פעילות בנושא:
דף מידע

מתולדות חיי הרב
הרב מאיר יהודה גץ נולד בתוניס בט"ו באב ה'תרפ"ד ( .)15.8.1924עלה לארץ בשנת תש"ט ( )1949ונשא בתפקידים
חשובים כגון :רב קהילה בגליל ,קצין בצה"ל איש מוסד ומנהל בית ספר במושב כרם בן זמרא .לאחר מלחמת ששת
הימים מונה לתפקיד רב הכותל וראש ישיבת המקובלים בית א-ל בירושלים .אישיות קדושה ורבגונית אוהבת עם
ישראל ותורתו ,מוסר נפשו למען לימוד התורה והתפילה ,יחד עם עבודת מידות ותפיסת עולם מכילה ורגישה.
בשנת תש"ג  -בהיותו בן שמונה עשרה סיים את לימודי הרבנות .הוא רכש השכלה תורנית רחבה ומקיפה ונחשב
לעילוי .בד בבד עם לימודי הרבנות למד הרב גם למודי משפטים ,וסיים בהצלחה .הרב היה בעל ידע ב 7-שפות.
בהיותו בן תשע-עשרה ,בשנה בה גמר את לימודיו התורניים נשא הרב גץ לאישה את אסתר גז אשר הייתה בת
למשפחה מבוססת ומיוחסת .בהיותה רכה בשנים נהגה לשטוף מדי שבוע את בית-הכנסת" .בזכות מצווה זו"  -ברכו
אותה אנשי הקהילה " -תזכי להינשא לתלמיד חכם."...
בשנת תש"ז  -בגיל  22מונה הרב גץ כרב העירה בצפון מערב תוניסיה .בתפקידו שמש אף כחזן ,מוהל ,שוחט ועורך
נישואין .הקהילה אהבה מאד את הרב ונוצרו קשרים הדוקים בניהם.
בסוף שנת תש"ט – הרב עלה ארצה ועמו משפחתו וקבוצת נוער גדולה .הרב עלה לגור בגליל ,ושימש במושב כרם בן
זמרא ובאזור כ"משרת בקודש"  -רב ,חזן ,מוהל ושוחט .הרב ראה שבהצעה לעבור לגליל שתי רצונותיו מתגשמים:
גם קיום מצות ישוב הארץ וגם בסמוך לקברי תנאים ואמוראים שבגליל .הרב פעל רבות לביסוס חיי הקהילה ,וייסד
את בית הספר המקומי כבית ספר אזורי שטיפח את חינוך הילדים והנוער.
בשנת ה'תשכ"ח  -הרב גץ עבר לגור בירושלים ומונה למתאם ברחבת הכותל .אחר-כך מונה על ידי הרבנות הראשית
ל"רב הכותל ויתר המקומות הקדושים מסביב להר הבית" .ובשנת תשנ"ב מונה גם כרב של כל המקומות הקדושים
בישראל .דבר שסייע לו בקבלת אורחים רשמיים בכותל במהלך השנים .במשך עשרים ושמונה שנות כהונתו כרב
הכותל ,כתב  12יומנים המספרים את הקורה בארץ בכלל ובכותל בפרט ואת סדר יומו בניהול הכותל והתמודדותו
עם הקשיים ביישום התפקיד .העדכון האחרון נכתב יומיים לפני פטירתו.
בשנת ה'תשל"ג  -הרב גץ שיקם את המבנה של ישיבת המקובלים בית אל ,הקים את הישיבה מחדש ועמד בראשה.
שלושה ימים לפני מותו הושלמה בניית הישיבה במקומה המקורי והוא השתתף בחנוכת הישיבה .כיום ,בתפקיד
ראש הישיבה אחריו עומד תלמידו הרב ישראל אביחי שליט"א.
מכתבי הרב התפרסמו שני ספרים :רשפי אש – בתורת הקבלה ,גיצי תורה – הארות על פסוקי התורה.
בכ"ג באלול ה'תשנ"ה  -הרב גץ נפטר ונקבר בבית הקברות בהר הזיתים .זכר צדיק לברכה.
צוואתו – בצוואתו הרוחנית למשפחה כתב "אודה לה' בכל לבב אשר זיכני משחר ילדותי לחיות כיהודי ,זכיתי ללמוד
תורה ודרך ארץ ,זכיתי להקים בית נאמן בישראל ,זכיתי באשה כשרה ויראת שמים .זכיתי בבנים ובבנות חמישה
חומשי תורה ושישה סדרי משנה ,האל ברחמיו יגן עליהם".

"בית המדרש וְָאהַ בְתָּ "

 -מפעל ההלכה לילדי ישראל .ממשיכים את הדרך בסימן "לְ הַ נְחִ יל אֹוהַ בָּיי י ֵׁש" .מפעלים חינוכיים לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל
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