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קטעים מדברי גדולי ישראל
על המהדורה השניה  -תשנ"ה
הנני רואה בזה עבודה רבה ומסודרת ,חכמה ויש בה מלאכה של יגיעה להעמיק בדרכי ניהול של מוסדות חינוך — ולאסוף
כללים ופרטים בזה ,מבוססים על מאמרי חז“ל וצדיקי ופוסקי הדורות ,ועל ניסיון בפועל במקצוע זה.
הרב אזדאבא שליט“א .חב“ד .ברוקלין .נ.י.

לפיכך נאה ויפה עשה הרה“ג ר‘ מרדכי וועכטער שליט“ א אשר כתב ספר בשם ” המפתח לעולם החינוך“ להדריך וללמד רבנן
ותלמידיהון אשר הינם מנהלי מוסדות חינוך ,כיצד "להדריך ולחנך בדרך טובה"...
הרב מרדכי אליהו זצוק"ל .הראשון לציון ,והרב הראשי לישראל
הן הבאת ברכה לתוך ביתי ה"ה ספר גדול בכמות ורב האיכות הנקרא בשם "המפתח לעולם החינוך" ,ותוכנו ביאור גדול בסדר
החינוך של המנהל באריכות גדולה בכל פרט ופרט ,וכבר דובר שיש בספר עבודה גדולה בשים שכל ,מח ולב גם יחד ,דבר נפלא
ממש ,אשר נעשה ע"י צוות של מחנכים ובראשם הרב מרדכי וועכטער ני"ו.

ובטוח אני שכל אחד ואחד ימצא בספר זה כמה וכמה עצות והדרכות ודברים יקרים בדרכי החינוך.
הרב שלמה הכהן גראס שליט"א .בעלזא .ברוקלין .נ.י.

בדבר זה יהי' לתועלת העוסקים בחינוך ,ויהי' להם הספר למורה דרך  .המקום יהי' בעזרו לרומם קרנו בכבוד ,ויקוים בו נוצר
תאנה יאכל פרי' פרי קודש הלולים.
הרב פנחס הירשפרונג זי"ע .מונטריאל .קנדה.

לכך אפריון נמטי' לכבוד צוות המחנכים הרבנים שליט" א ובראשיתו הרב הגדול מעוז ומגדול מוה" ר מרדכי וועכטער שי' שערכו
בחכמתם ותבונתם ספר "המפתח לעולם החינוך" .ותהיה זו תועלת גדולה למנהלים שיהא להם ספר מוכן ודרך סלולה לענייני
חינוך .וחפץ ה' בידם יצלח ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד.
הרב פישל הערשקאוויטש .קלויזנבורג .ברוקלין .נ.י.

קטעים מדברי גדולי ישראל
על המהדורה השניה  -תשנ"ה
משימה כבדה לקח על עצמו מחברנו הדגול הרב ר' מרדכי וועכטער שליט" א ,שלמד הרבה תורה בישיבות שונות בא "י,
בכתיבת הספר "המפתח לעולם החינוך" .לא דבר קל הוא ,ולא הרבה יכולים להתחרות אתו .יגיעה ועמל רב דרושים בחיפוש
דרכי החינוך האמתיים ,ולא קל הוא למצוא המפתח הראוי לפתוח בעזרתו את אוצרות החינוך הטהור.
מחברנו הרב ר ' מרדכי ווכטר שליט" א ראוי הוא לברכה על עבודתו הקדושה .הרבה יגיעות יגע ,הרבה שקיעות שקע עד
שהצליח לתת לנו יצירה שאין לשער את ערכה ואת נחיצותה בשביל הדור הצעיר ,התועה לפעמים על דרכי אפלה וזרים
לרוח הטהור של היהדות הנאמנה מדור דור .הרבה עבודה רבת -היגע השקיע המחבר כדי שהספר יצא מהודר מכל הכיוונים.
הספר מלא דרכי מוסר וחסידות ולפעמים דברי מחשבה ארוגים הם גם על רקע חסידי.
ע"ד הסכמה על ספרו ,אגיד לו נאמנה שזה כיהודה ועוד לקרא ,כי ראיתי שגאוני תורה בעלי שם עולמי ,מהללים ומשבחים
את הספר ונחיצותו.

אני בטוח שע" י קריאה בספר זה יתעורר המעיין להכין את יסודות החינוך הטהור המכניס קדושה בבית יהודי.
הרב שמחה עלבערג זי"ע .יו"ר אגודת הרבנים דארצה“ב וקנדה.

נוכחתי לראות שיש ברכה ותועלת בהדפסת ספר זה  ,ויביא תועלת רבה למנהלים ומחנכים במוסדות תורניים  ,ובפרט
לצעירים שמתחילים לנהל מוסד ועליהם לצעוד בזהירות ולכלכל מעשיהם בתבונה.

יתכן שספר מסוג זה אין כיום ,ובתקופתנו שעל כל מקצוע צצים ספרים לרוב בהדרכה ייעוץ והכוונה  -הי' מן הראוי שיצא
לאור ספר מעין זה ,והריהו בבחינת דבר בעתו מה טוב.
הרב אלי פישר .גור .ברוקלין נ.י.

ובזה הנני לברכו  :י" ר שיזכה להרביץ תורה ברבים ולהשיב את בני ישראל לעבודת ה' עבודה תמה ע" ד אבותינו ורבותינו
הקדושים בלתי לה' לבדו ,ויפוצו מעינותיו חוצה ויתקבלו דבריו לטובה וזכות הרבים יהי' תלוי בו .כעתירת וברכת ידידו בלב
ונפש.
הרב מנשה קליין זצ“ל .אבדק"ק אונגוואר .ארצה"ב  -ירושלים

מכתבים
בס"ד .ירושלים ,י"ג אייר תשס"ט.
לכבוד ה"ה מוטל ווכטר
שלום רב,
קיבלתי את מכתבך ,ובו הברכות החמות לרגל התמנותי לכהן כסגן שר החינוך ,יחד עם ספרך החשוב.
אני מודה לך מקרב ליבי על הברכות החמות ,ובמיוחד על תשומת הלב במשלוח הספר פרי עמלך" ,המפתח לעולם החינוך" ,וכן על
הקונטרס של החומר שנמצא בשלבי עריכה" :המפתח לעולם החינוך – אנציקלופדיה למנהלים וראשי מוסדות חינוך"
אין ספק ,שבתוקף תפקידי הם יהיו לי לעזר רב ,ועל כך תבורך מן השמיים.
בכבוד רב,
מאיר פרוש
סגן שר החינוך (אה"ק).

***
לה"ו
לכבוד ה"ר מרדכי ווכטר שי'
רב תודות לך על תשורך היפה ,פרי עטך עצות טובות בעניני חינוך .בטחוני שאוכל לנצל ספרים אלו במשך שנה זו לטובת מחונכי .שיתן לו
הקב"ה הצלחה בעבודתו הק' וירווה נח"ר מכל יוצ"ח מתוך הרחבה בגו"ר.

( הרב מנדל קארף .מחנך ומנהל פרוייקטים חינוכיים ,חדר חב"ד טורונטו ,קנדה)
***
מוטל היקר ,אתמול קיבלתי את הספרון .נראה נחמד מאוד ואני מקווה שהוא הגיע להרבה אנשים שיכולים להיעזר בו .שמחתי לסייע
בהשראה .המשך יום מקסים ושבוע טוב.
(מיכל רשף .עסקנית בחינוך ,לשעבר כתבת חינוך וואלה חדשות .ירושלים .ישראל).
***

מכתבים
בוקר טוב .זה היום עשה ה' נגילה ונשמחה בו ,אני בטוח שהספר הזה יתרום רבות לחינוך של כלל ישראל .אני ישמח לקבל עדכון איפה
אפשר להשיג את הספר בארץ ישראל.
בכבוד רב
לייבל רוזנר
מנהל ת"ת פינסק קארלין ירושלים
***
בס"ד
תודה רבה .ראיתי את האתר ונהניתי
א גוטן שאבע'ס
שלמה שלומוביץ

מנהל המזכירות הפדגוגית מרכז החינוך העצמאי .ירושלים

***
בס"ד
לכ' הרב מ .ווכטר שליט"א
קיבלתי הספר החשוב "המפתח לעולם החינוך" ושמחתי מאוד לעיין בו ,נהניתי מכל משפט ,יש לציין כי הספר מכיל אוצר יקר של תובנות
שהם חשובות לכל מנהל חינוכי ,והם חלק בלתי נפרד ממערכת הניהול .אשמח מאוד להעביר את התרשמותי לעמיתי המנהלים שיזכו גם
הם בדברים חשובים אלו.
כנראה שחלק זה הוא רק חלק קטן מהספר השלם ,ואני מאוד מקווה שתזכו בקרוב להוציא לאור את שאר החלקים כדי שתוכלו לזכות
את הרבים בדברים נכוחים וישרים.
בברכת הצלחה
ידידכם
אליהו שלום ברקוביץ
ת"ת בעלזא בית שמש

מכתבים
יישר כוחך ורב חילך להיות לעזר וסעד למנהלי מוסדות החינוך ברוח התורה ובהווי יהודית על צד היותר טוב.
ברגע שתעדכן אותי שנשלח החבילה  -נהיה בקשר.
בברכת א כתיבה וחתימה טובה בבריאות איתנה בגוף ונפש.
(הרב שלמה צבי בערלוביץ .ת"ת צמח צדיק ווישניץ אשדוד).

***
לכבוד הוו"ח ר' מרדכי ווכטר שי'
שלום וברכה!
המשלח ,סט של המפתח לעולם החינוך ,נתקבל ,ואני מודה לכ' ע"ז.
החלק הראשון ראיתי מזמן ,ונוכחתי אז להכיר התועלת שבו .ועדיין לא הספקתי יותר מלדפדף בכרכים הנוספים .ועוד חזון למועד.
העניין כשהוא ,לאסוף כ"כ הרבה חומר למקום אחד שיוכל המנהל
תודות .ויזכהו ה' להוסיף על ,ולהגביר את ,עבודתו החשובה.

למצוא מבוקשתו על הרבה נושאים ,דבר טוב הוא וע"ז מגיע לכ' רב

בברכת הצלחה רבה בענייני הכלל והפרט,
נחום יצחק קפלן
(מייסד ומנהל "משרד החינוך" שע"י מרכז לעניני חינוך ליובאוויטש ,ברוקלין נ.י).

***
ישר כח במיוחד על החוברת האחרונה ,יש שם ליקוט יפה משו״ת על עניני חינוך! כוח״ט!

(הרב אברהם מאן ,ר"מ ישיבת ליובאוויטש ,טורונטו ,קנדה)

***
יישר כוח גדול .קבלתי את המעטפה .אתה אדם בעל עוצמה ,יצירתי חדור מוטיבציה ,יוצר ובעל רעיונות .אני מצדיע לך גאון מקצועי .ד"ש
לרבנית .חג שמח המשך.
*
ב"ה .ב' ניסן תשפ"א .לענק שבחבורה .הרב המנהיג והמחנך מוטל ועכטר .הגדול מכולם ,הר של מוטיבציה ,עקביות ,מופת של מציב יעדים
ומטרות ומגשימן עד לפרט האחרון .גאון ביצירת רעיון והבאתו ליישום מוצלח ,ענייני ,תכליתי וקולע .הצלחת ליצור יצירה שאין לה אח
ורע בעולם בניהול החינוכי ולא בניהול הכללי .רק לא מבין במה זכיתי ששלחת לי עותק של יצירה חשובה בעידן נצרך זה .יהי רצון
שהקב"ה ימשיך להציב לך שליחות נוספת למען הכלל .ד"ש לרבנית( .המשך בעמוד הבא).

מכתבים
מוקירך שייקה
נ.ב .צדיק ...ראיתי את ההסכמה אבל ממש קטונתי ...כל הקרדיט מגיע באמת רק לך.
היום עברתי שוב על חלק מהאוצר שלך ,אין דבר כזה בעולם .מדהים .כעת אתה צריך לעבור לשלב הבא ולהכין מהחומר קורס העשרה
למנהלים ובעלי תפקידים כשהלימוד ייעשה מרחוק.
( ד"ר שייקה שפירא ,בעבר מפקח משרד החינוך .מסייד ומנהל "מכון" מנו"ף להכשרת מנהלי מוסדות חינוך .ירושלים ,אה"ק)

***
שלום הרב ווכטר,
ביקרתי באתר שלך ,והתרשמתי שאתה מקדם פרויקט מרשים ורחב.
כמובן שאשמח לשתף פעולה בכל עניין שיש בו תועלת בענייני חינוך והפצת יהדות והמעיינות.
לפועל יהיה אפשר לדון ,כאשר תציין מה מהדברים שכתבתי תהיה מעוניין לפרסם ובאיזו מסגרת ופורמט.
בברכת מרבים בשמחה,

נפתלי
(הרב נפתלי ליפסקר ,צעירי אגודת חב"ד המרכזי באה"ק)
***
שלום,
שמחתי לראות שיצא ספר חדש ,השתמשתי רבות בספר הקודם .היכן ניתן לרכוש את הספר?

(מרת רבקה בלוי .מנהלת ביתר עילית)
***
כל הכבוד לכם!
שיש לכם ספר שהוצאתם למנהלי מוסדות חינוך.
איך הוא נקרא וכיצד ניתן לקבלו?!
אני ממש מחפש דבר כזה.
יש"כ
אוריאל זינגר ,מנהל חינוכי ,ת"ת 'דרכי יושר' רמת בית שמש ג'

מכתבים
ב"ה
כאן המזכירה בביה"ס "עטרת חיה" בבני ברק
קיבלנו את הבשורה הטובה על הוצאה לאור "המפתח לעולם החינוך"
המנהלת הגב' לנדא תחי' עשתה עבודה בשעתו על הספר הזה מאד התחברה אליו ,כעת היא מתעניינת מה יש עוד להציע ומה המחיר של כל
דבר והיכן ניתן לרכוש?
נשמח לקבל תגובה למייל זה.

בתודה ובברכה

***
בוקר טוב וחדש טוב ר' מוטל
אני שמח להכיר יהודים שרוצים שיהי' טוב על הלב ליהודים אחרים ,לגופו של ענין אני מעוניין לראות את החומר שלך אך כנראה מכיון
שהמחשב שלי מסונן וחסום ע"י נתיב אנני יכול לראות את החומר .אנסה לבקש מנתיב לפתוח את האתר .אם זה לא יצלח אשמח אם
תמצא דרך אחרת לשתף אותי בחומר המעניין.

*
נהניתי מאוד מהחומר וכן מ"היסודות" אשמח לשמוע ולהחכים עוד ולהיות בקשר.
תודה
בנימין דרברמדיקר
מנהל רוחני ת"ת מאה שערים ,מודיעין עילית

***
שמי דוד בן חיים מנהל תלמוד תורה בפנמה .אני מקבל מידי פעם מייל ממכם דברים יפים ומועילים ,רציתי לדעת אם אפשר להתייעץ
איתך בקשר לתכנית לימודים?

***
לכבוד הרב מוטל ווכטר שליט"א,
שלום רב,

לפני מספר שבועות שוחחתי עימכם בקשר לספר החשוב "מפתח לעולם החינוך" ,אבקש ממעלת כבודכם אם תוכלו לשלוח לי את החומר
על אופן בניית תוכנית לימודים.
בתודה מראש ,ישראל ברוך שמנעוביץ .ביתר עילית .אה"ק.

מכתבים
קבלתי ולקחתי כבר .בלי נדר אמצע את הזמן לעבור על החומר בעיון המתבקש ,אך גם בהשקפה ראשונה זה מרשים מאוד .ניכרת
ההשקעה הרבה ,המחשבה התכנון ,הסדר וההיקף ,וגם המראה החיצוני מושקע.
יישר כח גדול ,ויה"ר שתלך מחיל אל חיל ותזכה להמשיך ולהוציא לאור עוד ועוד ,לתועלת הרבים.
א כשר'ן און א פריילעכן פסח
(הרב משה חפר .מנכ"ל סמינר בית רבקה ,כפ"ח ,אה"ק)

***
Mottel! thx for the sefer. I had a quick look and can tell you (if needed you can quote me on this) that one can
be mikayaim the mitzvah of limud hatorah with this sefer! Yk
Reb Akivah Jacobovic. Toronto. Canada
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