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דבר פתח

 והניחה אירופה במזרח שצמחה אליטיסטית ישיבתית חינוכית באסכולה עוסק זה חיבור

 מן לדרכה יצאה זו אסכולה בישראל. החרדי־הליטאי הישיבות עולם של יסודותיו את

 - ישראל 'כנסת ישיבת מסלבודקה', 'הסבא פינקל, צבי נתן הרב בליטא שייסד הישיבה

 ארצה שעלו הישיבות חלוצת גם ולימים המוסר', 'ישיבות חלוצת הייתה היא סלבודקה'.

 על היסטורי־חברתי דיון יסתעף ואופייה זו ישיבה של סיפורה מניתוח המנדט. בשנות

 הן אירופה במזרח הן העשרים, המאה של הראשונה במחצית הליטאיות הישיבות אודות

 העם בתולדות מכריעים ובאירועים רבות בתהפוכות מתאפיינת זו תקופה ישראל. בארץ

החינוכית. ולדרכה הליטאית לישיבה חדשים אתגרים שהציבו היהודי,

 ישיבה של העתקתה סיפור נשכח: בפרק עוסק החיבור היישוב, תולדות חקר מבחינת

 במאורע מדובר .1924 בשנת המנדטורית ישראל ארץ אל שבליטא מסלבודקה־קובנה

 שבו בכלל, והאורתודוקסיה הישיבות בתולדות הן בארץ היישוב בתולדות הן דופן יוצא

 בעל כמוסד מתלמידיו. וחמישים וכמאה צוותו אנשי עם גבוה חינוכי מוסד ארצה עלה

 ופרקי הארצישראלי, הישיבות עולם של יסודותיו את זו ישיבה הניחה והשפעה, מוניטין

 יוצא כפועל בתוכו, השפעתה דרכי ואת ביישוב התאקלמותה תהליכי את יפרטו החיבור

בה. שנהגה הייחודית החינוך משיטת

 חדש גורם סלבודקה ישיבת הייתה המנדטורי היהודי היישוב של החברתית במציאות

 וניוון. ניתוק של כסמל שנתפס הישן, היישוב עם התורה לומדי זוהו אז עד ומפתיע.

 המעוניינת ודעתנית תורנית אליטה מרעננת: חלופה ייצגה מליטא שעלתה הישיבה

 בעלת קהילה התפתחה הישיבה סביב ואכן, החדש'. 'היישוב עם תקינים יחסים לנהל

מעשה. חיי עם תורה ששילבה אורתודוקסית זהות

 ועד 1882 שנת סביב בסלבודקה ייסודה מראשית הישיבה את סוקר החיבור

 עוסקת הראשונה לחיבור: חטיבות שתי תרפ״ט. מאורעות לאחר בירושלים להתחדשותה

 החינוכיים והחברתיים, המבניים בהיבטים ודנה בליטא הפורמטיבית בתקופה

 הישיבה של ובהיקלטותה בעלייתה דנה השנייה החטיבה התבססה. שעליהם והרעיוניים

 ביניים כמגזר והתייצבותה והחדש הישן היישוב עם יחסיה בדיקת תוך ישראל, בארץ

בישראל. הליטאית החרדית לחברה היסודות את שהניח ייחודי

 בתולדות חשוב פרק היא המנדטורית ישראל לארץ הישיבתיות הקבוצות עליית

 מוסד של אורחותיו ועל דרכו על לכך שהיו ההשלכות מלבד בכלל. האורתודוקסיה

בקרב גם שאומץ מרכזי, לדגם הליטאית הישיבה הפכה ישראל שבארץ הרי הישיבה,
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