
  

 

 
 
  

  
  

  

  שם התכנית:

  ספרא וסייפא
  מוגש ע"י המכון ללימודי היהדות

  ע"ש סא"ל עמנואל מורנו ז"ל

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 
 
  

 תאור התכנית   .א

פרוייקט 'ספרא וסייפא' הוא פרוייקט מיוחד של המכון ע"ש סא"ל עמנואל מורנו ז"ל, לסיוע 

  תורה.ליחידות הלוחמות ע"י הכנסת ספרי תורה כשרים לבסיסים שיש בהם מחסור בספר 

יחד עם סיוע למכון ללימודי היהדות ע"ש ההגנה לישראל הפרוייקט משלב את התרומה לצבא 

לוחם ומפקד בסיירת מטכ"ל, שנהרג בסוף מלחמת לבנון השנייה בעורף האויב  ,עמנואל מורנו ז"ל

  ואשר תמונתו לא הותרה לפרסום. 

על שמם לבסיס היחידה הצבאית במעמד הרב  התורמים לפרוייקט יזכו להכנסת ספר תורה

  חיילים, רבני המכון ומשפחות התורמים.מפקדים, הצבאי, 

   

 הצורך  .ב
  

צבא ההגנה לישראל הוא צבא חזק ומקצועי, בעל מערכות מחשוב ונשק מהמתקדמים בעולם, 

יר ובים. המייחד את צה"ל מבין צבאות העולם הוא ספר התורה שנמצא בכל בסיס, וביבשה באו

  ספר התורה שמחזק את הרוח של הלוחמים ומזכיר להם בעבור מה הם נלחמים.

מתוך הכרות עם המצב ביחידות הצבאיות,  נודע לנו על מחסור בספרי תורה כשרים לקריאה 

בצבור. יש הרבה מקרים שספרי תורה נפסלים כתוצאה מרטיבות או מאחסון בתנאי שטח. לכן 

רבנות המ הספרים המשמשים את היחידות הלוחמות. פנינו אל הצבא בבקשה לתרום בתיקון

ספרי תורה הממתינים לתיקון וחידוש  200-תה אנו עומדים בקשר נודע לנו על יותר מיהצבאית א

  והכנסה חזרה לפעילות.

  

  של ספרי התורה השיקום   .ג

הליך מתחיל בקביעת המצב ההלכתי של הספר לאחר מכן הוא עובר הגהה מדוקדקת, ולאחר הת

  חדשים לחצי שנה.  3רבות של תיקון גם הגהת מחשב. התהליך הזה לוקח בין שעות 

לאחר מכן מוחלט לאיזה בסיס  . לאחר שהספר מוכשר לקריאה בציבור, הוא עובר ל"שרות פעיל"

  סה.הוא יכנס ואז הצבא מארגן את אירוע ההכנ

  .צה"ל מאפשר לתורם להחליט על שם מי הוא רוצה להקדיש את הספר



  

 

 
 
  

 העלות   .ד

  לספר תורה.$ 10,000 -היא כ הפרוייקטהעלות של 

  

   

  ון ללימודי היהדות ע"ש סא"ל מורנו ז"להמכ

המכון נמצא בירושלים, בשכונת נוף ציון, המשקיפה על הר הבית מצד דרום. במכון לומדים כעשרה 

  בחורים בוגרי צבא, העוסקים בלימוד ובניין האישיות בדרך היהדות.

שמה לה למטרה להוביל למהלך של שיבה למקורות הישראליים הקדומים,  השורשים עליהם  דרך עמ"י

בנויה  התרבות הישראלית.  העמקה בשורשים האלו יוצרת קרקע פורייה להכשרת אנשים יוצרים 

  ומנהיגים. הנהגה הבנויה על צניעות ועל יושרה בכל תחומי החברה והמשק הישראלי. 

המוביל למנהיגות ועצמאות היא  מפגש עם היצירה הישראלית לדורותיה. לימוד אבן יסוד בחיפוש העצמי 

והעמקה בסוגיות המוסר ומחשבת ישראל הקלאסיות מהווה תשתית ללימודי האקדמיה והמקצועות 

  הכלליים. 

עצוב האישיות לטוהר המידות כבסיס ויסוד לבניית האישיות בכלל, בניין האישיות ברוח איתנה היא 

  ליטה בחומר.היסוד לש

  חינוך לנתינה

עוסקת בסוגיות במחשבת ישראל הנוגעות לנתינה בכל תחומי החברה והקהילה. עם הדגשת  דרך עמ"י

  היחס הנכון והמאוזן בין הבנייה האישית לבין תרומתו לחברה ולעם. 

ווני תנחה סדנאות למודעות עצמית וסביבתית ותקים מרכז רוחני המאגד סביבו אנשים מכל ג דרך עמ"י

  החברה. ללא מחיצות והבחנות בין מגזרים שונים וללא הגדרת המצב הדתי או העדתי.

דמותו של סא"ל עמנואל מורנו הי"ד עומדת לנגד עיננו כעמוד אש ההולך לפני המחנה. עמנואל שהיה בחייו 

  שילוב נדיר של איש אמונה ומעש, מוצב ארצה ובו זמנית ראשו מגיע השמיימה.

  ו השראה ודוגמא אישית בפעילותו הצבאית מתוך מסירות נפש ובצניעות יתרה.דמותו נותנת לנ

  .ידרך עמ"להנחיל ללומדים ב אנחנו שואפיםהמסר של  אמונה ושל נתינה ללא גבול הוא המסר שאותו 

  


