגים דתיים", בהוצאת גרסה מורחבת של לוח 
דינים ומנהגים – כתב העת "שנה בשנה". האחריות על פרסום כתב העת הייתה בידי "המרכז 
להסברה דתית" ו"איחוד בתי הכנסת" ששכנו ב"היכל שלמה", אולם על כריכתו של "שנה 
בשנה" נכתב באותיות קטנות יותר שהוא מתפרסם "ע"י קרן אידית ויצחק וולפסון, בשיתוף 
עם המחלקה הדתית של הקהק"ל".60 בחלקו האחרון של כל גיליון הוקדשו מדורים לדיווחים 
של  דתיים  בחוגים  לפעולות  ובמחלקה  הכנסת"  בתי  ב"איחוד  ב"היכל שלמה",  הנעשה  על 

ראו: תבורי, 2001, עמ' 196. תודתי לרב אליאב לזר על שהאיר את עיניי בדבר הפצתם הנרחבת של   56
לוחות קיר אלו. 

 .KKL5/19173 ראו: ד"ר ש' לוי למשה דוד גרוס מן הוועד הארצי של קק"ל בתל אביב, 26.8.1953, אצ"מ  57
.KKL5/19173 ראו: תזכורת בעניין שם המחלקה, 20.9.1953, אצ"מ  58

ראו: ויינשטוק, 1961, עמ' 476.   59
"היכל שלמה", משכן הרבנות הראשית, הוקם בשנת 1958 צמוד למשרדי הלשכה הראשית של קק"ל,   60
הרבנים  לשכות  תורנית,  ספרייה  כנסת,  בית  ממלכתי־דתי:  אופי  בעלי  רבים  וארגונים  מוסדות  וכלל 
הראשיים, אולם אספות גדול ומרכז להסברה דתית; להרחבה על היכל שלמה ראו: קסוטו וגפני, 2004, 
עמ' 102–112. "איחוד בתי הכנסת" היה חלק מ"היכל שלמה" ופעל לשיפור ההווי הקהילתי, התרבותי 
והתורני, ולשיפור מצבם הפיזי של בתי הכנסת האורתודוקסיים בארץ ובעולם; על "איחוד בתי הכנסת" 

ראו: יפה, 1961. 
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)באגפיה  תיאורים על המתרחש בתחומי קק"ל בכלל  הובאו  זו  – במדור של מחלקה  קק"ל 
השונים, למשל בתחומי הייעור והאקולוגיה( ועל עבודת קק"ל בבתי הכנסת בפרט. 

איור 7: כריכת כתב העת "שנה בשנה" של שנת תשנ"ט, ובה סמל המחלקה לפעולות בארגונים 
דתיים של קק"ל )באדיבות "היכל שלמה"(

"שנה בשנה" יצא לאור בתחילת כל שנה עברית וכלל מאות עמודים. בחלקו הראשון הופיע 
"לוח דינים ומנהגים" לאותה שנה, מחולק לפי מנהגי האשכנזים ומנהגי הספרדים. לאחר מכן 
הובאו כעשרים מאמרים תורניים בתחומי ההלכה והאגדה, ובמדור נפרד – מאמרים בתחומי 
עיון ומחקר יהודיים.61 בין עורכיו של כתב העת נמנו לאורך השנים הרב שאול ישראלי, הרב 
בדפוס  הודפס  העת  כתב  שביב.  יהודה  והרב  לויטס  מנחם  חיים  הרב  פיצ'ניק,  הלוי  אהרון 

שונים,  מתחומים  מאמרים  למצוא  ניתן  בשנה"  "שנה  העת  בכתב  התורניים שפורסמו  המאמרים  בין   61
)פיצ'ניק,  המועד"  בחול  הזקן  גילוח  "לשאלת  הזאת:  הקצרה  הרשימה  לבטא  יכולה  רבגוניותם  ואת 
1968(; "ישיבת אנשים ונשים ביחד בחתונות" )הנקין, 1979(; "התפילה במשנת הגרי"ד סולובייצ'יק" 

)ליכטנשטיין, 1998(; "כשרות הטווס" )עמר, 2002(. 
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יהודיות בחו"ל  הופצו בקהילות  ו־700 עותקים שלו  בירושלים באלפי עותקים,62  וייס  א"ב 
מספר  את  להגדיל  קק"ל  ביקשה  בתחילת שנת תשל"ב  השונות.63  קק"ל  לשכות  באמצעות 
העותקים ללשכותיה ל־900, בטענתה שהוא נחשב ספר רב־מכר, או בלשונו של הרב עמנואל 
פישר, מנהל המחלקה – "בסט סלר".64 כשהחליף הרב לויטס את הרב פיצ'ניק בעריכת "שנה 

בשנה" הוא פרס בפני הקוראים בדברי הפתיחה שכתב את מה שאפיין בעיניו כתב עת זה:

"שנה בשנה" מגיעה לאנשים מלומדים ולחומדי ספר בארץ ובתפוצות, והביקוש לה 
עולה מידי שנה בשנה ]...[ לפי דעתי, מה שמייחד "שנה בשנה" היא הרב־גווניותה 
טעמו  לפי  רבים  טעמים  בה  טועמים  בשעתו,  המן  כמו  בה.  המתגלה  הרב  והאופק 
ורצונו של כל קורא וקורא. יש בה גם תורה וגם מדע, גם מן העבר וגם מן ההווה, גם 

ממה שצריך עיון וגם ממה שמשעשע, בחינת "לולא תורתך שעשועי".65

במחקרו על "לוח דינים ומנהגים" עמד תבורי בין השאר על המטרות שעמדו מאחורי החלטתם 
ו"היכל שלמה" להוציא לאור בתוך "שנה בשנה" לוח שונה מזה של הרב  של אנשי קק"ל 
טוקצינסקי. הוא טען כי הלוח הזה ביקש לתת מענה הן לעולים החדשים שהגיעו בהמוניהם 
לאחר קום המדינה ולא נהגו לפי מנהגי הפרושים, הן לציין הוראות למנהגי תפילות למועדים 
הלאומיים החדשים שנקבעו לאחר קום המדינה.66 מסקירתנו עולה שמטרות אלו אפיינו את 
הלוח כבר בגרסתו הראשונה, שיצאה לאור זמן רב לפני כינונה של מדינת ישראל: בהשראת 
הלוח של לונץ, ומתוך תפיסות עולם אוריינטליסטיות שעיצבו את יחסם החם של הרב שפירא 
ור' בנימין ליהודי המזרח, ניתן להניח כי אילו היה ממשיך לצאת מטעם קק"ל הלוח המפורט 
ולא רק לוח הקיר, ראשי מחלקת החרדים דווקא לא היו מתנגדים לכך שהלוח יכלול מנהגים 
שונים ומגוונים, ובהם מנהגי הספרדים.67 כמו כן, דינים ומנהגים לאומיים לא נכללו בו לפני 

 ,7.5.1971 השנתון,  עורך  פצ'ניק  והרב  וייס  דפוס  קק"ל,  שלמה,  היכל  נציגי  בין  דברים  זכרון  ראו:   62 
.KKL5\50126 אצ"מ

 ,23.10.1970 בקק"ל,  הדתית  מהמחלקה  פישר  ע'  הרב  אל  במכסיקו  קק"ל  ועד  לדוגמה:  וראו  שם.   63 
.KKL5\50126 אצ"מ

 ;KKL5\50126 ראו: ע' פישר מהמחלקה הדתית בקק"ל אל מר ח' קליין מהיכל שלמה, 30.3.1971, אצ"מ  64
.KKL5\50984 ע' פישר אל מר התלגי על שנתון "שנה בשנה" תשל"ג, 9.4.1972, אצ"מ

לויטס, 1989, עמ' ז.   65
ראו: תבורי, 2001, עמ' 202–203.   66

על הקשר בין שפירא ור' בנימין ובין יהודי המזרח, ראו: שקלאר, 2019, עמ' 62–64.   67
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קום המדינה, אך מסרים כאלה הובאו סביב חלק הדינים של הלוח, ובהחלט הוזכרו בו כבר 
מראשיתו שבתות ייחודיות ומגביות ייעודיות למען גאולת הארץ במועדים מסוימים. 

עם זאת, נראה כי ברבות השנים הלך ובלט יותר ויותר הפער בין התוכן שהופיע בכתב 
העת "שנה בשנה", שעסק בלוח השנה היהודי ובמאמרים תורניים, ובין הפרק האחרון שלו, 
שתיאר את פעילות קק"ל. פער זה המחיש את הקשר שהלך ונעשה מאולץ בין קק"ל, ששינתה 
את אופייה עם השנים ועסקה בתחומי סביבה, אקולוגיה, ייעור וטבע, ובין המחלקה הדתית 
שלה. לדוגמה, בגיליון "שנה בשנה" לשנת תש"ס פורסמו מאמרים הלכתיים כגון "טבילה 
קודם התפילה במקווה חם בשבת" או "השאת צעירה לפני הבכירה", מאמרים הגותיים כגון 
"האם ראוי לשאול גדולים בעניינים גשמיים?", ומאמרי מחקר כגון "תפיסת השפה והאותיות 
בהגות ר' צדוק הכהן מלובלין" – לצד דיווחים על "מאגרי מים חדשים של קק"ל", "פיתוח 
תל ציידה בפארק הירדן", "שיקום אקולוגי של נחל אלכסנדר", "שימור היערות בהרי יהודה" 
ו"פארק הצפרות החדש של אילת". נדמה כי החיבור בין תכנים תורניים ובין תכנים על מפעלי 
הקרנות הלאומיות הובן יותר בזמן פרסומם אלו לצד אלו בעיתון "ההד" ובלוח השנה בתקופת 
המנדט, אך כנראה הוא התקבל פחות בשנים האחרונות במדינת ישראל הריבונית. יש לשער 
שכמעט איש מקוראי "שנה בשנה" לא טרח לקרוא את פרקי קק"ל, שנראו כנטע זר לקוראי 

המאמרים התורניים בקובץ.

 איור 8: כריכת לוח דינים ומנהגים לשנת תשע"ט )באדיבות "היכל שלמה" והמעצבת הגרפית 
תהילה ברנשטיין(



אילה שקלאר150

ואכן, הגלגולים הרבים שעברה המחלקה הדתית, והיוזמות השונות שהעלה כל מנהל שלה, 
מחדש  הארגון  במהלך  קק"ל.  של  הגג  בארגון  זר"  "עצם  של  לסוג  השנים  עם  אותה  הפכו 
)ראורגניזציה( שערכה קק"ל בשנת תש"ס, הוחלט לסגור לאלתר את המחלקה ולהעביר את 
תפקידיה לאגף כללי יותר.68 שותפותה של המחלקה הדתית בגיליונות "שנה בשנה" הסתיימה 
בשנת תשס"א, ומאז פורסם כתב העת מטעם "היכל שלמה" בלבד. משנת תשס"ג הוא חזר 
והצטמצם ל"לוח דינים ומנהגים", שיוצא מטעם "היכל שלמה" במספר עותקים גדול מאוד 

בראשיתה של כל שנה, עד לימינו אלה. 

סיכום: חרות על הלוחות

"היכל  שפרסם  ומנהגים"  דינים  "לוח  של  השונים  הלאומיים  ומאפייניו  גרסאותיו  סקירת 
שלמה" לאורך השנים, ביקשה להעמיק ולּו במעט את ההבנה שלמרות החזות הניטרלית של 
לוחות דינים ומנהגים, הם טומנים בחובם רעיונות ומשמעויות ומטמיעים אותם בדרך ייחודית 

בקרב קוראיהם. 
ישראל  בארץ  ומנהגים  דינים  לוחות  של  חדשות  הוצאות  ונוספות  הולכות  השנים  עם 
רבים  באלו.69  אלו  לרוב  והלכתיות המשולבות  המּונעות מתוך מטרות תעמולתיות  ובעולם, 
ממדפיסי הלוחות העדכניים מבקשים גם הם להמשיך בכיוון שהתווה הרב טוקצינסקי בלוח 
בירושלים בלבד.70 אחרים,  דיני מנהגי הפרושים  ולדייק בהם את  ושואפים להעמיק  שיצר, 
ובהם למשל לוח "דבר בעתו", שעורך הרב מרדכי גנוט משנת תשמ"ו, מדווחים דווקא על 
מגוון מנהגים וימי זיכרון המיוחסים לעדות שונות, ובהם גם כמה מועדים לאומיים שקבעה 

הרבנות הראשית לישראל.71 

ראו: שנה בשנה, 2000, עמ' 412–413.  68
בין הלוחות המתפרסמים בחו"ל ניתן להזכיר לדוגמה את "לוח כולל חב"ד", הכולל דינים ומנהגים   69

ומתפרסם בתחילת כל שנה עברית בברוקלין. 
"ואכן הגרי"מ טוקצינסקי היה חלוץ בנושא, והלוח שהוציא התפרסם ומהווה בסיס ומקור להרבה לוחות   70
שנה שהתבססו עליו" )רזיאל, 1990, עמ' 211(. וראו לדוגמה: "לוח ההלכות והמנהגים לארץ ישראל", 
שיוצא לאור ברמת בית שמש משנת תשס"ט, "ובו פירוט ההלכות הנוהגות בכל יום ובפרט במועדים 

וסדרי התפילות הנהוגות בקהילות אשכנזים )פרושים(". 
אהרן ארנד הבחין שבלוח "דבר בעתו" מוזכרים תאריכים של "פעולות טרור אחדות או אירועים מעטים   71
שנפלו בהם חיילי צה"ל, אך מלבד אלה נעדרים ממנו אזכורים של דברים המזוהים עם העולם הציוני־

דתי" )ארנד, 2008(. 
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שורשי לוח הדינים של "היכל שלמה" בקרנות הלאומיות, והעובדה שמפרסמיו קיבלו השראה 
לשלב בלוח מגוון של דינים ומנהגים, וכן דיווחים על הנעשה בארץ, דווקא מ"לוח ארץ ישראל" 
של לונץ, שקדם ללוח של הרב טוקצינסקי, מוכרים פחות, כך מסתבר, גם בעולם המחקר. דגם 
כזה של לוח ביטא דווקא מטרה הפוכה מזו של טוקצינסקי, ולפיה ראוי ש"לוח ארץ ישראל" 
יתאר מגוון של מנהגים, צבעים, ריחות וקולות כדי לשקף את תהליך קיבוץ הגלויות המתרחש 
בארץ ולא לצמצם את תיאור הנעשה בה ל"ד' אמות של הלכה", הנשמרות בין כותלי קהילות 
האשכנזים החרדיות בלבד. המחלוקת האידיאולוגית על מקומם הדתי של ההתעוררות הלאומית 
בגלגוליהם  בולט  באופן  אפוא  השתקפה  זה,  מסוג  בלוח  וביטוייה  ישראל  מדינת  כינון  ושל 

ההיסטוריים של לוחות אלו, וכן ביחסו של הרב טוקצינסקי ללוח שפורסם מטעם קק"ל. 
העובדה שהלוח היוצא כיום מטעמו של "היכל שלמה" כבר אינו כולל דיווחים על הנעשה 
כאמור  להעיד  בכוחה  ולאומיים־דתיים,  דתיים  מנהגים  רק  אלא  הלאומיות  ובקרנות  בארץ 
על השינויים שהתחוללו בקשר בין הדת ובין הלאומיות בקרב הציבור החרדי והדתי. ייתכן 
שתיאורים הקשורים להיבטים לאומיים כבר אינם נצרכים להיזכר בהקשר דתי בשל התרופפות 
הקשר בין שני תחומים אלו בעיני רבים מקוראי הלוח, אך גם ניתן לתלות זאת דווקא בכך 
שהקשר בין התחומים מוטמע ומובן מאליו, גם אם לא בקרב ה"חרדים" אזי בקרב "דתיים" 

רבים המהווים למעשה את הנתח המרכזי של קהל צרכני לוח זה כיום. 
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