מאורות חצור
ישיבת מאורות חצור היא ישיבה גבוהה עם מסלול ישיבת “הסדר” ,המוארת מתורתו
של הרב מרדכי אליהו זצ”ל .הישיבה תיפתח בעזהי”ת בא’ אלול תשע”ג בחצור
הגלילית .ישיבה של דיבוק חברים ,חום ואהבת האדם .יש בה מקום לכולם ,ספרדים
ואשכנזים ,דתיים מכל הסוגים ,הזרמים והמגזרים ,גאונים ופשוטים וכל מי שליבו
חפץ בתורה ובקירוב ללבות.

ייחודיות הישיבה היא בחיבור
חיבור בין גדלות האדם לבין פשטותו .בישיבה תלמד להיות פשוט גם כשתגדל בתורה

בשיטת הפסיקה שלו נהג לחבר בין הלכה לקבלה
ובדרש היה מחבר בין פשט לסוד .בראש מעייניו
הייתה האחדות בעם ישראל ,חיבור בין הזרמים
השונים ואהבת האדם .קיבל כל יהודי במאור פנים
ומסר את נפשו על עם ישראל .בעצמו היה מופת
לחיי נישואין נפלאים והורות מיוחדת במינה.

בישיבת מאורות חצור נלך לאורו.

חיבור בין הגמרא להלכה .בישיבה תלמד גמרא ותחבר את הסוגיה הלכה למעשה
חיבור בין הפשט לתורת הסוד והקבלה .בישיבה תלמד לחבר בין הלכה לקבלה

חיבור בין אנשים גדולים בתורה לאנשים פשוטים ומיוחדים בצניעותם
חיבור בין אדם לחברו ,ובין ילדים להוריהם והכנה לחיבור שבין איש לאשתו

הרב מרדכי אליהו זצ”ל
הרב מרדכי אליהו זצ”ל היה פוסק ,תלמיד
חכם עצום ,גדול המקובלים וגאון בתורה ,כיהן
בתפקיד הראשון לציון והרב הראשי לישראל
ונפטר בכ”ה בסיוון התש”ע בגיל  .81הרב היה
בנו של רבי סלמאן אליהו -תלמידו של הבן
איש חי וראש המקובלים בירושלים .גם הרב
מרדכי עצמו המשיך את דרכו של הבן איש חי.
הוא היה היה מופת לשילוב בין עומק ופשטות,
גדלות וצניעות ,היה מקובל אלוקי אך יחד עם
זאת איש הלכה מובהק .למדו ממנו גדולי התורה
של הדור ,אך גם ילדים קטנים קיבלו ממנו.

ראש הישיבה הרב דוד לחיאני
הרב דוד לחיאני ( )51מהעיר צפת ,היה תלמידו
של הרב מרדכי אליהו וקרוב אליו במשך 30
שנה .למד מהנהגותיו ,שיטתו ההלכתית ,תכונותיו
ומידותיו .הרב לחיאני התחיל את דרכו בלימוד
של  12שנה בישיבות הגבוהות :שילה ,מרכז
הרב ,מכון הארי פישל לרבנות בירושלים וכולל
מרץ .הרב מוסמך לרבנות מהרבנות הראשית
לישראל ומוסמך להוראה וחינוך ממשרד החינוך.
ממייסדי תלמוד תורה “שעלי תורה” ורב מושב
ספסופה  5שנים .הרב משמש כ 17-שנה כרב
המרכז הרפואי “זיו” בצפת ,מוהל מזה  24שנה ,וכן
שימש כרב ומוהל בבית הדין לגיור.
בנוסף ,הרב מעביר שיעורים
בהלכה בישיבה הגבוהה ובמכון
ההוראה “אורות האר”י” ובמדרשות
שונות בצפון .וכן ,מעביר הרב
שיעורים בכרם בן זימרא ,בחצור
הגלילית ובמושבים שונים באיזור.
הרב מאמן בגישה יהודית ומייסד
שיטת “פנים חדשות” לחיי נישואין,
הורות ובניין היחסים בתוך המשפחה.

המ”ה

על הישיבה

חצור הגלילית
הקהילה בחצור היא קהילה חמה
ומיוחדת במינה בהכנסת האורחים
וטוב הלב שלה .קהילת חצור מאופיינת
באחדות ,תורה ,פשטות וצניעות.
השיעורים שהרב לחיאני מעביר בחצור
וכינוסי התורה ודיבוק החברים חיברוהו
אל הקהילה .הקהילה פנתה וביקשה
לפתוח ישיבה בחצור ,ולהאדיר את
התורה בעיר .הישיבה קמה בברכת
ובעידוד הרה”ג מרדכי דיעי ,רב העיר
חצור ובשיתוף ותמיכת מר שמעון
סוויסא ,ראש העיר.

הישיבה נועדה לבוגרי י”ב במסלול של
ישיבה גבוהה או אפשרות למסלול “הסדר”.
סדרי הלימוד בנויים מלימוד גמרא בבקיאות
ובעיון ,לימודי הלכה ולימודי אמונה וחסידות.
למצטרפים למסלול ה”הסדר” תהיה מגמת
פיתוח מנהיגות ופיקוד והכנה לשירות בצה”ל,
בהדרכת קציני צה”ל ורב פיקוד צפון סג”א
הרב בנימין מכלוף שייתן הכנה הלכתית
ומעשית לשירות.
בישיבה מושם דגש על קשר אישי וליווי צמוד
של ראש הישיבה והר”מים לכל תלמיד בכל
שלב .הלימוד נעשה מתוך דיבוק חברים,
אהבה ואווירה של חום ואחדות ובקצב של כל
אחד ואחד.
כל תלמיד יוכל לעבוד על התפתחות
אישית ומיקוד הרצון ביחד עם ראש
הישיבה בכובעו כמאמן אישי.

בוגר י”ב?
היה שותף לח ויה של תורה ואהבה

מסוג אחר

ראש הישיבה הרב דוד לחיאני 050-3340038
ר”מ שיעור א’  ,הרב עזריאל כהן 054-4878680
מנהל רן אפללו 052-6368986

לאורו של הרב מרדכי אליהו זצ”ל

תעמיק בפשטות

