
 קטעים מדברי גדולי ישראל 

 ה"תשנ -על המהדורה השניה 

ולאסוף   —חכמה ויש בה מלאכה של יגיעה להעמיק בדרכי ניהול של מוסדות חינוך  ,  הנני רואה בזה עבודה רבה ומסודרת 
 .ועל ניסיון בפועל במקצוע זה, ל וצדיקי ופוסקי הדורות“מבוססים על מאמרי חז, כללים ופרטים בזה

 .י.נ. ברוקלין. ד“חב. א“הרב אזדאבא שליט

 

להדריך וללמד רבנן “  המפתח לעולם החינוך ” א אשר כתב ספר בשם  “מרדכי וועכטער שליט ‘ג ר“לפיכך נאה ויפה עשה הרה
 "...להדריך ולחנך בדרך טובה"כיצד , ותלמידיהון אשר הינם מנהלי מוסדות חינוך

 והרב הראשי לישראל, הראשון לציון.  ל"הרב מרדכי אליהו זצוק

 

ותוכנו ביאור גדול בסדר ", המפתח לעולם החינוך"ה ספר גדול בכמות ורב האיכות הנקרא בשם "הן הבאת ברכה לתוך ביתי ה
דבר נפלא ,  מח ולב גם יחד , וכבר דובר שיש בספר עבודה גדולה בשים שכל, החינוך של המנהל באריכות גדולה בכל פרט ופרט

 .ו"י צוות של מחנכים  ובראשם הרב מרדכי וועכטער ני"אשר נעשה ע, ממש

 

 .ובטוח אני שכל אחד ואחד ימצא בספר זה כמה וכמה עצות והדרכות ודברים יקרים בדרכי החינוך

 .י.נ. ברוקלין. בעלזא. א"הרב שלמה הכהן גראס שליט

 

ויקוים בו נוצר ,  בעזרו לרומם קרנו בכבוד '  המקום יהי .  להם הספר למורה דרך ' ויהי, לתועלת העוסקים בחינוך' בדבר זה יהי

 .פרי קודש הלולים' תאנה יאכל פרי

 .קנדה. מונטריאל. ע"הרב פנחס הירשפרונג זי

 

שערכו '  ר מרדכי וועכטער שי "א ובראשיתו הרב הגדול מעוז ומגדול מוה"לכבוד צוות המחנכים הרבנים שליט' לכך אפריון נמטי

ותהיה זו תועלת גדולה למנהלים שיהא להם ספר מוכן ודרך סלולה לענייני ". המפתח לעולם החינוך"בחכמתם ותבונתם ספר 

 .בידם יצלח ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד' וחפץ ה. חינוך

 .י.נ.  ברוקלין. קלויזנבורג. הרב פישל הערשקאוויטש

 

 



 קטעים מדברי גדולי ישראל 

 ה"תשנ -על המהדורה השניה 

 

, י " שלמד הרבה תורה בישיבות שונות בא ,  א " מרדכי וועכטער שליט '  משימה כבדה לקח על עצמו מחברנו הדגול הרב ר 

יגיעה ועמל רב דרושים בחיפוש . ולא הרבה יכולים להתחרות אתו, לא דבר קל הוא". המפתח לעולם החינוך"בכתיבת הספר 

 .ולא קל הוא למצוא המפתח הראוי לפתוח בעזרתו את אוצרות החינוך הטהור, דרכי החינוך האמתיים

הרבה שקיעות שקע עד ,  הרבה יגיעות יגע .  א ראוי הוא לברכה על עבודתו הקדושה " מרדכי ווכטר שליט '  מחברנו הרב ר 

התועה לפעמים על דרכי אפלה וזרים ,  שהצליח לתת לנו יצירה שאין לשער את ערכה ואת נחיצותה בשביל הדור הצעיר 

. היגע השקיע המחבר כדי שהספר יצא מהודר מכל הכיוונים -הרבה עבודה רבת. לרוח הטהור של היהדות הנאמנה מדור דור

 .הספר מלא דרכי מוסר וחסידות ולפעמים דברי מחשבה ארוגים הם גם על רקע חסידי

מהללים ומשבחים ,  כי ראיתי שגאוני תורה בעלי שם עולמי , אגיד לו נאמנה שזה כיהודה ועוד לקרא, ד הסכמה על ספרו"ע 

 .את הספר ונחיצותו

 .י קריאה בספר זה יתעורר המעיין להכין את יסודות החינוך הטהור המכניס קדושה בבית יהודי"אני בטוח שע

 .ב וקנדה“ר אגודת הרבנים דארצה"יו. ע"הרב שמחה עלבערג זי

 

ובפרט ,  ויביא תועלת רבה למנהלים ומחנכים במוסדות תורניים ,  נוכחתי לראות שיש ברכה ותועלת בהדפסת ספר זה 

 .לצעירים שמתחילים לנהל מוסד ועליהם לצעוד בזהירות ולכלכל מעשיהם בתבונה

מן הראוי שיצא '  הי   -ובתקופתנו שעל כל מקצוע צצים ספרים לרוב בהדרכה ייעוץ והכוונה  , יתכן שספר מסוג זה אין כיום

 והריהו בבחינת דבר בעתו מה טוב., לאור ספר מעין זה

 .י.ברוקלין נ. גור. הרב אלי פישר

 

ד  אבותינו ורבותינו " עבודה תמה ע '  ר שיזכה להרביץ תורה ברבים ולהשיב את בני ישראל לעבודת ה " י :  ובזה הנני לברכו 

כעתירת וברכת ידידו בלב .  תלוי בו '  ויפוצו מעינותיו חוצה ויתקבלו דבריו לטובה וזכות הרבים יהי , לבדו' הקדושים בלתי לה

 .ונפש

ירושלים -ב "ארצה.  ק  אונגוואר"אבדק. ל“הרב מנשה קליין זצ  








