
הרב יעקב מאיר 
הראשון לציון הראשון של ישראל 



חייו ומעשיו של הרב יעקב מאיר 

.  נולד בעיר העתיקה בירושלים•

ייסד את בית החולים  ', ביקור חולים'ממייסדי חברת •
.  בירושלים' משגב לדך'

ועודד רבים  , יר'תוניס ואלג, יצא לשליחות בבוכרה•
.לעלות לארץ ישראל ולתרום ליישוב 

.  לעידוד הדיבור בעברית' שפה ברורה'ממייסדי חברת •
.'ועד הלשון העברית'היה חבר ב

פעל להקמת שכונות יהודיות מחוץ לחומות ירושלים  •
.  העתיקה

לאכרישאפשר ' היתר מכירה'ד שערך "עמד בראש בי•
.מושבות הברון רוטשילד לעבוד בשמיטה



אך מינויו בוטל  , נבחר לראשון לציון-ו"תרס•

.  עקב התנגדות חוגים מסוימים בירושלים

נוסע לסלוניקי ביוון לנהל את הקהילה  •

פותח גן שמדברים שם רק  . היהודית שם

לצערנו הייתה שריפה גדולה . בעברית

.וכל ספריו של הרב עלו באש, בסלוניקי

עם הקמת הרבנות הרשאית נבחר -א"תרפ•

(  רב ראשי מעדות המזרח)כראשון לציון 

.הראשון

עד היום זהו הכינוי של הרב הראשי  מעדות  •

.  המזרח



אוהב שלום ורודף שלום  -"הרב הדיפלומט"

בין היתר בשביל , למרות הרוב הספרדי, מינוי רב אשכנזי ביפו•
שלא יהיה להם  , העולים החדשים שמגיעים לארץ דרך נמל יפו

.קבלת פנים של פילוג ושסעים בעם

מתרומת עזבון לבית כנסת הספרדי הגדול בעיר  25%חלוקה של •
.החורבה, לבית כנסת האשכנזי,העתיקה

פסיקה שתימנים הם חלק מעדות המזרח בשביל לצמצם את •
. המריבות בין קהילות שונות בייחוד בענייני כספי החלוקה

ויתר על מיניו לראשון לציון בפעם הראשונה עקב מחלוקות •
.ומריבות

, השתתף במפגשים בעמאן עם חוסיין בן עלי ובנו עבדאללה•
.בניסיון ליצור יחסים טובים בין הערבים לציונים

עם פרוץ המאורעות יצא בקריאה להקפיד על מדיניות  -ו "תרצ•
.ההבלגה ולהימנע ממעשי נקם בערבים



אשכנזים ועדות המזרח  : עדות שונות

(  עדות המזרח/אשכנז)אט מה הנוסח שלו 'הביאו בבקשה סידור תפילה מהמדף בבית וכתבו בצ•

?  האם לדעתכם חשוב שיהיה רב ראשי מכל עדה: שאלה למחשבה•



שפה מאחדת חברה  –השפה העברית 

מה ניתן ללמוד מסיפור מגדל בבל על הקשר  •
?בין שפה לאחדות



מישורים של רדיפת שלום ואחדות 3

ויתור על תפקיד ופרסום עקב  •

.מחלוקות ומריבות

ניסיון לאחד בין אשכנזים •

.לספרדים

,  עידוד השימוש בשפה העברית•

.  השפה המאחדת של ישראל


