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 מתולדות חיי הרב

( בירושלים. אביו הרב יוסף רפאל עוזיאל, היה נשיא בית 1880, נולד בי"ג בסיון תר"מ )הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל

 בתלמוד עוזיאל הרב למד,בילדותו. אמת ושופט צדק דין כדיין ונודע בירושלים, הספרדית הקהילה הדין הרבני של

 התבלט צעיר מגיל כבר". ירושלים תפארת" בישיבת למד עשרה-שתים ומגיל, ירושלים" בציון דורש" תורה

 .וצרפתית טורקית, ערבית בשפות יסודית וידיעה כללית השכלה רכשגם  זאת ועם, העצומה ובהתמדתו שרונותיויבכ
 

יצחק הכהן קוק, ועסק  לצדו של הרב אברהם ,( היה לרב הקהילה הספרדית ביפו ותל אביב1911) ת תרע"אבשנ

כשפרצה מלחמת העולם הראשונה, גירשו התורכים , בהרמת מעמדם של היהודים המזרחיים. שלוש שנים אחר כך

 .היהודים הייתה עצומה אזרחים תורכים. מסירותו של הרב עוזיאל לתושבים מן הארץ את היהודים, שלא היו
 

בסלוניקי פעל לפיתוח . עלה לארץזצ"ל  מאיר-לאחר שהרב יעקב( כיהן כרב ראשי של סלוניקי, 1921) בשנת תרפ"א

והיה לרבה  ,תורה. שנתיים לאחר מכן חזר לארץ התנועה הציונית ביוון, חיזק את הפצת השפה העברית ועודד לימוד

תנועת . תנועה ציונית דתית -( היה הרב עוזיאל פעיל בתנועת 'המזרחי' 1927החל משנת תרפ"ז ). אביב-הראשי של תל

כאיש תנועת 'המזרחי' קשר הרב  זאת שאפה לשלב התיישבות ועבודת אדמה, עם השמירה על הדת ועל מצוותיה

לציונות. הציונות, לפי ראה את תרומתה המיוחדת של התנועה  עוזיאל את הארץ, את העם ואת התורה זה לזה, ובכך

 .היא התגשמות של המצווה האלוהית לגאול את הארץ ולשבת בה תפיסתו של הרב עוזיאל
 

שו"ת "משפטי עוזיאל", "השופט והמשפט", "הגיוני עוזיאל", רבים בתחומי התורה, ומהם:  הרב חיבר ספרים

 .ת עוזיאל"רשת עוזיאל" על מסכת אבות, "מכמני עוזיאל", "דרשו, "ד"שערי עוזיאל"
 

פטירתו בכ"ד באלול תשי"ג  ( נבחר לשמש כראשון לציון ורב ראשי לישראל, משרה בה שרת עד1939) בשנת תרצ"ט

הלאומי. השתתף בפגישות שבמסגרתן נוסדה  (. עם היבחרו להיות הרב הספרדי הראשי נבחר גם לוועד1953)

ת הקהילה היהודית באו"ם, והופיע כאחד העדים הבריטי נקרא לייצג א הסוכנות היהודית לישראל. במהלך המנדט

להחלטת האו"ם  (, שמסקנותיה סללו את הדרך1946אמריקאית בשנת תש"ו )-ועדת החקירה האנגלו הראשיים בפני

 .על מדינה יהודית
 

שחוקת המדינה כדי פעל הוא גאולה, וכהתחלת הראה הרב עוזיאל (, 1948תש"ח )שנת ה'ב בהקמת מדינת ישראל

 שעלו לארץ. מיזוג הגלויותלפעל רבות לאחדות העם והרב פי ההלכה.  תהיה על

, לעם ישראל היה מנהיג אמיתיהרב אצילותו ובאהבת הבריות. בנועם הליכותיו, בהתפרסם במידותיו הנעלות, הרב 

 : "האמת והשלם אהבו". באתו הפסוק שחרט בצוואתו יתהיכאשר סיסמת חייו ה
 

זכר צדיק רבבות ליוו אותו למנוחת עולמים בהר המנוחות. ו(, 1953ד באלול תשי"ג )נפטר בערב שבת כ" הרב עוזיאל

 לברכה.
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 תעודת זהות -משימה א' 

  את הפרטים המתאימים. , והשלםב"תעודת הזהות" שלפניךהדבק תמונה  .קרא את הפרק מתולדות חיי הרב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ללמוד מהרב עוזיאל -' משימה ב

 מתולדות חיי הרב עוזיאל. קרא את הסיפור, וסכם את למידתך בשאלות הבאות.סיפור לפניך 

 _______________________________? מהי תרומתו העיקרית והחשובה של הרב בן ציון עוזיאל לעם ישראל. 1

 : __________________________________________ת קרוב לבבותציינו מספר פעולות שעשה הרב למטר. 2

._________________________________________________________________________________ 

 בה אליו: _______________________שהיית רוצה להדמות עוזיאל תכונה אחת מתכונות הרב  -. בחר ורשום 3

 ______________________________________________________________: _____סבר את בחירתךה

 בהצלחה. _________________________________________________________________________

 
 מדינת ישראל

 
 
 
 

 תעודת זהות
 
 

 

 שם פרטי ________________

 ______שם משפחה ________

 __________ תאריך לידה עברי

 ארץ לידה _______________

 שם האב ________________

 ידיעת שפות: עברית, ____________________

 למד בישיבות _________________________

                      _________________________ 

 בשנת ___________ רב הקהילה הספרדית ביפו

 יקי שביון.בשנת ___________ רב ראשי בסלונ

 בשנת ___________ הרב הראשי והראשון לציון.

 נפטר ביום ____ לחודש ________ בשנת ______

 הדבק תמונה

 מה עושה הרב הראשי לישראל
הוא לא רב של . מה עושה הרב הראשי לישראל? הוא אחראי על ההנהגה הרוחנית הלאומית בעם ישראל

בפעולות מיוחדות שהוא עושה למען  לא הוא הרב של כל העם כולו. כל רב ראשי בולטא -ישיבה או יישוב 

באהבת הבריות המיוחדת שהייתה בו למען עם ישראל. הרב  התורה, העם והארץ. הרב בן ציון עוזיאל התפרסם

 בדרכי נעם, ובהרבה מעשים למען קירוב לבבות.  היה מפורסם במידות טובות

 -אלה  [מטרות]שלו: "בתפקידי שמתי לנגד עיני ונר לרגלי תעודות  תב הצוואהכך הרב רשם בעצמו במכו

 ומצוותיה, ארץ ישראל וקדושתה. אהבה מוחלטת לכל איש ואישה מישראל בגופו ונשמתו להרביץ התורה

שלום לכל בית  דבורו ומעשיו, מחשבתו והגיוני ליבו, צעדיו ועלילותיו, בבית וברחוב, בכפר ובעיר, להביא

 ".לאביהם שבשמים ראל ומשפחתו בכנסת ישראל כולה שדרותיה ומפלגותיה ובין ישראליש
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