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 ה"תשע�ד"תשע, )למדי� מ� ההגדות( 26–25, מי� מדלָיו

  אריה ברמ�

  ל"ז) וירצבורג(יעקב � דב ב�' לזכרו של ר

  
קרוב לכל אד� וילד בעצה . ובכל מעשיו דב המנוח היה מורה בכל דרכיו

וקשור עמה� בזיקה הדדית אמיצה , ר� של תלמידיו ומוריה�"אדמו, ובתבונה

הנושאי� משרות , הפזורי� בכל אתר ואתר, תלמידיו הבוגרי�. נלאיתובלתי 

מתנהלי� בהשראת משנתו , ב"ל וכיו"בצה, ברפואה ובמדע, רמות  באקדמיה

לכל תוצאה "והשקפת עולמו המקובעת בעול� של סדר וסגנו� מושל� שבו  

יוע� טוב  ומפשיר מתחי� , דב מוער� על ידיה� כחכ� ונבו�". הייתה סיבה

כ� ע� עצמו וע� משפחתו , וגל לשחרר את נפש האד� במצוקותיוהמס

  .וג� בעל חוש הומור חד, המצומצמת

עלה ארצה , בשנות השלושי� המוקדמות של המאה הקודמת, בעודו ילד

נטמע באופיו ונעשה אחד מה� לכל " הצברי"לא חל� זמ� רב והטיפוס . מגרמניה

קלט את השפה העברית על בוריה ,  "יקה"הוא מחק כל סימ� היכר שאפיי� . דבר

�ולימי� , "חברנו"חיבוריו התפרסמו בעלו� בית הספר . ישראלי�במבטא אר

  .שימש כחבר המערכת

מקצוע שבו עסק עד לסיו� , אהבתו ללמוד וללמד הובילה אותו להוראה

  . בכל דקה פנויה עיי� בספר; איש ספר מובהק היה. חייו

היה בכ� אות והכרה , "דוגמא"פר כשהתמנה כמורה בבית ס, בראשית דרכו

מ ליפשי� "בכישוריו הפדגוגיי� מצד מנהלו ומייסדו של בית המדרש למורי� רא

שימש " לדוגמא"בית הספר , כידוע. והפדגוג והמרצה לפדגוגיה מר צבי אנו�

ר אליעזר "לד, ודב חבר לראשוני�, מעבדה והתנסות מקצועית לתלמידי הסמינר

  . ר אברה� זלקי�"א ד"ל ויבלח"ובר ז'פינצ

בהתמחותו בו  פיתח שיטה . דב וירצבורג חיבב את מקצוע החשבו�

ובכל הזדמנות , וידע עגנו�" עגנו�"הוא אהב . המסייעת להמחשת המופשט

   .עגנו�  מתו�  סיפור  לכיתה  קרא  ,)חסר  מורה  של מקו�   כממלא( אפשרית 

  
 .אריה ברמ� הוא גיסו של דב וירצבורג* 
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כדי לחבב אותו על התלמידי�  ש� דגש מיוחד על סגנונו הייחודי ועל דר�  

בד בבד ע� השכלתו הכללית הרחבה עמוקה הייתה זיקתו . כתיבתו ומקורותיו

הוא הכיר את . ב"ז וכיו"בעל, ני�'ויז, גור: רי� והחסידות"לחצרות האדמו

את סובביו השקה בה� , ממעיינות אלו שאב. חיבב את מנגינותיה�, גווניה�

  .והפרה את דרכו בהוראה

  


