נסים ליאון

ישיבת פורת יוסף
מחידוש היסטורי למיתוס אתני

'בא ונעצום לרגע עיניים ונדמיין לעצמנו שישיבה
זו במתכונתה המקורית קיימת כעת בדורנו ...לּו
היה כך ,מעמד היהדות הספרדית התורנית היה
שונה לחלוטין בכל המישורים .ואולי גם היינו
שומעים על זלמנוביץ שהפעיל קשרים כדי
שיכניסו את בנו ל ...פורת יוסף .ומה קורה בפועל?
היכן היא האימפריה הזאת כיום? כיצד היא הפכה
1
לזיכרון מתוק מההיסטוריה ותו לא?'.
מבוא
ישיבת 'פורת יוסף' בירושלים היא מהישיבות הפעילות הוותיקות בארץ–ישראל
ובמדינת ישראל 2.הישיבה פועלת ברציפות משנת  1923ועד עצם היום הזה.
שנים רבות הייתה ישיבת 'פורת יוסף' מוסד תורני בולט בציבור לומדי התורה
ביהדות המזרחית ,מוסד שמילא תפקיד חשוב בחידוש פני המנהיגות הרבנית
ביהדות המזרחית  -ראשי ישיבות ,פוסקי הלכה ורבני קהילות ומדינה בישראל
ובפזורה .עובדה מעניינת היא שהרכבה של מועצת החכמים של המפלגה
החרדית ש"ס בעשור האחרון נשען על בוגרי הישיבה :הרב עובדיה יוסף ,הרב
שלום כהן ,הרב שמעון בעדני והרב משה מאיה .עם השנים ירדה 'פורת יוסף'
מגדולתה כישיבה המרכזית של בני התורה המזרחים ,ואת מקומה תפסו ישיבות
1
2

חן.
על מושג הישיבה בכלל ובקשר ל'פורת יוסף' בפרט ראו להלן,
בחלקו הראשון של המאמר.
פעמים ( 135תשע"ג) ,עמ' 60–15
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אחרות ,ספרדיות ואשכנזיות כאחת .בד בבד הפכו סיפורי בראשית של הישיבה
למרכיב משמעותי בפוליטיקת הזהות האתנית של חוגי בני התורה המזרחים
בחברת הלומדים החרדית.
התייחסויות מוקדמות לישיבת 'פורת יוסף' אפשר למצוא בין דפי כרוניקות
אתניות ודתיות שעסקו ,אם מנקודת מבט אישית ואם במבט מקיף ,בתמורות
שהתרחשו בקרב יהודי המזרח במאה העשרים 3.במשך השנים תפס סיפורה
4
של 'פורת יוסף' מקום בולט בספרות הגיוגרפיה על מורי הישיבה ובוגריה.
דיון ביקורתי בישיבה התפתח סביב מחקר מקורותיה של החרדיות המזרחית.
תחילתו של דיון זה עם פרסום מאמרו של שלמה דשן על מגמות התמורה
ביהדות המזרחית בת זמננו 5.בהמשך נוספו שני מאמרים של נרי הורוביץ על
מקורותיה של תנועת ש"ס ועל מנהיגה הרוחני הרב עובדיה יוסף 6.מחקרו של
בנימין בראון על עמדות קנאיות של רבנים מזרחים בארץ–ישראל בתקופת
המנדט ובראשית ימי המדינה לא עסק ישירות בישיבת 'פורת יוסף' ,אך חשף
דמויות שחלקן פעלו בסמיכות לה ,ושהיו מוכרות היטב לקהילת הלומדים
בה ,כמו הרב שלמה אליעזר אלפנדרי ( ,)1930-1822הרב צדקה חוצין (-1876
 )1961והרב יעקב מוצפי ( 7.)1983-1899בכך האיר בראון במשהו את הסביבה
הרעיונית והחברתית של הישיבה בשנות הקמתה והתבססותה 8.מבט רחב
יותר סיפקה לאחרונה עבודת המוסמך של אסף מילס ,בהרחיבה בתקופה שבין
הקמת הישיבה לחורבנה במלחמת העצמאות .העבודה תרמה לתיאור המפורט
של מקורות הקיום הראשוניים של הישיבה ולדיוקנאות היוזמים ,המייסדים,
המממנים וראשי הישיבה .עוד עסקה העבודה בשאלת מקומה של 'פורת יוסף'
ביחס לישיבות אשכנזיות וספרדיות שפעלו במרחב הארץ–ישראלי בעת הקמתה
9
והתבססותה.
נקודת המוצא לדיון במאמר זה היא טענתם של דשן והורוביץ בדבר מקומה
של הישיבה בהתפתחות החרדיות המזרחית ,מושג אנליטי ביסודו המלמד לא
רק על הפיצול העדתי בחברה החרדית בין אשכנזים לספרדים אלא גם על
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ראו למשל :בן–יעקב ,עמ'  ;483 -482 ,262 ,212מונסה;
אלעזר.
ראו בהרחבה להלן ,בחלק השלישי של המאמר.
דשן.
הורוביץ ,הרב עובדיה; הורוביץ ,ש"ס.
בראון ,חכמי המזרח.
דמויות אלה קיבלו מקום גם בחיבורי ההגיוגרפיה על מורי
הישיבה ותלמידיה .ראו להלן ,בחלק השלישי של המאמר.
מילס.
נסים ליאון  /ישיבת פורת יוסף

הסכסוך האתני הכרוך בחלוקה זו 10.סיפורה של 'פורת יוסף' לא שימש עד כה
מקור לתזה כוללת על התפתחות החרדיות המזרחית .במאמר זה אבקש ללכת
צעד ראשון בכיוון זה .בדפים הבאים אתאר את הפיכתה של ישיבת 'פורת יוסף'
ממוסד שסימן חידוש היסטורי ביהדות המזרחית ,למוסד ישיבה חרדי שסיפור
ימי בראשית שלו ודמויות האישים שפעלו בו הם מרכיב בולט בפוליטיקת
הזהות והייעוד של הזרם החרדי המזרחי בישראל בזמננו.
המאמר מחולק לשלושה חלקים .החלק הראשון עוסק בהקמת הישיבה,
בהתבססותה ובחידוש ההיסטורי שהיה טמון בה .החלק השני עוסק בשנות
ההתמודדות עם חורבן מבנה הישיבה בעיר העתיקה בירושלים ובשנות
השיקום של הישיבה והתפצלותה לאחר מלחמת ששת הימים .החלק השלישי
נוגע במקומה של 'פורת יוסף' בהתלבטות של בני תורה מזרחים בשאלת
הזהות החרדית והספרדית .הדברים נסמכים על חומר ראשוני הכולל מסמכים
ארכיוניים ,קובצי מחקר מוקדמים ,ספרות הגיוגרפיה ,עיתונות בת הזמן
וראיונות עם תלמידי הישיבה בהווה ובעבר שנערכו בשנים .2011-2007
א .הקמה והתארגנות
11

ישיבת 'פורת יוסף' הוקמה לבקשתו של הרב יוסף חיים מבגדאד (,)1909-1834
פוסק מרכזי ביהדות עיראק בסוף המאה התשע עשרה ,שרצה להקים ישיבה
בירושלים אל מול הר הבית 12.יוסף אברהם שלום ( ,)1911-1833שהיה מתומכי
הרב ,ושעשה את הונו בהודו 13,נרתם למימוש היזמה והקצה סכום כסף נדיב
לקניית מגרש מתאים .המגרש נמצא ליד בית החולים 'משגב לדך' ,בסמוך
לחומות העיר העתיקה ומול הר הבית .הן הרב יוסף חיים והן יוסף אברהם
שלום לא זכו לראות בהקמת מבנה הישיבה .עם פטירתו של המקדיש המשיך
בנו משה את בניית מבנה הישיבה והשלימּה 14.אבן הפינה לישיבה נורתה
בשנת  1914אך בעטייה של מלחמת העולם הראשונה הגיע מבנה הישיבה לידי
גמר רק בשנת  15.1922בתצלומים מאותה עת נראה בית מידות רחב ידיים,
10
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ליאון ,הפרובלמטיקה.
שרים ,עמ' נא-נב.
דין וחשבון תרצ"ה; דין וחשבון תרצ"ו.
על הפזורה של יהודי עיראק בהודו ראו :בטה.
על כך נוסף בהמשך כסף העיזבון של בתו של יוסף אברהם
שלום ,רבקה בלילוס .ראו :דין וחשבון ,תרצ"ה .על יוסף
אברהם שלום ותורמים נוספים לישיבה ראו :מילס ,עמ' .14
דין וחשבון תרצ"ה ,עמ' .5
פעמים ( 135תשע"ג)
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מעוטר בחלונות ארוכים ומקושתים ,ומעל בניין הישיבה מתנוססת כיפת אבן
גדולה ומרשימה .הישיבה חקקה את זכרו של המקדיש ,יוסף אברהם שלום,
16
בשמה' :מדרש פורת יוסף'.
 ' .1מ ד ר ש פ ו ר ת י ו ס ף '

המחקר בן זמננו בתולדות הישיבות מבחין בין בתי מדרש לישיבות .מרדכי
ברויאר תיאר את בתי המדרש כמקומות המיועדים מלכתחילה לתפילה אך
משמשים 'גם  -ולעתים קרובות בעיקר  -ללימוד' 17.ראובן בונפיל הציע
לראות בישיבה 'קיבוץ תלמידים המצויים במחיצתו של רב שקבע מדרש
במקום ,או קיבוץ לומדים באחת מן המסגרות השונות שבמציאות החברתית
של התקופה' 18.במחקרו על הישיבה הליטאית הציע שאול שטמפפר לראות
בישיבה מסגרת תורנית שנועדה ל'תלמידים מתקדמים ,שיכלו ללמוד גמרא
ופרשנים ללא עזרת המורה' 19.עמנואל אטקס תיאר את הישיבה 'ככינוי למוסד
המכנס תלמידים צעירים המבקשים לקנות תורה מפי רב או רבנים' .אולם הוא
הזכיר כי לצד ישיבות הצעירים המוכרות יותר מהחברה בת זמננו' ,התקיימו
בתקופות ובמקומות שונים גם ישיבות ובתי מדרשות של חכמים ,היינו מוסדות
של חכמי תורה בוגרים שעשו שנים רבות בלימוד משותף ואגב כך היו מעורבים
20
גם בעסקי הציבור'.
עד הקמתה של ישיבת 'פורת יוסף' התחלקו בתי המדרש והישיבות של
הספרדים ועדות המזרח בירושלים של המאות השמונה עשרה והתשע עשרה
לשלושה סוגים עיקריים 21.האחד נועד מלכתחילה ללימוד הרבנים או כפי
שכינה זאת צבי זוהר ,ישיבת חכמים 22.הייתה זו מסגרת לימודית רבנית ביסודה
שהתרכזה בלימוד הלכה ,משנה ,תלמוד וקבלה .יש שהייתה במימון פרטי,
ויש שהייתה במימון הציבור .סוג אחר של מוסדות לימוד תורה מאורגנים
היו בתי מדרש או שיעורים קבועים שנועדו לציבור הכללי .אלה התקיימו
לרוב בבתי כנסת לזמן מוגבל ביום ,לרוב סביב זמני התפילות .מסגרות אלה
התרכזו בפעילות למדנית עממית ,כגון קריאת תהלים בחבורה או לימוד פרקי
16
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גאון ,א ,עמ'  .147על התורמים הנוספים לישיבה והגבלת
התרומות בתקופה המכוננת שלה ראו :מילס ,עמ' .14
ברויאר ,אוהלי תורה ,עמ' .21
בונפיל ,עמ' .19 -18
שטמפפר ,עמ' .13
אטקס ,עמ' .11
לפירוט ראו :בן–נאה ,ישיבות ירושלים; בן–נאה ,החיים
הדתיים.
זוהר ,חכמי הישיבה.
נסים ליאון  /ישיבת פורת יוסף

משניות 23.סוג נוסף של מוסדות לימוד היה ישיבת התלמידים ,שנועדה לחינוך
הצעירים ולביסוס ידיעותיהם התורניות או הכלליות בידי חכמים יודעי תורה.
מסגרת זו התבססה על לוח זמנים מוגדר ותכניות לימודים מסודרות.
ישיבת התלמידים של הספרדים ועדות המזרח בירושלים במאה התשע
עשרה הייתה 'תפארת ירושלים' .זו הוקמה בשנת  1843ונועדה להכשיר לעתיד
רבנים וכלי קודש .הישיבה תוקצבה על ידי 'ועד העדה הספרדית' .למדו בה
תלמוד ופוסקים ,כתיבה עברית ודקדוק ,חשבון ,ערבית ,תורכית ומשנות
התשעים של המאה התשע עשרה נוספו לימודים בתולדות ישראל 24.כך למשל
תיאר אותה כותב העתים פנחס גראייבסקי (' :)1941-1873בישיבה זו נכנסים
אלה אשר ראויים להיות בעתיד מורי העם ומאשריו יותר ויותר הן בתלמוד
25
ופוסקים והן במדעים שונים :דברי ימי ישראל ,מדע ושפת הארץ וכו''.
ישיבת 'תפארת ירושלים' עברה טלטלה קשה לפני מלחמת העולם הראשונה
וביתר שאת במהלכה 26.הכנסות הישיבה התדלדלו ,ונוצר בה קרע בין שמרנים
למחדשים בדבר הכיוון הרצוי לישיבה 27.הראשון לציון הרב יעקב מאיר
( )1939-1856ניסה לאחר המלחמה לשקם את הישיבה ונטה לחיזוק היסודות
המודרניים בה .הוא העמיד בראש הנהלת הישיבה את הרב מרדכי יוסף הלוי,
ובעזרת קשריו בעדה הבוכארית ניסה לסייע כספית לישיבה 28.אולם ההקצבה
הזעומה יחסית לתלמידים והעדפת הדור הצעיר ללמוד במוסדות השכלה
כללית ופרקטית הקשו לשקם את הישיבה 29.על אלה נוספה קריסת חלק
ממבנה הישיבה ברעש האדמה שפקד את ירושלים בשנת  30.1927את מקומה
של 'תפארת ירושלים' כמוסד לימוד תורה גדול המחבר בין ישיבת חכמים
לישיבת תלמידים החל תופס 'מדרש פורת יוסף' בעיר העתיקה.
בחיבורו 'יהודי המזרח' תיאר משה דוד גאון טבלה שהייתה בשער מבנה
הישיבה בעיר העתיקה .בטבלה נאמר כי בישיבה קבועים 'חמישה חכמים לומדי
גמרא וחמישה מקובלים לומדי סתרי תורה ועוד מדרש בשם עז והדר בו קבועים
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ראו למשל תיאור של ישיבות אלה בעיראק :משה ,עמ' קנט,
קסא ,קסד.
בצלאל ,עמ' .79 -78
גראייבסקי ,יד ,תפארת ירושלים ,עמ' .36
תדהר ,ג ,עמ' .1308
שרעבי ,היישוב ,עמ' .76
אלעזר ,עמ' .89
על תקופה זו ועל ההעדפות החינוכיות שעמדו בפני הנוער
הספרדי ועדות המזרח ראו :מונסה.
אלעזר ,עמ' .91 -89
פעמים ( 135תשע"ג)
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חכמים עשרה' 31.בפועל התפתח במקום מכלול מורכב יותר .דו"חות שהגישה
ישיבת 'פורת יוסף' לשלטונות המנדט בשנים  1935ו– 1936מלמדים על המבנה
המוסדי המרובע של הישיבה שהתגבש בעשור הראשון לקיומה( .א) בישיבת
החכמים' ,ישיבת פורת יוסף' בלשון הדו"ח ,למדו תלמידי חכמים קבועים גמרא,
טורים ,שאלות ותשובות וחידושים על התלמוד .הלומדים היו רבנים 'שקיבלו
סמיכות רבנות מלאה ורבנים אחדים שגמרו את חוק לימודיהם בישיבת פורת
יוסף גופא והם ממשיכים את לימודיהם ומשתלמים בידיעותיהם בישיבה
זו' 32.עם אלה נמנו מלמדים בישיבה כמו אברהם רפול (נפטר  ,)1992יוסף
שרבני ומשה עדס( 33.ב) בישיבת המקובלים' ,ישיבת עוז והדר' בלשון הדו"ח,
למדו והתפללו עשרה תלמידי חכמים ספרדים מבוגרים 34.עם הלומדים נמנו
35
הרב עובדיה הדאיה ( ,)1969-1889שפעל גם בישיבת המקובלים 'בית אל',
הרב בן–ציון מרדכי חזן ( ,)1952-1840הרב אפרים כהן ( )1995-1885והרב
אליהו עבוד( 36.ג) ישיבת תלמידים ,שכונתה 'בית המדרש חיי אברהם' ,נועדה
לשמש 'תלמידים נצרכים' ,והדו"ח מעיד כי נבחרו בקפידה רבה 37.מזיכרונות
אותה תקופה אנו למדים כי עם אלה נמנו גם בני משפחות המורים והלומדים
39
המבוגרים בישיבה 38.בשנת  1935למדו ב'חיי אברהם' שבעים תלמידים,
אחדים מהם קיבלו תמיכה חודשית ,וגיל הלומדים היה משש עד עשרים שנה.
(ד) עוד פעל ב'מדרש פורת יוסף' בית הכשרה לרבנות ומקצועות קודש ,שלא
ניתן לו שם משלו .למדו בו עשרה תלמידי חכמים ,שנועדו להיות 'רבנים,
מורי הוראה ,דיינים ,שוחטים וכול'' ,והם קיבלו קצבה חודשית 40.לשבעה
עשר מתלמידי החכמים שנבחרו לשמש מורים בישיבה הוקמו דירות למגורים,
ושכרם שולם מתקציב הישיבה 41.נוסף על כך תמכה הישיבה במקצת הלומדים,
מהם מבוגרים וצעירים שפקדו מפעם לפעם את הישיבה .חלק מהתלמידים

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
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גאון ,א ,עמ' .147
דין וחשבון תרצ"ה ,עמ' .8
שם.
דין וחשבון תרצ"ו ,עמ'  .8על ישיבת 'עוז והדר' ומקומה בשדה
ישיבות המקובלים בירושלים ראו :מאיר ,עמ' .48 -39
על שיטתו בקבלה ראו :גארב.
מוצפי ,עמ' עו-עז.
דין וחשבון תרצ"ה ,עמ' .5
ולך ,עמ' .147
דין וחשבון תרצ"ה ,עמ' .6
שם.
שם ,עמ' .5 -4
נסים ליאון  /ישיבת פורת יוסף

הקבועים בישיבה קיבלו מלגה מטעמה 42.מחקרו של מילס מלמד כי רבנים,
ובהם בעלי הלכה ידועים ,הצטרפו לישיבה לא בהכרח ממניעים אידאולוגיים
או דתיים; לא פעם עשו זאת ממניעים כלכליים ,שכן הם השתייכו לעילית
משנה רבנית שחיפשה פרנסה בסביבה שמשאביה הלכו והצטמצמו 43.אישוש
לדבר אפשר למצוא במחקרו של יונתן מאיר ,שהראה שישיבת המקובלים 'עוז
והדר' ,שהייתה מסונפת לישיבה 'פורת יוסף' ,קלטה בשנות השלושים רבנים
44
ותלמידי חכמים שביקשו את התמיכה הנדיבה של הישיבה.
 ' .2פ ו ר ת י ו ס ף ' כ י ש י ב ה ס פ ר ד י ת

במחקרים העוסקים בתולדות תנועת הישיבות נהוג להבחין בין ישיבות
ספרדיות לאשכנזיות .החוקרים מבחינים בין ישיבות שהוקמו במרכזים
התורניים בארצות האסלאם לבין אלה שהוקמו במרכזים התורניים בארצות
מרכז אירופה ומזרחה .טענה מוכרת במחקר ההיסטורי היא שהמרכזים
שבכל אחד מהמרחבים התרבותיים הללו פיתחו בתקופות שונות דגם ייחודי
של מסגרות לימוד תורניות וכן סגנון לימוד ,יחסי סמכות ,מנהגים וספרות
משלהם 45.בכל הנוגע לענייני במאמר זה יש לציין כי מלכתחילה ,טרם העלייה
הגדולה מארצות האסלאם בשנות החמישים של המאה העשרים ,מילת השיוך
'ספרדי' לא רק ציינה שיטת לימוד או דגם של מוסד ,אלא שימשה להגדרתם של
קבוצות דוברי הלדינו ויוצאי ארצות ערב וצפון אפריקה ,וכדי להבחין בינם
46
לבין יוצאי אירופה ,ה'אשכנזים'.
'מדרש פורת יוסף' ,בדומה לישיבת 'תפארת ירושלים' ,לא הציג עצמו
כשייך לקבוצה עדתית צרה זו או אחרת .ראשי ישיבת 'פורת יוסף' תיארו אותה
כישיבה 'הכי גדולה ביהדות הספרדית ,לא בלבד בארץ אלא אף בכל המזרח
ואולי בכל העולם כולו' 47.חזון הישיבה ,כפי שנכתב בדו"חות לממשלת המנדט
הבריטי ,מלמד כי אחת השאיפות הייתה להפוך אותה 'לתלפיות ללימוד תורה,
42
43

44
45
46

47

דין וחשבון תרצ"ה; יפת.
מילס ,עמ'  .25 -24על חשיבות המבנה הכלכלי בעיצוב
הזהויות הדתיות בירושלים בפרט ובחברה הדתית השמרנית
בכלל ראו :פרידמן ,חברה במשבר; וכן ראו :קפלן.
מאיר ,עמ'  ,40 -39במיוחד הערה .83
ראו להבחנה זו למשל :ברויאר ,אוהלי תורה ,עמ' ;44 -32
גרוסמן.
על הבחנות אלו מנקודת המבט של אנשי התקופה ראו:
אלישר .לסקירה מחקרית אקדמית של קבוצות אלו ראו :כ"ץ;
שרעבי ,התבדלות.
דין וחשבון תרצ"ה ,עמ' .6
פעמים ( 135תשע"ג)
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כעץ שתול על פלגי מים אשר שורשיו חודרים עמוק באדמת תרבות עמנו
אשר מפירותיו ייהנו כל אחב"י [אחינו בית ישראל] באשר הם' 48.אולם ישיבת
'פורת יוסף' התבססה על חיבור בין שני מוסדות לימוד עדתיים .לא ברור אם
הם היו על טהרת המוצא העדתי ,אך ברור שהם הוקמו כמוסדות שזוהו בצורה
פורמלית עם אחת מקבוצות המוצא המזרחיות .המוסד האחד היה בית המדרש
'שושנים לדוד' לעדת יוצאי בבל (עיראק) ,שהוקם בשנת  ,1908וששכן בשכונת
בית–ישראל 49,והמוסד האחר היה בית המדרש 'אוהל מועד' של העדה החלבית,
50
ששכן בשכונת הבוכארים בירושלים ,ושזכה למימונה של העדה הבוכארית.
מבחינה היסטורית החיבור בין מוסדות אלה כמו המשיך את הקשר רב השנים
שהתפתח כבר במאה השמונה עשרה ולאורך המאה התשע–עשרה בין חכמי
בגדאד ואגפיה לבין הרבנים ותלמידי החכמים בחלב 51.הישיבה החדשה
שהוקמה המשיכה קשר זה ואת יחסי הגומלין התורניים בין שתי הערים הללו.
היסוד החלבי–הבבלי בלט בישיבה .לראש הישיבה מונה בתחילה הרב
רפאל שלמה לניאדו ,מחכמי העדה החלבית בירושלים ,והוא נשא בתפקיד
עד מותו ,כשנה לאחר הקמת הישיבה .אחריו נקבע לראש הישיבה הרב עזרא
עטיה ( ,)1970-1887חכם ממוצא חלבי אף הוא ,שהשתלב בגיל עשרים בבית
המדרש 'אוהל מועד' של העדה החלבית 52.עטיה עמד בראש ישיבת 'פורת
יוסף' יותר מארבעים שנה ,תקופה ארוכה שבה היה לאישיות מוערכת בקרב
מורי הישיבה ותלמידיה 53.בין המורים והלומדים המבוגרים בישיבה בלטו גם
תלמידי חכמים יוצאי העדה החלבית והעדה הבבלית ,ובהם יוסף ידיד הלוי
( ,)1930-1867נתן סאלם (נפטר  )1976ואפרים כהן ( .)1955-1885לצדם
שימשו רבנים יוצאי העדות המערביות ,למשל הרב עמרם אבורביע (-1892
 )1967ואהרון אבוטבול 54.מעניין לציין בהקשר זה כי תצלום רשימת תלמידים
מלמד שבכיתה אחת רוכזו יוצאי חלב ובגדאד ומעט יוצאי עדות אחרות,
ובכיתה האחרת רוכזו יוצאי יתר עדות המזרח  -מערביים ,כורדים ופרסים ,אך
48
49
50
51
52

53
54
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שם.
תדהר ,יא ,עמ'  ;3843בצלאל ,עמ' .75
בצלאל ,עמ' .78
הראל ,עמ'  ;38 -27רגב.
לחיבור הגיוגרפי העוסק בדמותו של הרב עזרא עטיה ,ואשר
תופס מקום בולט בשיח החרדי המזרחי בן זמננו ראו :פאר.
דמותו הייתה מקור לחיבור הגיוגרפי נוסף ,חדש יותר ,שיצא
לפני כשנתיים .ראו :עטיה.
מוצפי; פאר; עטיה.
על החלוקה העדתית בירושלים ראו :גאון ,א ,עמ'  .156על
ספרדיות כזהות אתנית ראו :בנבסה ורודריג; סטילמן.
נסים ליאון  /ישיבת פורת יוסף

ללא חלבים ובגדאדים 55.יחסי הגומלין היום יומיים במרחב הלימוד ,הארוחות
המשותפות ,המתחם הסגור והנבדל משהו של הישיבה ,הכיתות הקטנות
והמגע הבלתי אמצעי בין מורים לתלמידיהם ובין תלמידי החכמים שהסתופפו
בישיבה  -כל אלה יצרו בסופו של דבר תנאים לחיבור בין–עדתי .חיבור זה בא
לידי ביטוי באתוס מוסדי משותף ובאופן קונקרטי יותר בקשרי נישואין שחצו
את הגבולות העדתיים הצרים.
 .3ה ח י ד ו ש ה ה י ס ט ו ר י ש ב י ש י ב ת ' פ ו ר ת י ו ס ף '

לכאורה הייתה 'פורת יוסף' עוד ישיבה בעלת זיקה חלבית ובגדאדית בירושלים,
ובכל זאת בלטה בסביבתה .מה היה עיקר חידושה של הישיבה ,לפחות ביחס
לבתי מדרש עדתיים מזרחיים או ספרדיים שקדמו לה? דומה כי היו ב'פורת
יוסף' שני חידושים מרכזיים .ראשית ,הישיבה שימשה בשנות העשרים,
השלושים והארבעים מעין בית לחוגים פרוטו–חרדיים ביהדות המזרחית,
שהלכו ואימצו את האידאולוגיה של חוגי החרדיות האשכנזית .שנית ,הישיבה
טיפחה יחסי גומלין עם פזורת הקהילות הספרדיות החדשות במזרח אסיה,
באירופה ובאמריקה .בלשון סוציולוגית אפשר לומר כי 'פורת יוסף' נטלה חלק
בפיתוח חלופת זהות חדשה למהגרים יהודים מהמזרח ,חלופה שאפשר לכנותה
עדתיות ספרדית טרנס–לאומית.
ה מ ג מ ה ה פ ר ו ט ו –ח ר ד י ת ב ח י י ה י ש י ב ה

היסוד הפרוטו–חרדי ניכר ב'פורת יוסף' בראש ובראשונה בנסיגה ממגמת
המודרניזציה של ישיבת 'תפארת ירושלים' ,ששילבה כבר בסוף המאה התשע
עשרה בין מסורת להשכלה .הישיבה החדשה נטתה ללימוד התורה הטוטלי
והמסוגר בנוסח שרווח בחוגי 'היישוב הישן' האשכנזי .ניסיונות לשילוב לימודי
חול בישיבה לא הצליחו לאורך זמן .הרב עובדיה יוסף ,תלמיד הישיבה בראשית
דרכה ,תיאר באחת מתשובותיו לימודי חשבון ועברית בישיבת 'פורת יוסף'
בהסכמת ראש הישיבה חכם עזרא עטיה ,אולם מקומם של לימודים אלה הלך
56
והצטמצם ,ולרוב לימדו אותם מורים שלא הוכשרו ללמד מקצועות אלה.
לעומת זאת בישיבת 'שערי ציון' ,שהקים הרב בן–ציון מאיר חי עוזיאל (-1880
57
 )1953בשנת  ,1940שולבו לימודי חול על ידי מורים מקצועיים מומחים.

 55ולך ,עמ' .73
 56יוסף ,יביע אומר ,ז ,אורח חיים ,סי' כא.
 57ברויאר ,שורשיה ההיסטוריים ,עמ .141 ,136
פעמים ( 135תשע"ג)
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נוסף על כך אפשרה 'פורת יוסף' את קיומו של דפוס תלמיד חכם צעיר
המוכר יותר מעולם הישיבות החרדי אשכנזי  -האברך בן התורה הממשיך ללמוד
בישיבה גם בתום הכשרתו .לדוגמה לדברי גילה אמיתי ,בתו של הרב חיים
דוד הלוי ( ,)1998-1924מתלמידי הישיבה בשנות הארבעים ,הבחירה ללמוד
בישיבה עוררה ביקורת ,מפני שהסביבה העדיפה לשלוח ילדים לחינוך מקצועי
או לשלבם בעולם העבודה 58.משהו מהחידוש הזה וחוסר הבנתו בציבור עדות
המזרח בירושלים בשנות הארבעים נקלט לימים באחד מפרקי ההגיוגרפיה על
הרבנית מרגלית יוסף ,אשתו של הרב עובדיה יוסף .אביה של מרגלית ,אברהם
פטאל ,לא מיהר לתת את בתו לעובדיה ,מחשש לפרנסתו של תלמיד הישיבה
הצעיר ,שנדמה כמבקש להמשיך ללמוד בדומה לאברכים האשכנזים 59.לימוד
תורה לשיטתו של פטאל היה עניינם של תלמידי חכמים מבוגרים או רבנים
ידועי שם ,שצמחו מתוך שושלות העילית הרבניות המבוססות ,ודפוס האברכים
לא תאם לשיטתו את הסדר החברתי הנכון .ההיסוס הזה מזכיר את המבוכה
מצד עיתונאי העיתון העדתי 'הד המזרח' שכתב באותה עת כי
אמנם יפה עשתה הנהלת הישיבה בהקציבה תמיכות לאחדים מהתלמידים
אך אין זאת תכליתו של תלמיד לבוא ולקבל תמיכה עבור לִמוד תורה.
צעיר הלומד בישיבה הזאת ,אינו יודע מהי תכלית עבודתו ,כי הוא אינו
יודע מתי יסיים חוק לימודיו .דבר זה מביא את התלמיד לעיתים ,לידי
מבוכה .כי אין הוא רואה עצמו מושלם ,ולו אפילו בחלק אחד מן החומר
60
שהוא עוסק בו.
ובכל זאת בשנות ההקמה והתבססות של 'פורת יוסף' לא היו הדברים חד–
משמעיים .מצד אחד התקיימו בישיבה התנאים החומריים והאידאולוגיים
לפיתוחה של חברת לומדים פורשת .מצד אחר הישיבה פעלה לשבץ את בכירי
תלמידיה בתפקידי רבנות בקהילות הספרדיות בארץ–ישראל ומחוצה לה.
כך לדוגמה הרב עובדיה יוסף עצמו מונה לאחר נישואיו לסגן הרב הראשי
בקהיר ,תפקיד ראשון בקריירה ארוכה של רבנות קהילתית .מנגד חברו לספסל
הלימודים בישיבה הרב בן–ציון אבא–שאול ( )1998-1924המשיך ללמוד בין
61
כותלי הישיבה והשתלב בקהילת הלומדים שלה.
58
59
60
61
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אמיתי ,עמ' .385
קציר ,עמ'  .46 -44על חברת הלומדים האשכנזית בתקופה
מוקדמת זו ראו :פרידמן ,על הנסים.
יפת.
על שתי המגמות ראו בפירוט להלן ,בחלקו השלישי של
נסים ליאון  /ישיבת פורת יוסף

היסוד הפרוטו–חרדי בא לידי ביטוי גם ביחס לציונות' .מדרש פורת יוסף'
הלך והתבסס על רקע התעצמותה של התנועה הציונית בארץ–ישראל ,בתקופה
שבה הפכה מגורם שולי במרחב המקומי לגורם ממוסד ובעל משקל ולגיטימציה
מהבריטים ומן העם היהודי בעולם ,לקראת מימוש תביעתה המדינית להקמת
מדינת לאום יהודית 62.בישיבה היו תלמידים ומורים שלא הסתירו את
הסתייגותם מהציונות 63.ספרות ההגיוגרפיה בת זמננו מייחסת לראש הישיבה
הרב עזרא עטיה תמיכה במפלגה החרדית 'אגודת ישראל' ,מתוך דחייתו את
האידאולוגיה הציונית הדתית 64.מזכיר 'ועד העדה הספרדית' יעקב אלעזר כתב
בזיכרונותיו שהרב הראשי הספרדי הרב יעקב מאיר 'חשש מהנטייה הקיצונית
של ישיבת פורת יוסף ולא ראה בעין יפה את הסתגרותם בארבע אמות התורה
65
בלבד בקיצוניות דתית רבה .ולא נתנו ליבם לפן הלאומי של עם ישראל'.
בעיצומה של מלחמת העולם השנייה ,כמה שנים אחרי מותו של הרב מאיר,
חתמו חלק מהתלמידים והמורים בישיבה על מנשר אל יהודי פרס שהתריע
מפני בואם של השליחים הציונים לפרס ותיאר אותם כמי שמבקשים להחליש
את אורח החיים הדתי של יהודי פרס .השליחים תוארו כבהאים ,כלומר כעדת
כופרים במונחיה של התרבות השיעית בפרס 66.נוסף על כך אישים שהיו
מזוהים עם הסתייגות מהציונות ,למשל הרב יהודה צדקה ( ,)1990-1910מילאו
תפקידים בניהולה השוטף של הישיבה; ייתכן שמעמדם בישיבה התחזק מפני
שבגלל עמדתם לא מונו למשרות ציבוריות ברבנות ובהנהגה שעשויות היו
להרחיקם מחיי הישיבה.
לצד ההתנגדות לתנועה הציונית ,שבלטה לנוכח תמורות הזמן ,היו
בישיבה תלמידים ומורים שצידדו בציונות .לדוגמה הרב עובדיה הדאיה,

62
63
64
65
66

המאמר .הרב עובדיה יוסף העיד למשל על חברותם בתקופת
לימודיהם בישיבה באחד ההספדים שנשא על הרב בן–ציון
אבא–שאול' :כשהיינו הולכים ל"פורת יוסף" היינו הולכים
ברגל ...והולכים כל יום ברגל לישיבת פורת יוסף בעיר
העתיקה ...כל הדרך לא פסיק פומיא מגרסתא ,לומדים דף
אחד גמרא בהליכתנו ,ודף אחד בחזרתנו' (תפארת ציון ,עמ'
קד).
דוגמה להשפעת תמורה זו על יחסי הכוח בין התנועה הציונית
ל'יישוב הישן' ראו :פרידמן ,חברה במשבר ,עמ' .138 -133
שרים ,עמ' סא.
שם.
אלעזר ,עמ'  .93ליחסו של הרב יעקב מאיר לציונות ראו :כ"ץ,
עמ' .223 -221
על המנשר ותרגומו מפרסית–יהודית לעברית מודרנית ראו:
שנהב ,עמ' .102
פעמים ( 135תשע"ג)
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ממוריה הבולטים של הישיבה ,החזיק בעמדות ציוניות משיחיות ולא היסס
לדחות בכתב את טענות התאולוגיה החרדית כנגד המעשה הציוני עם הקמתה
של מדינת ישראל 67.מורה נוסף שעשה כן היה הרב עמרם אבורביע 68.עוד
אנו יודעים על תלמידים מובהקים של הישיבה שהיו מזוהים עם הקו הציוני
הדתי ,למשל הרב דוד שלוש (יליד  ,)1920הרב חיים דוד הלוי והרב ציון לוי
( 69.)2008-1923היו אף מתלמידי הישיבה שהתגייסו למחתרות ציוניות בשנים
שלפני הקמת המדינה 70,ובראשית שנות החמישים הצטרפו מספר תלמידים
ובוגרים של הישיבה ,בהם הרב מרדכי אליהו ( ,)2010-1929למחתרת קנאית
שביקשה לעצב את פניה הדתיים של המדינה הצעירים 71.יתרה מזו ,הלשון
שבה פנו מחברי הדו"ח על הישיבה אל מוסדות המנדט הבריטי בשנת 1935
קרובה לרטוריקה הציונית הגאולתית' :עיר קדשינו ירושלים שמה מאז ומקדם
אבן ּפִנה לכל אחינו בני ישראל ...מי שלא יכול לעלות בעצמו לציון נדב
מהונו ומאונו לכך ,וכה נוסד הישוב בארץ ,ההולך ומגביר חיילים לשמחתנו
בזמן הזה' 72.נשיא הישיבה בשנות השלושים ,הרב מאיר ,יחסו אל הציונות
היה מורכב ,אך לא הגיע לכדי התנגדות קנאית .בשנות הארבעים היה נשיא
הישיבה הראשון לציון הרב בן–ציון עוזיאל ,שנודע בתמיכתו ברעיון ובמעשה
73
של התנועה הציונית.
העמדה הציונית יכולה להיות מוסברת מתוך תיאורם של עדות המזרח
והספרדים בארץ–ישראל המנדטורית כמי שהחזיקו בעמדה ציונית שההיסטוריון
אלון גל הגדירה גאולתית 74.הסוציולוג משה ליסק טען כי עימותים בין
הספרדים ועדות המזרח לציונות נוצרו לא בהכרח בגלל קשיים תאולוגיים
או אידאולוגיים כי אם בעיקר בגלל קשיים חברתיים 75.מגמות ההיבדלות
בקבוצות הספרדים ועדות המזרח נבעו לטענתו מתפיסות מסורתיות ,ולא
מתפיסות אידאולוגיות כבמקרה של החרדים האשכנזים 76.תלמידתו מלכה
67
68
69
70
71
72
73
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75
76
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הדאיה ,ה ,עמ' .4
אבורביע.
זוהר ,ערכים.
ריאיון עם עזרא ברנע 5 ,ביולי  ;2009ריאיון עם הרב שלום
כהן 15 ,בפברואר .2009
פרשה זו זקוקה למחקר נפרד .לפרטים ראשוניים בעניין ראו:
שפרינצק ,עמ' .36 -33
דו"ח הישיבה תרצ"ה ,עמ' .3
לאו; זוהר ,אחריות.
גל.
ליסק; השוו :בצלאל.
ליסק.
נסים ליאון  /ישיבת פורת יוסף

כ"ץ הראתה שלצד ביטויי ביקורת בחוגי הספרדים ועדות המזרח כלפי התנועה
הציונית הייתה גם אהדה לא מעטה ,כבמקרה של הרב יעקב מאיר ובוודאי
במקרה של הרב בן–ציון עוזיאל ,ששניהם היו כאמור נשיאי הישיבה 77.עם זאת
אין לטשטש את הגישה האנטי–ציונית בישיבה ,ובפרט מפני שהקולות האנטי–
ציוניים שנשמעו מתוך הישיבה או בסביבתה החברתית לא נתפסו בהכרח
בגדר סטייה ,ולמעשה הם מצאו מקום נוח בין כותלי הישיבה .לימים גברה
עצמתם של קולות אלה ,ועם התחזקות השפעת הכוחות החרדיים האשכנזיים
הם היו למרכיב חשוב בנרטיב שהציג את הישיבה כמתרס אנטי–ציוני בתולדות
78
החוגים החרדיים מזרחיים.
היסודות הפרוטו–חרדיים ב'פורת יוסף' חיזקו את דימויה השולי של הישיבה
ביחס ליישוב היהודי המתחדש בארץ–ישראל ,וכל זה בסביבה שממילא נתפסה
כפריפריאלית בעיני היישוב היהודי המתחדש .זו נקודה חשובה .היא יכולה
להסביר במשהו את אי ההתייחסות אל הישיבה במחקר האקדמי  -כלומר
במרכז  -עד ימי הקמת ש"ס .הקמת ישיבת 'פורת יוסף' לא הייתה אירוע שנגע
לקבוצה מרכזית בתולדות היישוב העברי המתחדש בארץ–ישראל ,אלא אירוע
שנגע בעיקרו דווקא לקבוצה שהלכה והתרחקה מהמרכז ,איבדה את כוחה
הפוליטי והדמוגרפי ,והקימה מוסד שבמידה רבה נגד את המגמות ההיסטוריות
79
הן ב'יישוב החדש' והן ב'יישוב הישן' הספרדי בארץ–ישראל באותה עת.
ישיבה של הפזורה היהודית הספרדית

בהקמת הישיבה ובניהולה בפועל היו מעורבים הרב בן–ציון מרדכי חזן ,מראשי
ישיבת 'שושנים לדוד' ומנאמניו של הרב יוסף חיים מבגדאד ,וכן הרב נסים נחום
( .)1927-1862לאחר מותו של הרב נחום בשנת  1927תפס הרב חזן את מקומו

 77כ"ץ.
 78על קולות אלה ראו :בראון ,חכמי המזרח .ועל ההיבט הנרטיבי
ראו :זוהר ,האורתודוקסייה.
 79לדוגמה במישור הדמוגרפי ההגירה הגדולה של יוצאי מזרח
אירופה ,שהחלה עם העלייה השלישית ,הפכה את עדות
המזרח ממיעוט גדול בשנת  40( 1919אחוז מהאוכלוסייה
היהודית) למיעוט קטן בשנת  25( 1948אחוז מהאוכלוסייה
היהודית) .במישור הפוליטי איבד מוסד החכם באשי את
יוקרתו עם הקמת הרבנות הראשית והפיצול בין רב ראשי
אשכנזי לרב ראשי ספרדי ולנוכח אדישותם ולעתים עוינותם
של גופים שונים ב'יישוב החדש' כלפי מוסד הרבנות .על שני
היבטים אלו ראו בהרחבה :ליסק.
פעמים ( 135תשע"ג)
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בניהול הישיבה 80.ועד הישיבה הורכב מחמישה אישים .לנשיא הישיבה מונה
הראשון לציון הרב יעקב מאיר ,ולצדו היו חברים בוועד הרב נסים אלישר
( ,)1934-1852בנו של הראשון לציון יעקב שאול אלישר (המכונה יש"א ברכה);
הרב בן–ציון חזן; הסוחר החלבי אליהו שמאע ( ,)1933-1841שעשה הון בדרום
אמריקה; 81הסוחר יליד בוכארה משה (משיח) ברוכוף ( 82.)1946-1876הרכב
הנהגת הישיבה בראשית דרכה נראה כמחבר בין בכירי 'ועד העדה הספרדית'
לבין בני העדות המזרחיות ,ובין רבנים ואנשי מוסדות הרבנות לבין סוחרים
בולטים ואנשי מעשה מהעדות המזרחיות .אולם הישיבה סימנה את תחילת
מגמת המעורבות של העיליות הרבניות העדתיות המזרחיות בעיצוב חייהם
של הספרדים שומרי המסורת והמצוות במציאות הארץ–ישראלית ומחוצה
לה 83.ב'פורת יוסף' החלה החלופה הספרדית הוותיקה ,ה'ממלכתית' ,המתונה,
שיוצגה על ידי 'ועד העדה הספרדית' ומוסד הראשון לציון ,לפנות את מקומה
אט אט לחלופה ספרדית חדשה ,נבדלת יותר ,אדוקה יותר וקנאית יותר .חלופה
חדשה זו שאבה את הלגיטימציה שלה ,למעשה את עצמאותה ,לא רק ממקורות
בזירה הארץ–ישראלית או בקהילות המוצא ,אלא באמצעות הקשר שקיימה עם
קהילות הפזורה היהודית הספרדית החדשה והמבוססת במזרח אסיה ,אמריקה
ואירופה .הקשר עם הפזורה הספרדית ברחבי העולם הוא למעשה עד עצם היום
הזה יסוד חיוני לקיומו של עולם הישיבות הספרדיות ,ובהן כמובן 'פורת יוסף'.
היה זה חידוש ,שכן עד הקמתה של ישיבת 'פורת יוסף' היו פניהן של הישיבות
המזרחיות בארץ–ישראל מופנות אל קהילות היהודים בארצות האסלאם ופחות
אל העולם החדש' 84.פורת יוסף' פנתה אל הקהילות החדשות הללו ,בדגש על
דרום יבשת אמריקה ,וככל הנראה לא תמיד בהדרכת 'ועד העדה הספרדית'
ומתוך מחויבות אליו ,אלא מתוך גישה עצמאית שהציבה במרכז את האינטרס
של הישיבה .גישה זו הולידה לאורך זמן מתחים בין הישיבה לבין גופים ותיקים
85
בהנהגת הספרדים ועדות המזרח בארץ–ישראל.
ראשי ישיבת 'פורת יוסף' שמרו לאורך שנים על הקשר עם משפחת המקדיש,
יוסף אברהם שלום ,ולדוגמה הקפידו לקיים בישיבה מדי שנה טקס אזכרה
לציון יום פטירתו ,והשתתפו בו רבנים ספרדים בולטים מתוך הישיבה ומחוצה
80
81
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מילס ,עמ' .29
תדהר ,ב ,עמ' .579
שם ,עמ' .728 -727
אלעזר ,עמ' .94
בצלאל ,עמ' .118-112
על ההתייחסות המועטה של ועד העדה הספרדית אל
הישיבה ראו :מילס ,עמ' .3
נסים ליאון  /ישיבת פורת יוסף

לה וכן משפחת המקדיש 86.בשנת  1925גייס ועד הישיבה גם את הסוחר הבבלי
סלימאן דוד ששון מלונדון למימון הישיבה והלימודים בה 87.אולם במשך
השנים הרחיבו ראשי הישיבה את הקשר לתורמים נוספים מן הפזורה היהודית
הספרדית באירופה ,מזרח אסיה ואמריקה ,כמו משפחת נסים גאון ומשפחת
ספרא .כך בנתה עצמה 'פורת יוסף' לא רק כמוסד ישיבתי ספרדי ארץ–ישראלי
אלא גם כישיבה ספרדית מרכזית המחוברת אל מוקדי הפזורה החדשים של
יהודי ארצות האסלאם.
הקשר הספרדי הטרנס–לאומי שהישיבה הייתה מעורבת בו לא הסתכם
בפילנתרופיה .הישיבה דאגה למינויים של תלמידיה למשרות רבניות בקהילות
יהודיות ספרדיות מבוססות בחו"ל .בעשור הראשון לקיומה של הישיבה בלטו
המינויים של הרב יעקב מרדכי קוגי לדיין בבואנוס–איירס והרב דוד סתון לרב
ראשי ואב בית דין לקהילה הספרדית בבואנוס–איירס; הרב יעקב נחמה מונה
לרבה של הקהילה הספרדית ביוון; והרב יעקב קצין מונה לאב בית דין בקהילה
הספרדית הגדולה בניו–יורק .בסוף שנות הארבעים מונה הרב עובדיה יוסף
לסגן הרב הראשי בקהיר .בשנות החמישים בלט מינויו של תלמיד הישיבה
הרב ציון לוי לרבה של הקהילה היהודית בפנמה ,תפקיד שנשא עשרות שנים,
ושהפך אותו לדמות בולטת ביהדות הספרדית באמריקה הלטינית; באותה עת
מונה תלמיד הישיבה הרב דוד שארבני לרב ראשי בבוגוטה שבקולומביה;
תלמיד אחר ,הרב רפאל נדאף ,מונה לרב בקהילה היהודית בקובה; הרב
ברוך בן–חיים מונה לרב קהילה בניו–יורק; והרב שלמה כהן מונה לרב קהילה
בראצ'סטר במדינת ניו–יורק בארצות–הברית 88.רבנים אלה הפכו למעשה למעין
סוכנים של הישיבה מעבר לים ולעוגני תמיכה שלה בחוגי החרדיות המזרחית
שצמחו לימים מתוכה .הקשר הפך למשמעותי עד מאוד עם ההגירה הגדולה
של יהודים מארצות האסלאם ליעדים חדשים באירופה ,ארצות–הברית ודרום
אמריקה והתרחבות הפזורה הספרדית.
אם כן למרות שוליותה של 'פורת יוסף' ,לפחות ביחס ליישוב היהודי
המתחדש בארץ–ישראל ,היא הייתה לגורם בולט במרכזים היהודיים הספרדיים
החדשים בחו"ל .במעמדה כישיבת פזורה הייתה 'פורת יוסף' מקור השראה
לישיבות שהוקמו בעקבותיה ,כדוגמת 'שערי ציון' ,והן ראו להן מטרה להתחבר
כמוה אל קהילות הפזורה הספרדית החדשות של יוצאי ארצות האסלאם מעבר
לים .בכך הפכה ישיבת 'פורת יוסף' מעוד ישיבה עדתית המשרתת את הקהל
 86שרים ,עמ' קכ-קכא.
 87ולך ,עמ'  ;102דין וחשבון תרצ"ה.
 88ולך ,עמ' .102
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המקומי לישיבה ספרדית המסמנת מרחב זהות ספרדי חדש ,מרחב עתיר נכסים
וכוח הפרוׂש במספר מוקדי פזורה .ייתכן שהדבר סייע לישיבה לראות עצמה -
בדומה למגמות באוניברסיטה העברית באותן השנים  -כגוף שמעל המפעל
89
הלאומי המקומי ,כלומר כמרכז תרבותי דתי חלופי למגמות שביישוב העברי.
שני המרכיבים הללו ,המקומי והפזורתי ,סייעו לישיבה להתמודד עם המשבר
העמוק שאליו נקלעה במלחמת העצמאות.
ב .חורבן ושיקום
כיבוש ירושלים העתיקה בידי הלגיון הירדני במלחמת העצמאות הביא לחורבן
בניין 'מדרש פורת יוסף' .הייתה זו מכה קשה לישיבה הן מבחינה חומרית והן
מבחינה תרבותית .החורבן לא רק הוביל לפיזורה של הישיבה ,הוא גם כילה
90
את אוצר הספרים הייחודי שלה ,ובו כתבי–יד תורניים של חלק ממוריה.
תלמידי הישיבה הגדולה והאברכים פוזרו בין בתי כנסת בשכונת הבוכארים
בירושלים 91.למעשה לא הייתה זו הפעם הראשונה שבה התפזרה הישיבה.
במאורעות תרצ"ו-תרצ"ט ( ,)1939-1936ימי המרד הערבי במנדט הבריטי,
התפנתה לפרקים הישיבה אל בתי כנסת בירושלים שמחוץ לחומות העיר
העתיקה .התלמידים המשיכו ללמוד בין כותלי בתי כנסת ספרדיים ,בתחילה
בבתי כנסת מקומיים קטנים כ'סילוורה' ו'דבח' ובהמשך באופן קבוע יותר בבתי
92
כנסת עדתיים ,כ'צופיוף' ,מניינים שהיו פזורים בשכונת הבוכארים.
לאחר המלחמה מצאו מנהלי הישיבה ובראשם הרב עזרא שרים (-1895
 )1962מבנה זמני לישיבה בשכונת קטמון ,שיושבו בה עולים חדשים קשי
יום 93.במקום הוקמו תלמוד תורה ופנימייה ,והונחה תשתית להרחבת הצד
החינוכי בישיבה ,קרי בית המדרש 'חיי אברהם' במתכונת הישיבה בעיר
העתיקה .למעשה הפכה הישיבה ממכלול שבמרכזו מדרש חכמים (לימודי
תלמוד וקבלה) ,ולצדו ישיבה חינוכית ומוסד הכשרה לכלי קודש ,למכלול
חדש שבמרכזו ישיבה חינוכית לצעירים ולמבוגרים ,ולצדה מוסדות להכשרת
רבנים ומורי הוראה .משמעות השינוי הייתה המשך מגמת ההתאמה לדגם
החרדיות האשכנזית ועמה הדילמה היסודית :עם הפנים לקהילה או עם הפנים
אל חברת הלומדים?
89
90
91
92
93
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השוו :כהן ,ההר והגבעה ,עמ' .61 -19
מוצפי ,עמ' עז.
שרים ,עמ' קיח.
אליהו ,שרים; ולך ,עמ' .169 ,114
אליהו ,שרים.
נסים ליאון  /ישיבת פורת יוסף

ג'ון פיליפס ,פיצוץ ישיבת 'פורת יוסף' בעיר העתיקה בירושלים ,1948 ,תצלום באדיבות
אימג'בנק ישראל GettyImages, Time and Life Pictures /
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94

בחנוכה  1957הונחה אבן הפינה לישיבה החדשה בשכונת גאולה בירושלים.
הבנייה התקדמה בעצלתיים ,וקשיי מימון עיכבו את השלמת הבניין .אולם
הנהלת הישיבה השתמשה בבניין החדש בעודו בנוי למחצה .חלקים שהושלמו,
כחדר האוכל וחדר הלימוד הגדול ,החלו לשמש את התלמידים 95.באותה עת
שימשו מוסדות הישיבה בעיקר כמוסדות חינוך אקסטרניים לתושבי ירושלים,
רובם משכונות בית–ישראל והבוכארים .על אלה נוספו עולים חדשים מארצות
המזרח שהתגוררו ברחבי הארץ .מי מהם שביקש ללמוד בתנאי פנימייה נאלץ
להשתכן במבנים רעועים בסמוך לשוק מחנה–יהודה ולקיים עצמו באמצעי
מחיה דלים 96.מבנה הקבע הושלם בשנת  .1964בפרסום רשמי של הישיבה
חגגו את השלמת המקום במילים אלה' :בנינה החדש של הישיבה הוקם במרכז
העיר ,כשהוא מוקף סביבה דתית שוחרת תורה ,מתרומם ונישא בכיפתו היפה
וההדורה ,על פני ירושלים החדשה .הבניין בצורתו החיצונית ומראה הישיבה
בחיצונה הפנימי מעוררים שמחה ועידוד ,בלב כל שוחרי התורה' 97.המבנה
החדש התהדר בכיפת אבן גדולה ,דומה לזו שהייתה מעל המבנה שחרב בעיר
העתיקה .בין כותלי המבנה החדש חודשה ספריית הישיבה ,והושבה הפעילות
התורנית והלימודית הסדירה .בתחום המבנה הוקם מחדש בית הוראה שהסמיך
לרבנות ולדיינות.
השיקום לא היה האתגר היחיד שעמו התמודדה הישיבה .אתגר נוסף היה
התחרות עם י ָזמות חדשות להקמת ישיבות חינוכיות ספרדיות ,מהן בדמותה
שלה ומהן בדמות ישיבת 'תפארת ירושלים' .הבעיה לא הייתה רק בגיוס
תלמידים אלא גם במה שנתן למעשה לישיבה את עיקר כוחה  -הקשר עם
התורמים והקהילות הספרדיות בחו"ל .דומה כי עם הקמת ישיבות חדשות
ברור היה שאף הן תבקשנה קשר עם הקהילות הספרדיות העשירות בחו"ל,
וש'פורת יוסף' כבר לא תהיה שחקן בודד או בולט במגרש זה.
עם מקימי הישיבות הספרדיות החדשות נמנו תלמידים של ישיבת 'פורת
יוסף' .לדוגמה הרב אליהו שרים ( )2002-1920והרב שלמה בן–שמעון הקימו
בחורף  1961בדרום העיר תל–אביב ,ברחוב זבולון ,מעל בית הכנסת הספרדי
הגדול 'אליהו הנביא' ,סניף של הישיבה 98.ישיבת 'פורת יוסף  -תל–אביב'
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ולך ,עמ' .142
שם.
מוצפי ,עמ' עח; השוו :ניר ,עמ' .53 -52
הישיבה המרכזית.
שרים.
נסים ליאון  /ישיבת פורת יוסף

פעלה בשם זה מספר שנים 99.לאחר שהתגלעו חילוקי דעות בין ועד הישיבה
בתל–אביב להנהלת הישיבה בירושלים פנה הסניף התל–אביבי לדרך עצמאית
והפך בשנת  1968למוסד חינוך ישיבתי עצמאי וגדול בשם 'ישיבת תורה
והוראה פורת יוסף' 100.בסוף שנות השבעים הוקם משכן הקבע של מוסדות
'תורה והוראה' בשכונת יד–אליהו .אלה כללו גני ילדים ,ישיבה קטנה שלמדו
בה גם לימודי חול ,ישיבה גדולה ובית מדרש מיוחד להכשרת רבנים .מוסדות
אלה מומנו ,בדומה לישיבת 'פורת יוסף' ,על ידי קואליציה שחיברה בין מקורות
בקהילות העולים החדשים מארצות האסלאם לבין מקורות באצולת הממון של
הקהילות הספרדיות בחו"ל .איש הממון נסים גאון תרם חלק גדול ממבנה
הישיבה 'תורה והוראה'.
גם ישיבת 'מתיבתא' ,מוסד תורני ספרדי שחודש בשנות השישים ,התחרתה
ב'פורת יוסף' .בשנת  1964הוקמו ב'מתיבתא' מספר מסגרות ישיבה פעילות.
תכנית 'מתיבתא' כללה שלושה שלבים :בשלב הראשון לימודים ארבע שנים
בישיבה תיכונית ,בפיקוח משרד החינוך 101,לשם רכישת השכלה כללית
ותורנית; בשלב השני ,לאחר בחינות הבגרות ,אמורים היו התלמידים להמשיך
את לימודיהם בסמינרים למורים ,והמצטיינים יועדו להמשיך ללמוד בשלב
השלישי בבית המדרש הגבוה לרבנים ב'מתיבתא' 102.האברכים שלמדו לרבנות
בבית המדרש קיבלו תמיכה כספית 103.כשנתיים לאחר הקמתה החליטה
'מתיבתא' להקים גם מכון להכשרת חזנים 104.כבר בשנה השנייה להתחדשותה
נקלעה 'מתיבתא' למשבר .הרב מאיר אליטוב ,ראש הישיבה ומי שהיה מזוהה
עם חידושה ,נהרג בתאונת דרכים בשנת  .1965לאחר מותו עבר תפקיד ראש
99
100

101
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104

תדהר ,יג ,עמ' .4280
לדברי תדהר הסוחר והעסקן אליהו אלגזי הוריש לישיבת
'פורת יוסף' בירושלים מבנה מרפאה בתל–אביב בשם 'עזרת
חולים'' .ביום  6.3.61חתמו חברי ועד "עזרת–חולים" על הסכם
שלפיו עבר כל הבניין בן שתי הקומות והחנויות וכל הרכוש
השייך ל"עזרת חולים" לבעלותה של ישיבת "פורת יוסף"
בירושלים ,בתנאי ש"פורת יוסף" תקים סניף של הישיבה
בבנין "עזרת–חולים" ללומדי תורה בלבד .הודות לפעולתו
זו ,קיים כבר בבניין "עזרת–חולים" סניף ישיבת "פורת יוסף"
בתל–אביב ,שבו לומדים אברכים מוסמכים לרבנות ,הדורשים
בפני קהל בדברי–תורה ומגידים שיעורים בבתי כנסת
בסביבות תל–אביב' (שם).
קול סיני ,מכתב.
קול סיני ,המתיבתא.
קול סיני ,רישום.
קול סיני ,המתיבתא.
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הישיבה לידי הרב עובדיה יוסף ,צעד שהחריף ככל הנראה את המתח עם
ישיבת 'פורת יוסף' ,שגם בה היה מעורב .לצדו של הרב עובדיה יוסף פעל לזמן
קצר הרב יהודה עמיטל ,מאנשי הציונות הדתית 105.ראשי 'מתיבתא' ,בעיקר
אנשי 'ועד העדה הספרדית' ,ראו בה המשך לקו שהובילו ישיבת 'תפארת
ירושלים' בסוף המאה התשע עשרה וישיבת 'שערי ציון' בשנות הארבעים של
המאה העשרים  -מסגרות תורניות ספרדיות ששילבו בין לימוד מתקדם של
מקצועות התלמוד לבין לימודי חול מתקדמים 106.בתחילת שנות השבעים
107
שינתה 'מתיבתא' את שמה ל'מתיבתא הגדולה תפארת ירושלים'.
'מתיבתא' המחודשת הוקמה במידה רבה כדי להתחרות ב'פורת יוסף' .היא
הייתה כפופה ל'ועד העדה הספרדית' ,שיחסיו עם 'פורת יוסף' היו כאמור
מתוחים' 108.מתיבתא' הצליחה לגייס כספים לקיומה מעיזבונות של משפחות
ספרדיות נדיבות ומארגון ה'ג'וינט' 109.ואולם במשך תקופה ארוכה היא דיווחה
בגיליונות כתב–העת 'קול סיני' על קשיים כספיים .דומה שחסרה בה אישיות
רבנית מרכזית שתפעל לקדמה לאורך השנים .הרב עובדיה יוסף ,שקיבל עליו
את ראשות הישיבה לאחר מותו של הרב אליטוב ,פנה בשנת  1968לשלב
חדש בקריירה הרבנית והתמנה לרב הראשי לתל–אביב-יפו .בשנות השבעים
הצטמצמה 'מתיבתא' ולבסוף סגרה את שעריה.
'פורת יוסף'' ,מתיבתא' ומוסדות 'תורה והוראה' לא היו גופי הישיבה היחידים
שלמדו בהם תלמידים ממוצא מזרחי .ההיסטוריון יעקב לופו תיאר במחקריו כיצד
בתוך מספר שנים מתום מלחמת העולם השנייה הועברו מאות ילדים ונערים
יהודים ממרוקו למוסדות חינוך וישיבה ליטאיים באירופה ובארצות–הברית.
'על פי אומדן זעיר' ,קבע לופו' ,הוצאו ממרוקו ללימודים בישיבות הליטאיות
בעשור שבין השנים  1948עד שנת  1958למעלה מ– 4,000תלמידים' 110.תהליך
כזה התנהל גם בישיבות בישראל ,והתלמידים הללו ,שחלקם נעו בין עולם
105
106
107
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110
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רייכנר ,עמ' .69
קול סיני ,בפתיחת.
קול סיני ,רישום .במודעה הודגש כי המדובר 'במסגרת חינוכית
תורתית הנמצא בפיקוח משרד החינוך והתרבות ,בראש הסגל
רמי"ם ואנשי חינוך אקדמאיים ,אשר יכשירו את התלמידים
במשך  4שנים לקראת בחינות הבגרות הממשלתית .ליד
המוסד פנימייה ,מעבד לחימיה [כך!] ופיזיקה ,חדרי הכנת
שיעורים מודרכת ,מטבחים ,בריכות שחיה והתעמלות בליבה
של ירושלים'.
על שורשי המתח וביטוייו ראו :מילס ,עמ' .3
קול סיני ,בפתיחת.
לופו ,עמ' .69
נסים ליאון  /ישיבת פורת יוסף

הישיבות הליטאיות לעולמה של 'פורת יוסף' ובחזרה 111,היוו במשך הזמן
תשתית להתפתחות החוגים הרבניים החרדיים ביהדות המזרחית בת זמננו .בד
בבד עם שילובם של מעט תלמידים ממוצא מזרחי במוסדות אשכנזיים ליטאיים,
הקימו הליטאים מוסדות ישיבה שנועדו לקלוט מזרחים .למשל ישיבת 'נווה
שלום' הייתה מוכרת בשנות החמישים כישיבת 'פוניבז'' לספרדים 112.דוגמה
נוספת היא ישיבת 'שארית יוסף' ,שפנתה אל ציבור עדות המזרח; הישיבה
הוקמה בשנת  1964בבאר–יעקב בידי הרב נסים טולידאנו ,מתלמידי ישיבת
'פוניבז'' ומי שהיה לימים חבר 'מועצת גדולי התורה' שליד המפלגה הליטאית
113
'דגל התורה'.
התוצאה ארוכת הטווח של תהליך זה הייתה שעולם הישיבות הליטאי ההולך
ומתגבש במדינת ישראל היה מצע לצמיחת חברת הלומדים הספרדית ,ומנגד
114
הפכה 'פורת יוסף' לגורם שולי גם בעולם הישיבות של בני עדות המזרח.
הדבר בלט במיוחד לנוכח ההכרה של ראשי ישיבת 'פורת יוסף' בעולם התורה
האשכנזי כקבוצת התייחסות משמעותית .כבר בתחילת הדרך ראו ראשי 'פורת
יוסף' בישיבתם מוסד היכול להתחרות בישיבות האשכנזיות' :אין לישיבתנו
115
להתבייש אפילו לעומת הישיבות האשכנזיות המפוארות והמפורסמות'.
מילת המפתח כאן אינה 'להתבייש' אלא 'אפילו' .משפט זה יותר משהוא מלמד
על 'גאוות יחידה' ,מלמד על יסוד שיתפוס מקום משמעותי בעתיד הרחוק -
ההכרה בעולם הישיבות האשכנזיות כקנה מידה לאיכות הישיבה וממילא
קיבוע מעמדה הנחות של הישיבה ביחס לישיבות האשכנזיות .ביטוי חי לכך
היה בהזמנה של רבנים אשכנזים כמו יחיאל מיכל טיקוצ'ינסקי (,)1955-1870
מנהל ישיבת 'עץ חיים' ,או יחזקאל אברמסקי ( ,)1976-1886מראשי 'ועד
הישיבות' ,להתרשם מתלמידים ומאברכים בישיבה ולבחון אותם ,ובהצגת
הערכותיהם החיוביות כסימן לאיכות המצוינת של הישיבה ותלמידיה .דוגמה
לכך יש בסיפור החוזר על עצמו בגרסאות שונות ובשמות שונים אך עיקרו
אחד  -הרמה המופלגת של תלמידי 'פורת יוסף' ההיסטורית ושל דרכי הלימוד
בה בעיני גדולי התורה החרדים האשכנזים .וזה הסיפור:
111

112
113
114
115

כך לדוגמה הנער אריה דרעי ,עולה חדש ממרוקו בסוף שנות
השישים ,החל את לימודיו במוסדות ליטאיים ,בנערותו למד
מספר שנים בישיבת 'פורת יוסף' ,ומשם עבר לישיבת 'חברון'
הליטאית .ראו :דיין ,עמ' .76 -73
קול סיני ,חפוטא.
בלייך ,עמ' .12
פרידמן ,על הנסים.
דין וחשבון תרצ"ה ,עמ' .6
פעמים ( 135תשע"ג)
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[בחודש] מנחם אב תשכ"ד ביקר בישיבה הגאון המפורסם רבי אליעזר סילבר
זצ"ל ראש ועד הרבנים של ארצות הברית ...במשך שלוש שעות תמימות
נשא שיעור מפולפל ...בשיעורו עבר ממסכת למסכת ,דברי הרמב"ם
והראשונים וטחנם זה בזה .ולפתע הקשה קושיא חמורה בסדר טהרות ,על
אתר רבינו [בן–ציון אבא–שאול] תירץ לו את הקושיא ,הפסיק רבי אליעזר
את שטף דבריו והביט בהשתאות על רבינו .שאל הגר"א סילבר את רבינו,
האם ראית את התשובה כתובה באיזה ספר ,ורבינו השיבו בשלילה ...אמר
אז הגר"א סילבר זצ"ל ,לפני כחמישים שנה שאלתי שאלה זו לגדולי הדור
וביניהם להגאון רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק בעל ה'אור שמח' ,והוא
116
לאחר שהרהר בקושייתי כעשרים דקות השיב לי את מה שענה רבינו.
לפנינו סיפור שתבניתו מוכרת מסיפורי העימות בין חסידים לליטאים .אלא
שהפעם ניצבו משני צדי המתרס נציגי שתי קבוצות אתניות  -מזרחים מול
אשכנזים ,והמזרחים נחשבו נחותים בעיני האשכנזים .נציג האשכנזים בחן את
המזרחים ,עמד על קנקנו של אחד מהם ,ויצא מגדרו כדי לציין בשם טוב את
בית האולפנא שלמד בו .הרב האשכנזי העיד לא רק על רמתו הלמדנית של
הרב בן–ציון אבא–שאול ,שהתמודד בקלות רבה עם כתב חידה תלמודי קשה
הלקוח ממסכת הוריות ,מהקשות שבמסכתות התלמוד .יש ללמוד את הסיפור
מתוך ההקשר החברתי וההיסטורי שבו נכתב והתפרסם .הסיפור נועד לשמש
עדות לרמה הגבוהה של צורת הלימוד בישיבה הספרדית .הרב בן–ציון אבא–
שאול לא נזקק לעשרים דקות כדי לענות לשאלתו של גדול התורה האשכנזי,
הוא ענה 'על אתר' ,כלומר מיד 117.שיטת לימוד התלמוד העיונית שאפיינה את
'פורת יוסף' בתחילת דרכה יכלה לשיטת הפלפול המזוהה עם עולמן של הישיבות
הליטאיות.
בראשית שנות השישים יצאו לאור שני כתבי–עת תורניים מטעם חוגי
הישיבה .בשנת  1960החל להופיע כתב–העת התורני 'משואות :קובץ תורני
לחד"ת [חידושי תורה] בהלכה ובאגדה' בעריכתו של הרב שבתי אטון (-1926
 .)2006הקובץ יוחד לדיון הלכתי ותלמודי בלבד .פורסמו בו שיעורים כלליים
של רבני הישיבה וחידושים של התלמידים וכן מאמרים במוסר .בשנת 1962
החל לצאת לאור כתב–העת 'קול סיני' .כתב–העת יצא בידי מי שהציגו עצמם
בשם 'תנועת נאמני התורה' ,והוא היה מעין שופר של הישיבה :סקר את המתרחש
בה ,עקב אחר התפתחות קהילת הלומדים במקום ,ליווה את ראשיה ,ותיאר
 116מוצפי ,עמ' פג.
 117השוו למקרה של הרב נסים טולידאנו :בלייך ,עמ' .14
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מפעלים שיוצאי הישיבה היו מעורבים בהם' .קול סיני' היה אחד הערוצים
לשיח התלמידים והמורים של ישיבת 'פורת יוסף' .בגיליונותיו אפשר למצוא
לצד השיח התורני של בוגרי הישיבה ומוריה גם חומרי הגיוגרפיה הנוגעים
לרבני הישיבה שהלכו לעולמם .עוד אפשר למצוא בו הדים לעירוב בין קנאות
דתית ללאומיות יהודית בעולמם של תלמידי ישיבת 'פורת יוסף' .ואולם עם
מינויו של הרב עובדיה יוסף לעורך כתב–העת הלך 'קול סיני' והזדהה דווקא עם
המפעל הניסיוני של ישיבת 'מתיבתא'.
אל ישיבת 'פורת יוסף' התקבצו תלמידים רבים מקרב העולים החדשים
מארצות האסלאם ,והיא הוצגה בציבור כמוסד ישיבה ספרדי מוביל 118.תלמידי
הישיבה היו מעורבים במפעלי דרשנות מקומית שפנו הן אל ציבור שומרי
המצוות הוותיק בקהילות יהודי ארצות האסלאם והן אל ציבור העולים החדשים
ממזרח 119.כך למשל תיאר הרב שבתי אטון בכתב–העת 'משואות' את מעורבות
הישיבה -
[ב]הקמת גשר רוחני בין המוני העם מחזיקי התורה ,ובין חובשי בית המדרש
בני–התורה ,ע"י שיגור שליחים–דרשנים לבתי כנסת שונים ברחבי הארץ,
להביא את דבר ה' ולעודד את הצבור ובני הנעורים לתורה וליראה ,ע"י
רעיונות מפרשת השבוע .הרבנים הצעירים בני ישיבתנו שליט"א [שיחיו
לאורך ימים טובים אמן] ,נתקבלו בהתלהבות ובשמחה רבה ,ובכל מקום
ששבתו ,השרו אוירה דקדושה ,והקהל שתה בצמא את דבריהם .עד כה
נשלחו לבתי הכנסת אשר ברחבי תל–אביב רבתי ,לפי בקשת והזמנת גבאי
בתי הכנסת ,ובעזהי"ת [ובעזרת השם יתברך] נרחיב את הפעולה ונבסס
את הרעיון ,להפיץ תורה ויראה ,ממזרח שמש עד מבואו מהולל שם ה'! כי
ברכה רבה תלויה בו לפרט ולכלל לשומעים ולמשמיעים ...יטיבו הרבנים
והגבאים ,בערים הגדולות ובשכונותיה ,במושבים ובמושבות ,בכפרים
ובאחוזות ,אם יתקשרו עם ההנהלה ,לשלוח ת"ח [תלמידי חכמים] דרשנים
120
לעורר את הקהל ובני הנעורים לתוה"ק [לתורתנו הקדושה] ולמצוותיה.
תלמידים ומורים מהישיבה העבירו שיעורי תורה לציבור הרחב 121,וכך יצרו
קשר עם ציבור שידיעותיו התורניות היו רחוקות למדי מעולמם של תלמידי
החכמים המכונסים בישיבה ושוקדים על לימודם .לדוגמה הרב עובדיה יוסף
118
119
120
121

אביחי.
שם.
אטון.
ראו למשל :יוסף ,הליכות עולם ,הקדמה.
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לימד שיעור קבוע בבית הכנסת 'שאול צדקה' ,והרב בן–ציון אבא–שאול לימד
122
שיעור קבוע בבית הכנסת 'אוהל רחל' בירושלים.
תלמידי הישיבה גם השתתפו בניסיונות המחנה הדתי לגייס תלמידים
ותלמידות אל מוסדות החינוך שלהם .לדוגמה בכתב–העת 'קול סיני' פורסם
שלמחרת ראש חודש ניסן תשכ"ד ( ,)1964עם התחלת תקופת בין הזמנים
123
בעולם הישיבות ,פקדו תלמידים מהישיבה את עיירת הגבול שלומי בצפון.
הפוקדים תוארו כ'חלוצי תורה'  -דימוי בלשון כמו–ציונית לעוסקים בהפרחת
שממה .בכתבה אמרו התלמידים שקשיי הדרך ,מזג האוויר ותנאי הלינה
והמחיה הדלים לא העיבו על משימתם להביא את דבר עולם הישיבות אל
ציבור העולים החדשים במקום .בכתבה סופר כי התלמידים התפזרו בבתי
כנסת שונים ,נשאו בהם דרשות תורניות ,ואלה הסתיימו בשירה ובריקודים
עם הציבור' .שמו של בן ישיבה' ,נכתב' ,נשא את דגלו לתפארת בעיירה זו
ובמיוחד בשבת כשכולנו יוצאים עטופי טליתות ברחובות העיר מפני שלא
היה במקום ערוב' 124.מטרת המסע תוארה בסיפא של הכתבה' :הצלחתה של
הפעולה בשלומי רבה מאוד' ,אמרו התלמידים' ,תלמידים רבים רשמנו לישיבות
ותלמידות למוסדות דתיים' 125.לא ברור אם המדובר במוסדות ציוניים דתיים
או חרדיים או במוסדות משני הזרמים ,אם כי החלוקה המגדרית בדבריהם של
התלמידים מחזקת את הרושם שהרישום נועד למוסדות חרדיים ולא למוסדות
ציוניים דתיים או ממלכתיים–דתיים .ברם בוגרי הישיבה השתלבו בשנות
החמישים והשישים לא רק במרחב החיים החרדי אלא גם במרחב החיים הציוני
הדתי ,למשל במוסדות פוליטיים של הציונות הדתית ובבתי ספר ממלכתיים–
דתיים .כך לדוגמה הישיבה דיווחה על קליטת עשרים ואחד מבוגריה כמנהלים
126
או מורים במערכת הממלכתית–דתית.
בשנות שיקומה המשיכה 'פורת יוסף' להיות גורם בולט בהתחדשות העילית
הרבנית המזרחית .בוגרים של הישיבה מונו במדינת ישראל לתפקידים בכירים
במערך הרבנות הספרדי בארץ ובחו"ל .למשל הרב חיים דוד הלוי מונה
בשנת  1951לרבה של העדה הספרדית בראשון–לציון ובשנת  1973לרבה של
תל–אביב-יפו; הרב עובדיה יוסף שימש כאמור בשנים  1950-1948סגן הרב
הראשי בקהיר ,בשנת  1968מונה לרבה של העיר תל–אביב-יפו ובשנת 1973
לרב הראשי הספרדי של מדינת ישראל; בשנת  1983החליפו בתפקיד הרב
122
123
124
125
126
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מרדכי אליהו ,אף הוא מבוגרי הישיבה .הרב דוד שלוש מונה לרבה של העיר
נתניה; הרב יחזקאל כהן ( )1974-1914מונה לרב הראשי של רחובות; הרב
אברהם שרים מונה לרב בבית–זית; הרב שלום לופס ( )1997-1904מונה לרב
הראשי בעכו; הרב משה לוי מונה בשנות החמישים לרבה של העיר בת–ים,
ואחיו ,הרב ציון לוי ,נשלח בשנת  1951בידי הרב עוזיאל ,הרב הראשי הספרדי
של מדינת ישראל ,לסייע לארגן מחדש את החיים הדתיים בקהילת היהודים
הספרדים בפנמה ,והוא החזיק בתפקיד זה כאמור שנים רבות ,עד מותו ,ונחשב
דמות רבנית ופוליטית רבת עָצמה בקהילתו 127.בוגרי הישיבה מונו למשרות
גם במוסדות הדיינות :למשל הרב משה עדס מונה לחבר בית הדין בטבריה;
הרב נסים ענתבי מונה לחבר בית הדין הרבני בירושלים; והרבנים נסים עזראן,
128
שלמה קצין ושלום מזרחי מונו לחברי בית הדין הרבני בתל–אביב-יפו.
גם מקרב העולים החדשים היו מי שעברו בכור הישיבה ומונו לימים לרבני
קהילות .לדוגמה הרב פינחס אדרי מונה בראשית שנות השמונים לרבה של
העיר גבעתיים; והרב יהודה דרעי מונה בשנות התשעים לרבה של באר–שבע.
חלק מהתלמידים פנו להקים מוסדות ישיבה ,כוללים ספרדיים או סמינרים
לבנות ,והיו מהם שנטלו חלק בפעילויות תנועת התשובה בשנות השבעים
והשמונים .כך עשו למשל הרבנים אליהו שרים (ישיבת 'תורה והוראה'
בתל–אביב) ,מרדכי כהן (ישיבת 'אור ודרך' בירושלים) ,אליעזר בן–דוד (סמינר
'אור החיים' בבני–ברק) ,שמעון בעדני (ראש כולל 'תורה וחיים' בבני–ברק),
שמעון גבאי (מוסדות 'תפארת למשה' ומפעיליה המרכזיים של תנועת התשובה
בנתניה) .תשתית זו תפסה ועודה תופסת מקום בולט בנוף הדתי של החרדיות
המזרחית בת זמננו.
מלחמת ששת הימים ושחרור ירושלים העתיקה היו אירועים משמעותיים
בתולדות הישיבה .הוועד הציבורי העולמי להקמת בניין ישיבת 'פורת יוסף'
בעיר העתיקה ,שאיגד את אנשי הישיבה ותורמים מהפזורה הספרדית בחו"ל,
הצליח לגייס סכומי כסף נכבדים להקמה מחדש של בניין הישיבה בעיר
העתיקה ולהשיג אישורים מתאימים מטעם המדינה .כשנה לאחר המלחמה
נורתה אבן הפינה למבנה החדש .המתחם החדש נחנך בשנת  1979כקמפוס
מעוצב ומוקפד הצופה על רחבת הכותל המערבי .מבנה הישיבה המפואר בעיר
העתיקה סייע במשהו בריפוי פצע החורבן ,אך הוביל לאתגר חדש  -פיצול
 127אחת התמונות המפורסמות המלוות את סיפורה של 'פורת
יוסף' היא תמונה שתועדה בה קבוצה גדולה מתלמידי הישיבה
שרובם מונו לימים למשרות כהונה רבנית בכירות .ראו :שרים,
עמ' קכ.
 128ולך ,עמ' .347
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הישיבה .מבנה הישיבה הוותיק יחסית בשכונת גאולה לא נסגר ,ואילו הישיבה
החדשה בעיר העתיקה החלה קולטת תלמידים ומורים חדשים .לשתי הישיבות
היו שתי הנהגות תורניות שונות אך הן פעלו בהנהלה אחת ,ודרך התנהלותה
הפכה למורכבת יותר ויותר לנוכח הבעיות המשפטיות הסבוכות שעוררה
129
סוגיית ההקדש של הישיבה.
בקהילת הלומדים החרדית המזרחית בת זמננו יודעים להבחין בין שתי
הישיבות 130.ישיבת 'פורת יוסף' ה'ישנה' ,הממוקמת בשכונת גאולה ,המשיכה
את הקו האתני המודגש שייחד אותה ,ואילו ישיבת 'פורת יוסף' ה'חדשה',
הממוקמת בעיר העתיקה ,החלה לנטות לכיוון האשכנזי הליטאי 131.בעוד בין
כתליה של הישיבה שבשכונת גאולה המשיכו תלמידים ותיקים וראשי ישיבה
כיהודה צדקה ובן–ציון אבא–שאול ללמוד בשיטת הלימוד הספרדית ,דהיינו
קריאת דברי רש"י והתוספות על התלמוד בעיון מדוקדק ,בהנחה שאין בהם
מילה מיותרת 132,קלטה הישיבה בעיר העתיקה לשורותיה רבנים ואנשי חינוך
ליטאים ממוצא אשכנזי ,ואלה הביאו עמם אל הישיבה הספרדית מוסדות,
דפוסים ודרכי לימוד מעולם הישיבות הליטאיות 133.ואולם הייתה כאן גם
השפעה הדדית  -הצוות האשכנזי של 'פורת יוסף' ספג משהו מרוחה של ישיבה
ספרדית ,שלמורשת לימוד ההלכה יש בה מקום מרכזי .למשל דומה כי משגיח
הישיבה בעיר העתיקה ,הרב משה חיים שלנגר ,שהיה מפורסם בכתיבת מאמרים
וספרים בהוראת ההלכה ,מצא לו ב'פורת יוסף' מקום מתאים 134.בעוד 'פורת
129

130
131

132
133

134
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על מורכבות המבנה הארגוני של הישיבה אפשר ללמוד
מטיפול ערכאות המדינה במחלוקת שהתגלעה בסוף שנות
השבעים בין אנשי הישיבה והוועד הציבורי העולמי שהתארגן
לבנייתה לבין אדריכל המבנה החדש בעיר העתיקה ,משה
ספדיה ,על אופן השימוש במבנה הישיבה .לפירוט ראו :בית
המשפט.
ריאיון עם הרב אליהו אילוז 7 ,בספטמבר .2009
על הדומיננטיות של הזרם הליטאי בעולם הישיבות החרדיות
שאינן חסידיות בישראל ראו :טיקוצ'ינסקי .על מגמת הזיקה
של בני התורה ממוצא מזרחי אל עולמם של החרדים הליטאים
ראו :לופו.
מוצפי ,עמ' פא.
בקרב מי שנקלטו בישיבה בלטו הרבנים משה חיים שלנגר -
שהביא עמו את הקו החינוכי של תנועת המוסר בהשפעת
הרב שלמה וולבה  -שמעון אשר גולדברג ,אלחנן רמתי ,יוסף
חיים קופשיץ ושמואל בצלאל.
שלנגר ,יסודות; שלנגר ,אמונת חכמים .ספרו העוסק בהלכות
שבת יצא במהדורות נוספות ,ונדפסו בהן הסכמות רבני
ישיבות ליטאיות כיחזקאל סרנא ומשה חיים שפירא.
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יוסף' שבגאולה פנתה אל קהל תלמידים מקומי ,שהתקשו יותר ויותר ללכת
אל הישיבה משום דימויה השמרני והמסוגר ,הרי הישיבה בעיר העתיקה
הייתה אבן שואבת לתלמידים בעיקר מהקהילות הספרדיות–המזרחיות
העשירות בחו"ל.
 .2ע ם ה פ נ י ם א ל ח ב ר ת ה ל ו מ ד י ם

בליל שבת פרשת 'קדושים' ,בחודש מאי  ,1965התמוטטה הקומה העליונה
במבנה הישיבה בשכונת גאולה .בקומה התחתונה התקיים באותה שעה שיעורו
135
השבועי הקבוע של הרב עובדיה יוסף ,ששימש אז דיין בבית הדין בירושלים.
בעקבות האירוע פורסם בכתב–העת 'קול סיני' מכתב יוצא דופן מטעם מי שכינו
עצמם 'פעילי הישיבה החרדים לגורלה' .בין היתר כתבו:
אין זה מקרה ,כי אם אזהרה לפשפש במעשינו ,בנין אדיר זה שהושקעו בו
מיליונים מתרומות נדיבי עם והמוני בית–ישראל ,ואשר בקומה זאת היינו
צריכים להציל מאה בני נוער עולים לתורה עם פנימייה ,אך הזנחנו שנים,
ובמקום זאת התעסקנו בקניית 'כנסיות נוצריות' ומגרשים .אות מן השמים על
אשר הזנחנו הצלת נפשות ילדי עולים אשר מי יודע אם לא בגלל זה נתפסו
לחינוך חילוני ואפיקורסות ...ובחטאנו זה שנה נאכלת [הישיבה] במאכולת של
שנאת חינם ואש מחלוקת שלא לשם שמים ...תככי הפרד ומשול מתאימים
136
לשוק הפוליטי ,אך לא בהיכל הוקדש של מדרש פורת יוסף.
כותביו האלמונים של המכתב הצליחו לעבור את מחסומי הצנזורה העצמית של
כתב–העת התורני ,והוא פורסם במקום בולט בגיליון .הדברים הקשים חשפו
להרף עין מאבקי כוח לא פשוטים בישיבה ומחלוקות פנימיות בדבר ניהול
נכסיה .דומה כי בכך אין כל חדש .המחקר המצטבר על עולמה של תנועת
הישיבות מלמד כי מאבקי כוח בקרב הגורמים השונים הפועלים בישיבה
ובחברת הלומדים ,מאבקים על משאבי הישיבה ,נכסיה והמוניטין המיוחס לה,
הם חלק בלתי נפרד מהמציאות במוסדות רוחניים אלה 137.במקרה שלפנינו
מדובר היה ככל הנראה בניסיונות של פרנסי הישיבה להעמיד לרשותה נכסים
בני קיימא על מנת שתוכל לקיים עצמה מבחינה כלכלית לאורך זמן .אך דומה
שמעבר לשאלת חלוקת הכוח והעָצמה הכלכלית עלתה מן הדברים שאלה
 135התמוטטה קומה.
 136קול סיני ,נפלה.
 137שטמפפר.
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עקרונית שהופנתה פנימה :האם פניה של הישיבה ,שנתפסה כבר אז כמוסד
תורני בעל שם ,אל הציבור הרחב? האם פניה למעורבות פעילה יותר בקליטת
משפחות העולים החדשים ממזרח ובמניעת הליכתם למוסדות חינוך חילוניים,
או שמא הישיבה צריכה להתרכז בשיקומה הכלכלי והפיזי? דומה כי משהו
מהמחלוקת הזאת התגלע כשחברו בוגרים של הישיבה ומורים בה לניסיון
להקמת ישיבת 'מתיבתא' ,שדרך עיצובה ומטרותיה תאמו במידה רבה את
אלו של 'פורת יוסף'; המעורבים בהקמת 'מתיבתא' ביקשו לכונן ישיבה פעילה,
מודרנית ,מכילה ובעיקר רלוונטית ליהדות המזרחית.
הדימוי המסוגר של ישיבת 'פורת יוסף' בגאולה נבע לא רק מדבקות במסורת
האתנית המודגשת של הישיבה אלא גם מאידאולוגיה או ממה שחרדים מכנים
השקפה .משהו מהקו האידאולוגי שלה מתגלה מתוך השוואת עמדותיהם של
שני תלמידי חכמים בולטים בזרם החרדי המזרחי בשאלת תכליתו של בן התורה,
תלמיד הישיבה :מצד אחד הרב עובדיה יוסף ומצד אחר חברו ללימודים ב'פורת
יוסף' הרב בן–ציון אבא–שאול.
הרב בן–ציון אבא–שאול נולד בקיץ  1924בירושלים המנדטורית ליוצאי
פרס שהתיישבו בירושלים .בנערותו למד ב'פורת יוסף' בעיר העתיקה .לאחר
נישואיו הוזמן על ידי ראש ישיבת 'פורת יוסף' המתחדשת בשכונת גאולה
בירושלים ,לכהן בה כמגיד שיעור 138.במשך השנים היה לראש הישיבה,
וכיהן במשרה זו עד מותו ,בקיץ  .1998על גישתו של אבא שאול לתכלית
של הישיבה ושל תלמידיה אפשר ללמוד מהחיבור 'אור לציון :זיכרון הדסה',
139
חיבור הדרכה לבני תורה שיצא לאור לזכרה של אשתו הרבנית הדסה.
ראוי להיות זהירים בקריאת ספר זה ,שכן הוא יצא לאור שלוש שנים לפני
מותו של הרב בן–ציון אבא–שאול ,כאשר היה חולה מאוד ,ותלמידיו היו
מעורבים בכתיבת הספר.
בן–ציון
חכם
של
תפיסתו
הוא
הקו המוביל בחיבור
אבא–שאול שבן התורה
חייב להיוותר בתחום עולם הישיבה .הישיבה היא מוקד חייו והיא הגוזרת את
זהותו ואת תכלית חייו 140.קריאה בחיבור 'אור לציון :זיכרון הדסה' מלמדת
כי בן–ציון אבא–שאול היה חשדן כלפי העולם שמחוץ לכותלי הישיבה .לדידו
זהו עולם עוין ורב פיתויים המבקש להכשיל את בן התורה .נראה כי הוא
שלל את האפשרות שבני ישיבות ייטלו חלק פעיל במפעלי החזרה בתשובה
והגיוס החינוכי ,הן בתוך הבית פנימה ,כלומר בחברת הלומדים ,ובוודאי מתוך
 138מוצפי ,עמ' עו.
 139אבא–שאול.
 140שם ,עמ' עב.
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פנייה החוצה .וכך כתב על השתתפות בני תורה בתנועות התחזקות והתעוררות
בחברת הלומדים:
ואף אם כוונתו לשם שמים ,כדי לעזור להם ולקדמם בעבודת השי"ת [השם
יתברך] ,כדאי שלא יתחבר אליהם ,אלא יעזור להם מהצד ,וישנם אנשים
מיוחדים שיודעים איך לטפל ולחזק בחורים כאלו ...וכ"ש [וכל שכן] אם
מתחבר לרשעים שאינם בין כותלי הישיבה להחזירם בתשובה ,שטעות
גמורה בידו ,כי יותר ממה שיחזירם ,יִּמָשך אחריהם ח"ו [חס ושלום],
נמצא שהסכנה אצלו קרובה מהצלתם .אלא אם יש ביכולתו לפעול בצורה
מעשית ,כגון לרשום ילדים ללמוד בתלמודי תורה ובתי חינוך יראי שמים.
141
אבל ההתחברות למקומות מסוכנים אסורה בהחלט.
חכם בן–ציון אבא–שאול קרא להפריד ככל האפשר בין עולמה של הישיבה,
עולמו של בן הישיבה ,לבין הסביבה השונה ממנו:
ויעשה גם דברים חיצוניים המגבילים אותו להיות מובדל ...התקשר אלי
בחור מעדות המזרח ,ושאל אם יוציא ציציות מחוץ לבגדיו .שאלתי אותו
היכן הוא גר ,אמר במושב ,והבנתי שיש שם חברה רעה שאין לה שום
מושג של דת כלל ,הוריתי לו שכדאי שיוציא את הציציות חוץ לבגדיו,
כדי שיהיה לו שמירה מהחברה הרעה ,וירגיש שהם סוג אחר והוא סוג
אחר ,וזה חשבון גדול מאוד ,וגם בישיבה בתוך בית המדרש לפעמים יש
לנהוג במידה זו של התבדלות ...ואשרי הזוכה להִּדָבק רק בחברת צדיקים
ויראי שמים ,ומי שלא זכה לזה ונאלץ להיות בחברת אנשים פשוטים וכ"ש
[וכל שכן] רשעים ,ושומר עצמו ונבדל מהם בדעותיו ובמעשיו ,אין קץ
142
לשכרו.
גישתו של חכם בן–ציון אבא–שאול ביטאה קו התבדלות אולטרה–אורתודוקסי
קלסי .קו שגולם באידאולוגיית חברת הלומדים ובמה שכינה בראון 'התבצרות
143
חינוכית–תרבותית'.
מנגד הרב עובדיה יוסף יצא בביקורת קשה על הגישה המסתגרת וטען כי
על בן התורה לצאת ולהפיץ תורה בציבור ,לשתף את הציבור בידע שבו הוא
 141שם ,עמ' קעז.
 142שם ,עמ' קעח-קעט.
 143בראון ,הרב שך ,עמ' .280
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אוחז .הוא הביע דרישה זו בהקדמותיו לחיבורי שו"ת שלו ,בדרשות עממיות
לציבור הרחב ובמאמרים בכתבי–עת תורניים .כך למשל הדריך הרב את שומעי
לקחו מקרב בני הישיבות:
חוב קדוש מונח על כל אברך ,ובפרט מי שחננו השי"ת בלשון לימודים,
נופת תיטופנה שפתותיו ,למסור שיעורי הלכה להמון העם וללמדם את
דרך ה' בהלכות המצויות ,כמו הלכות קריאת שמע ותפִלה ,הלכות שבת
ומאכלות אסורות ,הלכות טהרת המשפחה ודיני המועדים ...החסיד הגדול
ביותר אפילו אם יגיע אל התכלית בתיקון נפשו להשי"ת ,ואפילו אילו
היה קרוב למלאכים במידותיו הטובות ומנהגיהם המשובחים ,והשתדלותם
העצומה והזכה בעבודת ה' ,עדיין אינו מגיע לזכויות מי שמורה ומדריך
בני אדם אל הדרך הטובה והישרה ,ומיישר ומחזיר בתשובה את הרשעים
144
ומקרבם לצור מחצבתם.
הרב יוסף ביקש לא דגם פתוח של הישיבה אלא דגם אינטראקטיווי שלה.
לשיטתו ייעודו של תלמיד הישיבה אינו רק ההתקדמות בלימוד התורה אלא
הפצתה ברבים והדרכת הציבור .במרכז חיי הלימוד התורני עומדת לא ההוויה
הלימודית כשלעצמה ,אלא הפיכתה לכלי להדרכת הציבור ,כלי שבאמצעותו
הרב יכול להיות מעורה בחיי הציבור שאליו הוא פונה .השיעור המקומי ,הכינוס
התורני ,כל מסגרת קטנה כגדולה שתכליתה הפצת הידע התורני לציבור הרחב,
היא רכיב יסודי לא רק בהנהגת הקהילה אלא יותר מכך בשיקומה ובקיומה של
הקהילה הדתית .על בן התורה ,תלמיד הישיבה לשעבר והאברך ,לצאת את
גבולות בית המדרש וללמד תורה והלכה בכל מקום שהוא יכול להשפיע בו.
הרב יוסף לא הסתפק בדמות המוערכת של החכם המזרחי בחיי הקהילה  -הוא
ביקש שהערכה זו תבוא לידי ביטוי בהכוונה פעילה של הקהילה והנהגתה.
עמדותיהם של הרב עובדיה יוסף ושל חכם בן–ציון אבא–שאול השפיעו על
הדרך שבחר לו כל אחד מהם .כאמור הרב עובדיה יוסף יצא את גבולות ישיבת
'פורת יוסף' כבר בגיל צעיר ,פנה לקריירה רבנית כפוסק בעל שם והקפיד
לשמור על קשר בלתי אמצעי עם ציבור רחב ומגוון ,ואילו חכם בן–ציון אבא–
שאול נותר בין כותלי סניף ישיבת 'פורת יוסף' בשכונת גאולה והיה לאחד
האישים המובילים בה.
גישתו של הרב בן–ציון אבא–שאול הוסיפה על מובחנות הישיבה בשכונת
גאולה מישיבות ספרדיות אחרות .אולי הייתה בכך אף תרומה משהו לשוליותה
 144יוסף ,איגרת ,עמ' רג.
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של הישיבה לנוכח הישיבות החרדיות הספרדיות החדשות שהתפתחו בשנות
השמונים והתשעים בהשראת עולם הישיבות הליטאיות ובהכוונתו .ב'פורת
יוסף' בשכונת גאולה לא הייתה עתה כל בשורה אידאולוגית או ייעודית ייחודית
שלא היה אפשר לקבל בסביבה החרדית האשכנזית הליטאית ,מלבד כמובן
הסיפור האתני ,ה'ספרדי' ,של הישיבה .בעוד 'פורת יוסף' התרחקה ממיקומה
בקווי התפר שייחדו אותה והפכה למובלעת אתנית שמרנית ,נדמתה דווקא
החברה האשכנזית הליטאית כדינמית יותר ,מודרנית יותר ונכונה לפעול
במקרה של יהודי המזרח בקווי תפר 145.אולם בשמרנותה של הישיבה היה
יתרון נרטיבי שהפך למשמעותי לנוכח בעיית הזהות שעמה התמודדו בני
תורה מזרחים משהפך עולם הישיבות האשכנזי הליטאי ,על מנהגיו ,מנהיגיו,
סמליו וערכיו ,לקבוצת התייחסות משמעותית .טיפוח סיפורה של 'פורת יוסף'
כישיבה ספרדית מרכזית היה לחלק בלתי נפרד מפוליטיקת הזהות בת זמננו
של בני תורה מזרחים.
ג .מייעוד לזיכרון
מתחילת דרכה של 'פורת יוסף' ראו בה אנשיה גוף תורני בעל משקל היסטורי
בהתפתחות היהדות המזרחית .בדו"ח הרשמי על פעילותה של הישיבה שהוגש
לשלטונות המנדט הבריטי בשנת  1935כתבו:
זוהי הישיבה הכי גדולה בכל היהדות הספרדית לא בלבד בארץ אלא אף
בכל המזרח ואולי בכל העולם ּכֻלו ,אין לישיבתנו להתבייש אפילו לעומת
הישיבות האשכנזיות המפוארות והמפורסמות .כל אורח הבא לירושלם,
אפילו מן המפורסמים שבהם ,מוצא לו לחובה לערוך ביקור פתע בישיבה
לפני שובו והם מלאים התפעלות ואפילו השתוממות למראה הסדר הטוב
והרצינות והמסירות שבהם מצטיינים רבנים ות"ח שלנו ,ומוקסמים למראה
146
הדר המקום הסמוך לכותל המערבי.
 145הדבר בא לידי ביטוי בימים שבהם נכתב המאמר בפילוגה של
חברת הלומדים החרדית המזרחית לשלושה זרמים עיקריים:
זרם בני התורה ההולכים אחר הוראות הרב עובדיה יוסף ,זרם
בני התורה ההולכים אחר הרבנים הליטאים האשכנזים וזרם
ההולכים אחר שיטתו וגישתו של הרב בן–ציון אבא–שאול;
אלה האחרונים מדגישים את זהותם הספרדית אך סגורים
יותר מאשר קבוצת בני התורה ההולכים אחר שיטת הרב
עובדיה.
 146דין וחשבון תרצ"ה ,עמ' .6
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המודעות ההיסטורית השתקפה בשלושה ערוצי ביטוי עיקריים של הישיבה:
פרסומיה הרשמיים ,טקסי הלוויה המרשימים שנערכו לרבניה וספרות
ההגיוגרפיה שהציגה את דרך חייהן של דמויות בולטות ממוריה ותלמידיה
של הישיבה כדגם וכמקור השראה לאורח חיים תורני וכחלק מנרטיב אתני
ורבני מקיף.
 .1ה ת ו ד ע ה ה ה י ס ט ו ר י ת ש ל ה י ש י ב ה

כבר בפרסומיה הרשמיים בתום העשור הראשון לקיומה הציגה עצמה ישיבת
'פורת יוסף' כמקום שיסודו בייעוד 147.ראשית ,הישיבה תוארה כהגשמה של
148
צוואתו של הרב יוסף חיים מבגדאד ,שביקש להקים ישיבה בירושלים.
שנית ,הישיבה הוצגה כחלק בלתי נפרד מייהוד ירושלים העתיקה ושיקומה
מחורבותיה ,והמקום המיועד לבניית הישיבה תואר כמקום הקרוב לכותל
149
המערבי ולמקום המקדש ולפיכך כמקום שיש בו אולי משום בשורה עתידית.
שלישית ,הישיבה הוצגה כאמור גם כמוסד שנועד ליטול חלק במודרניזציה של
דרכי הלימוד והחינוך המסורתיות .ייעוד נוסף של 'פורת יוסף' אפשר למצוא
בתפיסה החיצונית את הישיבה כחוליה חשובה לקיום תשתיות החיים הדתיים של
יהודי ארצות האסלאם .לדוגמה בשנת  1943כתב עיתונאי ב'הד המזרח' כי
לנוכח מצבם של בני השבט הספרדי ובני עדות המזרח ,צריכה ישיבה זאת
לשום לנגד עיניה מטרה נעלה אחת .להיהפך למעי ָן לא אכזב לכוחות
רבנים שידרשו בעתיד הקרוב לצאת ולבצר את חומות התורה בגולה...
חושבני כי הישיבה ,שהיא כמדומני היחידה במינה בכל המזרח הקרוב,
צריכה דווקא כיום להיהפך לבית היוצר של רבנים בעלי משקל ,בשביל
150
הארץ והארצות השכנות.
ביקורת דומה השמיעו עשרים שנה מאוחר יותר ,בשנות המעבר של הישיבה,
'פעילי הישיבה החרדים לגורלה' ,שביקשו להזכיר לאנשי הישיבה את ייעודה
המקורי .במכתבם ,שפורסם ב'קול סיני' ,תקפו הכותבים את פרנסי הישיבה
על העימותים הפנימיים בה והתריעו' :אין זה כי אם אות לעורר ולהחריד את
עדות המזרח והספרדים לגורל ישיבתם הגדולה והקדושה ,אשר הייתה צריכה

147
148
149
150
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להיות מגדל–אור ותלפיות לכל קהילות המזרח' 151.אנשי הישיבה מצדם הזכירו
לציבור הרחב את ייעוד הישיבה בעלון רשמי שהופץ בבתי הכנסת העדתיים
המזרחיים בישראל ומחוצה לה עם השלמת בניין הישיבה בשכונת גאולה
בשנת ' :1964אחרי חורבן גלויות ארצות המזרח וחורבן הקהילות הקדושות,
הותיר לנו הקב"ה ישיבה מפוארת זו הממשיכה את שרשרת הזהב של היהדות
152
הספרדית ומחזירה עטרה ליושנה'.
תפקיד חשוב בהבניית הייעוד והמיתוס של הישיבה מילאו לוויות ואירועי
זיכרון לאנשי הישיבה .לוויותיהם של הרבנים המובילים בישיבה היו לרוב
אירועים המוניים 153.לפתע פרצה ישיבת 'פורת יוסף' את חומת האלמוניות
היחסית שלה ושל גיבורי התרבות שלה ותפסה מקום במרחב הציבורי הדתי
בישראל .טורי תלמידים ומורים מישיבת 'פורת יוסף' ההולכים אחר מיטת הנפטר
עוררו רושם רב .היו אלה פעמים רבות רגעים של התכנסות פנימה וחשבון נפש
לישיבה ,ואלה באו לידי ביטוי גם בחיבורי הספד בעיתונות הדתית 154.בהמשך
לאירועי הלוויה התקיימו לאורך השנה הראשונה לפטירה טקסי אזכרה ,תחילה
בימי השבעה ובסיומם ,ולאחר מכן בהתכנסויות לציון תום השלושים ותום
השנה 155.בכל אחת מהתכנסויות אלו נישאו הספדים מפי אישים מרכזיים
בסיפורה של הישיבה ובדימויה כלפי חוץ .פעמים רבות באירועים אלה הונחו
הצדה לרגע כעסים ומחלוקות ,ואת מקומם תפסו לא רק דברי תורה אלא גם
זיכרונות אישיים מימי ראשיתה של הישיבה ועל התמודדותה עם קשיים פיזיים
ויכולתה להתגבר עליהם ולשמור על מעמדה כמוסד מיתולוגי בחיים התורניים
של המזרחים בישראל .הספדים כאלה כונסו בסוף שנות התשעים בחיבור שיצא
156
לזכרו של ראש הישיבה הרב בן–ציון אבא–שאול.
ערוץ נוסף להבניית מיתוס הייעוד של 'פורת יוסף' היה חיבורי הגיוגרפיה
שיוחדו למורי הישיבה ותלמידיה החשובים .בין החיבורים הבולטים :החיבור
151
152
153
154
155

לעיל הערה .136
הישיבה המרכזית.
ראו למשל :סורסקי ,אורות ,עמ' רלט; על מקומה של הלוויה
בהבניית המיתוס של 'אנשים גדולים' ראו :בן–עמוס.
למשל :אליהו ,שרים; קול סיני ,הצדיק.
תיעוד מצולם של אירוע מעין זה ראו התוועדות בשכונת גאולה
בשבעה לזכרו של הרב יהודה מועלם ,מראשי 'ישיבת פורת יוסף':
http://www.kikarhashabat.co.il/%D7%94%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94( %D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%9C%D7%9D-6.htmlנצפה ב–17

ביוני .)2013
 156תפארת ציון.
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המוקדם 'המורה' ,המספר את סיפורו של ראש הישיבה הוותיק הרב עזרא עטיה,
והחיבור המאוחר 'האיש על העדה' ,המרחיב על דמותו;' 157וזאת ליהודה' לזכרו
של ראש ישיבת 'פורת יוסף' בשכונת גאולה הרב יהודה צדקה; 158החיבורים
'תפארת לציון' ו'אור לציון' לזכרו של הרב בן–ציון אבא–שאול; 159החיבור
'חזן :נעים זמירות' לזכרו של הרב בן–ציון חזן 160.בצד הגיוגרפיות על ראשי
הישיבה פורסמו בשני העשורים האחרונים הגיוגרפיות על תלמידים מובהקים
שלה .כך לדוגמה היא ההגיוגרפיה שהוקדשה לאשתו של הרב עובדיה יוסף,
מרגלית יוסף ,שנפטרה בשנת  161.1994הגיוגרפיה זו יותר משהיא מתארת את
דמותה של הרבנית מתארת את דמותו של בעלה ,ודומה כי דיוקן הרבנית יוסף
משמש רקע וצידוק לדבר האמִתי ,סיפורו של הרב עובדיה יוסף עוד בחייו ,שכן
פרסום הגיוגרפיה עוד בחייו של אדם חורג מהמקובל בספרות הצדיקים בחברה
החרדית 162.דוגמה נוספת היא החיבור 'ויעל אליהו' ,המספר את סיפורו של
הרב אליהו שרים ומתאר את מקומה של ישיבת 'פורת יוסף' בחייו .אך החיבור
מספר גם על משפחת הרבנים שרים ,שנטלה חלק בביסוס הישיבה .באחרונה,
מאז פטירתו של הרב מרדכי אליהו ,התפתח מפעל הגיוגרפיה המביא אל ציבור
דתי שלא מן הזרם החרדי המזרחי לא מעט ממיתוס הישיבה והדמויות בה.
מפעל זה כולל איסוף שיטתי של סיפורים אישיים הנוגעים לרב אליהו ,אך
מציג את סיפורה של קהילת 'פורת יוסף' גם בתמונות ,באגדות ובביוגרפיות
163
אגדתיות של דמויות שפעלו בישיבה.
חיבורי ההגיוגרפיה הללו הם מסוגת ספרות שבחים שהתפתחה בעשורים
האחרונים ,והעוסקת בתולדות חייהם של ראשי ישיבות ודמויות רבניות בכירות
בעולם החרדי .בדרך כלל המדובר באישים שהלכו לעולמם ,והספר הוא חלק
ממפעל הזיכרון האישי במסגרת המשפחתית וממפעל הזיכרון הקבוצתי של
תלמידים הרואים עצמם נאמנים לזיכרון מוריהם .אך חיבורים אלה ממלאים
תפקידים נוספים ,וספרות המחקר מתלבטת באחרונה בעניינם .יש הרואים
בהם ביוגרפיות קדושות ,המציגות את דמויות הצדיקים כלקח לציבור ,כעדות
של זיכרון היסטורי עממי וכמצבה לפועלם 164.לפיכך המתודיקה ,כלומר
157
158
159
160
161
162
163
164
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פאר; עטיה.
סורסקי ,וזאת ליהודה.
מוצפי; ולך.
וינר.
קציר.
אסף; אנגלנדר.
ראו למשל :אליהו ,אביהם.
סוגה זו לא רק שאינה ייחודית לחברה החרדית אלא שככל
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דרך ההצגה ,היא מרכיב חשוב בסוגה זו .ספרות הצדיקים העוסקת בראשי
ישיבות מתבססת יותר ויותר על עדויות ומקורות ,ולעתים אלה מצורפים
לחיבור עצמו כדי להוכיח את הדיוק שבדברים 165.יש גם הרואים בחיבורים
אלה חלק מהתפתחות ספרות המוסר הליטאית 166.בעבר הסתפקה ספרות זו
בחיבורים על רעיונות וערכים ,אך חיבורי ההגיוגרפיה החדשים מוסיפים על
אלה מעין עדויות על גדולתם של צדיקים שיש לראות בהם דמויות מופת של
חיים דתיים.
שלושת ההיבטים הנדונים  -המשפחתי ,ההיסטורי והמוסרי  -משוקעים
גם בספרות ההגיוגרפיה על ראשי ישיבת 'פורת יוסף' ובכירי תלמידיה .למשל
לא אחת כתבו בני משפחה הקדמה להגיוגרפיה או היו מעורבים בהוצאתה
לאור ,והדבר בולט במקרה של משפחות הרבנים יוסף ,עטיה ,אבא–שאול ,אליהו
ושרים .ספרים שונים מבליטים את הטענה שעורכיהם עשו עבודה יסודית לא
רק בחיפוש אחר סיפורי הצדיקים אלא גם בניסיון לאמתם ככל האפשר מתוך
כוונה לראות בהם מעין חיבור ביוגרפי היסטורי המשוקע בראליה .נוסף על
כך חיבורים אלה מציגים דיוקן שאמור לשמש דגם לחיקוי או ללימוד מצד
בן התורה או קהילת בני התורה .ואולם בצד היבטים אלה משתקפת בספרות
הצדיקים הקשורה לישיבת 'פורת יוסף' גם שאלת הזהות שמתלבטים בה החרדים
המזרחים.
 .2ה מ י ת ו ס ש ל ה י ש י ב ה ו פ ו ל י ט י ק ת ה ז ה ו ת ה ח ר ד י ת ה מ ז ר ח י ת

חיבורי ההגיוגרפיה העוסקים במורי 'פורת יוסף' ובתלמידי הישיבה נקלטו
במציאות החברתית המורכבת שבה מצויים החוגים החרדיים המזרחיים בישראל.
חוגים אלה מבקשים מצד אחד להידמות לחרדים האשכנזים ומצד אחר למצוא
את המייחד אותם מהם אך גם מה שיכול לחברם אליהם .בולט לעין רצונם של
כותבי ההגיוגרפיות וכן של קוראים לראות בישיבת 'פורת יוסף' יסוד משמעותי
בהתגבשות הרבנות הספרדית בת זמננו .כשם שדמויות כרב חיים יוסף דוד
אזולאי (החיד"א) ,הבן איש חי והבבא סאלי תופסות מקום בנרטיב האתני
של החרדים הספרדים ,כך סיפורי ההגיוגרפיה על מורים ותלמידים ב'פורת
יוסף' יכולים לקשור לא פעם בין גופים ובין דמויות שפעלו לצד הישיבה או
בתוכה לכדי דיוקן של קהילייה שהחזיקה באידאולוגיה פרוטו–חרדית ומזרחית
מוקדמת .ההגיוגרפיות לא רק מספרות כל אחת על האישיות שבמרכזה אלא
הנראה מי שהיה אחד ממפתחיה המרכזיים הוא הסופר
שמחה רז ,שנמנה עם חוגי הציונות הדתית.
 165אנגלנדר ,עמ' .150
 166שם.
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גם מתארות את ההקשר החברתי שבו צמחו אותם אישים ואת הסביבה הרבנית
שבה פעלו ,ובכך הן תורמות ליצירת חוג חרדי מזרחי מדומיין שלו שורשים
מוקדמים .הדבר מסייע לנרטיב המבקש להראות כי לא רק בקרב החרדים
האשכנזים הייתה תגובה חברתית מאורגנת על תהליכי המודרניזציה והחילון
אלא גם בקרב הרבנים הספרדים .דוגמה לדבר אפשר למצוא בחיבורו של
הדרשן הירושלמי בן זמננו הרב בן–ציון מוצפי על דמותו של ראש הישיבה
בשכונת גאולה הרב בן–ציון אבא–שאול .בקונטרס שצורף לקובץ ההספדים
עליו תיאר מוצפי את הסביבה החברתית שבה נטועה הייתה הישיבה בימי
הקמתה והתבססותה:
לימים ייסד הגאון החסיד רבינו צדקה חוצין זצ"ל שעלה מבבל באותם
הימים את ביהכנ"ס [בית הכנסת] שמש–צדקה ברחוב חגי בירושלים בשנת
תרפ"ו ורבי אליהו שמח להצטרף אל הקהילה הקדושה הזאת .בירושלים
שידכו לו את מרת בניה בת הרב החסיד רבי בן ציון חוסני הלוי זצ"ל...
קבע רבי אליהו את לימודו בבית המדרש של הרב צדקה חוצין ,ולפרנסתו
השתכר ממלאכת הסנדלרות ...אותה קהילה מפוארת ששכנה בבית הכנסת
שמש–צדקה היוותה את עמוד השדרה של היהדות הספרדית בירושלים לדור
הבא .יום יום התפללו עם נץ החמה ,כשלאחר התפילה היו קובעים לימודם
בצוותא בתלמוד ובחוק לישראל ...בקהילה זו היו הרב יעקב עובדיה זצ"ל
אביו של הגאון רבי עובדיה יוסף ,הרב אליהו אבא–שאול אביו של רבינו,
רבי יצחק טופיק ,אביו של הג"ר [הגאון רבי] משה תופיק חבר בית הדין
העליון ,רבי מנשה תופיק אביו של הג"ר יעקב תופיק רבה של ביתר...
בחמישי בשבת כ"ט בתמוד תרפ"ד ...נולד רבינו בן ציון בעיה"ק [בעיר
הקודש] ירושלים ...ומשחר ילדותו ניכרו בו אותות חכמה ובינה יתירה ,גם
167
שקדנות והתמדה בתורה באופן נפלא.
ניכר כאן הרצון ליצור שושלת יוחסין אדוקה לקהילת הלומדים ב'פורת יוסף',
משל המדובר בדמויות ענקים המצטופפים בירושלים העתיקה ובשכונות
הספרדים שמחוצה לה ושומרים על תומתם הדתית אל מול התמורות שהתחוללו
מסביב .אילן היוחסין הזה מתהדר בקשר לאו דווקא אל רבנים מפורסמים כי
אם אל נקודת בראשית של התארגנות דתית אדוקה שיכלה לסערות התקופה.
אך מדוע נחוצים סיפורי צדיקים ספרדים? ומדוע דווקא סיפורים על דמויות
מקהילת בראשית של רבני ישיבת 'פורת יוסף' ותלמידיה? תשובה אפשרית
 167תפארת ציון ,עמ' עה.
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על כך יש בחיבור שממנו נלקח המוטו למאמר זה :אחד ממורי ישיבת 'כסא
רחמים ספרדית' בבני–ברק ,הרב עובדיה חן ,קונן במאמר ביקורת שכותרתו
'כמה חבל!!!' על שישיבת 'פורת יוסף' נותרה רק כזיכרון מתוק לעבר שהיה
ואיננו .בין היתר כתב:
השבוע ציינו המוני בית ישראל את יום הילולתו של רב רבנן מרן הגאון
רבי עזרא עטייה זצוק"ל ראש ישיבת 'פורת יוסף' (נפטר י"ט אייר ,תש"ל).
הוא הגאון שהקים את עולם התורה הספרדי ומאות מתלמידיו שלמדו
בישיבתו מכהנים כיום כרבני וגדולי הדור .מדובר בכעשר אלף בוגרים
תלמידי חכמים מופלגים (כפי שהעיד הגרב"צ [הגאון רבי בן–ציון] מוצפי
שליט"א) ,בשעה שכל הישיבה כולה מנתה רק שבעים בחורים .למעשה,
ממלכת התורה הספרדית שבראשה עמד ,היא בית היוצר שהניב את האחוז
הגדול ביותר של תלמידי חכמים יותר מכל ישיבה אחרת .זו למעשה
ההוכחה הגדולה ביותר שעולם הישיבות הספרדי ,בשיטה הספרדית עתיקת
היומין ,היה יכול לפרוח פלאים בזכות עצמו ,לּו רק היינו ממשיכים באותה
168
דרך.
בעיני הכותב היה בישיבת 'פורת יוסף' יסוד מיתולוגי חיוני לעולם הישיבות
הספרדיות ,והוא ביקש לראות בה דגם של ישיבה ספרדית חרדית אותנטית,
מקום שהוגשם בו לזמן מה אידאל של חברת לומדים ספרדית שלא הושפעה
מהחרדיות האשכנזית .על פי פרשנותו ,סיפורה של 'פורת יוסף' לא רק משרת
את סיפורן של משפחות העילית הרבנית הספרדית שצמחו מתוכה ,ושהיו
למעין אריסטוקרטיה רבנית חדשה ,ואינו רק ציר לסיפורי צדיקים ספרדים בני
זמננו .סיפורה של 'פורת יוסף' גם משמש מעין ראיה היסטורית לקיומה של
חרדיות מזרחית אותנטית ,שהתפתחה במקורה ללא סיוע האשכנזים הליטאים,
ושהובילה קו של אדיקות דתית בד בבד עם שמירה קפדנית על הסממנים
האתניים המאפיינים את עולמם ההלכתי של הספרדים.
הרקע לפרשנות זו הוא היחס הפטרוני שהתפתח בקרב חרדים אשכנזים
בחברת הלומדים במדינת ישראל אל חרדים מזרחים 169.יחס זה הוליד לאורך
השנים פרדוקס קיומי שעמו מתמודדים בני תורה ממוצא מזרחי בחברת
הלומדים החרדית .מצד אחד הם רואים באימוץ ההולך וגובר של האידאולוגיה
האשכנזית הליטאית של חברת הלומדים מפתח למימוש הקיום היהודי הנכון.
 168חן.
 169לופו; ליאון ,הפרובלמטיקה.
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ומצד אחר הם יודעים שבהנחלתה של אידאולוגיה זו כמערכת חיים מחייבת
פועלים כוחות דומיננטיים הרואים בבן התורה ממוצא מזרחי דמות תלושה
וחקיינית ,מי שנסיבות הצטרפותו או הצטרפות משפחתו לעולם הישיבות
החרדיות כרוכות בחולשה היסטורית ובמצוקה שיש בהן להעיד על טיבה
של היהדות המזרחית ועל הנהגתה הרבנית .למעשה גם אם בני תורה ממוצא
מזרחי ישנו את שם משפחתם לשם אשכנזי ,יאמצו את הלבוש הנהוג בישיבות
האשכנזיות ,יתפללו בצורה מדויקת בלשון התפילה האשכנזית' ,לשון קודש',
יקפידו על קיום מדוקדק של ספר ההלכה האשכנזי 'משנה ברורה' ויתרחקו
מספרי הלכה ספרדיים כ'ילקוט יוסף' או 'מנוחה ואהבה'  -עדיין הם ייחשבו
ספרדים ,בני עדות המזרח; עדיין יראו בהם גורם חברתי חריג ולא אורגני לדרך
החיים החרדית ,זו שהחוגים האשכנזיים הליטאיים היו מעורבים בצורה פעילה
בייבואה אל המזרחים .הלך הרוח הזה בא לידי ביטוי למשל באחד מחיבורי
ההגיוגרפיה על הרב בן–ציון אבא–שאול  -כדי להדגיש את דמותו כ'גדול' ציין
הכותב כי 'למרות שלא למד בדרכם של ראשי הישיבות של ליטא ,אלא בדרך
170
ראשי הישיבות הספרדים ,היו סברותיו עמוקות'.
לאורך השנים יצרו החרדים המזרחים שתי צורות של חרדיות :האחת
תואמת את החרדיות האשכנזית ומבקשת לטשטש ככל האפשר את זהותה
האתנית ולהיטמע בחרדיות האשכנזית ,והאחרת מבקשת ליצור חלופה לחרדיות
האשכנזית ולהדגיש את זהותה האתנית .החרדיות המזרחית המבקשת להיטמע
בזו האשכנזית אולי לא תתרחק מסיפורה של 'פורת יוסף' ,אך צפוי שתראה
בו רק פרק  -ולא בהכרח מרכזי  -בדרך להתפתחות חברת הלומדים בת
זמננו .לעת עתה דמויות מרכזיות בהתפתחות הקו הזה טרם זכו להתייחסות
הגיוגרפית מורחבת .סביר להניח כי הדברים יבשילו עם הזמן .לדוגמה בסיוון
171
תשע"ב נפטר אחד מראשי הזרם הליטאי–הספרדי ,הרב נסים טולידאנו,
וסביר להניח כי תלמידיו יפתחו בעתיד הקרוב סביב דמותו את המיתוס של
הליטאי–הספרדי .מבחינה זו פערי הגיל בין הרבנים הוותיקים של 'פורת יוסף'
לבין הרבנים הצעירים של החיבור הליטאי–הספרדי יכולים להסביר את בולטות
סיפורה של 'פורת יוסף'.
החרדיות המזרחית המבקשת להדגיש את זהותה האתנית צפויה לראות
בסיפורה של 'פורת יוסף' בראשיתה סיפור שצריך להחיותו מחדש ולהפכו
ממיתוס לדגם ,ונראה שזו הגישה של הרב חן ושל ישיבתו' ,כסא רחמים
ספרדית' .אך החרדיות המזרחית הזאת אינה מתמסרת לחלוטין לסיפורה של
 170שוורץ ,עמ' .87
 171ראו למשל :בלייך.
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'פורת יוסף' ,שכן לדידה ישיבה זו גם מסמלת את נטישת האותנטיות ברבות
הימים לצורך ההתאמה אל ישיבות החרדיות האשכנזית .מבחינה זו המיתוס
של 'פורת יוסף' אינו שלם  -זהו מיתוס קרוע .הרב חן ניחם במאמרו את
הדבקים בדרך הספרדית ,האתנית ,והממשיכים לשיטתו את דרכה של ישיבת
'פורת יוסף' המיתולוגית ,זו של ימי בראשית:
מה שאנו יכולים להתנחם ,זה בכך שהותיר לנו ה' היום שריד בדמות ישיבות
מעטות ובודדות ,כדוגמת הישיבה הקדושה 'כסא רחמים' ,הממשיכה בעוז
ובגאון רב את דרכה ומורשתה של 'פורת יוסף' בכל המישורים :בדרך העיון
הספרדי ,בלימוד ההלכה ,בלימוד קריאה בתורה ועוד ועוד .את ההשוואה
הלזו לא ערך כותב השורות ,אלא הגאון רבי ציון לוי זצ"ל (רבה של פנמה)
שהיה מגדולי בוגרי 'פורת יוסף' ,והוא אמר כי הישיבה שהכי דומה היום
172
ל'פורת יוסף' היא 'כסא רחמים'.
סיכום
בתחילת דרכה הייתה 'פורת יוסף' ישיבה בולטת במציאות החיים הדתיים של
היהדות המזרחית ,אך לאורך השנים לא הצליחה להיות גורם מוביל בתנועת
הישיבות הספרדיות .הישיבה לא הצליחה להיות המוסד הקובע את סדר
היום הפוליטי ואת צורת הלימוד הדומיננטית ביהדות המזרחית ,והמוסד
הראשון שתלמידים ממוצא מזרחי יבקשו ללמוד בו .הסיבות לכך מגוונות:
הקושי המובנה ביצירת מכנה משותף ושפה משותפת בין חלקיה השונים של
הישיבה כבר מראשית הדרך; הטלטלות הפיזיות שעברה הישיבה; העימותים
הפנימיים בסוגיות שאינן נוגעות לחינוך אלא יותר ליחסי כוח ושליטה על
נכסיה של הישיבה; התחרות הקשה עם עולם הישיבות האשכנזיות הליטאיות.
כל אלה הובילו למצב משברי .באחרונה יש מי שטוענים כי למעשה כבר
שנים קשה לראות ב'פורת יוסף' ישיבה ספרדית; 173לשיטתם זו עוד ישיבה
ליטאית שלומדים בה תלמידים ממוצא מזרחי .מילס טען במחקרו על שנותיה
 172חן .מעניין לציין כי ישיבת 'כסא רחמים' נקטה דפוס דומה
של סיפור תולדותיה והדגשת זהותה האתנית באמצעות חיבור
הגיוגרפי על אחד ממוריה הבכירים של הישיבה ,הרב משה לוי
( ,)2001 -1961שנפטר ממחלה קשה .ברקע לדמותו של הרב
לוי סופר שם סיפורה של הישיבה ותוארו אישים שהתפתחו
בה .ראו :כהן ,האיש משה.
 173פרקש.
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הראשונות של 'פורת יוסף' שהישיבה הצליחה להתקיים ולבלוט לאורך זמן בשדה
הישיבות הספרדיות בגלל חלון ההזדמנות ההיסטורי שבו הוקמה ובשל יכולתה
'לנצל כראוי את המשאבים שהיו בידה (הכלכליים ,הארגוניים ,האנושיים
והרוחניים)' 174.דומה כי על כך יש להוסיף את משאב הזיכרון .עם כל זאת
הצליחה ישיבת 'פורת יוסף' להיות מקור למיתוס יסוד בהתהוות החרדיות
המזרחית .בעבר השפיעה הישיבה על דיוקן הרבנות הספרדית בארץ–ישראל
ובקהילות היהודים הספרדים בחו"ל ,אך בעשורים האחרונים עיקר השפעתה
הוא במקום שהיא תופסת במיתוס החרדי המזרחי ובפוליטיקת הזהות האתנית
המזרחית בחברה החרדית בת זמננו.

 174מילס ,עמ' .75
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