בית המדרש
לרבנות ישראלית
מיסודם של המדרשה באורנים ומכון שלום הרטמן

טקס הסמכה
אור לחי' אלול תשע"ו ·  20בספטמבר 2016
ירושלים · מחזור א'

לְך ַרב ,ו ְּקנֵה ָ
ֹשעַ ֶּבן ְּפ ַרחְ יָה אוֹמֵ רֲ :ע ֵש ׂה ָ
לְך חָ בֵ ר,
יְהו ׁ ֻ
וֶהוֵי דָ ן אֶ ת ּכָל הָ אָ דָ ם לְ ּכַף זְ כו ּת.
פרקי אבות א ,ו

עוד שמעתי" ,עשה לך רב"  -התחבר עם הרבה אנשים...
ותתחבר עמהם ,וזהו שכתוב "וקנה לך חבר" ,ועל ידי זה הוי
"דן כל אדם לכף זכות"  -שעל ידי החיבור נעשו היחידים רבים.
רבי יעקב יוסף מפולנאה ,תולדות יעקב יוסף ,פרשת קדושים
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חזון בית המדרש לרבנות ישראלית
יותר משאנחנו זקוקים בארץ-ישראל לידיים עובדות,
אנחנו זקוקים לנפשות חיות (א .ד .גורדון תשי"ז)
כל דור ודור נתבע מחדש" :עשה לך רב" (אבות א,ו) .כל דור נתבע להעמיד
מנהיגים ומנהיגות שהם בני בית בתרבות היהודית ויכולים להנחות את החברה
בשאיפתה למימוש חיים יהודיים ערכיים ,מלאים ומשמעותיים .בישראל
נוצרת היום זהות יהודית ארץ-ישראלית חדשה-ישנה .זוהי יהדות המשקפת
את הזרמים והזהויות הדתיים ,המסורתיים והחילוניים ואת השורשים והנופים
השונים מהם הגענו .זוהי יהדות המעמידה לנגד עיניה את לכידות החברה
הישראלית בארץ ואת לכידות העם היהודי כולו מתוך הערכה של הגיוון
והשונות .בית המדרש לרבנות ישראלית נושא חזון לבניית מנהיגות יהודית
חדשה לציבור הרחב הזה.
אנחנו מבקשים להצמיח רבנות פתוחה ,רבת פנים ,של נשים וגברים שיקהילו
קהילות מגוונות ויהיו אנשי חזון של תרבות יהודית לחברה הישראלית .יהיו
אלו מנהיגים ישראלים המבקשים יהדות חפצת חיים ותקווה ,חפצת צדק
ומשפט ,למדנית ומחדשת ,רלוונטית ומחברת .יחד נייסד רבנות שמבקשת
להשיב לעם היהודי על שלוחותיו השונות בארץ ובתפוצות את תקוות שנות
אלפיים; רבנות המחויבת לכבוד כל אדם שנברא בצלם אלהים; רבנות הרואה
את ישראל כחלק בלתי נפרד מקהילת העמים והמחויבת בכבודם ובזכויותיהם
של אחרים.
אנחנו מבקשים לעשות .להעמיק בלימוד תורה ,ליצור קהילות של ערבות
ואחריות ,לעשות מעשי חסד ,שותפות ועזרה הדדית ולקדם עקרונות של
צדק בקהילותינו ובחברה הישראלית בכללה .לתת במה בכל מישורי החיים
האישיים והחברתיים לקולה העמוק של היהדות והמסורת אשר ְד ָּרכֶיהָ דַ ְרכֵי
נ ֹעַ ם ְוכָל נ ְִתיבוֹתֶ יהָ ׁשָ לוֹם.
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אַל יֵ בֹׁשּו בִ י קֹוֶ יָך ֲא-דֹנָי ה' צְ בָ אֹות אַל יִ כָ ּלְ מּו בִ י מְ ב ְַק ֶשׁיָך ֱאֹלהֵ י יִ ְש ָׂר ֵאל
תהלים סט ,ז
אלהינו ואלהי אבותינו
היה עם פיפיות שלוחי עמך בית ישראל
העומדים לבקש תפלה ותחנונים
מלפניך על עמך בית ישראל
הורם מה שיאמרו הבינם מה שידברו
השיבם מה שישאלו ידעם איך יפארו
באור פניך יהלכון ברך לך יכרעון
עמך בפיהם יברכון
ומברכות פיך כלם יתברכון
עמך לפניך יעבורון
והם בתווך יעבורון
עיני עמך בם תלויות
ועיניהם לך מיחלות
עין נושאים לך לשמים
לב שופכים נכחך כמים
ואתה תשמע מן השמים.
פיוט על שליחי הציבור לימים נוראים ,מחזור נוסח אשכנז
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צריכים אנו לשוב אל מקור ההתלהבות וההתעוררות ,לכח-הרוח
שלנו ...בטרם שנבנה את ירושלים של מעלה לא נוכל לזוז אף
שעל ממקומנו" .אם ה' לא יבנה בית – שוא עמלו בוניו בו" .עלינו
להניח כמה וכמה לבנים למעלה כנגד לבנה אחת למטה.
אם רוצים אנו להנחיל לבאים אחרינו את הרכוש הקבוצי שלנו –
עלינו לצרף לו את סמכותם של באי-כח האומה .עלינו לחדש את
הסמיכה ,אשר לה נבאו שתשוב עם ימות-המשיח .הסמיכה היא
המסורת .ההשתלשלות ,חוט-השדרה של יצירת-העם הקבוצית,
הגעגועים להתחדשות הסמיכה הם געגועים לסמכות לאומית.
ימות המשיח הם ,כידוע ,גם ימי תחית-המתים לנו .תחית-מתים זו
צריכה להתבטא אצלנו עתה בתחית רוחות היוצרים של כל דורות
העבר שלנו ,למען ישתתפו בני עמנו כולם בבנין הגדול שאנו בונים.
חיים נחמן ביאליק ,על כינוס הרוח ,לונדון שבט תרפ"ו

שיבת עם ישראל לארצו מהווה הזדמנות לשיבה אל היקפה
המלא של הברית שכרתנו בהר סיני ,שיבה אל היהדות כדרך
חיים מלאה...
העולם היהודי צריך להתרגל לכך שנטשנו את אויר הפסגות
של בית הכנסת ואין הוא עוד הסביבה הבלעדית המגדירה
חיים יהודיים .עמנו חייב להצטיין ברצינות מוסרית ,בבגרות
ובתבונה פוליטיות ,בכדי שנוכל להתמודד עם המשימה של
שילוב ברית סיני עם סבכי המציאות הפוליטית .ישראל כולה
היא במובן חשוב בית הכנסת החדש של דורנו.
דוד הרטמן" ,עשה לבך חדרי חדרים" ,ירושלים תשס"ה
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ד"ר מוטי זעירא
מנהל המדרשה באורנים
קוֹל ָק ָרא ,וְהָ לַכְ ִתי,
הָ לַכְ ִתיּ ִ ,כי ָק ָרא הַ קוֹל...
חנה סנש

תופעה דרמטית ומשמעותית ביותר מתרחשת בישראל בשני העשורים
האחרונים :הישראלים תובעים לעצמם מחדש בעלות על יהדותם .לנגד
עינינו מתרקמת והולכת יהדות ישראלית ,המתנערת מתוויות של "דתיים"
"חילוניים" ,אינה משתעבדת לדפוס המוכר והכובל של הדיון הציבורי בנושאי
"דת ומדינה" ,ובוחרת בחיים של אחריות ,של שותפות אקטיבית ביצירת
האתוס היהודי-ישראלי החדש.
המדרשה באורנים זיהתה כבר לפני למעלה מעשור כי המהלך החשוב הזה
 הקריטי לקיומה ולעתידה של החברה הישראלית והעם היהודי  -זקוקלמנהיגות אמת ,לנשים וגברים הרוצים לקחת על שכמם את המשימה הכבדה.
על כן הובלנו בעשור האחרון תכניות הכשרה רבות למובילים רוחניים לקהילה
הישראלית.
לכאורה ,למה לטרוח? הרי יש בישראל מנהיגות רוחנית יהודית – הרבנות,
ואלפי רבנים רואים עצמם מוסמכים בלעדית לתפקיד זה .אך כישלונה של
הרבנות בישראל הוא צורב :היא לחלוטין איננה רלוונטית לרוב הישראלים,
אינה מתמודדת עם השאלות האקטואליות העומדות על סדר היום הציבורי,
מדירה ,מקצינה ,ומצמצמת את האופק הרוחני.
המדרשה באורנים ,שאנשיה באים מביוגרפיות יהודיות מגוונות ,בחרה
שלא לוותר על המושג היהודי העתיק והטעון " -רב" ,המסמל את המנהיגות
היהודית מאז ומעולם ,והחליטה להתמודד עם משמעותו בעולם היהודי-
ישראלי של זמננו .ידענו כי המשימה להכשרת רבנות ישראלית חדשה הינה
כבדה ביותר ,ודורשת שילוב זרועות ואימוץ כוחות .לא גבה ליבנו לחשוב כי
בידינו התשובות לכל האתגרים הגלומים בה ,וחיפשנו שותף.
מצאנו במכון שלום הרטמן שותף אמת לחלומותינו ,לתשוקתנו לפעול לשינוי
המציאות ,ולמחויבותנו ליצירת מנהיגות ליהדות הישראלית .כך הקמנו ביחד את
בית המדרש לרבנות ישראלית ,ואנחנו גאים ונרגשים לעמוד שכם אחד עם מכון
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הרטמן ברגע המיוחד הזה של טקס ההסמכה למחזור הראשון של בית המדרש.
אנו משוכנעים כי בוגרינו יהוו תשתית איתנה לצמיחתה של מנהיגות רוחנית
יהודית-ישראלית ,המחויבת לאחריות חברתית ,לצדק ולאחווה ,לזכויות אדם,
לערבות הדדית ולסולידריות חברתית .אנו מאמינים בכל ליבנו כי לתפקיד
הרב/ה בישראל נכון תפקיד רב חשיבות בבנייתה של ישראל כמדינה יהודית
ודמוקרטית.
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה!
ד"ר מוטי זעירא
מנהל המדרשה

גִישה אֶ ת עַ צְ מִ י ְ ּכעֵ ין ׁ ָשלִיחַ ֶ ׁ ,שתַ פְ ִקיד מֻ טָ ל עָ לָיו .מַ ה הו ּא
לִפְ עָ מִ ים אֲ נִי מַ ְר ׁ ָ
גִיש חוֹבָ ה
הַ תַ פְ ִקיד  -לֹא ָּברו ּר לִי (וְהַ לֹא לְ כָל ִא ׁיש תַ פְ ִקיד ֹו ַּבחַ יִים)ּ ְ .כ ִאלו ּ אַ ְר ׁ
ְ ּכל ּ ֵַפי אֲ חֵ ִריםּ ְ ,כ ִאלו ּ אֲ נִי חַ יֶבֶ ת לָהֶ ם דָ בָ ר .ו ּפְ עָ מִ ים נ ְִדמֶ ה לִי ׁ ֶש ּכ ֹל זֶה ׁ ְשטו ּת .מַ ה
טָ עַ ם לְמַ אֲ מַ צָ יו ׁ ֶשל הַ יָחִ ידְ ,ולָמָ ה זֶה אֲ נִי? []...
ָשת ׁ ֻשתָ פו ּת.
מִ ְתרוֹצְ צִ ים ְ ּב ִק ְר ִ ּבי " ּכֵן" וְ"לֹא" גַם יַחַ ד ,מְ ׁ ִשיכָה ו ְּדחִ יָה ,אָ נ ֹכִ יו ּת וְהַ ְרג ׁ ַ
[]...
מִ י אֲ נִי ו ּמָ ה אֲ נִי ׁ ֶשתַ פְ ִקיד ָּכזֶה יֻטַ ל עָ לַי? ַל ֲעשׂוֹת אֵ י ֶננִי יְכ ֹולָה ,וְלֹא ַל ֲעשׂוֹת דָ בָ ר,
ַרק לְהִ סְ תַ ּכֵל מֵ ָרחוֹק  -גַם ּכֵן אֵ י ֶננִי יְכ ֹולָה ...אֵ י ֶננִי יְכ ֹולָה לְהַ ׁ ְשלִים עִ ם זֶה ׁ ֶשהַ ּכ ֹל
ֵיל ְֵך ל ִָא ּבו ּד ,יֵהָ ֵרס ,מִ ְ ּבלִי ׁ ֶש ִתהְ יֶה לָנו ּ מְ עַ ט הַ ׁ ְש ּ ָפעָ ה עַ ל מַ ֲהל ְַך הַ ְדבָ ִרים.
חנה סנש ,קטעי יומן
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הרב ד"ר דניאל הרטמן
נשיא מכון שלום הרטמן
"מדינה יהודית ודמוקרטית" – שלוש מילים שבמקום לשמש מסד לחברה
משותפת שדמותה הותוותה במגילת העצמאות ,נעשו מוקד למחלוקת חריפה,
ומקור לעימות חברתי ופוליטי.
לעימות סיבות רבות .אחת העיקריות היא היעדרה של תמימות דעים
באשר לפירוש המונח "יהודית" .מגילת העצמאות ניסתה לעקוף את הבעיה
באמצעות אימוץ הגדרה מצמצמת .ישראל תהיה יהודית במובן זה שתשמש
בית לאומי לעם היהודי ,ותושתת על ערכים יהודיים אוניברסליים שבאו לידי
ביטוי בחזון הנביאים.
אלא שהגדרות מצמצמות נוטות שלא לעמוד במבחן הזמן .הלהט הדתי
והמחויבות האמונית גברו ,וקבוצות שונות התגוששו כדי לקבוע הגדרות
מרחיבות יותר לביטוי "יהודית" ,הגדרות שתשקפנה את תפישותיהן
האידיאולוגיות .במקום מדינה שיהדותה תשמש מורשת לכול ,מדינה שבה
איש-איש יבטא את יהדותו לפי אמונתו ,מחויבותו והאידיאולוגיה שלו,
היהדות הפכה כיתתית ונהייתה מושא למקח וממכר פוליטיים .היהדות
נעשתה נחלת מעטים ,כשהרוב צופה מן הצד ב"משחק" שאינו נתון כמעט
לשליטתו.
עלינו מוטל להציג חזון מקיף חדש ליהדות ,שיתחרה על עתידה של ישראל.
חזון שיעזור להפוך את כל יהודֵ י ישראל מצוֹפים לשחקנים; שירחיב את
מנעד האפשרויות הדתיות שאליהן ייחשף היחיד; ושיעצב מחדש את הזירה
הציבורית כך שתשקף ותכבד את המגוון הדתי של עמנו – הן בישראל והן
ברחבי העולם.
כדי להחיות את היהדות הזו דרושים לנו מנהיגים רוחניים חדשים .מנהיגים
שילמדו מתוך העמקה ,ידע ,יצירתיות ופתיחות מחשבתית .מנהיגים שיקימו
קהילות המבוססות על הגינות וחסד .מנהיגים שיבינו כי מגוון איננו בעיה שיש
לפתור אותה אלא מציאות שראוי להעלותה על נס ולטפחה ברוח "אלו ואלו
דברי אלוהים חיים".
החברה הישראלית זקוקה לרבנים חדשים .מסיימי המחזור הראשון של בית

8

המדרש לרבנות ישראלית של המדרשה באורנים ומכון שלום הרטמן ,ברכתי לכם:
הֱיו רבנים אלה!
לשותפינו האהובים מהמדרשה באורנים אני נושא את התפילה שנמשיך
להעשיר זה את זה ,ושהגוונים שבקולותינו יתמזגו יחד למען קידומה של
יהדות וחברה ישראלית אשר "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום".
מזל טוב,
הרב ד"ר דניאל הרטמן
נשיא המכון

"ואהבת את ה' אלהיך" –
שיהא שם שמים מתאהב על ידיך.
כיצד?
בזמן שאדם קורא ושונה –
ודבורו בנחת עם הבריות ,
ומקחו ומתנו בשוק נאה,
ונושא ונותן באמונה,
מה הבריות אומרין עליו?
אשרי פלוני שלמד תורה,
אשרי אביו ואשרי רבו שלימדוהו תורה,
אוי להן לבני אדם שלא למדו תורה.
פלוני שלמד תורה –
ראיתם כמה יפין דרכיו וכמה מתוקנין מעשיו
עליו הכתוב אומר" :ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר" (ישעיהו מט ,ג)
תלמוד בבלי ,מסכת יומא פו ע"ב
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דבר צוות הרבנות הישראלית
ִש ׂמְ חָ ה ב ֹו (תהלים קיח ,כד)
ש ׂה ה' נָגִ ילָה ְונ ְ
זֶה הַ יּוֹם עָ ָ

ברוך הטוב והמיטיב! רבנות חדשה נולדה – רבנות ארץ-ישראלית.
גיבושו של בית המדרש לרבנות ישראלית היה תהליך לידה ארוך ומורכב ,עמוס
ציפיות ומלא שמחה .לפני שנתיים ,לאחר עבודת הכנה מאומצת במכון הרטמן
ובמדרשה באורנים ,נכנסנו יחדיו בפתח בית המדרש והרגשנו כמו כלות וחתנים
הנכנסים לחופה .בית המדרש לרבנות ישראלית עלה על כל חלומותינו .הוא
הוכיח את עצמו כבית מדרש בעל פתחים אינסוף ,הקורא למנהיגות מעמיקה
להכנס באומץ בשעריו מבלי לתבוע מונופול על דגם יהודי מסוים מחד ומבלי שאף
אחד יאבד את זהותו הייחודית מאידך .חלמנו והגשמנו בית מדרש שאינו מבקש
להתבצר על מנת להגן על אורח חיים מסוים ,אלא בית מדרש מפרש ויוצר החוגג
את המכנה המשותף ,את הגיוון ואת העושר שביהדות ישראלית חיה ונושמת.
דרך ארוכת שנים הובילה את שני נחלי התורה שנבעו מן המדרשה באורנים
וממכון הרטמן למפעל משותף שפריו רבנות .רוח ההתחדשות של ההתיישבות
העובדת ,של ראשי קהילות ומחפשי דרך חילוניים ודתיים מן הצפון התלכדה עם
רוח המחקר ,היוזמה החינוכית ,ההובלה והיצירה הרוחנית של מרכז דוד הרטמן
למנהיגות אינטלקטואלית להקמת בית המדרש רבנות ישראלית.
"בשעת המפזרים כנס" .כבר ביום הראשון הכרנו בנס שנעשה לנו .כינוס שבעה
עשר מנהיגות ומנהיגים עתירי ניסיון ממגוון הזהויות הישראליות נפלא בעינינו.
כן ,החברה הישראלית בשלה לרבנות משותפת .דרך ארוכת שנים הובילה את בני
המחזור המייסד של הרבנות הישראלית אל ההסמכה המשותפת ששם הרבנות
הישראלית נקרא עליה .המחזור המייסד כולל מנהיגי קהילות ,אנשי ונשות
מעשה ולימוד מרחבי הארץ .חלק מהמשתתפים עברו הסמכה או לימודי רבנות
בבתי מדרש אחרים ,אך כלל המשתתפים הרגישו צורך לשלב ידיים ליצירת
הסמכה לרבנות חדשה-ישנה ,רבנות ישראלית.
פתיחת ימי הלימוד בתפילת שחרית סללה נתיבים חדשים בעבודת הלב; בית
המדרש ביקש לגבש חזון משותף לטיפול באתגרים העומדים בפני החברה
הישראלית  -לחבר את 'עץ הדעת' ו'עץ החיים' ,את התורה עם עבודת ההווה;
תפילת המנחה המסורתית יצרה דיבוק חברים; בסדנת "פני אדם" פיתחנו את
כישורי הרבנות שלנו בשמיעת האוזן ,בבינת הלב ובענווה; ביציאתנו נתנו הודאה
על חלקנו ולא פסקנו מללמוד וללמד ,לחשוב ולתכנן משבוע לשבוע.
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קל לשער שהיה זה 'הריון בסיכון' .לאורך כל הדרך ליוו אותנו החשש והפחד:
החשש שהפערים הרעיוניים וההבדלים באורחות החיים יתגלו כתהומות פעורים
שאין עליהם גישור; הפחד מגודל המשימה ומן האחריות המתלווה לנשיאת
תואר הרבנות .בעזרת ה' – התגלה כי בארך אפיים ,בלב טוב ,בשמחה ובהכרעה
לכף זכות ניתן היה לצלוח גם את הויכוחים המרים ואת אי ההסכמות .בדבקות
ובאהבת מישרים ידענו כי אין לנו ברירה אחרת ,כי שלומנו קשור בעבותות של
אהבה איש אל אחותו; כי עתידה של החברה הישראלית תלוי ביכולת לצעוד
יחד לקראת משימת הרבנות הישראלית .באהבת המקום ,אשר הוא אחד ושמו
אחד המתגלה בריבוי ,נעשה ונצליח.
אנו אסירי תודה .זכינו ללמוד בשנתיים הללו ממורים מופלאים שמהווים מופת
לרבנים וחכמים בני-זמננו ,שאינם מתפשרים על החתירה המתמדת להתכת
התורה והחיים ,לעבודת ה' ולעבודה למען האדם .בראשם הרב ד"ר דניאל
הרטמן וד"ר מוטי זעירא שליוו והנחו אותנו כצוות ואת הקבוצה כולה .יבואו
הם וכל אנשי התורה ,החזון והמעשה שפגשנו על הברכה .שלנו – שלכם!
לא לבד צעדנו בדרך .צעדו איתנו מורי הדורות ומלווים אותנו בדרך לאורך
שנים מנהיגים מקהילות וארגונים רבים .כולם שותפי אמת למסע הזה.
היום נפתחת ונפקחת לפנינו הדרך אל החברה הישראלית עם בשורה ישנה-
חדשה .אנו מקבלים היום לשאת על שכמנו את הרבנות הישראלית .ביראה
ובאמונה נמשיך לפעול יחד כדי שהרבנות הישראלית תתרחב ותהיה לדרך
המלך ,ותשאף לכונן חברת מופת בארץ.
בשבח והודיה,
שי זרחי ,תמר אלעד-אפלבום ,ביטי רואי ושרגא בר און

אנו אבלים על לכתה בטרם עת של מורתנו ,חברתנו ושותפתנו לדרך
במבי שלג ז"ל
לא בני מחנה אחד אנחנו .באנו מעולמות ומגזרים שונים .אך משותפת לנו
הברית הזו – לפעול לתיקון מערכות חייה של החברה הישראלית; לא לוותר
ולא להתעייף; לא לחדול מן המאמץ הערכי ,התרבותי ,והחברתי לשנות את
סולם הערכים שעל פיו מתנהלים הדברים בישראל העכשווית ולהתאים אותו
לסולם הערכים הנמצא בלבנו (במבי שלג ,קיץ )2011
תהא נשמתה צרורה בצרור החיים
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המוסמכים
הרבה אביטל הוכשטיין קמבל ,ירושלים
הרב אורי קרויזר ,ירושלים
הרב אסטבן גוטפריד ,תל אביב
ביטי רואי ,ירושלים*
הרבה דבורה עברון ,מצפה נטופה
הרב דני סגל ,אלון
הרבה הדס רון זריז ,יפעת
יפה בניה ,ירושלים*
הרב מישאל ציון ,ירושלים
הרבה נגה ברנר סמיה ,תל מונד
הרבה רות קרא איוונוב קניאל ,ירושלים
הרב רני יגר ,ירושלים
הרב שלמה זכרוב ,ירושלים
הרב שרון שלום ,קרית גת
הרב שרגא בר און ,בית חורון
הרב שי זרחי ,גניגר
הרבה תמר אלעד אפלבום ,ירושלים
*מסיימי התוכנית ללא הסמכה לרבנות
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אם להתוודות על מה שהמריץ אותי ,כאשה ,להפוך
לרבה – שני דברים עולים בדעתי .אמונתי בקריאתו
של אלהים ואהבתי לבני-האדם .אלהים שתל בלבנו
כישורים וייעוד מבלי להתנות זאת בשייכות מגדרית.
לפיכך ,חובתם של גברים ונשים כאחד היא לעבוד
וליצור על פי הכישורים שה' העניק להם.
הרבה רגינה יונס ,גרמניה  ,1944-1902האשה הראשונה שהוסמכה
לרבנות ,שימשה כרבה בברלין ובמחנה ההשמדה טרזין בטרם
נשלחה אל מותה באושוויץ

באשר לקהילה שאתה מנהיג ,ומכנים אותך בשם רב,
ואתה לא רב .דע לך חבר יקר ,שאין השם קובע .ויש רב
– ואינו עושה מעשה רב ,ויש שאינו רב – ועושה מעשה
רב .ואולי על זה אמרו חז"ל "לא המדרש עיקר אלא
המעשה" .אם אתה מנהיג קהילה על פי התורה והמוסר,
אם אתה יודע לענות על שאלותיהם ,ומה שאתה לא
יודע אתה שואל מי שגדול ממך להדריך אותך ,הרי
אתה רב בכל מובן המילה ,ואף על פי כן השתדל ללמוד
השולחן ערוך כדי שלא תבוא חלילה לאסור את המותר
ולהתיר את האסור ,והשם בוודאי יעזור לך ,כי המזכה
את הרבים ,עוזרים על ידו מן השמים.
הרב משה מלכה ,מרוקו ופתח תקווה,1997-1911 ,
שו"ת והשיב משה
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הרבה אביטל הוכשטיין קמבל ,ירושלים
אנו אומרים בברכת התורה ח' דברים :ותן בלבנו להבין א ,ולהשכיל ב,
לשמוע ג ,ללמוד ד ,וללמד ה ,לשמור ו ,ולעשות ז ,ולקיים ח
(פירושי סידור התפילה לרוקח)
היות רב משמעו לתפור שוב ושוב את הקשר שבין מסורת להווה ,חלום
למציאות .הוויה כרב אינה מציאות שהתרגשה עלי ,ואינה דבר שביקשתי לעצמי.
יחד עם זאת עבדתי קשה בעבורה .נדמה ,שהבחירה שלי הייתה בחירה בתורה,
בבחינת 'מה אהבתי תורתך' .אחת מדרכי הביטוי לאהבתי המתעצמת ומעמיקה,
הייתה הוראה .במקביל ,היו מורים שיצרו עבורי נתיבים להפוך לעמיתתם –
ועמיתים אשר הזמינו אותי לחשוב על מרחבים חדשים בעבודתי – כך באופן
פלאי וטבעי ,ניסי ואורגני ,מצאתי עצמי בבית המדרש לרבנות ישראלית.
היות רב משמעו בעבורי ,היות שליחה ,משרתת ציבור ,שכלי אומנות מרכזי
בידה  -התורה .כאזרחית מדינת ישראל ,כמורה ,כשליחת ציבור בתפילה,
בעמדי מול בני אדם ,צלם אלוקים ,המבקשים או דורשים ממני 'היי!',
ה"אימיטציו דאי" המנחה אותי הוא שהדיפתראות והפינקסאות שלי הם
התורה .תורה כפי שאני מחויבת ללמוד אותה :על שלל קולותיה ,חכמתה
ובינתה .הלוואי שאזכה לעסוק בצרכי ציבור באמונה.
אביטל קמבל הוכשטיין  -מנהלת אקדמית של מכון הדר ישראל ,חוקרת
ומלמדת במכון שלום הרטמן ומשמשת בצוות הגבאים של קהילת שירה חדשה.
אביטל לומדת ומלמדת בבתי מדרש של המכון בשני העשורים האחרונים,
דוקטורנטית באוניברסיטת בר אילן .בעבר שימשה כ'ראש כולל' במכון פרדס.
את ספרה 'נשים בחוץ נשים בפנים :מקומן של נשים במדרש' כתבה יחד עם
פרופ' חנה ספראי ז"ל ,והיא ממייסדי קהילת שירה חדשה בירושלים.

תודה
לבני משפחה תומכים ,אוהבים ,קשובים ומתווים דרך :לסבתי טוני ריינהולד
ז"ל שהדגימה חיות ,אהבת מסורת ומבט אמיץ קדימה ,ולסבתי מרים
הוכשטיין ז"ל שיום יום עסקה בתורה לשמה ,והדגימה סקרנות ופליאה אין
קץ .להורי – על אהבתכם ומסירותכם ,לנעמה וחגית על חום וחכמה ,ולישראל,
טוביה ,אביגיל ,רפאל ויונה-דב המצטרפים בנאמנות אלי במסעותיי שהופכים
למסעותיכם .תודה לחברות ,האוהבות אותי על חולשותיי ,ומזכירות לי את
המגיע ואת המוטל עליי באהבה .תודה למורים מכל שלבי חיי ותודה אין
סופית למכון הרטמן ,הנהגתו ויושביו :בית נאמן ללימוד והשמעת קול.
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הרב אורי קרויזר ,ירושלים
לִישי לְצֵ את ְ ּבנֵי י ְִש ָׂראֵ ל מֵ אֶ ֶרץ מִ צְ ָריִם ַּביּוֹם הַ ֶז ּה
ַּבח ֹדֶ ׁש הַ ְּׁש ׁ ִ
ָבּאו ּ מִ ְד ַבּר סִ ינָי ַ ...ו ַיּחֲנו ּ ַב ִּּמ ְד ָבּר ַו ִיּחַ ן ׁשָ ם י ְִש ָׂראֵ ל ֶנגֶד הָ הָ ר (שמות יט ,א-ב)
ולכן אומר הכתוב :ביום הזה באו מדבר סיני ...בא הכתוב ללמדנו שבשעה
שאנו קוראים בתורה ,אל יהיו הדברים בעינינו כדברים עתיקים שנפשנו
שבעה מהם ,אלא כל יום יהיו כדבר חדש שניתן בו ביום .ומהטעם הזה אנו
אומרים בברכת התורה :נותן התורה  ...בלשון הווה ,ללמדנו שכל יום הוא יום
מתן תורה( .ילקוט מעם לועז ,שם)
ַו ִיּחַ ן ׁשָ ם י ְִש ָׂראֵ ל  -כאיש אחד בלב אחד (רש"י ,שם)
נפשי חשקה בבית מדרש וברבנות שיכילו שבעים פנים של תורה בלב אחד.
מקום בו התורה תילמד ותקוים בחשק וברצון כאילו ניתנה היום ,בו יהפכו
תורות לתפילות .זיכני הקב"ה בבית שיש בו מכל אלו .מודה אני לחברי
ולחברותי לבית המדרש על תורת חיים שנובעת ומחיה .בלימוד בניגון ובתפילה
משותפת ,יצרנו בינינו חיבורים של אהבה ערבות ואחריות .חיבור שמאפשר
לנו לתת באהבה רשות זה לזה להוביל ולהנהיג קהילות מגוונות בעם ישראל.
שתתקיים בנו תפילת סבתי ואמי עליהן השלום שהיו מברכות תדיר את מי
שיצא מן הבית :ו ּמְ צָ א חֵ ן וְשֵ ׂכֶל טוֹב ְבּעֵ ינֵי אֱלֹהִ ים וְאָ דָ ם (משלי ג,ד).
אורי קרויזר  -מרכז את תחום חינוך וקהילה באתר 'הפיוט והתפילה' .יליד
ירושלים ,נשוי לחני ואב לארבעה ילדים .עוסק בחינוך .בעשור האחרון לומד
וחוקר את מסורות הפיוט הניגון והתפילה של קהילות ישראל ממזרח וממערב,
ומלמד אותן במגוון מסגרות .יוזם ומוביל תכניות לימוד .עוסק בהחייאת
מסורות התפילה הארצישראליות ובהתחדשות הפיוט והתפילה .פעיל בתחום
ההתחדשות היהודית במסגרות שונות.

תודה
לרעייתי חני על השותפות בדרך שאנחנו מפלסים יחד בעולם .לילדינו יעקב
הילה נעם וורד שמלמדים אותנו דרכים חדשות ׁ ֶשיָּבוֹר לו האדם .לאבי ע"ה
על אהבת תורה ותפילה ,מוסר ודרך ארץ .לאמי ע"ה על תורת חסד ואהבת
הבריות ,לסבי ע"ה על דרכי חסידות תפילה מסירות נפש ודבקות .למשפחתי
על אהבה תמיכה ועידוד .לבתי המדרש בהם למדתי .לחברי נפש ולחברותות.
לחברי בעולם הפיוט התפילה וההתחדשות היהודית ,המשתדלים לתקן עולם
וליצור בו חיבורים שנראו בלתי אפשריים.
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הרב אסטבן גוטפריד ,תל אביב
"אחת דיבר אלהים ,שתיים זו שמעתי" (תהלים סב ,יב)
כלל גדול בתורת האמונה" ,אין לך מאמר חכמה שאין בו הנחה ועקירה בבת
אחת ,יש צמצום בהפלגה והפלגה בצמצום ,מכלל לאו אתה שומע הן ומכלל
הן אתה שומע לאו"( .אברהם יהושע השל" ,תורה מן השמים" ,כרך ג' ,עמ' .)88
קריאה זו של השל את הפסוק מתהילים מתחדדת בבואנו לפרש את היהדות
ולתרגם אותה לחיים בישראל .עלינו להבין שלפעמים יש דבר והיפוכו,
ושעלינו לבחור .כי יש במורשתנו הכל מכל כל .יש קנאות ויש מתינות ,יש
יהירות ויש צניעות ,יש הסתגרות ויש פתיחות ,יש את הערכים הפרוגרסיביים
ביותר שידעה התרבות האוניברסלית ,ויש נקמנות ,קנאה ,וקטנות .התפקיד
שלנו הוא לברור ולבחור מתוך תיבת האוצר שלנו את מה שחיוני לנו להמשך
הדרך ולעיצוב החברה הישראלית .אני מאמין שתפקיד הרבנות הישראלית
הוא להיות קשובים לשני הקולות הנאמרים בעת ובעונה אחת ולקחת את
האחריות לבחור את הפרשנות המכילה ,המצמיחה והמחברת.
אסטבן גוטפריד הוא מייסד שותף של "בית תפילה ישראלי" בתל אביב,
בו הוא משמש כרב וכמנכ"ל מאז היווסדו לפני  12שנה .הקהילה הפכה עם
השנים לארגון ליצירה יהודית ישראלית המקיים לצד חיי הקהילה ,פעילות
חינוכית ,ופעילות חוויתית יהודית-ישראלית במרחב הציבורי בתל אביב
וברחבי הארץ .עוסק ביצירה ליטורגית ומוזיקלית ,ומשמש מודל ומשאב
לקהילות תפילה חדשות .אסטבן קיבל את הסמכתו לרב מטעם התכנית
לרבנות של היברו יוניון קולג' בירושלים .עבודת הגמר שלו "השל פינת
ביאליק" הינה הצעה לבניית תשתית רוחנית-תרבותית לחיים יהודיים בישראל
על פי שילוב הגותם של ח"נ ביאליק ואברהם יהושע השל .במשך כ 20-שנה
עסק בכתיבה ובימוי לתיאטרון ,קולנוע וטלוויזיה .כיום הוא גם חבר הועד
המנהל של פנים ,איגוד הארגונים ליהדות ישראלית.

תודה
על חבורה מקסימה של לומדים וחולמי חלומות ,של נביאים ובני נביאים ,על
התמיכה ואהבה ממשפחתי האהובה ,מודה לרותי ,למאיה ולטובי היקרים
מכל ,להוריי שכיוונו ,מסרו ,דאגו ,בטחו והעצימו ,למורים ומורות רבים ורבות
ושותפים לדרך במשך השנים ,לחברי קהילת בית תפילה ישראלי מהם אני
לומד כל יום ,ולמחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית .אנא ה' הצליחה נא.
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ביטי רואי
ִכּי עִ ְּמ ָך מְ קוֹר חַ ִיּים ְבּאו ְֹר ָך נ ְִראֶ ה אוֹר (תהילים לו ,י)
שבפסוק זה יש ד' עניינים .חיים ,מקור חיים ,אורך ואור ....ויש להוסיף ביאור,
דזה שנק' בשם חיים לשון רבים הוא ,כי החיות המתלבש בעולמות ונבראים
הוא בריבוי התחלקות ,בכל נברא לפי עניינו ..מזה שנקרא בשם מקור חיים
מוכח שיש לו שייכות לעולמות( .רש"ז מלאדי ,כי תבוא)
ה'חיים' לשון רבים בריבוי התחלקות ,בכל נברא לפי עניינו ,ושייכותו של
האור לעולמות הם עבורי אבן יסוד בחיי.
מאור זה שיחובר לעולמות לבני אדם שאבתי כוחות לעסוק בחינוך בהוראה
ובמחקר ,ללמוד וללמד שנים רבות .הפיכת דברי התורה לאפלה ,לעוולה ,קרדום
לחפור בו ,לדלדולה ,לראותה כתורה מן השמים שהשמים בה צרים ,למלחמה
על כבוד וכיבודים ,למקום להתגאות להתנשא ,לשכוח ערבות הדדית ואחריות
לאומית ,מובילה אותי להכרה שלא ניתן לי להיבטל ממנה ולהשאירה כך.
רבנות ישראלית שואפת לייצר פלטפורמה משותפת לאנשים שחיי הרוח של
העם היהודי חשובים להם ,שחושבים שחיים יהודיים הם תשובה לעוול מוסרי
מזה ולרדידות תרבותית מזה ,שהאור הזה הוא בריבוי התחלקות כל אחד לפי
עניינו וצרכיו וכי יש פעמים שנצטרך לצאת ממסגרותינו הצרות כדי לשלב
ידיים יחדיו כדי להגיע לעתיד טוב יותר .לכן כה שמחתי להצעה להצטרף
להובלת התוכנית ,לשמש בה יועצת אקדמית ולקשור את גורלי בגורל חבריה.
גם אם אינני מקבלת עלי הסמכה פורמלית ,אני מתחייבת לשרת במה שאוכל
את העם היהודי בהצבעה על האור הזה ועל שייכותו לעולמות ולפעול יחדיו.
ד"ר ביטי רואי היא חוקרת במכון ללימודים מתקדמים במכון שלום הרטמן,
יועצת אקדמית לתוכניות צפון אמריקה ולתוכנית בית המדרש לרבנות
ישראלית .תחומי עיסוקה הם קבלה וחסידות .ספרה 'אהבת השכינה-
מיסטיקה ופואטיקה בתיקוני הזוהר' ,עומד לצאת לאור.

תודה
לאבי יבדל"א ולאמי ז"ל שגידלוני בתשוקה ללימוד ,לחתירה לאמת ולחוש
לצדק .לנחמה תודה עמוקה ,לחמי ולחמותי על הדאגה והתמיכה .לאיתמר,
שירה ואלון ,דוד ורבקה ,דניאלה וערן אהובי ליבי ,לכל מוריי רבותיי במשך
השנים ,תלמידי במסגרות שונות בארץ ובחו"ל ,לחברים וחברות על לימוד ,על
תמיכה ואהבה .תודה מיוחדת לחברי הקבוצה 'רבנות ישראלית' -שהייתה לי
זכות גדולה באמצע החיים ללמוד ולשלב ידיים יחד.
17

הרבה דבורה עברון ,מצפה נטופה
נשאלה שאילה זו בפניהם :תלמוד גדול או מעשה גדול?
נענה רבי טרפון ואמר :מעשה גדול .נענה רבי עקיבא ואמר :תלמוד גדול.
נענו כולם ואמרו :תלמוד גדול שהתלמוד מביא לידי מעשה (קידושין מ' ע"ב)
רבנות בעיניי היא תלמוד המביא לידי מעשה .רעיונות נשגבים נלמדים
ומתרגמים למעשים ,בתנועה מתמדת בין בית המדרש ומרחבי החיים .רבי
טרפון ,שכל חייו בבית המדרש ,מעריך את המעשה .רבי עקיבא שבא מחיי
המעשה אל בית המדרש מכיר בנחיצות הלמידה .רבנות ישראלית שואפת
למציאות שבה דעות שונות יכולות להישמע ,ו"נענו כולם ואמרו" יכול
להתקיים .עבורי זו בחירה בחיים רוחניים ייחודיים לכל פרט וקהילה ,וחתירה
להעמקת ערכים משותפים כתשתית לחיינו הכלליים .אני נרגשת שזכיתי
לחיות בדור שמתאפשר לי כאישה להיות שותפה פעילה בצמיחה היהודית-
רוחנית של ימינו ,להוסיף טיפה משלי לים היהדות הגדול.
דבורה עברון – תושבת מצפה נטופה ,מנהלת באשכול צעירים ובאגף
מגדר ויהדות במדרשה באורנים ,בוגרת התכנית להכשרת מורות הלכה
בבית מורשה ,בעלת תואר שני בלימודי מגדר ופסיכודרמטיסטית מוסמכת.
לומדת ומלמדת דף יומי ושיעורי תלמוד בהלכה ואגדה .מנחה בבתי מדרש
פלורליסטיים ,חברת "קולך" ו"בית הלל".

תודה
מודה אני לפניך .תודה ליובל ,לנתן ואור ,לרני ויוסי ,לשירה ואלעד ועוז ,ולבניה
על האמון ,התמיכה והאהבה .תודה להוריי על תשוקת הלמידה ,לדודתי ג'קי
על נדיבות ליבה ,לאחי ואחיותיי על האחווה העמוקה .למלמדיי שלימדו אותי
בנדיבות גם בבגרותי ,ובהם לרבנית מיכל טיקוצ'ינסקי ולרב בני לאו ,לחבריי
וחברותיי ,לתלמידיי ולתלמידותיי ,תודה מכל הלב .תודה למדרשה באורנים,
מקום שבו תלמוד מביא למעשה.

18

הרב דני סגל ,אלון
לְך מֵ אַ ְרצְ ָך ו ּמִ ּמ ֹול ְַד ְּת ָך ו ּמִ ֵּבית אָ בִ ַָוי ּ ֹאמֶ ר ה' אֶ ל-אַ בְ ָרם :ל ְֶך ָ
יך,
אֶ ל-הָ אָ ֶרץ אֲ ׁ ֶשר אַ ְראֶ ּ ָך( .בראשית יב ,א)
רמב"ן הקשה שנאמר ל ְֶך ָ
לְך בלי שנזכר מקודם חיבתו .ובזוהר הקדוש נראהָ
ְ
כי זה עצמו השבח ששמע זה המאמר לֶך-לְך שנאמר מהשם יתברך לכל
האנשים תמיד( .שפת אמת על אתר)
'פתאום קם אדם בבוקר ומחליט כי הוא עם ומתחיל ללכת - '..בשלב הזה
של ה'לך לך' שלנו ,שבעים שנה בשבילי עצמאות ,נדרשת רבנות אשר  -כמו
ראשון המאמינים  -קשובה לקולות שסביבה; ששומעת את ה'לך לך' של
הדור ,שתדע להשיב אל המדינה את הקהילה ,את הפנים ,את מעגל הנראות
והדאגה האישית והאנושית .רבנות שנענית לצורך של ציבור שמבקש לחדש
 במקורות עתיקים ,ושל דור שנוגע בשמיים  -להעמיק את שורשיו .מכלתקופות עמנו – מודה אני יום יום שהחייני וקיימני וזיכני להיות בזמן הזה,
שותף לחידוש ימינו כקדם.
דני סגל משמש כרב הישוב אלון ,קהילה משותפת של דתיים וחילונים
בבנימין ,וממייסדי מדרשת עין פרת .בעל תואר בספרות עברית ובתנ"ך,
והסמכה לרבנות .מייסד ומנחה בתוכנית 'נִישָ ִאים ָּברו ּחַ ' :סדנאות לזוגות
לקראת ובראשיתם של חיי נישואים .בן למשפחת עולים מצפון אמריקה,
גדל בירושלים בארמון הנציב .במשך שנים שימש כמורה ומחנך בתיכונים
'הימלפרב' ו'בויאר' בירושלים .מתגורר באלון ,נשוי לענת ,ואב לשישה.

תודה
ָכּל זְ מַ ן ׁשֶ הַ ְנ ּׁשָ מָ ה ְב ִּק ְר ִבּי מוֹדֶ ה אֲ נִי לְפָ נ ָ
ֶיך על אבי ועל אמי שהיו כחולמים ,שבו
את שיבת ציון והביאו אותנו אל הארץ הטובה .שבשבתם בביתם ובהליכתם
בדרך  -שמו על לבנו אהבה גדולה לאדם ,לעם ישראל ולארצו ופתחו בפנינו
שערי תורה ולימוד ,יושר וחן וחסד .על שותפיי במדרשת עין פרת ,בית מדרש
עם חלונות רחבים ,שחולם ישראל יפה עוד יותר ממה שיש ,ובתוכו חבורת
אנשים שכבר היום אין יפה ממנה .לקהילת אלון שאני זוכה לשרת בה כבר
שבע שנים ובאהבתי אותה ,היו בעיני כימים אחדים .תודה על שאני זוכה בחיי
יום יום של שיתוף ללמוד וללמד את השיר הפשוט של היחד  -כלי מחזיק
ברכה ,להתנדבות ודאגה ,עשייה ויצירה יהודית מתחדשת .לענת שותפתי
למסע – שבכל יום מזכירה מה יפתה הדרך  ,להלל בארי נעם אילה יונתן
שקד שכל אחת ואחד מאירים את העולם שלי באור שכולו טוב.
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הרבה הדס רון זריז ,יפעת
" ִ ּכי הַ ִּמצְ וָה הַ ז ֹּאת ...לֹא בַ ּׁ ָשמַ יִם הִ ואּ ְ ...בפִ ָ
יך ו ּבִ לְבָ בְ ָך ַל ֲעש ֹׂתוֹ.
נָתַ ִּתי לְפָ נ ָ
ֶיך הַ יּוֹם אֶ ת הַ חַ יִּים וְאֶ ת הַ ּטוֹב...ו ּבָ חַ ְר ּ ָת ַּבחַ יִּים" (דברים ל ,יא-יט)
" ַש ׂח ֲִקי ִ ּכי גַם ְ ּב ֵרעו ּת אַ אֲ מִ ין  /אַ אֲ מִ יןּ ִ ,כי עוֹד אֶ מְ צָ א לֵב,
לֵב ִּת ְקוֹתַ י ּגַם ִּת ְקוֹתָ יו  /יָחו ּׁש א ׁ ֶֹשר ,יָבִ ין ְ ּכאֵ ב( ".ש .טשרניחובסקי" ,אני מאמין")
גדלתי בקיבוץ בנגב ,בקהילה שחיה חיים יהודיים ציוניים סוציאליסטים .כאן
על פני האדמה ,היו שאיפות גדולות שלפעמים מחצו את הנפש הרכה .יצאתי
לחפש קול ייחודי ,לפגוש אנשים ,לחלץ את הלבבות לביטוי אישי ואותנטי
לצד מחויבות חברתית ,לבחור בחיים.
היהדות הפכה להיות לי לבית  -עדיין לומדת להתחייב בפי ובלבבי .מזמינה
אנשים למדרשם האישי מתוך מחויבות למקום ולאדם.
רבנות ישראלית היא הזדמנות עבורי ליצור חיבורים בעולם מפוצל :לחיות
חיים יהודים מלאים המפגישים אנשים ומאפשרים את בואה של השבת לצד
ימות החול; ללמוד ביחד בקבוצת נשים הרוקמת אכפתיות חברתית מתוך
מבע אישי; לקרב זוגות לטקס משמעותי בביתם היהודי; להזמין את תלמידיי,
מדתות ,מגזרים ומגדרים שונים לשיח זהות מורכב .ליצור רקמה יהודית
קהילתית התומכת ב"איכפתיה" ,ביחיד ,במשפחה ובקהילה.
הדס רון זריז היא מובילת קהילת "יפעת שברוח"  -התחדשות יהודית בקיבוץ
יפעת וממייסדות המדרשה באורנים .ממנחות תכנית ניגון נשים במדרשה.
בוגרת החוג לתיאטרון ופילוסופיה יהודית ותואר שני בייעוץ חינוכי .מנחת
קבוצות ,עוסקת בטיפול זוגי ומשפחתי ,מלמדת ליווי רוחני ותמיכה קהילתית.
מרצה בחוג לחינוך במכללת אורנים.

תודה
לרן אישי וה"עזר כנגדי" .לילדיי גיא ,אורן ונטע .להורי ,רות (ז"ל) ויוחנן,
על אהבת הארץ והאדם .ל"יפעת שברוח" ,הקהילה ,על האמון והשותפות.
לחבריי וחברותיי מהמדרשה באורנים על הבית והחברות רבת השנים במסענו
המשותף .לאהובה ז"ל שלימדה אותי לגדל נפשות .געגועי .לחבורת הרבנות
הישראלית על אהבת השונה וקבלת הדומה .למורי ומורותי לאורך השנים ,על
פתיחת הדלת והלב ליצירת תחושת בית בתרבות היהודית ,בשילוב החלוציות
עם נפש ורוח האדם ,שלעולם הינה ייחודית ובלתי מוגבלת.
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יפה בניה ,ירושלים
נמשלו דברי תורה במים .מה מים ,מסוף העולם ועד סופו ,כך
תורה ,מסוף העולם ועד סופו [מדרש שיר השירים רבה א ,י"ט].
והבאר בזכות מרים שאמרה שירה על המים ,שנאמר "ותען להם מרים שירו
לה'" [מדרש במדבר רבה ,פרשה א'].
בית המדרש לרבנות ישראלית היה לי באר מים חיים לרוות בה את צמאוני
ללמוד תורה ולשהות עם חברים אהובים .על אף שמתוך הכרה בגבולותיי
בחרתי שלא לשאת תואר רב ,הריני רואה עצמי משרתת ציבור ,על מנת לחבר
בין שפת המסורת היהודית לשפה החברתית-כלכלית ,כי "הרעב של הזולת
– רעב גופני ,רעב ללחם ,הוא קדוש" (עמנואל לוינס) .על מנת להכניס פנימה
אל מעגלי החיים המלאים את מי שנדחקים אל השוליים ,לרפא שברים
ולמוסס מחיצות בין אנשים וקבוצות.
יפה בניה היא חברת הנהגה ב"דגל יהודה"  -קהילה ספרדית שוויונית
בירושלים ,מלווה רוחנית לנערות בסיכון ולהורים לילדים מיוחדים .נולדה
בקזבלנקה ,מרוקו ,ופועלת לצמצום המרחק של ארץ ישראל הנחלמת מן
המציאות ,על ידי חתירה לחברה המממשת את תורתה החברתית של היהדות.
מורה ואשת חינוך ,פעילה בתחומי צדק חברתי ותרבותי ויצירת חיבורים בין
מזרח למערב :בתנועת "תיקון" לשינוי פני החברה בתרבות בישראל ,ממייסדי
"ממזרח שמש" – בית מדרש למנהיגות חברתית ,ושותפה לעיצוב שיח יהודי-
חברתי והחזרת המורשת הספרדית-מזרחית לשיח הציבורי ולהתחדשות
היהודית .מנהלת בית מדרש "חזון" למנהיגות צעירה במכון הרטמן ,מלווה
אישית לעמיתי בית הספר למנהיגות חינוכית במכון מנדל ,מובילה ומנחה
בתכנית "מנמיכים חומות" להתמודדות מנהיגים עם גזענות בעיר ירושלים,
ומובילה קבוצת נשים מזרחיות לתלמוד ומעשה בנושא פמיניזם ומסורתיות.

תודה
על הזכות להיות חלק מחבורה פורצת דרך ורבת חסד .תודה למורי ורבותי
בכל שנות חיי ,אלה שבחיים ואלה שבספרים .לחברי היקרים ההולכים אתי
בדרך .תודה ואהבה לקהילת "דגל יהודה" שבה מצאתי בית ,לחפצי ואסנת,
דרורי ואוריאל חבריי לעשייה הקהילתית .לאבי ואמי ,שעל אף השברים
שניבעו בשרשרת המסירה ,נטעו בי מראות שתייה צלולים מספיק לאפשר
את החזרה הביתה .לאחי ואחיותי היקרים .לשני בני האהובים ,דניאל ואוריה,
שלימדו אותי את שיעורי החיים החשובים והיסודיים ביותר .תודה על כל
החסד שבירכני בו אלהים בחיי.
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הרב מישאל ציון ,ירושלים
ורבנן ,היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משה
[וחכמים ,כיצד עשו כך ועקרו תקנה שהתקין משה]?
אמר רבי אלעזר :מתוך שיודעין בהקדוש ברוך הוא שאמתי הוא ,לפיכך לא
כיזבו בו( .תלמוד בבלי יומא סט ע"ב)
לפני שבעים וחמש שנה נכנס כומר לכנסיה קטנה במזרח הולנד ,פתח בספר
שמות וקרא באזני הקהילה הנוצרית האדוקה את סיפור המיילדות העבריות.
הוא שאל שלוש שאלות" :מי הם התינוקות העבריים של ימינו? מיהו פרעה?
ומי תהיינה המיילדות אשר תיראנה את האלוהים?" בו ביום קבעו משפחות
הכנסיה מקומות מחבוא בו יוכלו שכניהם היהודים להינצל ממבקשי רעתם,
ובהם סבי ,שלמה יצחק ציון ,עליו השלום .כך אני חב את חיי למנהיגות דתית
אמיצה ,שיודעת לקרוא בפרקי תורת ה' ולראות את המציאות בעיניים נוכחות.
זכיתי להיות דור שלישי של מלמדי תורה ומקהילי קהילות בין הולנד ,ארה"ב
וירושלים עיר הקודש ,ותלמיד לרבנים שלימדו אותי שחותמו של הקב"ה
אמת ,ואמת מארץ תצמח .מה טוב חלקי שמצאתי עצמי מיושבי בית המדרש
הזה ,בו רבנות חדשה-ישנה צומחת מארץ ישראל .יהי רצון שלא נכזב בו.
מישאל ציון הוא חבר סגל במכון מנדל למנהיגות ומשמש כרב של "עמיתי
ברונפמן" ,קהילה של מנהיגים יהודים צעירים מישראל וצפון אמריקה .יליד
ירושלים ,התחנך בבתי המדרש של ישיבת מעלה גלבוע ומכון שלום הרטמן.
למד לרבנות אורתודוקסית בישיבת חובבי תורה שבניו יורק וממנה קיבל
הסמכת "יורה יורה" .מישאל הוא מחברו של "הלילה הזה :הגדה ישראלית",
וכעת עמל על "מגילת אסתר :פירוש ישראלי חדש" .ממייסדי 'מנין קלוזנר',
מניין הלכתי שויוני בתלפיות.

תודה
למשפחתי – לשותפתי בכל אילנה; לבנותיי זהר שי ואליה; לאבי-מורי ואמי-
מורתי ,לאחיותיי ואחיי ולכל שבט ציון המסולאים בפז .תודה לבתי המדרש
שזכיתי ללמוד בהם ,על רבניהם ,מוריהם והחברותות הרבות שעודני קם כל
בוקר וממשיך בראשי את השקלא וטריא מולם ,ומעל לכל תודה לתלמידיי
ותלמידותיי שע ֲִקיצָ תָ ן ע ֲִקיצַ ת עַ ְק ָרב ,ו ּלְחִ ׁישָ תָ ן לְחִ ׁישַ ת שָ ָׂרףְ ,וכָל ִדּבְ ֵריהֶ ם ְ ּכ ַג ֲחלֵי
אֵ ׁש .ועל הזכות להתחמם מגחלתן אני מודה לבורא עולם בכל יום מחדש.
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הרבה נגה ברנר סמיה ,תל מונד
לָדַ עַ ת חָ כְ מָ ה ו ּמו ּסָ ר; לְהָבִ יןִ ,אמְ ֵרי בִ ינָה .לָקַ חַ ת ,מו ּסַ ר הַ ְש ׂ ּכֵל;
...אָ ז ּ ָתבִ ין צֶ דֶ ק ו ּמִ ׁ ְש ּ ָפט ו ּמֵ ׁישָ ִרים ָכּל מַ עְ ַגּל טוֹב( .משלי א,ב; ב,ט)
בבית המדרש לרבנות ישראלית מצאתי תורה :תורת חיים שבליבה חן וחסד
ורחמים .מצאתי גם חברותא :חבורת-חיים שבליבה קבלה (גם למחלוקות
שסופם להתקיים) ,הקשבה (גם לנאמר בקול ענות חלושה) ,שאלות (גם
כשאין חזרה עם תשובה) וחזון (בבחינת "חזון הרביתי") .מצאתי אומץ וכוח
להמשיך את העשייה החינוכית-קהילתית שלי  -להמשיך לשזור חיבה לחובה,
שימור לחידוש ,לימוד למעשה .מצאתי את שאהבה נפשי גם כשלא תמיד
ידעתי שאת זה חיפשתי .זכות גדולה עבורי לקחת ,יחד עם חבריי לקבוצה,
את שם המשפחה המשותף "רב ישראלי".
Like artists, we are weaving a collective Jewish tapestry, receiving
from the past, stretching into the future, collaboratively reweaving
the frayed fabric, patching up the tattered bits, renewing the oldfashioned and inserting new colors and designs. Each of us bringing
our own thimbles and threads, our own styles and skills, leaving
room for one another and for the others who will come after us … As
art elevates the spirit and the mind, so this collective Jewish tapestry
- of text and memories, of words and images - elevates ourselves
and our communities to be the best that we can be.

נגה ברנר סמיה גדלה בין חופי ניו יורק לנתניה .בעלת תואר ראשון בהנדסה
מהטכניון – מכון טכנולוגי לישראל ,תואר שני במנהל עסקים מאוניברסיטת
וושינגטון בסנט לואיס ותואר שני בחינוך יהודי ממכון מלטון באוניברסיטה
העברית (בשיתוף ההיברו יוניון קולג' ,ירושלים) .כיום נגה היא סמנכ"ל בינ"ה
– התנועה ליהדות חברתית ,ומורה בישיבה החילונית בתל אביב .נגה פעילה
בפיתוח התרבות היהודית בישוב תל מונד ,שם היא מתגוררת עם בן זוגה
ושלשת ילדיהם.

תודה
תודה ואהבה למשפחתי היקרה אלון ,ליעם ,עמית ונעם שדרכם ,איתם ובזכותם
אני מגשימה את עצמי .תודה והערכה להוריי ואחיותיי ,שנותנים לי תמיכה
והשראה לעסוק במרחבי הלב והרוח .תודה גדולה גם לבינ"ה שהיא עבורי בית
גידול ,בית מדרש ,בית יוצר ,ובית לעסוק בו במרחבי החינוך והחברה.
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הרבה רות קרא-איוונוב קניאל,
ירושלים
לְקי ה' אָ מְ ָרה נַפְ ׁ ִשי ,עַ ל ֵכּן אוֹחִ יל לוֹ( .איכה ג ,כד)
חֶ ִ
הזוהר ,בדרשה למילים "ליני הלילה" שבמגילת רות ,אומר" :הוי השתא
בגלותא -היי עתה בגלות ,והנהיגי שם לבניך בתורה ובמעשים טובים .ואם
יעידו אלו עליך לגאלך -טוב שיגאלוך; ואם לא ,גאלתיך אנוכי ,חי ה' ...המתיני
שיבוא הבוקר ויאיר אור הגאולה".
אני מתפללת שאעמוד בצו "היי השתא בגלותא" .שאדע להבחין בין עיתות בהן
יש להמתין בסבלנות שיעלה האור ,ועיתות בהן יש לקום ולהגאל בחיפזון באישון
ליל .שאצליח לשאת את זכרון הגלות ,ולהפוך את השברים למעשים טובים.
בעולם הזה אנו מהלכים כמרחפים ,במרום פלטרין הבנוי על התוהו .גם
הקב"ה זוכר בעבורנו את העולמות שלא שרדו ,בטרם נברא עולמנו; את המוות
שמאפשר חיים .באמצעות מחקר והוראה ,עיון במיתוסים ובתורות עתיקות
אני מבקשת להביא מעט מזור לצער הדורות ,מתוך ידיעה שכעומק החורבן,
כך עומק הבקשה להיטיב ולתקן .הגאולה מותנית בשותפות ,ביכולת לראות
את כאבי הזולת ,להושיט יד ולחמול על קיומנו החלקי .בחבורת הרבנות
הישראלית מצאתי אנשי אמת ולב ,המאירים פנים בתורה ובכל דרכיה.
ד"ר רות קרא  -איוונוב קניאל עוסקת בזיקות שבין מיתוס ,קבלה,
פסיכואנליזה ומגדר .עמיתת מחקר במכון שלום הרטמן ,בקבוצת "דעת
המקום" באוניברסיטה העברית ,ועמיתה בינתחומית ומרצה במכון תל אביב
לפסיכואנליזה בת זמננו .בעלת תואר שלישי במחשבת ישראל מהאוניברסיטה
העברית בירושלים ,בוגרת תוכנית הפוסט-דוקטורט באוניברסיטת ניו יורק.
ספרה "קדשוֹת וקדוֹשוֹת :אמהות המשיח במיתוס היהודי' ,ראה אור בשנת
 ,2014ספר שיריה "אין שקט בעולם כלל" ,זכה בפרס רחל נגב.

תודה
לאל שעטף אותי בחסדו ,הצילני מבורות חשוכים .שליווה את משפחתי
במסע הנדודים מרוסיה .להורי שמהוים מופת למסירות נפש לתורה ומימושה.
לאסי ,שבוחר בחיים בשביל שנינו .להלל ,טליה ,אביתר ורועי על שירת יומם.
ליהודה ,מלילה ,ביטי ושאר חברי-שותפי ללימוד הזוהר .לחברים אהובים,
תלמידים ותלמידות ,מורים ומורות ,למשוררים שחיים עמנו וכאלו שאבדו
ואינם משתכחים .תודה למכון שלום הרטמן על מרחב מאפשר ומצמיח.
ולבסוף לכם חברי לתוכנית ,על הזכות לפסוע לצדכם ,להיכנס יחד אל הארץ
הטובה ,לדרוך ענביה ,כעת חיה .שהחייני וקיימני והגיעני לזמן הזה.
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הרב רני יגר ,ירושלים
"וְאָ הַ בְ ּ ָת אֵ ת ה' אֱלֹהֶ ָ
יך"  -שיהא שם שמים מתאהב על ידך
(תלמוד בבלי ,יומא פו עמוד א)
"תאמר אהיה רב?" אריק אינשטיין שר את מילותיו של ביאליק ועבורי
השאלה לא הייתה כלל על סדר היום .מה השתנה עכשיו? הדבר המרכזי
הוא שיש ציבור שאני משרת ברגעים של שמחה וצער וברגעי חולין של יום
יום .אנשים שכמהים ליהדות-ישראלית חיה ורלוונטית ,מחוברת למסורת
ופתוחה להווה הישראלי על המגוון שבו :שיודעת לצאת לקבל את השבת
מול השקיעה בנמל תל-אביב וגם להתכנס לדיבור קהילתי אינטימי ,שמחברת
ברגישות בין העצב של יום הזיכרון לשמחת יום העצמאות ,שהיא מזרח
ומערב שמתנגן יחד ,שפוגשת כל ילד וילדה ,בני ובנות מצווה ,כחוליה ייחודית
בשרשרת הדורות .להיות רב עבורי משמעו לעמוד עם האנשים והנשים הללו
ובשבילם בצומת המורכב והנהדר הזה– לעזור לחבר ,לכוון וללמוד .להיות
שדכן נאמן הפועל מתוך כבוד לשני הצדדים ומתוך אמונה גדולה באנשים,
בחיים ובטוב.
רני יגר נולד והתחנך בתל-אביב ,גר בירושלים .בשנת  2004היה ממקימי
בית תפילה ישראלי בתל-אביב ומשמש כיום כמוביל-שותף ויו"ר בבית
תפילה .עמית מחקר וחבר הנהלת בארי במכון שלום הרטמן .כותב דוקטורט
בנושא "התרבות היהודית-ישראלית בעיניו של אברהם שלונסקי" בחוג
לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר-אילן .שימש כאיש סגל במכללת "עלמא",
בתכנית "אופקים" של אוניברסיטת תל-אביב וב"פידיאה" ,המכון ללימודים
בסטוקהולם ,שבדיה.

תודה
להורים שלי –שאהבתם מלווה אותי תמיד ,לענבל אשתי – ש"שלומי קשור
בחוט אל שלומה" ,לילדיי אהוביי יערה ,יעל אלון ומעין ,לסבים ולסבתות,
דוד ורבקה יגר ,בוקיצה ושלמה ָּכלֵב ,על העובדה שזכיתי להיות בצד אחד
"זיסער" ובשני "קירידו" ,לבית ספר א.ד .גורדון ועירוני ה' בתל-אביב ,למורים
הנפלאים מהם זכיתי ללמוד לאורך השנים ,לדוד הרטמן ,לחבריי במכון שלום
הרטמן ,לחברי קהילת בית תפילה ישראלי בתל-אביב ,לעמיתיי הנפלאים
לתכנית ,לחבריי היקרים – אחיי ואחיותיי מבחירה .ותודה לאל
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הרב שלמה זכרוב ,ירושלים
לְא ׁיש ֵּבן סו ֵֹרר ו ּמו ֶֹרה אֵ י ֶנ ּנו ּ ׁש ֹמֵ עַ ְ ּבקוֹל אָ בִ יו ו ּבְ קוֹל
" ִ ּכי יִהְ יֶה ִ
ִא ּמוֹ ...וְאָ מְ רו ּ אֶ ל זִ ְקנֵי עִ יר ֹו ְ ּבנֵנו ּ זֶה סו ֵֹרר וּמ ֶֹרה אֵ י ֶנ ּנו ּ ׁש ֹמֵ עַ ְ ּבקֹלֵנו ּ"...
(דברים כא ,יח-כ)
לפני כעשרים שנה פרש בפני מורי ורבי הרב שמואל אבידור הכהן ז"ל את
פירושו לתיבה " ְ ּבקֹלֵנו ּ" המוזכרת בפסוק .לפיו ,לילדים קטנים חל הכלל
"תרי קלי לא משתמעי" [שני קולות אינם נשמעים] .כלומר ,אם ההורים אינם
מדברים בקול אחד ומעבירים מסר אחיד ,הבן עלול לגדול כסו ֵֹרר ו ּמו ֶֹרה.
בזמנו ,בתור בחור רווק שלמד לרבנות ,לחידוש לא היה שום נפקא מינה
עבורי .היום בתור אב לבנים קטנים אני מבין יותר את משמעות מילותיו
ומשתדל ליישמן .מאידך גיסא ,לבנים גדולים וקל וחומר לפרחי רבנות ,אני
סבור שעלינו לנהוג אחרת וללמוד מריבוי הקולות במעמד הר סיניְ " :וכָל הָ עָ ם
ר ִֹאים אֶ ת הַ קּ וֹלֹת( "...שמות כ ,טו) .רש"י פירש" :היוצאין מפי הגבורה ".זה
תמצית החידוש של בית המדרש לרבנות ישראלית :כל העם – גברים ונשים
מרקעים שונים – רואים את הקולות העליונים המגוונים ומלבנים אותם יחד.
שלמה זכרוב הוא יו"ר ועד ההלכה של "כנסת הרבנים" של התנועה
המסורתית ור"מ בישיבה הקונסרבטיבית בירושלים .הרב זכרוב מנהל את בית
הדין לגירושין מטעם התנועה ועובד גם כחונך של רבני קהילה בעבור ארגון
"מסורתי עולמי" .כיהן במשך חמש שנים כרב קהילת "שבת אחים" בגילה,
ירושלים .הרב זכרוב הוסמך לרבנות מטעם מכון שכטר ללימודי היהדות
בירושלים ובעל תואר שני מאותו מוסד .הוא מתגורר בירושלים יחד עם אשתו
דפניאלה ושלושת ילדיהם :חננאל ,עמנואל ובצלאל.

תודה
בראש ובראשונה להורי ,לאבי יליד פולין ,אוד מוצל מאש ,ולאמי ז"ל ילידת
קנדה ,שגידלוני כבן לעם היהודי .דרכי בתורה החלה בארה"ב על ברכי הרב
שלמה וואלין והמשיכה עם עלייתי לא"י אצל רבים וטובים .למדתי תורה
הרבה מהרב ד"ר שמואל (ריצ'י) לואיס ,הרב פרופ' דוד גולינקין ופרופ' משה
בנוביץ' .אבל כדברי האמורא רבי חנינא "הרבה למדתי מרבותי ,ומחבירי –
יותר מרבותי ,ומתלמידי – יותר מכולן" (תענית ז' ע"א) .אפילו יותר מתלמידי,
למדתי מאשתי היקרה ומשלושת בנינו .מודה אני לבורא העולם ששם את
חלקי הן מיושבי בית המדרש הן מאנשי המעשה.
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הרב שרון שלום ,קרית גת
"מִ י חָ כָם ְויָבֵ ן אֵ ֶלּה נָבוֹן ְויֵדָ עֵ םִ .כּי י ְׁשָ ִרים דַ ְּרכֵי ה',
ּשלו ּ בָ ם( ".הושע יד ,י)
וְצַ ִד ִּקים יֵלְכו ּ בָ ם וּפ ׁ ְֹשעִ ים ִי ָכ ׁ ְ
"בם"  -בדרכי ה'! "משמע ,שיש הליכה בדרכי ה' שעשויה להיות מכשול".
הדוגמה הטובה לכך היא דור בית שני "שאף שהיו צדיקים וחסידים ,לא היו
ישרים"  -האמונה ניצחה את האמון .הם שמרו על חוקים ומשפטים אבל זנחו
את היסודות  -מצוות "וְעָ ִש ׂיתָ הַ י ּ ׁ ָָשר וְהַ ּטוֹב ְ ּבעֵ ינֵי ה'" (דברים ו ,יח) .לכן "לא
חרבה ירושלים אלא ...שהעמידו דיניהם על דין תורה ,ולא עבדו לפנים משורת
הדין" רוצה לומר החורבן התרחש משום שעקרונות המשפט האלוקי אינם
משלימים עם קיומה של אטימות הנובעת כביכול מדתיות חסרת פשרות.
שרון זאודה שלום עלה ארצה מאתיופיה בשנת  1982בגיל תשע בערך ללא
המשפחה .חי בקרית גת ,נשוי לאביטל ואב לחמשת ילדיהם .הוסמך לרבנות
"יורה ,יורה" על-ידי הרבנות הראשית לישראל והוסמך לכהן כרב שכונה על
ידי הרב מאיר לאו מטעם הרבנות הראשית לישראל .למד בישיבת ההסדר
"הר עציון" שבאלון שבות ,בוגר המכון הגבוהה לתורה ובעל תואר שלישי
בפילוסופיה יהודית מאוניברסיטת בר אילן .סרן במילואים .כיום משמש כרב
קהילת "קדושי ישראל" קריית גת ,מרצה באוניברסיטאות בר אילן ותל אביב,
ובארגונים שונים בארץ ובעולם .מחבר הספר "מסיני לאתיופיה".

תודה
מודה אני לקב"ה שהיה עמי בכל תלאות הדרך ,מאתיופיה לארץ ישראל .משה
רבנו לא זכה להיכנס לארץ ישראל ,דורות רבים של יהודים חלמו על ירושלים
ולא זכו לראות בשוב ה' את שיבת ציון .ברוך ה' שזיכני להיכנס לארץ ישראל.
תודה לכל הלוחמים והלוחמות אשר הביאו לתקומת ישראל .מודה אני לכל
האנשים והנשים הצדיקים והצדיקות הישרים והישרות שליווני והאמינו בי מאז
הגעתי לארץ הקודש .תודה לאשתי אביטל שבזכותה הפכתי לאדם .תודה רבה
לכל חבריי ולחברותיי מהרבנות הישראלית שפרקם נאה ודיבורם בנחת ,רבנות
הדוגלת בכך שהמסגרת הנאותה למפגש בין הקבוצות השונות היא זאת שאיננה
מציבה את אחד מצדדי המפגש ביחס היררכי ושיפוטי כלפי השני.
ולתפארת מדינת ישראל.
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הרבה תמר אלעד אפלבום ,ירושלים
ת־שיבַת צִ יּוֹן הָ יִינו ּ ְ ּכח ֹלְמִ ים (תהלים קכו ,א)
ׁ ִשיר הַ ּ ַמעֲלוֹת ְב ּׁשו ּב ה' אֶ ׁ ִ
נולדתי וגדלתי על שפת נהר אמונה ושמו ירושלים .נהר שכה רבים חלמו
לשוב אליו ומסרו מדור לדור את נגינת געגועיו ,געגועי-אמונה אל העתיד ,אל
הטוב הגנוז בו לאדם ולעולם .נהר שענקי רוח מצאו את הדרך להשקות עם
שלם ממימיו בכל זמן ומקום כי ידעו שבלעדי המים האלה תלך נשמת העם
ותיבש ,רוחו תחלש ותעודתו בעולם תאבד .והנה דווקא בשעה שזכינו לשוב
לנהר ,התרחקנו ממי געגועיו וחלומו .שבעים שנה אחרי שיבת ציון אל תקרי
הָ יִינו ּ ְ ּכח ֹלְמִ ים על העבר ,אלא כציווי לחלום את ציון בשובנו אליה .ציווי בלשון
רבים  -כמו רבנות לשון רבים  -מתוך תודעת אמונה הרואה בריבוי עדות לאינסוף
השתקפויותיו של האחד .ציווי לחלום ברבים ,כי השבת אבדות אדם ועם מחייבת
חולמים ערבים זה לזה  -כמו רבנות לשון ערבות  -מבקשים ומשיבים איש את
אבדת אחיו .שבעים שנה אחרי שיבת ציון דרושה רבנות שתעורר את הנשמה
לחלום ,שתחדש שפת אמונה מכוח הריבוי ,שתחיה את התפילה מכוח השעה,
שתיגש אל התורה מתוך החיים ,שתכנס את אוצר העדות וההשקפות ,שתבקש
את הזולת ותבנה איתו חיי צוותא בקהילה ,שתתקין אורחות ערבות וצדק
לחברה הישראלית כולה ,שתפנה את המבט היהודי לעבר העולם ותחדש בריתנו
עם משפחת העמים ,רבנות שתשוב להאמין באדם ובעולם ולקוות להם תקווה
חיה  -ואת כל אלה תעשה בחבורה ארצישראלית אחת.
הר ּבָה תמר אלעד-אפלבום מייסדת ציון קהילה ארצישראלית בירושלים
ַ
וממייסדי בית המדרש לרבנות ישראלית מטעם המדרשה באורנים.

תודה
מודה אֲ נִי לְפָ נ ָ
ֶיך .על אישי אהובי יוסי ועל בנותינו הלל ,זיו ובארי המאירים את
חיי תמימות ,אהבה וטוהר .על הסבים והסבתות למשפחות בוסקילה ממרוקו
ושרף מצרפת שלימדוני אהבת אלהים ואדם .על הורי שלימדוני אהבת עם
וארץ .על אחיותי שלימדוני שמחת נשמה .על אחי נדב ז"ל שלימדני געגועי
נשמה .על מורי-חיי ובמיוחד פרופ' אליס שלוי שלימדה אותי אומץ לראות את
האדם כפי שנועד להיות ,והרב מיכאל גרץ שלימד אותי לחוש בעינו הטובה
של האל על ברואיו .על חבריי בקהילת חלומותינו הארצישראלית ציון ,אנשי
חזון ומעשה ,שמלמדים אותי בכל יום שותפות וידידות-נפש ומאירים את
חיי ואת ירושלים תקווה .על חבריי בבית המדרש לרבנות ישראלית ,חלוצים
ענקים ,שהשהייה במחיצתם היא שתייה ממי העולם הבא .מודה אֲ נִי לאל חי
שהעניק לי בחסדו את החיים ואת כל אלה והלוואי ואהיה ראויה להם.
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הרב שרגא בר און ,בית חורון
צָ מְ אָ ה נַפְ ׁ ִשי לֵאלֹהִ ים לְאֵ ל חָ י (תהלים מב ,ג)
ורבים צמאי הקיבה ,אשר לנפשם אם תשאל ,יענוך :אינה רעבה.
אך הצמאים מאוד בנפשותם ישתוך במדברות ימים ,משל לכבשים מנהר,
ובכח השתיה הזאת יגברו לכת בעולם( .אורי צבי גרינברג)
דרכי אל הרבנות נסללה מתוך הצמאון – הצמאון לידיעת התורה ,הצמאון
למפגש מלא ומבין עם ההוויה ,הצמאון לתרבות יהודית תוססת ויוצרת,
הצמאון לחברה אנושית מתוקנת .ממנו שאבתי את הכוחות לעסוק במחקר,
הוראה וחינוך ,בהקמת בתי מדרשות ובפעילות ציבורית ומכוחו אני מבקש
לשאוב כוחות להמשך הלימוד ,היצירה והתיקון כרב בישראל.
אני צמא לרבנות שתשכיל לבנות קומה שלמה לאדם ,למשפחה ,ללאום
ולאנושות מערכי הנצח היהודיים והאוניברסליים ועד פרטי ההלכות שיחתרו
להגשים ערכים אלו בחיי המעשה .אני גאה להיות שותף למפעל מופלא
שיוצא למסע הזה.
ד"ר שרגא בר און ,מייסד שותף של בית המדרש לרבנות ישראלית של מכון
הרטמן והמדרשה באורנים ,הינו מנהל האגף למנהיגות ישראלית ועמית
מחקר במכון שלום הרטמן ומרצה לתלמוד במרכז האקדמי 'שלם' .מחקריו
מתמקדים בעיקר בשני תחומים :מחשבתם של הזרמים היהודיים בימי הבית
השני ,המשנה והתלמוד וזהות יהודית-ציונית בת זמננו .שרגא גר בבית חורון,
נשוי לורד ואב לפלג ,סיני וגפן.

תודה
על ששמת חלקי מיושבי בתי מדרש :על בית המדרש המשפחתי סבא ,סבתא,
אבא ,אמא ,אחיי ,ורד שלי וילדיי .על בתי הספר הממלכתים דתיים ,על בני-
עקיבא ועל של"פ ,על ישיבת הקיבוץ הדתי ובני הקיבוץ הדתי ,על הצבא ,על
קהילת בית חורון ,על האוניברסיטה העברית ,על בית הספרים הלאומי ,על
קהילת חוקרי מדעי היהדות ,על המרכז האקדמי שלם ,והכי  -על מכון שלום
הרטמן ,ביתי הרוחני בגעגועים למו"ר דוד הרטמן ז"ל .על כל חבריי ,תלמידיי,
מוריי ורבותיי שמילאו את בתי המדרשות הללו בחן ,בשכל טוב ובעשייה
והממלאים אותי עד היום.
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הרב שי זרחי ,גניגר
הִ ּלֵל הַ ז ָּקֵ ן אוֹמֵ רּ ִ :ב ׁ ְשעַ ת הַ מְ ַכ ּנְסִ ים ַ ּ -פז ֵּרּ ִ .ב ׁ ְשעַ ת הַ מְ פַ זְ ִרים -
ַּכנֵס( .תלמוד בבלי ברכות סג ע"א)
ָ
ּ
ּ
וְקָ ֵרב ְּפזו ֵּרינו ּ מִ ֵּבין הַ ּג ֹויִם .וּנְפו ּצוֹתֵ ינו ּ ַּכ ּנֵס מִ י ְַר ְ ּכתֵ י אָ ֶרץַ .והֲבִ יאֵ נו ּ לְצִ יוֹן עִ ְירך...
(סדור תפלה)
מראות השתיה של חיי נוצקו בין חלוצים ובונים שבעמק יזרעאל .גדלתי
בקהילה בין יהודים שמסרו נפשם על כינונם של חיים יהודיים בישראל ,שוללי
גולה גדולים ,מגשימי חלום הציונות .גדלתי בחברה שיתופית ,שוויונית ,צנועה
מאד שרחקה ממסורת אבות ובכלל זה מלימוד תורה ,מתפילה ומכל סימן של
רבנות .חברה שכל כולה התמסרות לעבודה.
לימים הפכתי לשליח ציבור שעושה למילוי תכניה וניגוניה של היהדות
המתחדשת שחסרו לרוחי ולרוחם של רבים מהציבור בעמק.
דרכי אל הרבנות הישראלית היא מסע להגשמת חלום ליהדות ישראלית
מגוונת ,מוסרית ורבת השראה .לאפשר לכל פזורה לחיות את מסורותיה בגאווה
ובביטחון שיאפשרו פתיחות ליניקת השראה מסגולותיהן של הפזורות האחרות.
יהדות שהשונות והגוונים שבה לא יהיו עילה לפילוג ולמשטמה אלא ליצירת
מגע מסורות חם ומרחיב לב ,המאפשר השראה הדדית ושותפות בבניינה של
החברה הישראלית .יהדות שתורתה לא תיחנק בבתי מדרשות אלא תצא מהם
אל הרחוב והשוק ,אל הבית והמשפחה ,ושתיווצר ברוחה חברה מוסרית ,ראויה.
שי זרחי הוא ממייסדי ומובילי קהילת "ניגון הלב" בעמק יזרעאל ,וממייסדי
המדרשה ליהדות ישראלית באורנים .שי נולד וחי בקיבוץ גניגר שבעמק
יזרעאל וממובילי ההתחדשות היהודית בעמק יזרעאל ובארץ בכלל :ייסד ועמד
בראש בית המדרש "ניגון" ללימוד ויצירה עבור מנהיגות משותפת לדתיים
וחילוניים ,ייסד וניהל את בית המדרש "תהודה" למנהיגות יהודית (במסגרת
'קולות') ,חתן פרס ליבהבר לעידוד סובלנות דתית בישראל .שי הוא עורך שותף
של "הצעה לסדר  -הגדה לפסח" ושל "ימי אדם  -טקסי חיים" (הוצאת ידיעות
אחרונות) .מייסד ומנהל שותף של 'בית המדרש לרבנות ישראלית' מיסודם של
המדרשה באורנים ומכון שלום הרטמן.

תודה
להורי שהם כור מחצבתי ,לאשתי סוניה ולילדי מעין ,אמנון ושאול ,אהוביי.
לשותפיי במדרשה באורנים שיחד אנו בונים דרך בקהילה וביהדות הישראלית
במשך שנים רבות ,לחברי קהילת 'ניגון הלב' היקרים והנפלאים ,לחן ולביני
שבשותפותם הטובה הפכתי לרב ישראלי ,ולחברי וחברותי בבית המדרש
לרבנות ישראלית שאין מילים להודות על הנפלאות שזיכוני בהם.
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הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד .אלו הם החברים ,בשעה
שיושבים כאחד ,ואינם נפרדים זה מזה .בתחילה הם נראים כאנשים עושי
מלחמה ,שרוצים להרוג זה את זה .ואח"כ חוזרים להיות באהבת אחווה.
עליהם הקב"ה אומר הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד.
זוהר אחרי מות

יש טועים שחושבים ,שהשלום העולמי לא ייבנה כי אם על ידי צביון אחד
בדעות ותכונות ,ואם כן כשרואים תלמידי חכמים חוקרים בחכמה ודעת
תורה ,ועל ידי המחקר מתרבים הצדדים והשיטות ,חושבים שבזה הם גורמים
למחלוקת והפך השלום .ובאמת אינו כן ,כי השלום האמתי אי אפשר שיבוא
לעולם כי-אם דוקא על ידי הערך של רבוי השלום .הרבוי של השלום הוא,
שיתראו כל הצדדים וכל השיטות ,ויתבררו איך כולם יש להם מקום ...אל
תקרי בניך ,אלא בוניך ,כי הבנין יבנה מחלקים שונים ,והאמת של אור העולם
תבנה מצדדים שונים ומשיטות שונות ,שאלו ואלו דברי אלהים חיים ,מדרכי
עבודה ,הדרכה וחנוך שונים ,שכל אחד תופס מקומו וערכו .ואין לאבד כל
כשרון ושלמות כי אם להרחיבו ולמצא לו מקום
הרב קוק ,עולת ראי"ה
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Rav Shraga Bar-On is the director of the Shalom Hartman Institute
department for Israeli Leadership, a SHI research fellow, and teaches
Talmud at Shalem College. Shraga's research focuses on ancient
Jewish thought during the second Temple period, Mishna, Talmud, and
contemporary Jewish identity and theology. He is married to Vered and
has three children. He is a Co-Founder and Educational Director of the
Beit Midrash for Israeli Rabbis.
Rabbi Shlomo Zacharow is Chairman of the Israel Rabbinical Assembly
Law Committee and a faculty member of the Conservative Yeshiva in
Jerusalem. He is Director of the Masorti Movement Bet Din for Divorces
and works in rabbinic development for Masorti Olami. He previously
served as Rabbi of Congregation Shevet Achim in Gilo, Jerusalem for five
years. Rabbi Zacharow grew up in the United States and studied for a BA
at the University of Pennsylvania. He subsequently made Aliyah to Israel
where he received his MA and rabbinic ordination from the Schechter
Institute of Jewish Studies in Jerusalem. He lives in Jerusalem with his
wife Dafniella and their three children.
Rabba Tamar Elad-Appelbaum is Founder of ZION: an Eretz Israeli
Congregation in Jerusalem, and Vice President of the Masorti Rabbinical
Assembly. She served as Rabbi of Congregation Magen Avraham in the
Negev, as a congregational rabbi in the New York suburbs alongside
Rabbi Gordon Tucker, and as Assistant Dean of the Schechter Rabbinical
Seminary in Jerusalem. She is a Founder and Educational Director of the
Beit Midrash for Israeli Rabbis.
Rav Uri Kroizer is Director of Education and Community for the Piyut and
Tefillah Website, where he plays a key role in the renaissance of Sephardi
and Ashkenazi musical and prayer traditions in Israel. Uri initiates and
leads prayer at Kabbalot Shabbat in Jerusalem’s public squares and at
ZION: an Eretz Israeli Congregation. Born in Jerusalem to a longstanding
Jerusalemite family on his father’s side and to a family of Breslov Hasidim
on his mother’s side, Uri is married to Hani and is the father of four.
Yafa Benaya** is one of the leaders of Degel Yehuda – a Sephardi
Egalitarian community in Jerusalem, a spiritual counselor for women
at risk, and a founder and activist at Israeli Mizrachi social justice
movements Tikkun and Memizrach Shemesh. Born in Casablanca,
Morocco, she carries with her the "pain of both homelands," and
especially the joy of the dream of immigration to Israel and Jerusalem.
** Unordained Beit Midrash Participant
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Rav Rani Jaeger is co-Founder and Chairman of Beit Tefillah Yisraeli,
an Israeli-Jewish synagogue in the heart of Tel Aviv. Rani is a Shalom
Hartman Institute research fellow and a member of Be’eri Initiative for
Pluralistic Jewish Education leadership, a pioneering training school for
teachers of Israeli public high schools. Rani is pursuing his doctorate
at Bar Ilan University in the Cultural Studies program. He was Scholar
in Residence for a year at Paeideia, the European Institute of Jewish
Studies in Stockholm, Sweden. Rani lives in Jerusalem with his wife and
four children.
Rabba Ruth Kara-Ivanov Kaniel is a Shalom Hartman Institute
research fellow and a post-doctoral fellow and lecturer at Ben-Gurion
University, interdisciplinary fellow and lecturer at the Tel Aviv Institute
for Contemporary Psychoanalysis (TAICP), graduate of the Tikva
post-doctoral program at New York University, and at the HBI center
at Brandeis University (2012). Her book "Holiness and Transgression:
Mothers of the Messiah in the Jewish Myth," appeared in the Hakibbutz
Hameuchad Hillel Ben Haim series in 2014. Ruth is a winner of the
Warburg and Pines Prize for excellence in research, and the Rachel
Negev literature award for publishing a book of poetry.
Rav Shay Zarchi is one of the founders of Nigun haLev in Nahallal, and a
Founder and Educational Director of the Beit Midrash for Israeli Rabbis.
Born and raised in Kibbutz Ginnegar, where he lives to this day, Shay
has forged the way for thousands of Israelis to connect with Judaism
through his role in helping to found HaMidrasha at Oranim. He is the coeditor of a Haggadah and an Israeli-Jewish lifecycle book.
Rav Shalom Zaude Sharon made Aliyah from Ethiopia alone at the age
of nine, and has become one of Israel's pioneering spiritual leaders –
within the Israeli Ethiopian community and beyond. He serves as the
Rabbi of Congregation Kedosei Yisrael in Kiryat Gat, founded originally
by holocaust survivors and is the author of "From Sinai to Ethiopia",
a book seeking to reconcile rabbinic Jewish practice with Ethiopian
traditional practice. His academic and rabbinic journey began at
Yeshivat Har Etzion, where he studied for and received ordination from
the Chief Rabbinate of Israel. He holds a PhD in Jewish Philosophy from
Bar Ilan University and lectures at Bar Ilan and Tel Aviv University.
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Rav Esteban Gottfried is Beit Tefillah Yisraeli’s rabbi, co-Founder and
Director. Esteban was ordained as a rabbi at Hebrew Union College
in Jerusalem and is a graduate of the "Gvanim" program for the
advancement of pluralistic Jewish leadership. Esteban studied at Tel
Aviv University, "Beit Zvi," "Nissan Nativ Drama Studio" theater schools
and at the Royal Court Theater in London. After completing his studies,
he had an active career as playwright, stage director, screenwriter and
actor for 20 years. Esteban was awarded prizes and awards, including
two "Israeli Oscars" (Ofir) as a writer and as an actor. He is married to
Ruthie and is the father of Maya and Toby.
Rabba Hadas Ron Zariz is spiritual leader of the Jewish renewal
community in Kibbutz Yifat, and a founding member of HaMidrasha
at Oranim, where she serves as co-Director and instructor in the
Community Spiritual Leaders Training Program. Hadas holds an MA
in guidance counseling from Hebrew University, and a BA in Jewish
Philosophy and Drama from Tel Aviv University. She specializes in
interpersonal and group dynamics, leadership, and community building. Hadas lives in Kibbutz Yifat with her partner Ran.
Rav Mishael Zion is the Community Scholar and Rabbi of Bronfman
Fellowships and a faculty member at the Mandel Leadership Institute
in Jerusalem. Mishael grew up in Jerusalem, studied at Yeshivat Maale
Gilboa and the Shalom Hartman Institute, and was ordained by Yeshivat
Chovevei Torah, an open Orthodox rabbinical school in New York. He is
the author of "A Night to Remember: The Haggadah of Contemporary
Voices," and "HaLaila HaZeh: Haggadah Yisraelit," and is currently
working on "Esther: A New Israeli Commentary." He lives in Jerusalem
with his wife Elana and their three daughters.
Rabba Noga Brenner Samia is Deputy Director of BINA – Center for
Jewish Identity and Hebrew Culture - and a teacher at the Secular
Yeshiva in Tel Aviv. Noga was raised both in New York and Netanya and
worked in the military and the pharmaceutical industries in finance,
sales, and marketing before joining KolDor, a global network of young
Jewish leaders promoting Jewish Peoplehood, as Executive Director. She
is the founder of a Jewish renewal community in Tel Mond, where she
lives with her husband and their three children.
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Cohort Members
Beit Midrash for Israeli Rabbis
Rav Avital Campbell Hochstein is a scholar and teacher of Talmud. She
has participated in Shalom Hartman Institute Batei Midrash for over 20
years as a student, teacher, and research fellow. Avital is Dean of Mechon
Hadar - Israel, a doctoral candidate at Bar Ilan University, where she
was awarded the Milgat Nassi, and co-author of "The Place of Women in
Midrash" (Yediot Ahronot 2008), and co-founder of the Jerusalem Shira
Hadasha synagogue.
Biti Roi** is a Shalom Hartman Institute research fellow and the
Academic Coordinator for North American Seminars. Biti lectures on
Kabbalah and Hasidut at academic institutions throughout Israel,
and holds a PhD in Kabbalah from Bar Ilan University. Biti is married
to Itamar and lives in Jerusalem. Her book Mysticism and Poetics in
Tiqquney ha- Zohar will be published soon.
Rav Dani Segal is the Community Rabbi of Alon – a heterogeneous
Israeli community committed to secular-religious coexistence. He is a
founding member of Ein Prat Academy of Leadership, an educational
secular-religious program for pre- and post-army participants, and is
the founder and director of Desert Premarital Retreats - specializing
in communication in marriage. Dani attended the Har Etzion Hesder
Yeshiva and served in the IDF as a paratrooper. He holds a BA in Hebrew
Literature from Hebrew University, rabbinic ordination from the office of
the Chief Rabbinate of Israel, and is pursuing an MA in Hebrew Literature
at Hebrew University.
Rabba Devorah Evron is Director of the Elga Stulman Institute at
HaMidrasha at Oranim. She is a Halacha scholar, a graduate of the
Morot Halacha program at Beit Morasha, and a psychodrama therapist.
Devorah uses Jewish-feminist language while teaching Torah and
Talmud in various forums. She is married to Yuval and lives in the lower
Galilee community of Mitzpe Netofa.
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transformative vision and our commitment to creating a distinctly
Israeli-Jewish leadership.
With the Shalom Hartman Institute, we found that partner. And so,
together, we established the Beit Midrash for Israeli Rabbis, and we
are proud and excited to stand, side by side, with the Shalom Hartman
Institute at this special moment, the ordination ceremony for the first
cohort of Israeli Rabbis.
We are convinced that, as Israeli Rabbis/Rabbas, our graduates will
create a strong foundation of Israeli-Jewish spiritual leadership
committed to Jewish sources, social responsibility, solidarity, justice,
camaraderie, human rights, and mutual responsibility. And we believe
with all our hearts that they will extend the benefits of community life
to an Israeli society eager for spiritual engagement, and become driving
forces toward building the country as a Jewish and democratic state.
Shehechyanu!
Dr. Moti Zeira
CEO
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Letter from Dr. Moti Zeira
CEO, HaMidrasha at Oranim
A voice called, and I followed
I followed, because the voice called
Hanna Senesh
Something dramatic and momentous has been taking place in Israel over
the past two decades: Israelis are reclaiming their Jewish heritage. In
front of our eyes, a new Israeli Judaism is taking form, free of the labels of
"religious" and "secular", and unencumbered by the restrictive discourse of
"religion and state." Instead, it embraces personal and social responsibility
inspired by Jewish sources to create a new Israeli-Jewish ethos.
Early on, HaMidrasha recognized that this process, so critical to the
existence and future of Israeli society and the Jewish people, needs
true leadership. It requires diligent and hard-working women and
men with vision and commitment who will take this heavy mission
upon their shoulders. And thus, over the years, we have led numerous
training programs for spiritual leadership. Yet over the last few years,
the decision to create an entirely new model of spiritual leadership
that is pluralistic, egalitarian, humanistic and relevant for our times,
and designate it an "Israeli Rabbinate," was a leap of faith we felt
ready to take.
One thinks, why bother? After all, Israel already has a Jewish spiritual
leadership – the Rabbinate, and thousands of rabbis who see themselves
as the sole authority for this role. Yet the failure of the Israeli Rabbinate,
its almost total irrelevance to the vast majority of Israelis, is resounding.
It doesn’t address the actual challenges facing Israeli society, and its
spiritual horizons are exclusive, polarizing, and reductive.
HaMidrasha chose not to give up on the ancient and charged concept
of "Rabbi," that has symbolized Jewish leadership for all times, but to
embrace its significance in the context of today’s Jewish-Israeli world.
We never underestimated the weight of responsibility in ordaining
Eretz Israeli Rabbis, and we searched for a partner who shared our
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who understand that diversity is not a problem which needs to be
overcome but a reality which needs to be celebrated and fostered in the
spirit of "these and these are the words of the living God."
Israeli society needs new Rabbis. To the first graduating class of
HaMidrasha and the Shalom Hartman Institute’s Beit Midrash for Israeli
Rabbis, I offer you the challenge and the Bracha: Be such Rabbis.
To our beloved partners, HaMidrasha, I offer the prayer: May we continue
to serve our people faithfully, and may our diverse voices continue
to merge together in furthering a Judaism whose "ways are ways of
pleasantness, and all of its paths are peace."
Mazal Tov
Rabbi Dr. Donniel Hartman
President
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Letter from Rabbi Dr. Donniel Hartman
President, Shalom Hartman Institute
A Jewish and Democratic State - three words, which instead of being
the foundation for our shared society as outlined in the Declaration of
Independence, have become the flashpoint for deep divisiveness and
social and political conflict.
There are many reasons for this conflict. One of the most significant is
the fact that there is no consensus as to what the term Jewish means.
The Declaration of Independence attempted to solve this by adopting
a minimalistic definition of Jewish. Israel would be Jewish in the sense
that it would be the homeland of the Jewish people, and its policies
would be founded on Jewish universalistic values expressed in the
Prophets.
The problem is that minimalistic definitions rarely survive the test of
time. Religious passions and commitments prevailed, and different
groups fought to determine more expansive definitions of Jewish,
definitions which mirrored their ideological beliefs. Instead of a Jewish
State in which Judaism was the inheritance of all, and all could express
themselves Jewishly in accordance with their beliefs, commitments,
and ideologies, Judaism became sectarian and the object of political
bartering. Judaism became the inheritance of the few, with the majority
mere passive spectators of a "game" over which they had little control.
Our task is to offer a new maximalist vision of Judaism which will
compete for the future of Israel. A vision which will help transform all
of Jewish Israel from spectators to players. To expand the scope of
religious possibilities to which individuals are exposed. To reshape the
public sphere so that it reflects and respects the profound religious
diversity of our people both in Israel and around the world.
To bring this Judaism alive, we need new Jewish leaders. Leaders who
teach with depth, knowledge, creativity and open-mindedness. Jewish
leaders who build communities of decency and kindness. Jewish leaders
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Founding Philanthropic Partners
"And together we can change the world…"
We would like to express our deepest appreciation to each of
our founding donors, without whose vision and philanthropic
support this program would never have been possible.

Diane and Howard Wohl
Alisa and Dan Doctoroff
Vicki and William Abrams
The Gimprich Family Foundation
Caroline and Brian Lurie
Michelle Friedman MD and Benjamin Belfer
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Founding Institutions
HaMidrasha at Oranim is an educational center working to renew Jewish
life in Israel. Our goal is to help shape a society whose members feel at
home in their Judaism and weave it into their individual and collective
identities, a society that promotes a sense of shared destiny and mutual
responsibility, and which cultivates dedication to social responsibility. To
realize this vision, HaMidrasha at Oranim works to improve and enrich
Jewish education in the school system, foster Jewish-Israeli community life,
develop social-cultural leadership committed to this vision, and pursue the
prophetic tradition of tikkun olam and justice.
The Shalom Hartman Institute (SHI) is a pluralistic center of research and
education deepening and elevating the quality of Jewish life in Israel and
around the world. Through our work, we are redefining the conversation
about Judaism in modernity, religious pluralism, Israeli democracy, Israel
and world Jewry, and the relationship with other faith communities.
The Shalom Hartman Institute-HaMidrasha at Oranim synergy has
profoundly positive implications for the successful operation of
the Beit Midrash for Israeli Rabbis. Both SHI and HaMidrasha bring
distinguished academic standing and vast expertise and experience in
meta-denominational community spiritual leadership to the partnership.
Neither SHI nor HaMidrasha are affiliated with any formal Jewish
denomination, making this partnership especially suited for initiating
a multi-denominational process. The program draws from the highly
developed pedagogic approaches of both institutions to address the
issues and challenges of contemporary Jewish leadership.
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Vision
Beit Midrash for Israeli Rabbis
Each generation is posed with the requirement to "Make for yourself a
Rabbi" (Pirkei Avot 1:6), mandating the appointment of male and female
leaders knowledgeable in Jewish culture and capable of leading society
toward a full, valuable, and meaningful Jewish life.
An old-new Jewish Israeli identity is being formed in Israel today,
reflecting all denominations and identities - traditional and secular and the various roots and landscapes from which we have grown. This
Judaism aims at social unity both in Israel and abroad, while respecting
the diversity and variety of individuals and sub-groups. The vision of the
Beit Midrash for Israeli Rabbis is to cultivate a new Jewish leadership for
this society.
Our goal is to develop an open, pluralistic, rabbinical leadership,
consisting of men and women, that will convene diverse communities
and serve as their Jewish cultural visionaries. These leaders will strive
for a Judaism that values life and hope, justice and righteousness,
scholarly and innovative pursuits, and will serve as a relevant and
unifying force in Israeli society. This Rabbinic leadership, which regards
Israel as an integral part of the community of nations and is committed
to respecting and honoring the rights of every human being created
in God's image, will be poised to take Judaism into the 21st century,
restoring the hope for all of Judaism’s branches worldwide.
We are committed to action - delving into the study of Torah, building
communities of people responsible to and supportive of each other,
and promoting values of justice in Israeli society. We wish to provide a
platform from which to illustrate: "Its ways are ways of pleasantness,
and all of its paths are peace" (Proverbs 3:17) in every aspect of public
and personal life.
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Yehoshua ben Perachya would say:
Make for yourself a Rabbi,
and Acquire for yourself a Friend,
and Judge everyone Favorably.
(Pirkei Avot 1:6)

