
ועדת הפרס מצאה את מכון צורבא מרבנן, בראשות הרב בן ציון אלגאזי, ראוי לפרס כ"ץ לשנת 

תשפ"א כהוקרה על פעילות המגוונת של המכון וראשו,  הרב בן ציון אלגאזי, ליישום ההלכה בחיים 

המודרניים - ביצירות שנכתבות ומתפרסמות בו ובמפעלים המעשיים הרבים שהמכון יוזם ומפעיל.

מכון צורבא מרבנן הוקם בשנת תש"ס בעידודו והכוונתו של הראשון לציון הרב מרדכי אליהו. זצ"ל.

לאורך השנים פרץ המכון דרך ייחודית הן בחקר עולם ההלכה, והן בהוראת ההלכה  לכלל ישראל, 

לאלפי לומדים, גברים ונשים, מבוגרים וצעירים. 

בין לומדי ההלכה  בשיעורים הפזורים ברחבי הארץ והעולם לוקחים חלק בעלי בתים, ראשי קהילות 

הסדורה  הלימוד  שיטת  ועוד.  אסירים  חיילים  מדרשה,  ובנות  נשים  וילדים,  נוער  ישיבה,  בחורי 

שפותחה ע"י המכון, והחומרים היוצאים לאור על ידי המכון,  מאפשרים לימוד ברור ומעמיק, לכל 

תוכנית  בעזרת  וזאת  והבנה,  ידיעה  מתוך  בחיי  היומיום,  המצוות,  את  ולקיים  לדעת  שרוצה  מי 

לימוד ארבע שנתית, מובנית וסדורה.

הלימוד בשיעורי הצורבא מעצים את החיבור להשתלשלות ההלכה מהר סיני ועד  לחיינו היום-

יומיים בבית, במשפחה, בקהילה, ובחיי המעשה, ובכך מאפשר לכל  אחד ואחת ללמוד וללמד 

לשמור לעשות ולקיים.

ייחודית  דרך  לפרוץ  הצליח  הוא  אלגאזי,  ציון  בן  הרב  בהנהגת  המכון,  פועל  שבהן  השנים  ב-18 

בחוויית לימוד  ויישום ההלכה בעם ישראל, ומאפשר לכחמישים אלף לומדים מדי שבוע במאות 

מוקדי  לימוד בארץ ובעולם, ללמוד את מקורות ההלכה וליישמה בחיי המעשה באמצעות חומרי 

לימוד ייחודיים ומסגרות ייחודיות ובהן: צורבא בעולם, צורבא לצעירים, צורבא בצה״ל ושב״ס. 

מכון צורבא מרבנן

פרופ' מנחם בן ששון                   הרב שלמה דייכובסקי                  הרב חיים סבתו       

שיטת הלימוד הייחודית שפותחה ע"י ראש המכון – הרב בן ציון אלגאזי, מציגה ללומד את שרשרת 

הפסיקה ההלכתית, ומובילה אותו באופן מקיף ויסודי מהמקור, פסוקים בתורה, משניות וגמרות, 

דרך דעות 'הראשונים' ו'האחרונים', ועד לפוסקי זמננו והלכה למעשה תכנית הלימוד נפרסת על 

וניתן להקיפה  כ-300 שיעורים, המקיפים את כל מעגל החיים היהודי, בצורה סדורה ומקיפה,  פני 

בקלות ובפשטות בתוך ארבע שנים, ע"י לימוד חד שבועי. 

כ"ץ  פרס  את  להעניק  הפרס  ועדת  ממליצה  לדור  התורה  בהנחלת  הללו  הגדולים  ההשגים  על 

תשפ"א למכון צורבא מרבנן.

על כל אלה מצאה הועדה את מכון צורבא מרבנן ראוי לקבל את פרס כ"ץ לשנת תשפ"א.


