
אתר ארכיון שטיינזלץ

הנחלת המורשת 
של הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ 





התפיסה הזו ־ המדגישה כי התורה היא ״מורשה קהילת 
יעקב״ – אומרת שהתורה איננה נכס של קבוצה או  של 
אגודה מסוימת. אין בעם ישראל כת של ״יודעים״, אשר 
להם, ולהם בלבד, ניתנה התורה. התורה היא ירושה לכל 
ישראל. ועוד: התורה, הנקראת ״מורשה״ היא מורשת 
והולכת!  בבחינת ירושה ובבחינת תורשה.

איש אינו יכול להחזיק את התורה בחיקו ולומר: התורה 
הזו היא נכס שלי, או של החוג או הקבוצה המסויימים 
שלי. לא: התורה היא נחלתו של עם ישראל כעם, כיחידה 
הכוללת כל אחד ואחד מן הפרטים שבה…
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כמעט שנה חלפה מאז פטירתו של הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ ז"ל והחלל שהותיר בקרב 
אנשים כה רבים בארץ ובעולם רק הולך וגדל. הרב שטיינזלץ היה אחד הדמויות הבודדות שאפשר 
באוכלוסיה,  רבות  שכבות  על  ונערץ  אהוב  היה  הרב  ישראלי.   כקונצנזוס  אותם  להגדיר  היה 
והאהדה אליו חצתה מפלגות, ציבורים ועדות. בדאגתו הכנה לכל יהודי ויהודיה בארץ ובעולם, 
 - העצום  חייו  במפעל  לכל  ומעל  הנצח  ולשאלות  השעה  לבעיות  והפתוחה  הישירה  בגישתו 
הנגשת המורשת היהודית לכל יהודי - איחד הרב עדין שטיינזלץ רבבות ישראלים בקשרים של 

אהבה והכרת הטוב. 
מונחלות  להיות  חייבות  והתרבותית  הרוחנית  ומורשתו  הרב  של  והעשירה  המרשימה  דמותו 
לציבור הרחב למען דורנו אנו ולמען הדורות הבאים. הרב השאיר אחריו לא רק כמות עצומה של 
ספרים, מפעלים חינוכיים ומיזמים חברתיים אלא גם חזון חי שיכול לחבר ולאחד את החברה 
הישראלית המשוסעת ולהוסיף עוד נדבך חשוב ומשמעותי במטען התרבותי והרוחני של עם 

ישראל כולו. 
המיזם אותו אנו מציעים כאן מבקש להרים את הכפפה הזו ולסייע בהנחלת מורשתו של הרב 
שטיינזלץ לכלל הציבור, להמשיך ולפתוח את שערי ארון הספרים היהודי בפני כל מי שחפץ בכך 
ולהנחיל לדורות את דמותו ומורשתו של הרב - דמות ישראלית-יהודית מרתקת ששילבה בין 

עולמות וזכתה לחולל מהפכה תרבותית עצומת מימדים.

פתיחה



1937 נולד בשכונת 'כרם אברהם' בירושלים הרב עדין אבן-ישראל שטיינזלץ  - מגדולי  בשנת 
האינטלקטואלים היהודיים בדורות האחרונים. בגיל צעיר מאוד התבלט כבעל כשרונות נדירים 
כנער צעיר את דרכו אל  במגוון תחומים. עדין, שנולד למשפחה סוציאליסטית חילונית מצא 

הדת והתחיל עוד לפני גיל עשרים לעסוק בפעילות חינוכית וחברתית רבת היקף.

ירושלמים את "אחוות שלהבתיה" ששאפה לחולל רנסנס  יחד עם קבוצת חברים  עדין הקים 
ומעמדת ממעמדה  הולכת  היהדות במובנה הדתי  כי  היה  דומה  יהודי במדינה הצעירה שבה 
ומכוחה התרבותי. החברים הצעירים הוציאו לאור ירחון חתרני בשם "רשפים" ובו ניסח  עדין 
הצעיר בכישרון ובתנופה את היסודות של תפישת העולם הדתית והתרבותית שתלווינה אותו 
כל חייו. העלון זכה לפרסום והצלחה ואינטלקטואלים מובילים כדוגמת הפרופסורים הוגו ברגמן 

וגרשום שלום הללו את הקול החדש והרענן המובע בדפי "רשפים".
החבורה החליטה להתקדם לכיוון פעולה חברתית ממשית והצטרפה לגרעין חלוצי ב"עזתה" וכך 

הפך עדין למנהל בית הספר הצעיר ביותר בארץ.

בשנים הללו החל הרב עדין להעביר שיעור שבועי במחשבת החסידות -  "חוגי ח"ן למחשבת 
ירושלמים  רוח  אנשי  השתתפו  בו  שיעור   – שז"ר  זלמן   - דאז   המדינה  נשיא  בבית    - חב"ד" 
מובילים שבאו לשמוע את הרב הצעיר משוחח על הטקסטים החסידיים העתיקים ובונה גשר 
המחבר ביניהם לבין שפת המדע והפילוסופיה המודרנית. בשנות ה80 החל הרב למסור שיעורים 

על הרב שטיינזלץ ופעלו 



בספרות חסידית בתחנת הרדיו "קול ישראל" שיעורים שהפכו מאוחר יותר לספרים רבי מכר. 
התלמוד  של  וביאור  תרגום   – חייו  למפעל  יהפוך  שלימים  במפעל  עדין  הרב  התחיל   25 בגיל 
הבבלי. מפעל האדירים הזה שעליו זכה בשנת 1988 בפרס ישראל, פתח את שערי התלמוד – 
מיצירות המופת של התרבות היהודית – בפני הציבור הרחב ובעצם אפשר לרבבות ישראלים 



וישראליות גישה אל אוצרות הרוח של המורשת היהודית. לראשונה מאז חתימת התלמוד לפני 
יותר מאלף וחמש מאות שנה יכול היה כל אדם לפתוח את הספר ולהבין את הנאמר בו. 

 
מלבד פירושו לתלמוד כתב הרב תרגומים וביאורים מונומנטליים נוספים לתנ"ך, לספרי הרמב"ם, 
הרב למעלה משבעים  חיבר  והביאורים  על התרגומים  נוסף  ועוד.  ועוד  לששת סדרי המשנה 
ספרים במנעד רחב של נושאים ותחומים. ספריו ותרגומיו תורגמו לשפות רבות וזכו להצלחה 



גדולה. כך הפך הרב שטיינזלץ לאיש שאפשר למליוני יהודים בארץ ובעולם להיחשף למורשת 
התרבותית היהודית בשפתם שלהם ולחזק את הזהות היהודית שלהם.

הרב  למד לתארים בפיזיקה וכימיה באוניברסיטה העברית בירושלים ואף החל לשאת הרצאות 
באוניברסיטה המשודרת, הרצאות שיצאו מאוחר יותר כספרים בהוצאת האוניברסיטה המשודרת 
ביניהם: 'נשים במקרא', 'אישים בתלמוד', 'הסוציולוגיה של הבערות' )יחד עם ידידו ההיסטוריון 

עמוס פונקנשטיין( וספרים נוספים. 

הרב התגורר ופעל כל חייו בירושלים. הוא כתב רבות על ירושלים מנקודות מבט שונות ונהג לומר 
שהוא "מאוהב בירושלים". הוא הקים בעיר מוסדות לימוד ומכוני מחקר ופעל רבות במיזמים 
שונים להעלאה קרנה של ירושלים כעיר בעלת השפעה תרבותית. בשנת 2017 זכה לפרס יקיר 

ירושלים על תרומתו הייחודית לעיר.

נוסף על פעילותו האינטלקטואלית הקים הרב רשת מוסדות החינוך שכללה בית ספר יסודי, 
חטיבת ביניים, בתי ספר תיכוניים, ישיבת הסדר ומכוני מחקר בתחומי דעת שונים. אלפי תלמידים 
עברו במשך השנים במוסדות השונים שבהם התבטאה דרכו החינוכית הייחודית שדגלה בחופש 

מחשבה, עושר תרבותי, ומתן כלים לצמיחה אישית. 

הוא הרבה להרצות, לנאום ולפרסם מאמרי דעה בעיתוני ובכתבי עת והפך להיות דמות מפורסמת 
בקרב שכבות רבות באוכלוסיה, בין השאר התבלט כדמות מסורתית הדוברת את שפת התקופה 
ויכולה לגשר בין אלמנטים שונים בחברה הישראלית. בכובע הזה נכח הרב בצמתים החשובים 
שעיצבו את מדינת ישראל משנות השישים ואילך והשמיע לגביהם קול ייחודי וצלול שמעולם לא 
שייך את עצמו למחנה פוליטי או חברתי מסויים. הרב היה חבר בוועד המנהל של ארגונים רבים 



ביניהם ארגון ה'גוינט' שבו פעל רבות למען יהדות העולם, עמותת 'גשר', מכון 'פרדס' ואפילו 
בועד המנהל של גן החיות התנכ"י.

בשנת 1989, סמוך להתפרקותה של ברית המעוצות, הקים הרב את המכון הגבוה ללימודי יהדות 
במוסקבה, המוסד הראשון בברית המועצות שקיבל היתר ללמד יהדות. הפעילות החלוצית  של 
הרב בברית המועצות עסקה בחינוך, תרבות יהודית וחיזוק הזהות היהודית בקרב יהודי בריה"מ 
וזכתה להצלחה גדולה. הרב הקים את ארגון המורים היהודים בבריה"מ  - "למד" ופרסם ספרים 
ברוסית העוסקים ביהדות ובתרבות יהודית. הרב סייע בכינון הקשרים הממלכתיים הראשונים 
בין רוסיה למדינת ישראל ובשמת 1995 הוענק לו התואר "דוצ'ובני ראבין" - המנהיג הרוחני של 

יהדות רוסיה על ידי רבה הראשי של רוסיה דאז. 

דמותו רבת הפנים ואישיותו החד פעמית העניקה לו קהל מאזינים הולך וגדל בקהילות יהודיות 
ברחבי העולם כמו גם באוניברסיטאות ומכוני מחקר מתקדמים. הרב זכה לתארים לשם כבוד 
משלל מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם וניהל מגעים קרובים עם מנהיגים דתיים ואינטלקטואלים 

יהודים ולא יהודיים כאחד בכל ברחבי העולם.

על פעילותו הענפה ותרומתו הייחודית לחברה ולמדינה זכה הרב בפרס ישראל, פרס 'עיטור 
הנשיא', פרס זלמן שזר לחקר תולדות ישראל, הפרס הלאומי לספרים יהודיים ופרסים נוספים, 
בשנת 2020 זכה לאות הוקרה מהקונגרס האמריקאי עם הכנסת "תלמוד שטיינזלץ" לספריית 

הקונגרס. 

בשנותיו עימנו עיצב הרב מחדש את ארון הספרים היהודי עבור כל ישראלי ויהודי בן דורנו אך לא 
פחות מכך הוא השאיר אחריו מורשת חינוכית, תרבותית וחברתית עניפה ומקיפה. הוא השאיר 



זיכרון של דמות שידעה לשלב קודש וחול, תורה, מדע והגות, פעילות אינטלקטואלית  אחריו 
ועשייה חברתית וחינוכית. אין  ספק שדמותו החד פעמית תמשיך להעניק השראה לדורות של 

ישראלים ויהודים ברחבי העולם.



הרב  של  והתרבותית  ההגותית  מורשתו  את  לציבור  להנחיל  מבקש  שטיינזלץ  הרב  ארכיון 
ולאפשר  הבאים  הדורות  למען  הרב  של  ההיסטורית  הפעילות  את  ולתעד  לשמר  שטיינזלץ, 
לארגונים ולאנשים פרטיים לעשות שימוש בחומרים שונים לצרכי לימוד, מחקר ופעילות חינוכית.
כמות  כולל  החומר  ומצולם.  מוקלט  כתוב,  חומר  של  מאוד  גדולה  כמות  אחריו  השאיר  הרב 
עצומה של מאמרים שלא פורסמו, סיפורים, מחזות, טיוטות של ספרים שלא ראו אור, תכתובות 
בעלות ערך היסטורי עם אנשי רוח, סופרים ואנשי ציבור, חומרי לימוד, נאומים, הרצאות, תכניות 

רדיו ושיעורים בתחומים שונים.
נוסף על החומר הארכיוני הרב הותיר מהדורות מבוארות ומוארות של כל הקאנון היהודי )תנ"ך, 
תלמוד, רמב"ם, הסידור, פרקי אבות, שישה סדרי משנה ועוד ועוד( אנחנו מעוניינים להפוך את 

הקאנון הזה לזמין ונגיש בפורמטים שונים.

מטרת המיזם



בארכיון שטיינזלץ אנו מבקשים להשיג שלוש מטרות:

א.    להנחיל לדורות הבאים את מורשתו ואת דמותו של הרב שטיינזלץ כמגדלור רוחני ותרבותי 
שחי ופעל בזירה הציבורית הישראלית והיהודית העולמית במשך למעלה מיובל שנים והותיר 
חותם רעיוני על ההסיטוריה התרבותית של עם ישראל. אנו סבורים שדמותו ההיסטורית רבת 
האנפין של הרב שחלק גדול ממנה אינו ידוע לציבור הרחב ראוי לה שתשתמר במלוא הקיפה 
למען הדורות הבאים. ארכיון השימור יכלול חומר ארכיוני רב מתקופות שונות השופכות אור על 

פעילותו של הרב ועל הגותו. 

ב.    להקים פלטפורמה שתשמש חוקרים, מוסדות לימוד, מורים ואנשי חינוך ובו יכונסו 
מאמרים, הרצאות, חומרי לימוד וחומר פדגוגי בפורמט נוח לחיפוש ושימוש. פלטפורמה כזאת 
יכולה לסייע לבתי ספר בארץ ובתפוצות )קיים חומר רב בכמה שפות( כמו גם לעמותות וארגונים 
העוסקים בתחומי חינוך ותרבות. פעילותו החינוכית של הרב הייתה חובקת עולם ואנו מעוניינים 

לפתוח את המשאבים הארכיוניים הללו לשימוש לימודי בהקשרים שונים.

ג. לאפשר לציבור הרחב גישה לאלפי הרצאות וסדרות שיעורים שניתנו על ידי הרב במשך עשרות 
שנים בשפות שונות. לייסד מאגר שבו ניתן יהיה לחפש ולקרוא טקסטים של הרב בתחומים רבים 
תוך גישה חופשית ונוחה למשתמש. חזונו של הרב היה מאז ומעולם לפתוח את שערי הידע 
והמורשת התרבותית היהודית בפני כל מי שמעוניין בכך. הידע היהודי, כך סבר והרגיש, הוא 
מורשתו של העם כולו ולא של קבוצה או מעמד מסויים. הקמת הארכיון על זרועותיו השונות 
עולה בקנה אחד עם העמדה החד משמעית של הרב אודות הדמוקרטיזציה של הידע וההנחלה 
 ,LET MY PEOPLE KNOW :של הידע לציבור כולו. הרב פעל כל חייו בהתאם למוטו שטבע
המטרה בהקמת ארכיון שטיינזלץ שיהיה פתוח ונגיש לקהל הרחב היא להמשיך את פועלו של 

הרב בימי חייו ולאפשר לכל אדם שמעוניין לצלול לתוך עולם הידע היהודי. 
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מצב פיזי קיים של חומרי ארכיון 
ארבעה הגופים ניהלו במשך השנים אוסף של חומרים ותיעודים של פעילותו של הרב: 'מרכז 
שטיינזלץ', המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים, מרכז 'אלף' בארה"ב וישיבת תקוע. כל אחד מן 
המוסדות שמר אצלו תמונות, חומרים כתובים, הקלטות וחומרי אודיו שמעתדות את הפעילות 
של הרב בהקשרים שונים. רוב החומר מן המוסדות הללו נאסף על ידינו ומוין לאוסף אחד גדול 
הכולל חומרים במצבי שימור משתנים, חלק מן החומר במצב מתפורר ודורש שחזור ושימור 
רבים מהחומרים  ושימור.  מיון  שונים של  גם תהליכים  כמו  דיגיטיזציה  ועבר  הומר  כבר  וחלק 
הגיעו אלינו במצב לא טוב ואם לא יטופלו בהקדם, החומרים שעליהם יאבדו. הארכיון כולל כרגע 
כ60 ארגזים שמועברים כל הזמן ממקום למקום כיוון שעוד לא נמצא להם מקום אחסון קבוע. 
אנחנו חוששים שאם לא יקובצו בהקדם ויעברו סריקה והמרות דיגיטליות חלקים מהחומרים 
הללו יעלמו ולא יהיה ניתן לשחזר אותם. בנוסף, ישנם שותפים רבים לפועלו של הרב שיכולים 
לשפוך אור ולספר סיפורים מרתקים על פעולותיו )ברוסיה למשל, לאחרונה שמענו מח"כ זאב 
אלקין שטקס ברית המילה שלו נערכה בישיבה של הרב במוסקבה על גבי שולחן ביליארד שהם 
קיבלו כתרומה( אך לצערנו הם הולכים ומתמעטים ותהיה בכיה לדורות אם לא יראיינו אותם 

בהקדם.

במהלך העבודה על הפרוייקט נפגשנו עם אחד מבכירי הארכיונאים בארץ -  פרופסור שוויקה 



)שנפטר לצערנו לפני כחצי שנה( והוא יצר עבורנו תכנית עבודה מסודרת לניהול וארגון הארכיון. 
ההצעה של פרופ' שוייקה מצורפת כאן כנספח להצעה. 

אנחנו נמצאים בשלבים מתקדמים של פיתוח אפליקציה שתכלול את הקאנון היהודי )תלמוד, 
תנ"ך משנה ורמב"ם( בביאורו של הרב שטיינזלץ  - אפילקציה שנמצאת בשלב ההרצה. 

איסוף חומרים נוספים:
נדרשת עוד עבודה רבה בתחומים הבאים:

א. איסוף החומר הרב הנמצא בידי מוסדות אקדמיים בארץ ובעולם, תחנות רדיו וטלוויזיה, כתבי 
עת,  ישיבות ומוסדות לימוד שונים.

ב. איסוף החומר הנמצא בידי אנשים פרטיים שהקליטו את הרב במשך השנים. 
פחות  תקופות  על  אור  לשפוך  שיכולים  השנים  במשך  הרב  את  שליוו  דמויות  עם  ראיונות  ג. 

מוכרות בחיי הרב ועל נקודות מפתח התחנות השונות של הרב ושל פעילותו. 
ד. איסוף ושימור של כמות גדולה מאוד של חומרי מקור וחומרי תיעוד הנמצאים ברוסיה. החומרים 
הללו נמצאים בידי גופים שונים וארגונים שונים ונדרשת עבודה רבה לאסוף גם את ההרצאות 

והחומרים הכתובים וגם את החומר התיעודי על הפעילות ההיסטורית של הרב ברוסיה. 

מצב ההנגשה הדיגיטלית הקיימת:
חלק קטן מהחומר מצוי ומונגש לציבור באתרי האינטרנט של הגופים המצוינים לעיל אך כפי 
והוא נמצא בתהליכים של מיון  נגיש  ובלתי  גולמי  המתואר לעיל מרבית החומר נמצא במצב 

סריקה ודיגיטיזציה על מנת שנוכל להנגיש את החומר לציבור. 



הצהרה בדבר בעלות, ניהול או אחזקת הנכס או המיזם.

 ארכיון הרב שטיינזלץ פועל מכוחם ומטעמם של: המכון הישראלי לפרסומים תלמודיים, עמותת 
שפע, עמותת אלף )The Aleph Society( וישיבת תקוע שהן בעלות הזכויות על חומרי המקור 
יעבדו  השונות  העמותות  )וידאו(.  חוזי  והקלטות  שמע  הקלטות  כתובים,  מסמכים  הכוללים 
בשיתוף פעולה מלא יחד עם הארכיון על מנת לאפשר דיגיטציה מלאה של כל החומרים ללא 
הגבלה. תהליך הדיגיטציה ייעשה בהתאם להנחיות המקצועיות של משרד י-ם ומורשת )בכפוף 

למגבלות משפטיות( וכנהוג וכמקובל בעולם הארכיונאות. 
הנגשת החומרים לפלטפורמה דיגיטלית ייעודית וייחודית תיעשה על פי התאמת התוכן ליעדי 

המיזם.
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הגדרת יעדי המיזם המוצע והצורך שהמיזם בא לתת לו מענה:

המיזם מבקש לאסוף, לתעד ולהנחיל לציבור את מורשתו הרוחנית וההגותית של  הרב שטיינזלץ 
פנינים של  נמצאות  היהודי. באוספים שבידינו  הידע  ולהמשיך את מפעלו הגדול של הנגשת 
הגות, מחשבה, תרבות ומשתקפת בהם דמותו החד פעמית של הרב שטיינזלץ. המיזם מבקש 
לשתף את הציבור בעושר הטמון באוספים הללו אך גם לשמר ולתעד את פרשת חייו של הרב 

עדין כפיסת היסטוריה ישראלית ויהודית שיש לה חשיבות לדורות.

האוסף מורכב משני חלקים עיקריים - "תורה שבעל פה" ו"תורה שבכתב". מפעלו הגדול של 
הרב היה בכתיבת ביאורים לספרי יסוד יהודיים כספר התלמוד והתנ"ך. חלק מהביאורים הללו 

התפרסמו כספרים במהלך השנים. 

לעומת זאת, "התורה שבעל פה" כלומר השיעורים וההרצאות שנשא הרב במשך למעלה מ־60 
שנים רצופות לא התפרסמה עד כה, ברובה. חלק מהשיעורים הקבועים שהעביר הרב הפכו 
להיות ספרים חשובים. מן החומר שבעל פה קיימים בארכיון אלפי מסמכי סיכומים ותמלולים 
ווידאו. חלק מהחומרים הללו עומדים בפני עצמם כחומרי מקור  ואלפי שעות הקלטות שמע 

אותם ניתן להנגיש לציבור הרחב לאחר הליך המרה דיגיטלי מתאים.  

יעדי המיזם



כאמור, חלק מהחומרים "שבעל פה" נערכו כספרי ביאור והגות כחלק ממפעל הביאור של הרב 
שטיינזלץ, חלק מהספרים נערכו על ידו באופן אישי וחלק עובדו על ידי תלמידיו ושומעי לקחו. 
על מנת להמשיך את מפעלו המונומנטלי של הרב בהנגשת וביאור תוכן יהודי אנו זקוקים להפוך 
את התורה שבעל פה לתורה שבכתב. בכדי לעשות זאת אנו זקוקים להמיר הקלטה בפורמט 
ישן להקלטה דיגיטלית, לתמלל את ההקלטה ולערוך אותה כך שתהיה טקסט מעובד. תוצר זה 
הוא חומר הגלם ממנו אפשר לערוך ספרים. ללא הדיגיטיזציה של חומרי המקור לא תתאפשר 
החומרים  כי  יובהר  חייו.  כל  לימד במהלך  הרב  אותם  יסודיים  הגות  לאור של ספרי  הוצאתם 

המעובדים מהם ייערכו הספרים לא יונגשו במלואם באופן חופשי באתר הייעודי. 

יעדי המיזם הם הנגשת אוצרות התרבות הטמונים בארכיון הרב שטיינזלץ. ההנגשה  לסיכום, 
תיעשה באמצעות איסוף כל חמרי המקור והמרתם לתוצרים דיגיטליים. חלק מהתוצר הדיגיטלי 
ישותף עם הציבור בפלאטפורמה ייעודית וחלק מן התוצר ייערך ויתפרסם כספרים בכל מגוון 

הנושאים בהם עסק הרב. 



אופי ומהות תוצר הדיגיטלי הסופי: 

התוצר הדיגיטלי הסופי הוא ריכוז של כל האוספים למאגר דיגיטלי אחד שיכלול את כל פועלו 
שלוש  בתוכו  יכלול  הזה  המאגר  שבו.  והייחודיים  הנדירים  הפריטים  כל  על  הרב  של  והגותו 

פונקציות עיקריות.

א. מאגר שבו ניתן יהיה להיחשף לדמותו ופועלו של הרב דרך חומרי ארכיון נדירים, ראיונות, 
הצצה  ויאפשר  הרחב  לציבור  פתוח  יהיה  הזה  המאגר  נוספים.  וחומרים  מכתבים  מסמכים, 
לעולמה של דמות יהודית מרתקת שפעלה בצמתים כה רבים בציבוריות הישראלית והיהודית 
והציעה, ועדיין מציעה, מודל מרתק של קיום יהודי מודרני שיכול להעניק השראה לישראלים 

רבים. 
ב. מאגר ייחודי המיועד למורים, מוסדות חינוך, עמותות חינוכיות ותלמידי בבתי ספר. במאגר 
הזה יפורסם חומר רב של הרב על חינוך והוראה כמו גם חומר פדגוגי רב ומעניין. נוסף על כך 
יוכלו  בהם  חומרים  יהודית,  בתרבות  עזר  חומרי  לימוד  חומרי  של  גדולה  כמות  יכלול  המאגר 

מורים ותלמידים להסתייע במהלך הכנת שיעורים או פעילויות חינוכיות. 
ג. חלק הארי של המאגר יכלול את האוסף הגדול של הטקסטים וההקלטות של הרב מתקופות 
שונות, ממויין לפי נושאים ותחומי עניין כולל ערוץ פודקאסטים ייעודי. המאגר יהיה פתוח ברובו 
לציבור והוא ישמש אותנו בהפקת ספרים נוספים של הרב שכרגע לא יכולים לראות אור בשל 

מצב איסוף ושימור החומר. 

התוצר הדיגיטלי



שימושים צפויים בנכסים הדיגיטליים ובתוצר הדיגיטלי הסופי:

ארכיון שטיינזלץ יהיה מאופיין בעירוב רב של שימושים:
היהודיים  חיבור עמוק של הציבור הרחב לטקסטים  יאפשר  המגוון העצום של החומר   .1

הקאנוניים ולמורשת והתרבות היהודית שבה הרבה הרב שטיינזלץ לעסוק. 
הנכסים הדיגיטליים שתוארו לעיל ישמשו כמקור למחקר אקדמי.  .2

מוסדות חינוך וגופים כדוגמת מט"ח ומשרד החינוך יוכלו לעשות שימוש בחומרים שונים   .3
בהם הרב מנגיש טקסטים השייכים לתוכניות הלימודים השונות.

בזכותו  חינוך בתפוצות  ומערכות  קהילות  הרב משמשים  שונים של  חומרים  כיום  כבר   .4
התרגומים של כתביו לשפות רבות. בניית פלטפורמה אינטרנטית מסודרת תאפשר למוסדות 
וקהילות נוספות להשתמש במשאבים של הרב בתוכניות הלימוד ובפעילות הקהילתית שלהם. 
אנשים פרטיים שמתעניינים במגוון העצום של הנושאים עליהם כתב והרצה הרב יוכלו   .5

לצלול לתוך עולם של ידע בקלות ובצורה בלתי אמצעית. 
שימוש עבור המשך עריכה ופרסום כתבי הרב לציבור.  .6

מסרים עיקריים:
1.    דמותו של הרב שטיינזלץ  כתביו והגותו הם נכס תרבותי ורוחני נדיר שיש לה חשיבות 
גדולה לחברה היהודית בארץ ובתפוצות הן כמאגר אדיר של ידע יהודי מונגש ומוסבר והן 

כאופציה יהודית תרבותית שונה וייחודית.
2.     יש לרכז את החומרים של הרב במאגר אחד נגיש ונוח.

3.     המאגר ישמש לצורך ידע, למידה, מחקר, עיון, חיזוק הזהות היהודית וכל צורך אחר.
4.     החומר יהיה נגיש ונוח ופתוח ברורבו לשימוש לציבור הרחב.



קהלי היעד למיזם זה הם רבים. אנחנו בטוחים שכל אדם המתעניין בהגות, בתרבות וביהדות 
יצא נשכר מארכיון זה. 

קהלי היעד שהמיזם פונה אליהם במיוחד:
והמקורות  התכנים  של  הגדול  לעושר  להיחשף  שיוכלו  ונשים  אנשים  הרחב-  לקהל   .1

שבמאגר
אנשי חינוך- הרב עסק וכתב הרבה על תפקידו של איש החינוך. מורים ואנשי חינוך יוכלו   .2

למצוא במאגר הגות חינוכית, הדרכה חינוכית וחומרי עזר יחודיים בהם יוכלו להיעזר.
שיתקיימו  התכנים  במגוון  שימוש  לעשות  יוכלו  הגילאים  בכל  תלמידים  תלמידים-   .3
במאגרים. חומרי עזר בתנ"ך, תלמוד ותרבות יהודית, שיעורים וחומרי עזר בנושאים שונים ועוד. 
למוסדות ממשלתיים וציבוריים - שיוכלו לעשות שימוש בטקסטים הקאנוניים המבוארים   .4

של הרב.
אוניברסיטאות ומכללות שיוכלו להשתמש בכלים הייחודיים של מאגרי שטיינזלץ במגוון   .5

נושאים רלוונטיים.
לקהילות ישראל בתפוצות- הרב כתב ופעל במספר רב של מדינות, כתביו תורגמו למעל   .6
16 שפות. כיום ממשלות צרפת וממשלת איטליה מסייעות לתרגם את באורו לתלמוד. רשתות 

חינוך ברחבי העולם כבר משתמשות בתרגומים של ביאוריו. 
למוסדות ללימוד תורה- ובכלל זה בעיקר למוסדות ללימוד תורה לנשים באופן שיקדם   .7

את החזון של הרב להנגשת המורשת היהודית לכל דורש ודורשת.
חוקרים שירצו לחקור אספקטים בהגותו של הרב .   .8

קהל יעד



 הארכיון מתכנן לאסוף חומרים ממקורות שונים ומגוונים. הרב שטיינזלץ נהג  לשאת הרצאות 
ולפרסם  נוסף לכך, הוא הרבה להתראיין ברשתות הרדיו השונות  וברחבי תבל.  ברחבי הארץ 

מאמרים כתובים בעיתונים ובכתבי עת.
הארכיון שם לו למטרה לאסוף את כל חומרי המקור הללו באיסוף שיטתי ויסודי. נעשה זאת 

באמצעים הבאים:
1. באמצעות חיפוש ואיתור מדוקדק בארכיונים קיימים כדוגמת: ארכיון רשות השידור, ארכיון 

עיתונות יהודית היסטורית, ארכיון גלי צהל וכו'. 
2. באמצעות חיפוש בארכיונים של גופי תקשורת וספריות בחו"ל.

3. הארכיון יפנה לתלמידיו הרבים של הרב שטיינזלץ ויבקש מהם לחפש ולשתף בחומרים שונים 
שאספו כשלמדו אצלו ובמוסדותיו.

4. הארכיון יפנה לקהל הרחב לבקשת חומרים כדוגמת הקלטות והסרטות. 
יעסיק מתנדבים שיראיינו אישים שונים שהרב היה עמם בקשר או שהיו שותפים  5. הארכיון 

לפועלו בארץ ובעולם. 
6. הארכיון יפרסם ויקדם ברשתות החברתיות תוכן על מנת להגדיל את החשיפה וההיכרות של 

אנשים עם המיזם.
7. הארכיון ייצור אתר אינטרנט ייעודי ובו חלקו של החומר הנ"ל שיאסף. 

יצור פלטפורמה שיתופית בתוך האתר שתאפשר לאנשים לשתף זכרונות אישיים  8. הארכיון 
שלהם עם הרב. 

כאנקדוטה היסטורית נציין כי לאחר פטירת הרב קיבל ארכיון שטיינזלץ פניה מחבר קיבוץ ותיק 
שהיה מעוניין למסור לידיו סיכומי הרצאות שהעביר הרב בקיבוצו לפני כשישים שנים. 

שותפות ציבור



פירוט אודות היכולות וישימות הטכנולוגיות עליהן מבוסס המיזם או
השיפורים והשידרוגים בנכס ובמיזם.

מיזם הארכיון מתחלק לשני שלבים עיקריים: מאגר וממשק.
השלב הראשון יתאפשר אחרי איסוף וליקוט החומרים ממקורות שונים והוא כולל דיגיטציה של 
סריקה של  ובעיקר   ,MP3, MTS, WMV, MP4, M2TS( רבים  החומרים שנאספו מפורמטים 
עשרות קבצים במצבי צבירה שונים( והתהליך המורכב של מיון ותיוג של החומר הנ"ל. כך יווצר 
מאגר דיגיטלי של כל החומר. חלק מחומרי האודיו יידרשו לעבור תהליך ניקוי ושיפור סאונד. 

בנספחים מצורפת הצעה מחברה המתמחה בהמרת קבצים מן הסוג הזה. 
השלב השני כולל אפיון ופיתוח פלטפורמה שבה יוכלו החומרים הללו להיות מוצגים ונגישים. 
הפלטפורמה תכלול שתי רמות שימוש: שימוש פנימי עבור הארכיון והמשך פיתוח החומרים 

ושימוש ציבורי נגיש.

תכנית שיווק מפורטת לתוצר הדיגיטלי, הכוללת את ההיבטים הבאים 
)ככל שרלוונטי(:

התוצר הדיגיטלי יהיה זמין ברשת לקהל הרחב שיוכל לעיין בחומרים.
עיקרי בלמידה, חקר  נתונים  וישמשו כמסד  ולאקדמיה  יהוו בסיס למערכת החינוך  החומרים 
וכתיבה לתלמידים, לסטודנטים ולחוקרים. כבר כיום הביאור של הרב לתנ"ך משמש את משרד 

ישימות המיזם



של  הפופולרית  בפלטפורמה  סטודנטים  אלפי  משמש  לגמרא  ביאורו   .929 מיזם  ואת  החינוך 
אפליקצית  'ספריא'. אנו נפעל ליצירת שיתופי פעולה עם גופים נוספים כדי להגדיל את השימוש 

בארכיון וכדי לחשוף גופים ואנשים נוספים להגותו וכתיבתו של הרב.

 פירוט סטאטוס הזכויות המשפטיות ביחס לאפשרות שימוש והנגשה 
פתוחה של תוצרי המיזם הדיגיטליים וביחס לתוצר הדיגיטלי הסופי.

החומרים והמדיה המיועדים לארכיון שייכים לגופים שונים שפורטו לעיל כמו גם לאנשים פרטיים 
שחולקים עם הארכיון פריטים וחומר השייכים להם. מטרת הארכיון היא לאגם את החומר הרב 
לכדי מאגר אחד גדול שמתוכו חלק הארי יהיה נגיש לציבור הרחב וחלקים אחרים ישארו כפופים 

לזכויות יוצרים בהתאם לסוג החומרים ואפיונם.
 

הצהרה בדבר נכונות לבצע את הדיגיטציה במסגרת המיזם בהתאם 
־להנחיות המקצועיות של המשרד ולהעביר עותק של התוצרים הדיגיט

ליים למשרד לצורכי שימור והנגשה )בכפוף למגבלות משפטיות(.

ארכיון הרב שטיינזלץ מצהיר כי הוא פועל בשיתוף פעולה הדוק עם כל הגופים המחזיקים בחומרי 
להנחיות  החומרים בהתאם  כל  הדיגיטציה של  לבצע את  בכדי  יעשה את המיטב  וכי  המקור 
המקצועיות של משרד ירושלים ומורשת ויעביר עותק של התוצרים הדיגיטליים למשרד לצורכי 

שימור והנגשה, בכפוף למגבלות משפטיות.



מדדי הערכה:
הצעה למנגנון ולמדדים להערכת ובחינת הצלחת המיזם בהתאם למטרות וליעדים שהוגדרו 

בסעיף 4.3 לעיל )לרבות יעדים תוכניים וכמותיים(.

מדדים: 
גדולים. מדדי  והגותו של הרב לקהלים  פועלו  היא בחשיפת דמותו,  מטרת העל של הארכיון 

ההצלחה של המיזם נקבעו בהתאם למטרות המשנה של הארכיון. 
כמות ההורדות והשימושים שיעשו בחומרים שיפורסמו במאגרים השונים.   .1

שיתופים ואזכורים ברשתות החברתיות של החומרים מן הארכיון  .2
ספרים ופרסומים נוספים שייצאו בזכות פרויקט הדיגיטציה ועבודות הארכוב השונות  .3

שיתופי פעולה עם גופים חינוכיים בארץ ובעולם שיעשו שימוש בחומרי הארכיון במסגרת   .4
הפעילות שלהם

מחקרים הנעזרים בחומרי מקור וחומרים מעובדים המונגשים באתר  .5

מדדים
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כוח אדם קיים:

מנהלת הארכיון:  הגב' פרומה הולנד
צוות תמלול הקלטות שמע )עובד בהתנדבות - ללא ניסיון מקצועי(

צוות סריקה ותיוג מסמכים )תלמידי הרב העובדים בהתנדבות(

כוח אדם נדרש:

מאפיינים תפעוליים

מנהל הפרויקט
ארכיונאי בכיר במשרה מלאה

מזכיר.ה בחצי משרה
ארכיון  חומרי  לאיסוף  מידען 

מארכיונים ומהציבור
עורך ראשי

עורך משנה 
עורך לשוני
מעצב גרפי

איש דיגיטל
איש פרסום ושיווק

צוות סורקים
צוות מתייגים

צוות מראיינים
חברה לבניית ותחזוקת אתרים

 



מודל ארגוני לתפעול:

הפרויקט יקום בשיתוף פעולה בין העמותות והגופים השונים העוסקים בתורתו ומורשתו של 
הרב שטיינזלץ. גופים אלו ימשיכו לנהל ולתפעל אותו ויישאו בעלויות התחזוקה שלו לאחר תום 

תקופת התמיכה הממשלתית. 

ועדה משותפת- שתפעל להגדרת בעלי התפקידים, אופן הניהול, מערכי העבודה, הרוטינה, 
גיוס כוח האדם, שיטות העבודה, כלי העבודה. תכנון, ביצוע ובקרה; מעטפת מקצועית;  גיוס 
מתנדבים ומערכת תומכת בהתנדבותם; רכישת ציוד מקצועי, קשר מול ארכיונים היסטוריים 

וגופים שונים לאיתור חומרים.
מנהל פרויקט – לתיאום בין כל העוסקים בפרויקט, לארגון, לניהול כוח אדם ומתנדבים, לקשר 
הוספת  מידע,  פענוח  ציבור,  שיתוף  ויצירת  לציבור  והנגשתו  הפרויקט  לחשיפת  אתרים,  עם 

חומרים, הקמת תערוכות וירטואליות ופעולות תרבות הקשורות לפרויקט כולו.
ארכיונאי בכיר - קביעת עקרונות עבודה ארכיונאיים מקצועיים ופיקוח עליהם, איתור ארכיונים 
עם חומרים רלוונטיים, יצירת קשר עם מנהלי ארכיונים לאיתור מידע, להפעלת הפרויקט מצדם, 

להדרכת מתנדבים לעבודה ולשימוש בתכנה.
מתנדבים - לסריקה, לצילום, להקלטה, לראיּון.

יועצים מומחים - לדיגיטציה / או: הוצאת החומר לדיגיטציה )שתאפשר יצירת קבצים "חיים" 
לשיפור מנועי החיפוש והממשק(

חברה טכנולוגית - המתמחה בארכיונים או במאגרי מידע עבור בניית הממשק.
אנשי שיווק ופרסום.



 לוח זמנים:

עד מרץ 2022 - סיום מרבית עבודת האיסוף מארכיונים
מיון וקטלוג חומרי מקור

2022 - סריקת מסמכים כתובים, המרת שמע ווידאו בפורמטים מיושנים לפורמט דיגיטלי עדכני
יולי-דצמבר 2022 - עריכת פורמט דיגיטלי לאתר ייעודי

2023 - תמלול ועריכת המסמכים הכתובים לאתר הייעודי, תמלול הקלטות 
יולי 2023 - פיילוט של האתר באוויר

פסח 2024 - השקת האתר



ם ז י מ ה ת  ו ל ע

5



תכנון, ביצוע, תפעול:

על פי הצעות מחיר שקיבלנו מחברות המתמחות בתחום המרת חומרי מקור לדיגיטל, עלות 
הדיגיטציה לבדה מוערכת בכ2.5 מ' דולר. )מצורף כנספח( משיחות שערכנו עם מומחים בתחום 
הקמת והנגשת ארכיוני מורשת אנו מעריכים כי עלות ההנגשה דומה ועומדת על כ10 מ' ש"ח. 
והנגשתם לציבור  ייסוד הארכיון הדיגיטלי של כל חומרי המקור  סך הכל העלות הכוללת של 
הרחב ולקהל החוקרים כולל עידוד הנחלת המורשת התרבותית - כ־20 מ' ש"ח. פניית ארכיון 
כשליש  של  תמיכה  מבקשת  הקרובות  בשנים  מורשת  אגף  בפעילות  להיכלל  שטיינזלץ  הרב 

מהערכת עלות החזון בכללו.  
המשך בנייה עתידית של הארכיון על בסיס איגום תקציבי שיערוך הארכיון מתמיכות ממשלתיות 
המעורבים  הגופים  של  עצמיות  כספיות  והשקעות  המונים  מימון  עם,  נדיבי  תרומות  נוספות, 
במיזם הארכיון. יודגש כי תקציבי המיזם יושקעו בכל עת במקביל בשני ערוצי הפעולה: 1. ייסוד 
לעם  התרבות  מורשת  להנחלת  ייעודית  פלטפורמה  הקמת   .2 הארכיונאי,  הדיגיטלי  המאגר 

ישראל בארץ ובתפוצות.

תכנית תקציבית



התכנית בטבלה להלן מבוססת על תעדוף שייערך לחומרי המקור והקמת הפלטפורמה: 

הערותסכום לתוכנית 5 שנתיתחד שנתיפירוט
ייסוד הארכיון הדיגיטלי

סכום חד פעמי2,500,000המרת חומרי מקור לדיגיטל
פעילות שוטפת250,0001,250,000צוות מקצועי למיון, סיווג ותיוג פריטי ארכיון 

.
הקמת המערכת הארכיונית הממוחשבת:

חד פעמי100,000הקמת מערכת קטלוגית ארכיונית מקצועית
100,000ניהול נכסים דיגיטליים 

100,000שימור ארוך טווח נכסים דיגיטלים
חד פעמי50,000מערכת מיקור המוניים לסיוע באיתור חומרים ותיוגם

פיתוח פלטפורמה:
500,000פיתוח והקמת אתר:

     הקמת מערכת חיפוש אלסטי 
     הקמת מערכת אינדוקס

     תוכניתנים
UX 100,000מערכת הנגשה, חווית משתמש, ממשק משתמש

ל3 שנות פעילות ראשונות לאחר שנתיים הקמה100,000300,000תחזוקה שוטפת שנתי (15 אחוז לש' לתחזוקה)

קידום והטמעה:
משכורת 20,000 לחודש240,000720,000עורכי תוכן

לשלוש שנות פעילות50,000150,000קידום דיגיטלי קמפיינים רשתות חברתיות
לשלוש שנות פעילות50,000150,000קידום דיגיטלי במנועי חיפוש

50,000150,000הנחלה ע"י יצירת חבילות תוכן לקידום שימוש
הורדת תוכן

אמצעי גישה נוספים
מערכת מינויים

6170000סה"כ

* תכנית תקציבית מפורטת הקיימת בארכיון תומצא על פי דרישה



תכנית כלכלית להמשך הפעלת המיזם לאחר סיום ההשקעה 
הממשלתית, הכוללת את ההיבטים הבאים- הקמה ותפעול שוטף:

הפרויקט יקום בשיתוף פעולה בין העמותות והגופים השונים העוסקים בתורתו ומורשתו של הרב שטיינזלץ. 
גופים אלו ימשיכו לנהל ולתפעל אותו ויישאו בעלויות התחזוקה שלו לאחר תום תקופת התמיכה הממשלתית.  

פירוט נסיונו של המציע במיזמים דומים כולל הפניה לדוגמאות.

ייעודית.  שטיינזלץ  לאפליקציית  אלפא  גרסת  אלו  בימים  משיק  תלמודיים  לפרסומים  הישראלי  המכון 
במסגרת פיתוח האפליקציה נדרשנו לאסוף את כל קבצי הביאורים שהיו מצויים בפורמטים שונים ומיושנים, 
כל הקבצים עברו דיגיטציה משופרת ליצירת גירסה "חיה", נבנה ממשק אינטראקטיבי עבור משתמשים בשתי 
שפות, התכנים  אורגנו סביב סבבי לימוד מקובלים ומאפשרים למשתמשים ללמוד בצורה נעימה ונוחה לפי 
פיתוח  והתוצאה במסגרת  ותובעני  ארוך  היה  פיתוח הממשק  פרטי.  קצב  לפי  או  קצב התקדמות משותף 
האפליקציה הושקעו כמליון שקלים והיא התבססה על חוות הדעת המלומדת של פרופ' שוויקא ז"ל, שהמליץ 

על אופן חלוקת ותחזוקת החומרים. 

פירוט נוסף אשר עשוי לסייע בבחינת הנכס או המיזם המוצע, לרבות 
פרטי התקשרות עם הפונה

לעמותות השונות המאוחדות תחת פרויקט הארכיון ישנו ניסיון רב בשיתופי פעולה עם גופים ממשלתיים 
וחינוכיים, מספר גופים שעמם קיימנו שיתופי פעולה בשנים האחרונות: מט"ח, 929, משרד החינוך, ארגון 

LAMORIM בצרפת, רשת אמי"ת, ספריא עוד.



במידה ומדובר בנכס הנמצא בסכנת אבדון
 יודגש כי ללא תמיכה כלכלית במיזם חומרים רבים לא יונגשו לעולם ועלולים לרדת לטמיון.

רשימת נספחים המצורפים:

Steinsaltz Budgetary Estimate 1 נספח
Yaacov Choueka report final 2 נספח

Steinsaltz budgetary estimate  3 נספח

נספחים



ליצירת קשר עם ארכיון שטיינזלץ ניתן לפנות למנהלת הארכיון הגב' פרומה הולנד
 .fruma@steinsaltz-center.org 
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המיזם המפורט על גבי הדפים הללו הוא מיזם שהתחיל להירקם עוד בחיי הרב אך קיבל 
משנה תוקף ומשנה דחיפות לאחר פטירתו. אנחנו מאמינים שחזונו ומורשתו של הרב 
הם אוצר רוחני ותרבותי בעל חשיבות דרמטית לחברה הישראלית ולעולם היהודי בארץ 
ובתפוצות. זהו מפעל אדירים שאם נשכיל לייצר אותו כעת יישא פירות מבורכים ומועילים 

לדורינו אנו ולדורות הבאים. 

הרב שטיינזלץ נהג תמיד לומר )גם כשהיה בן שבעים ומעלה( "שיש לו תכניות מפורטות 
למאה ושמונים השנים הבאות… בתנאי שהבוס הגדול יאשר לו את השהות בעולם…"  

לא זכינו שהרב יישאר עמנו לתקופה ארוכה כל כך אבל את התכניות שהשאיר ואת החזון 
שהותיר אנו מעוניינים לממש ולהנחיל לכלל החברה. 

סיכום



 "המלאכה מרובה": מלאכה מרובה יש לא רק 
 בכתיבת עוד כרך אחד על התלמוד. 

כשאני עוסק בתלמוד, או בונה בירושלים מוסד לימודי, 
או נוסע לרוסיה לשם אותה מטרה, אני עושה בעצם 

 אותו דבר עצמו: אני מנסה לשמור את הסיכוי 
והאפשרות שלא תאבד שארית ישראל, לא רק באופן 

 חיצוני, אלא גם בתוך עצמה. וכדי שלא תאבד 
שארית ישראל צריך לשמור את הדרכים פתוחות בפני 
כל "שארית ישראל", כדי שתוכל עוד להיות אפשרות 

 לדבר, לשמוע ולהבין, שהדברים עוד יעוררו 
הד כלשהו אצל השומע.

"

"





שיר - 052-8954475
עיצובי 
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