
הרב יוסף צבי רימון הינו תלמיד חכם ארץ ישראלי, משמש כיום כרב המרכז 
האקדמי לב, מרכז הלכה והוראה, מלמד במכללת הרצוג  ומדרשת מגדל עוז, 
מכהן כרב בית הכנסת באלון שבות דרום ומייסד מרכז תעסוקה לתושבי גוש 

קטיף.
הרב רימון, במשך שנים רבות שימש כר"מ בישיבה, לימד, חקר ופרסם מאמרים 
וספרים רבים בנושאי הלכה ויישומה בחיים המודרניים, מהם: שיעורים בהלכות 
צבא, שביעית ושבת, סדרת ספרים: הלכה ממקורה, מקורות הלכות חגי ישראל 

ועוד.
המשנה באבות פרק ג משנה ט׳ מלמדת: שכל שמעשיו מרובים מחכמתו – 
חכמתו מתקיימת והדברים בהחלט נאים והולמים את הרב רימון הן  בעבודתו 

הציבורית והן לצד שקידתו בלימוד תורה, הפצתה, והעמדת תלמידים ורבנים.
פעילותו הענפה הינה ייחודית בעצם השילוב הנדיר בין איש תורה השקוד על 
לימודו ובין איש המעשה הפועל במציאות מורכבת, ומוציא מהכוח אל הפועל. 

שני כוחות אלו, מתגלים באישיותו, ובהיקף השפעתם ברבים. 
של   להתחדשותה  ישיר  באופן  קשורים  רימון,  הרב  עוסק  בהם  העניין  תחומי 
מלכות ישראל בארצה, ומתאפיינים בניסיון לעיצוב חיי תורה במציאות מודרנית 
בצד  לישראל,  לחיילים שומרי מצוות בצבא ההגנה  הנחיות  מאתגרת. מהם: 
הוראות מפורטות לחקלאים בנושאי שמיטה, עמידתו בראש בתי המדרש של 
המרכז האקדמי לב האמון על הכשרת מדענים שומרי תורה ומצוות הפועלים 

ופורצי דרכים בתחומי מדע ותורה ועוד. 
בעיקר  התמקד  האחד  לשניים:  ברובם  נחלקו  ובעבר  בהווה  ההלכה  פוסקי 
בבירור ההלכה במקורותיה ועד לבירור ההלכה למעשה. השני התמקד בעיקר 

בהבאת המסקנות הלכה למעשה מבלי לטרוח אחר המקורות.
משנתו הסדורה של הרב רימון מאחדת בין השיטות תוך דיון ועיון קצר וממצה 

ביסודות ההלכה ובפסיקה למעשה בנושאים המעשיים דבר יום ביומו, שבת 

הרב יוסף צבי רימון



ובזאת באנו על החתום:

פרופ' מנחם בן ששון              הרב חיים סבתו                  הרב אריה שטרן

בשבתו והכל בנעימות לעין ולאוזן תוך כדי העמקה רבה ובשפה השווה לכל 
והרהוטה,  המסודרת  בכתיבתו  מתאפיינת  התורנית  יצירתו  ייחודיות  נפש. 
הנובעים  ההלכתיים  העקרונות  את  טפחות  ועד  ממסד  ללומדים,  המנגישה 
ועד למציאות והתפתחויות  מן המקרא, תורה שבעל פה, ראשונים ואחרונים 

הטכנולוגיות החדשניות.
מדיה  כלי  בסיוע  הידע  והנגשת  חדשים,  בכלים  תלמודיים  תכנים  יציקת 
מתפתחים, אלו מהווים תשתית מהותית בהטמעת מסורת אבות לדור תקומה. 
טבלאות  בסיוע  ומאמריו,  ספריו  עיצוב  גם  כמו  המודרנית,  ההלכתית  שפתו 
ותרשימי זרימה, פותחים פתח לקהלים חדשים הנחשפים לאוצרות היהדות 
בחיים  ההלכה  להתפתחות  למעשה  הלכה  ותורמים  יום  בכל  המתחדשים 

המודרניים. 

על כל אלו מצאה ועדת הפרס את הרב יוסף צבי רימון ראוי לקבל את פרס 
כ"ץ לשנת תשע"ח. 


