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ירושלים · מחזור ב' 

ה ְלָך ַרב, וְּקֵנה ְלָך ָחֵבר, ַרְחיָה אֹוֵמר: ֲעשֵׂ ן ּפְ ַע ּבֶ  ְיהֹוׁשֻ
ף ְזכוּת. ל ָהָאָדם ְלּכַ ֶוהֵוי ָדן ֶאת ּכָ

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 
ָרֶכיָה ַדְרֵכי  האישיים והחברתיים לקולה העמוק של היהדות והמסורת אשר ְדּ

לֹום. נַֹעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ָשׁ
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 דרש רבי שמלאי: 

שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה.

 בא דוד והעמידן על אחת עשרה, 
ָך - הֹוֵלְך  ַהר ָקְדׁשֶ ּכֹן ּבְ ָאֳהֶלָך, ִמי ִיׁשְ דכתיב "ִמְזמֹור ְלָדִוד, ה' ִמי יָגוּר ּבְ

ה ְלֵרֵעהוּ  ְלָבבֹו, לֹא ָרַגל ַעל ְלׁשֹנֹו, לֹא ָעשָׂ ִמים, וּפֵֹעל ֶצֶדק, ְודֵֹבר ֱאֶמת ּבִ ּתָ
ד,  ֵעינָיו ִנְמָאס, ְוֶאת ִיְרֵאי ה' ְיַכּבֵ א ַעל ְקרֹבֹו, ִנְבֶזה ּבְ ה לֹא ָנשָׂ ָרָעה, ְוֶחְרּפָ

ְך, ְוׁשַֹחד ַעל ָנִקי לֹא ָלָקח.  ֶנׁשֶ ְסּפֹו לֹא ָנַתן ּבְ ע ְלָהַרע ְולֹא יִָמר, ּכַ ּבַ ִנׁשְ
ה ֵאּלֶה לֹא ִיּמֹוט ְלעֹוָלם"   עֹשֵׂ

)תהלים טו(.

 בא ישעיהו והעמידן על שש, 
יו  ּפָ ּקֹות, נֵֹער ּכַ ֶבַצע ַמֲעׁשַ ִרים, מֵֹאס ּבְ דכתיב "הֵֹלְך ְצָדקֹות, ְודֵֹבר ֵמיׁשָ

ָרע"  ִמים, ְועֵֹצם ֵעינָיו ֵמְראֹות ּבְ מַֹע ּדָ ְ ַֹחד, אֵֹטם ָאְזנֹו ִמּשׁ ּשׁ מְֹך ּבַ  ִמּתְ
)ישעיה לג, טו(.

 בא מיכה והעמידן על שלש, 
י ִאם ֲעשֹׂות ָך, ּכִ יד ְלָך ָאָדם ַמה ּטוֹב וָּמה ה' ּדֹוֵרׁש ִמּמְ  דכתיב "ִהּגִ

ט, ְוַאֲהַבת ֶחֶסד, ְוַהְצֵנַע ֶלֶכת ִעם ֱאלֶֹהיָך"  ּפָ  ִמׁשְ
)מיכה ו, ח(. 

 חזר ישעיהו והעמידן על שתים, 
ט ַוֲעשׂוּ ְצָדָקה"  ּפָ ְמרוּ ִמׁשְ  שנאמר "ּכֹה ָאַמר ה' ׁשִ

)ישעיהו נו, א(.

 בא עמוס והעמידן על אחת, 
ְרׁשוִּני ִוְחיוּ"  ָרֵאל ּדִ  שנאמר "כֹה ָאַמר ה' ְלֵבית ִישְׂ

)עמוס ה, ד(. 

 בא חבקוק והעמידן על אחת, 
ֱאמוָּנתֹו ִיְחיֶה"  יק ּבֶ  שנאמר "ְוַצּדִ

)חבקוק ב, ד(. 

תלמוד בבלי, מסכת מכות, דף כג ע"ב-כד ע"ב
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את החיים צריך לבקש בחיים, בעצם החיים, צריך לבקש בכל 
רגע, כי כל רגע הוא אות חדשה, מילה חדשה, פרק חדש - הכל 
לפי החי, לפי כוח החיים. צריך לבקש כמו שמבקשים את היופי 

שבטבע, את האור הגנוז שבטבע. 

א"ד גורדון, מכתבים ורשימות

  לעוץ מציאות

 ָלעוּץ ְמִציאוּת
ְך  ָללוּׁש חֹׁשֶ

 ָלעוּץ ְמִציאוּת
 ָלחוּׁש ֶעֶצם
ל ַמִים  ְלַפּסֵ
 ִלְברֹא קֹול

ַעִין  ִלְראֹות ּבְ
ֶעֶצם  ָלחוּׁש ּבְ
 ְלָהֵמס ֶאֶבן

ָלעוּץ, ָלעוּץ ְמִציאוּת

רחל חלפי
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 ד"ר מוטי זעירא
מנהל המדרשה באורנים                 

ֶטֶרם ָאָתא ַהּלֵיל – ּבֹואוּ, ּבֹואוּ ַהּכֹל! ּבְ
ִני ָוֵער ַמֲאָמץ ְמֻאָחד, ַעְקׁשָ

ֵצר ָלגֹל ל ֶאֶלף ְזרֹועֹות. ַהֻאְמָנם ִיּבָ ׁשֶ
ֵאר? י ַהּבְ ֶאת ָהֶאֶבן ִמּפִ

נֵי ָהֲאָדָמה, תל-אביב, תרפ"ז אן ַעל ּפְ רחל, ּכָ

באחד הימים הקשים ביותר של מלחמת העולם השנייה כתב יצחק שדה, 
מפקד הפלמ"ח, את הדברים הבאים: "נוער שמע! מישהו אי שם מחזיק את 

מאזני חיינו בידיו. וכפות המאזניים עולות ויורדות, יורדות ועולות. על כף 
אחת: שואת ישראל, תקומת ישראל, מלחמת ישראל. ועל כף שניה: תככי 

מסחר ופוליטיקה, והתככים, משקלם כבד". זוהי, כידוע, מנת חלקנו בפיסת 
הארץ היפה והמיוסרת הזו בימים אלה: עליות ומורדות, שואה ותקומה, תככים 

ופוליטיקה.

אבל הנה המשך דבריו של יצחק שדה: "נוער זכור! בבוא השעה השלך עצמך 
על כף המאזניים, השלך עצמך בכוח ובאומץ. זה יכריע, המאזן ישתנה". והיכן 
האדם שיקשיב לקריאתו של שדה? מי ישליך את עצמו על כפות המאזניים 

של המציאות היהודית והישראלית בה אנו חיים? הרי ההרגשה הרווחת 
במקומותינו היא ש"ָאָדם ַאִין ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה" – ככתוב בבראשית... 

ובכן, לא! כשהקמנו את בית המדרש לרבנות ישראלית סירבנו לקבל את 
תחושת הנכאים הזו. סירוב עמוק ועיקש, נחוש, ולעתים משולל ראייה 

"מציאותית" או "ריאלית". האנשים ישנם, השטח רותח, והצורך זועק לשמיים. 
וככה אנו מתייצבים: עם קשר עמוק ומחויב למקורות היהודיים, הציוניים 

והחלוציים שלנו, ועם הכרעה לא לוותר על עמנו, ארצנו ותרבותנו היהודית – 
כי אין לנו ארץ )ועם, ותורה( אחרת! 

יש לנו זכות גדולה ללכת יחד, שלובי זרוע ולב, עם מכון שלום הרטמן, 
ובמיוחד עם העומד בראשו הרב ד"ר דניאל הרטמן. לא יכולנו לפלל 

לשותפי אמת טובים מחברינו במכון, הרואים איתנו עין בעין את המשימות 
העומדות בפני עם היהודי ומדינת ישראל, ואת מחויבותנו לתיקון עם ועולם. 

כשהמדרשה באורנים ומכון הרטמן הולכים יחד – עוד לא אבדה תקוותנו!

דברי פתיחה לחוברת ההסמכה

>המדרשה באורנים – לוגו<
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>המדרשה באורנים – לוגו<

אני מברך אתכם, בוגרות ובוגרים יקרים, ברגע מתוק-עצוב זה של התחלה 
חדשה. היינו איתכם, השקענו בכם, ואנו מרגישים כי אתם האנשים הנכונים 

 לקחת את המשימות הכבדות על שכמכם. ההוכחה עדיין לפנינו, 
אבל אני סמוך ובטוח כי תעמדו בה!

בשעה טובה לכולנו!

מוטי זעירא
בשם כל החברות והחברים במדרשה

ָרִקיַע ֶעְליֹון? ל ָזָהב ּבְ ַהִאם ָזע ִעְנּבַ
? רֹוׁש ַהּגָבֹּהַ ֶרת ַהּבְ ֲהָנַטף ֵאֶגל ַטל ַעל ַצּמֶ

יֵרי ִציֹּון! ִ ירוּ ָלנוּ ִמּשׁ ׁשִ
יר ִציֹּון ַעל ַאְדַמת ִציֹּון יר ׁשִ ֵאיְך ָנׁשִ

מַֹע? ְועֹוד לֹא ִהְתַחְלנוּ ִלׁשְ

יֵרי ִציֹּון ִ לאה גולדברג, ִמּשׁ
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 הרב ד"ר דניאל הרטמן
נשיא מכון שלום הרטמן               

מוסמכות ומוסמכים יקרים,

אני מקדם את פניכם אל שורות רבני ישראל בהתרגשות עמוקה ובתקווה 
גדולה. עומדת בפניכם משימה שעמה התמודדו כל רבני ישראל לאורך 

הדורות – למצוא כיצד לאפשר ליהודים רבים יותר לאהוב את יהדותם ולהיות 
מחוייבים לה, ובה בעת להבטיח שהיהדות עצמה תהיה ראויה לאהבתם 

ולמחויבותם. 

מוטל עלינו תפקיד כפול, עלינו להיות גם מורים וגם פרשנים של המסורות 
שלנו. תפקידו של הרב בעת הזו הוא ללמוד, לפרש וללמד, לשמור ולעשות. 

המחויבות שאתם לוקחים על עצמכם היא להיות שותפים לעיצובה של יהדות 
חיה ותוססת המתאימה למאה ה-21, יהדות המשלבת את המיטב מן המסורת 

שלנו עם מיטב הישגי האנושות. עלינו לגבש אותה כך שתעורר השראה 
ושתקדם חסד, חמלה וצדק. מוטלת עלינו האחריות להביא את התורה הזו 

לכל פינה בחברה שלנו, לכל מקום שבו בני עמנו עשויים להיות – פיזית, 
רוחנית ואינטלקטואלית. מוטל עלינו להעצים קהילות ופרטים לעסוק בתורה 

ולבנות זהויות משמעותיות על בסיס הקשר עמה.

כבוגרי בית המדרש לרבנות ישראלית, שותפות יוצאת דופן בין מכון שלום 
הרטמן והמדרשה באורנים, אתם נושאים באחריות ייחודית נוספת. ישראל 

זקוקה היום יותר מאי פעם גם ליהדות מרפאת; ישראל זקוקה ליהדות 
שתעמוד לרשות כל היהודים כשפה משותפת מחד, ובה בעת תעודד יחידים 

ותאפשר להם למצוא איש-איש את דרכו, לפי אמונתו וצו מצפונו מאידך; 
מדינת ישראל זקוקה ליהדות שתשרת את הקהילה, ושבה בעת תכבד את 
השונה ותגן עליו; ישראל זקוקה ליהדות המבוססת על אהבת ישראל, אך 

יודעת שבליבה ניצבת המחויבות לכל מי שנברא בצלם; ישראל זקוקה ליהדות 
שתפעל ליציקת יסודות חדשים לעצמה כאן בבית, ובה בעת תדע לבנות 

גשרים חדשים ליהודים בתפוצות; ישראל זקוקה ליהדות מלמדת אשר יודעת 
גם להקשיב. במילים אחרות – עלינו לשמוע, ללמוד לאהוב, לפרש וללמד, 

להיות מוסריים ולשמור, לעשות ולקיים את כל דברי תלמוד התורה של 
הרבנות הישראלית הייחודית שאנחנו עמלים לנסח.
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ברכתי לכם היא שהמשימה המקודשת הזו תמלא את חייכם וִתבער בכם יומם 
וליל. חיים של להט כזה הם חיים ששווה לחיותם. חיים של להט כזה יכולים 

 להביא ברכה לעם ישראל ולעולם כלו.
ה' עמכם! ֱהיוּ ברכה!

בהרבה אהבה, תקווה וכבוד,
דניאל הרטמן

 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, 2011
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דבר צוות הרבנות הישראלית 

ָבר ֵמִעם ָהֱאלִֹהים וְּמַמֵהר ָהֱאלִֹהים ַלֲעשֹׂתֹו  י־ָנכֹון ַהּדָ ֲעָמִים ּכִ נֹות ַהֲחלֹום.... ּפַ ָ  ְוַעל ִהּשׁ
)בראשית מא לב(

ואמר רבי יוחנן, שלשה חלומות מתקיימין: חלום של שחרית וחלום שחלם לו חבירו, 
 וחלום שנפתר בתוך חלום. וי"א: אף חלום שנשנה, שנאמר ״ועל השנות החלום״. 

)בבלי ברכות נה ע"ב(

דור ראשון של רבנות ישראלית קם והולך והנה דור שני כבר בא. מחזור שני 
יקר לחזון שהולך ונרקם. זכינו לסיים שנתיים של לימודים לרבנות ישראלית 

 שצומחת כולה מתוך חלום. 

דבריו העמוקים של רבי יוחנן מלמדים כמה רצינות ורגישות נדרשות על מנת 
לשאת יחד את חלום ציון על מנת שיתקיים. עליו להיות אמיתי ובהיר כחלום 

של שחרית, שנחלם לא מהרהורי הלב של ראשית הלילה, אלא מצלילות 
הבוקר; עליו להיות חלום מעורב בין הבריות וערב להן כחלום שחלם לו חברו 

בדיבוק חברים וידידות; עליו לחפש את פתרונו ומימושו בקרב העם ומתוך 
 דאגותיו המשותפות כחלום שנפתר בתוך חלום; ועליו להיחלם פעם שנייה, 

לא כהעתק של הפעם הראשונה, אלא כעדות חדשה ומיוחדת לעצמה 
 המאשרת את חשיבות החלום בהוסיפה את המראה והפענוח הנגלה אליה. 

כל אלה נתקיימו במחזור השני: יחד ביקשתם לברר את החלום לחברה ולארץ 
ואת פתרונו, יחד הכרתם בכך שהחלום האחד עשוי מחלומות רבים ונעשיתם 

ערבים זו לזה, יחד נתתם רשות זה לזו לפענח ולממש את נתיבי החלום 
בהקשרים המגוונים והשונים בהם אתם פועלים; יחד חלמתם בפעם השנייה 

את חלום הרבנות הישראלית, מהדהד אל החלום הראשון, אבל מתוך הנוכחות 
 הייחודית של כל אחת ואחד מכם ושל החבורה כולה יחד כעדות חדשה 

 וחיונית למפעל כולו. 

 לא בכדי באנו למשימה זו בימים בהם ישראל חוגגת שבעים. קיומה של 
 מדינת ישראל בגוף הוא עובדה ונס שזכינו לחיות בו ויחד עם זאת הוא גם אתגר 

חְֹלִמים  יַבת ִציֹּון ָהִיינוּ ּכְ ׁשוּב ה' ֶאת־ׁשִ  רוחני ומוסרי, שלא להפסיק לחלום. ּבְ
)תהלים קכו א(. לא היינו לשון עבר בלבד, אלא גם לשון תקווה ושבועה 

נמשכות, ששבנו לכאן על מנת לחלום )לעשות וליצור(. לחלום )לעשות( יהדות 
חיה ויוצרת. יהדות חפצת חיים, חפצת תקווה, חפצת צדק ומשפט, למדנית 

ומחדשת, מנסחת ומכריעה באומץ, קשובה ומשוחחת, רלוונטית ומחברת, 
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מקהילה קהילות מסוגים שונים, משפיעה על דעת העם והחברה באופן 
רחב, יונקת את השראתה ממקורות מגוונים ועל פי אישיותם המיוחדת 
של חברותיה וחבריה וקהילותיהם: ממצוקות הדור על אנשיו הפרטיים, 

על קיבוציו השונים ועל הריבונות הישראלית ואתגריה החדשים; מאתגרי 
השעה החברתיים-מוסריים, לאומיים ועולמיים, בכל תחומי החיים בעת הזאת 

בהיסטוריה; ממסירותיהם העתיקות ומחידושיהם וחלומותיהם של קדמוניה 
בתורה תפילה אגדה הלכה ומעשה; ומחלום שיבת ציון וקיבוץ הגלויות 

 כתעודה רעיונית עתיקה כלפי המשפחה האנושית והעולם בכללו.

א יָבֹוא ְבִרָנּה  ֹּ לא לבד אנחנו באים למשימה זו. באותו מזמור חותם המשורר ב
ָתיו. עם הגשמת החלום )המשימה( שלנו להסמיך מחזור שני  נֵֹשׂא ֲאֻלמֹּ

אנחנו מכירים תודה לכל החולמים הגדולים ולכל נושאי האלומות, למורים 
וידידים שסללו את הדרך לרגע הזה. לחבורה החולמת הראשונה, כיוסף חולם 
האלומות, אשר חולקת היום את הפלא הגדול שהדברים אכן מתגשמים. ואף 

כי לא עלינו המלאכה לגמור, הרי שעוד מגזרים עדות וקולות רבים צריכים 
להתכנס אל מלאכת קיבוץ קצות החושן הזה, והיום הזה אנו נושאים תפילה 

שרבים נוספים יצטרפו בשנים הבאות ונזכה ליטול חלק בקיבוץ הגלויות 
הרוחני והתרבותי של עמנו. בשנת השבעים ישראל מתעוררת להכרה שהרבה 

חלומות שונים הניעו אנשים לבוא אליה, ונדמה שהדרכים מתרחקות. אך 
ָרִכים ֵאין ֵעינַיִים ִלְראֹות ֶמה ָעְמקוּ ֲחלֹומֹות הֹוְלֵכיֶהן.  כדברי אברהם חלפי ַלְדּ

בעומקן של הדרכים מפעמת רוח שיונקת מאותו מעיין בלתי נדלה של 
אלפיים-שנות, של עם שהולך בדרכי העולם, עם עיניים פקוחות, לב רגיש 

ודעת מבררת ומחברת. תפקידה של הנהגה רבנית בכלל והרבנות הישראלית 
בפרט הוא למצוא את המחבר, להתוות את הדרך, ובמקומות שאין עדיין, 

 לסלול נתיבים חדשים. 

הימים ימי אלול, עליהם כתב עגנון בפתח ספרו ימים נוראים: השמיים היו 
טהורים והארץ היתה שקטה, וכל הרחובות היו נקיים ורוח חדשה היתה 

מרפרפת בחללו של עולם. בפתחה של שנה חדשה אנחנו רוצים לאחל 
לכולנו, שהרוח החדשה הזאת המרפרפת בחללו של עולמנו תיתן לנו שנים 

רבות של תנופה ועשייה ותעניק לנו אומץ יהודי עתיק לצעוד בדרכים חדשות, 
שאף על פי שהן דרכים ישנות מאוד לא צעד בהן אדם מעולם, דרכים 

 המספרות סיפור ישן, שהיום, עוד לא סופר. 

שרגא בר און, שי זרחי, דני סגל ותמר אלעד-אפלבום
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ַנַחת רוַּח. יׁש ְליוְצָרם ְבּ ַאֲהָבה ְרׁשוּת ֶזה ָלֶזה ְלַהְקִדּ ְונוְתִנים ְבּ
מתוך התפילה

אני בוחר בכוונה בטרמינים ישנים למושגים החדשים, כדי 
להראות על הטרמינים הללו שיש להם מושג נצחי. במשך 
הדורות אנחנו צמצמנו המושגים שלנו, קשרנו אותם עם 

תוכן מיוחד. אני רוצה לגאול את הטרמינים הללו מן האוויר 
המיוחד הזה לתחום האוויר האנושי, הכללי: סקולריזציה 

של המונחים האלה, חילול, אם לתרגם את המונח 
"סקולריזציה" במובן חול. מי שנטע כרם יחללנו. יש חילול 
של גידוף ויש חילול של גאולה, פדיון. במובן זה רק נרוויח 
טרמינים שלנו למושגים אנושיים ולא נצטרך לחדש מילים 
חדשות למושגים אנושיים כלליים. אני דרכי לגאול. ואני 
חושב שכשאני משקיע את המילים הללו באטמוספירה 

חדשה הן מקבלות תוכן חדש וצבע חדש. 

ח"נ ביאליק, לשאלת התרבות העברית, נאום בנהלל 1932

תלמוד תורה מחויב הוא אפוא תלמוד תורה שמניח השפעה 
הדדית של התורה והלומד. יתר על כן, הוא מחויב לשכלל, 

לפתח ולהעמיק את התהליך הזה, הוא מחויב למעשה 
האהבה. אני, הלומדת, מחויבת ִלרצות מתוך התורה ולתוכה. 
להציע את עצמי ככלי פרשני מרכזי לתורה שאני לומדת. 
במקביל אני מחויבת להקשיב לתורה, ללמוד את מה שיש 

 לה להציע לי ולחיי. ]...[
אני מתחייבת לקרוא את התורה מעולמי הפנימי, אני 

מתחייבת לאפשר לתורה לקרוא בי מעולמותיה שלה. אני 
מתחייבת לתהליך. התהליך עתיד להביא לעולם ילד חדש, 
פרשנות חדשה שמשמעותה תורה קצת אחרת. ילד ככל 

הילדים, ובכל זאת תוצר של מפגש חד-פעמי. 

רוחמה וייס, "מתחייבת בנפשי"
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המוסמכות והמוסמכים

הרבה אורית אבנרי, אלון שבות

הרב אילון שמיר, ירושלים

הרב אהרן אורן שטרן, גבעת זאב

הרב איתמר לפיד, שמשית

הרב אלקנה שרלו, ירוחם

הרבנית אסתר פישר, מירב

הרב ג'יימס ג'ייקובסון-מייזלס, חנתון

הרבה דותן אריאלי, שער העמקים

הרבה חיה גלבוע, ירושלים

הרבה מיכל הרטמן, ירושלים

הרבה נירה נחליאל, מצפה נטופה

הרבה סגלית אור, שורשים

הרב צבי גרץ, ירושלים

הרבה קרן אפלבאום ריף, ירושלים

הרב שמחה לוי, שדה יעקב
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אורית אבנרי

ֲחִזיִקים  לֹום, ֵעץ ַחיִּים ִהיא ַלּמַ ָרֶכיָה ַדְרֵכי נַֹעם ְוָכל ְנִתיבֹוֶתיָה ׁשָ  ״ּדְ
ר״. )משלי ג, יז-יח( ָ ּה ְותְֹמֶכיָה ְמֻאּשׁ ּבָ

האימרה הזו, שנאמרה בראשיתה כתיאור של החכמה, אך פורשה והובנה 
במהלך הדורות כמתארת את התורה - נהדרת בעיני.

ראשית, לשון הרבים – דרכים ונתיבות, וכך גם מחזיקים ותומכים. שנית, 
ההדדיות בקשר - היא )התורה, החכמה( מעניקה נעם, שלום וחיים, אך היא גם 

זקוקה לאלו שיתמכו בה ויחזיקו אותה. שלישית, הסיומת ביחיד - "מאושר", 
שמתפרשת כמתן אישור ואושר פרטי לכל אחד ואחת שמצטרפים לתמיכה 

והחזקה של התורה.

כמי שצמחה מתוך משפחה וקהילה של תורה, וחונכה לאחריות ציבורית ופרטית 
אני חשה שתיאור התורה באופן זה מהווה מקור השראה ומרגש אותי בכל שבת 

ושבת כאשר מלווים את התורה פנימה לארון הקודש תוך כדי שירת פסוקים 
אלו. המילים - דרכים, נתיבות, נעם, שלום, חיים, פוריות, צמיחה, החזקה, תמיכה, 

אושר ואישור - עוטפות ומלטפות, דוחפות ומניעות.

זכיתי וזכינו כולנו לגדול בדור שהתרחש בו הפלא של הקמת מדינת ישראל. זו 
הזדמנות שאין בילתה לטעת את עץ החיים של התורה באדמה פוריה ולתת לה 
ללבלב בהמון גוונים, עלים, ענפים מסועפים ולעבות עוד ועוד את הגזע תוך כדי 

השקיית השורשים ואריגתם לתוך ההווה, העבר והעתיד. הרבנות הישראלית, 
שאני נכנסת בשעריה, נענית לאתגר ולקריאה, ומבטיחה לנסות.

זוהי אחריות, זוהי זכות ואני שמחה להיות שותפה להחזקת התורה ותמיכה 
בה. למען הדורות הבאים ולמעננו אנו. היכולת לעשות זאת נובעת מהמשפחה 
הנפלאה שסובבת אותי. תודה מיוחדת להוריי, תודה לילדיי ולחמי - על האמון 

והשותפות, וגם על הנכונות לקבל דרכים שונות. שלי- שלכם.

  ד"ר אורית אבנרי היא עמיתת מחקר במכון הרטמן, דיקנית הסטודנטים 
ומרצה למקרא במרכז האקדמי שלם. סיימה תואר ראשון באונ' העברית 

בכימיה, תואר שני באונ' העברית במקרא ותואר שלישי באונ' בר אילן 
 במקרא. לימדה בתיכון "פלך" בירושלים, במדרשת לינדנבאום ובמת"ן. 

סיפרה "עומדות על הסף - שייכות וזרות במגילות רות ואסתר" יצא 
בהוצאת כתר והרטמן ב-2015. בת אלון שבות ומתגוררת שם עד היום עם 

משפחתה.
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אילון שמיר

״אני הייתי חפץ, כי בני האדם יימשכו זה לזה ככוכבים האלה, 
הגדולים כשהם לעצמם והגדולים ביחסם זה לזה״. )א״ד גורדון(

כרב ישראלי אני מתחיל מעצמי. מהשתחררות הולכת ונמשכת מכבלי הפחדים 
 והאגו, המאפשרת צמיחה וגדילה. זהו תהליך של ניקוי ודיוק, שמאפשר 

לשפע האלוהי להגיע אלי, ומאפשר לי להיפתח אליו. 

כרב ישראלי אני לא מסתפק בעצמי. השפע שאני מקבל עובר דרכי אל 
מעגלים הולכים ומתרחבים, למשפחה, לקהילה, לתלמידים ולעם ישראל 

בכלל. 

זוהי עמדה שאינה אידיאולוגית, אבל יש בה שייכות ומעורבות ואחריות על 
ההוויה סביבי. כי ה'אני' שלי לא מסתיים בי, אלא מתפשט דרך זיקות אל מי 

שסביבי, אל ההוויה בה אני חי. רבנות ישראלית היא הכנות לחפש את הקושי, 
ולמצוא אותו קודם כל בתוכי. כך לגבי שיקום הקשר עם המורשת היהודית; 
כך לגבי יצירת זוגיות נאמנה, ומשפחה, וקהילה, ומציאות חיים לא-מנוכרת 
בין אנשים; כך לגבי החתירה ליצירת חברת-צדק יהודית בארץ. זוהי עמדה 
של הנהגה שאינה באה מתוך סמכות הלכתית, אלא מתוך הרצון להצמיח 

ולגדל את האנשים סביבי כך שיהיו 'ככוכבים האלה, הגדולים כשהם לעצמם 
והגדולים ביחסם זה לזה'.

כאן גם ההזדמנות לומר תודה על דברים שקיבלתי בדרך. תודה להוריי 
ולסבותיי ז"ל, על כל מה שקיבלתי מהם. תודה לאשתי על המסע המופלא ורב 

השנים, וכך גם לילדיי שאני מקבל ולומד מהם כל כך הרבה. תודה לכל המורים 
והמורות הגדולים שזכיתי להכיר במהלך הדרך, ותודה לקב"ה על הכל.

  ד"ר אילון שמיר נולד בקיבוץ שער הגולן, וחי בקהילת 'בית ישראל' 
שבירושלים, יחד עם הילי אשתו וארבעת בניהם. אילון מעורב בחיי 

הקהילה ולימד שנים רבות במכינת 'בית ישראל' ובמכינות נוספות. כיום 
מלמד במכללת 'בית ברל' ומשמש רכז פדגוגי לבתי הספר המשלבים 

מטעם משרד החינוך. פרסם ספר בשם 'בשביל החיים' על תורת הנוכחות 
של אהרן דוד גורדון.
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אהרן אורן שטרן

״בוא ואראה לכם דרך חדשה – דרך שהלכו בה אבותינו 
אברהם יצחק ויעקב'' )ר''נ מברסלב( 

מזה מספר שנים ניתן לזהות בציבוריות הישראלית שאינה דתית ענין גובר 
והולך בנושאים הקשורים ללימוד תורה והלכה. נדמה שחסמים תרבותיים 
סוציולוגים ונפשיים שמנעו בעבר עניין ורצון להתוודע אל תכנים תורניים 

משמעותיים פתוחים כיום הרבה יותר. 

בניגוד לחוזרים בתשובה של לפני עשרים ושלושים שנה, שהצטיינו בביטול 
דעתם להלכה ואף היו נכונים להמיר את אורחות חייהם וערכיהם הישראלים 
באורח חיים אורתודוקסי ואף חרדי, הרי שהעומדים כיום בשערי בית המדרש 
שלמים הרבה יותר עם מה שהם. כלומר, הבאים אכן פתוחים לתכנים חדשים, 
אבל בד בבד גם מפגינים ביקורתיות רבה כלפי הנגזרות ההלכתיות המכוננות 

אורח חיים העומד בסתירה לערכים מודרניים. 

התופעה ראויה לתואר ''מסורתיות דעתנית'' או ''חילונים לומדי תורה'', 
ומשמעותה שהמתעניינים בלימודי התלמוד והחסידות מפרידים בין לימוד 

כשלעצמו ובין הדרישה לביטול טוטאלי בפני מקור סמכות עליון. מכאן 
שהתנועה אינה מאיימת על אורח החיים החילוני, ולמרות המספרים הגבוהים 

יחסית, זו נותרת תנועה של יחידים. 

דא עקא אופיין של תופעות כמו תיקון ליל שבועות וכיוצ''ב מעלות תהייה 
עד כמה הדברים מכילים גם חפץ בשינוי רוחני. ניכר חסר בלימוד מעמיק 
וביותר חסר רכיב רוחני מובהק והיא ההתמסרות והטוטליות. תורה אינה 

רק ידע, ויש להוסיף עליו את הרכיב המשלב את הטוטליות הבית מדרשית 
הקלאסית, העומדת בתשתית הרוח היהודית, עם החידוש שמביאה עמה הרוח 

הישראלית. 

יחד עם חברים אני מקווה ליטול חלק משמעותי בניתוב המגמה למהלך רוחני 
משמעותי.

  אהרן אורן שטרן הוא בעל תשובה, לומד ומלמד תורה, וחוקר במכון 
הרטמן. מתמקד בלימוד תלמוד וחסידות ומלמד מתורתו של רבי נחמן. 
חוקר את מקומו של הסובייקט ושל האני הפרטי בעולם דתי המתבסס 

על אובייקטיביות ועל אדם כחלק מכלל.
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איתמר לפיד

ּה לֹא ְכֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהוא  ּתָ ה ְלִרׁשְ ּמָ ה ָבא ׁשָ ר ַאּתָ י ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ "ּכִ
ַגן ַהיָָּרק. ְוָהָאֶרץ  ִקיָת ְבַרְגְלָך ּכְ ְזַרע ֶאת-ַזְרֲעָך ְוִהׁשְ ר ּתִ ם, ֲאׁשֶ ָ ר ְיָצאֶתם ִמּשׁ ֲאׁשֶ

ִים.  ה ּמָ ּתֶ ׁשְ ַמִים ּתִ ָ ּה ֶאֶרץ ָהִרים וְּבָקעֹת ִלְמַטר ַהּשׁ ּתָ ה ְלִרׁשְ ּמָ ם עְֹבִרים ׁשָ ר ַאּתֶ ֲאׁשֶ
ָנה ְוַעד  ָ ית ַהּשׁ ּה ֵמֵרׁשִ ִמיד ֵעינֵי ה' ֱאלֶֹהיךָ ּבָ ר ה' ֱאלֶֹהיָך ּדֵֹרׁש אָֹתּה ּתָ ֶאֶרץ ֲאׁשֶ

ָנה". )דברים, יא, י-יב( ַאֲחִרית ׁשָ

"ארץ-ישראל נתנה לנו לראשונה טעם יצירת תרבות מתחילת שרשה וטעם 
חבלי יצירה, שהרי בחבלי יצירה אלו יש ויש טעם, שאין לנו בגולה שום 

תפיסת-השגה בו. לא בכדי באנו בארץ ישראל לתוך מדבר. ותהא ההשגחה 
ברוכה על כך..." )ח"נ ביאליק, תחיית התרבות בא"י(

הרבנות הישראלית היא עבורי המשכה של שליחות. שליחות שנקודת 
המוצא שלה שייכת לעומדים על הסף, הרואים את הארץ ואליה לא יבואו; 
לנו, לממשיכים, ניתנה הזדמנות נדירה ליצור מתוכה של הארץ. להבין את 

עומק האתגר שהיא מעמידה ולחדש יהדות ארצישראלית במלוא מובנה. אנו, 
שבאנו לעולם והעברית שפת אימנו – נדרשים לתת משמעות ועומק למעשה 

הציוני, לחדש את הסמיכה, ולהוציא מים חיים מן הסלע הזה, אשר נקרא 
בשפתו של ביאליק – הלכה. חבלי היצירה של הלכה ישראלית, בשפה עברית 

ומתוך תודעה ציונית מתחדשת – הם שהביאוני לעמוד כאן היום. 

תודות לאבי ואמי – שמתוך עולמם נולדתי. למוריי ורבותיי שפתחו לי צהר; 
לחברי קהילתי בשמשית שהסמיכו אותי הלכה למעשה; לאלפי התלמידים 

שזכיתי ללמד לאורך השנים ודחפוני ללכת הלאה, עם שותפים נוספים; 
לרעייתי המופלאה מורן, ולילדינו עומר זיו ועילי.

  איתמר לפיד הוא בן קיבוץ אילת השחר. ממובילי ההתחדשות היהודית 
בקהילתו, שמשית, וממייסדי מדרשת השילוב נטור. למד מחשבת 

ישראל, לימודי א"י ומשפטים, היה ממקימי רשת הקהילות להתחדשות 
יהודית, וכיום מלווה קהילות בתהליכי שינוי. עוסק בהיבטים של צדק 

חברתי ופועל להקמת תכניות חינוכיות לחיים משותפים לערבים ויהודים 
בגליל. נשוי ואב לשלושה. 
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אלקנה שרלו

ָבר,   "ה' א-להים ָנַתן ִלי ְלׁשֹון ִלּמוִּדים ָלַדַעת ָלעוּת ֶאת יֵָעף ּדָ
ַתח ִלי אֶֹזן.  ּמוִּדים. ה' א-להים ּפָ ּלִ מַֹע ּכַ ּבֶֹקר יִָעיר ִלי אֶֹזן ִלׁשְ ּבֶֹקר ּבַ  יִָעיר ּבַ

ֵהן ה' א-להים יֲַעָזר ִלי". )ישעיהו נ'(

 ״ה' א-להים נתן לי לשון למודים - למדני ללמד על ישראל סניגוריא.
 ה' א-להים פתח לי אוזן - לשמוע קולו, כשאמר: "את מי אשלח",

ונתן בי דעת לומר: "הנני שלחני". )ילקוט שמעוני, ישעיהו ת"ו(

 רב ישראלי מסתובב בעולם עם שני כיסים, באחד: "הנני העני ממעש", 
ובשני: "הנני שלחני".

ויש לחבר שני כיסים אלו יחד, ויחד איתם נמצא חיבורים נוספים, כמו: 
להעביר מסורת יהודית עתיקת ימים ולחברה עם הישראליות של הכאן 

והעכשיו; להתנהל בעולם עם אמונה בהירה באמת ובראוי ועם זאת להכיר 
בחלקיות המבט שלי ובצורך שלא-מסתיים לשמוע וללמוד ולקבל מאחרים; 

להיות אופטימי וחולם חלומות יחד עם פכחון והמון סבלנות; לראות את הכלל 
ולראות את היחיד; לשאת בימי שמחה ולתמוך ברגעי משבר; ועם חלקיות 

החיים והלוחות השבורים לספר סיפור של צמיחה וחיבור.

ובעיקר – ללמוד ללמד על ישראל סניגוריא.

"כי הרבית טובות אלי" - לרעייתי מאיה ולילדינו שנושאים יחד איתי את 
המשא בסבלנות, בהבנה ובאמונה; להורי, סבי וסבתותי על שורשים וכנפיים; 

למורי הרבים על ההכוונות בדרך ארוכת השנים, לשותפי לעולם ההוראה 
שיחדיו מפיחים חיים, ולתלמידי ותלמידותי יותר מכולם.

  אלקנה שרלו נשוי למאיה ואב לשמונה ילדים. מתגורר בירוחם למעלה 
מעשרים שנה, בוגר ישיבת ההסדר המקומית. בעל תואר שני בתנ"ך 
ממכללת הרצוג. מורה, מרצה ומנחה במגוון רחב של מוסדות לימוד 

ברחבי הדרום. שותף לקבוצת השיח הבין דתית בנגב, ולקבוצות נוספות 
התרות יחדיו אחר שבילי תיקון בחברה בישראל.
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אסתר פישר

ַעם לֹא  ְוָקא ַהּפַ ַאל ֶאת ֱאלֶֹהיָך, / אוַּלי ּדַ ַאל ֶאת ֱאלַֹהי, ֲאִני ֶאׁשְ ״ׁשְ
ִחיָדִתי. ְתרֹוְנךָ ּבְ ֵלְך ֵאַלי, ֲאִני ֵאֵלְך ֵאֶליָך, / ַהְחֵלף ֶאת ּפִ ה ּתֵ ַנְחִטיא. / ַאּתָ

ִפּלֹוַתי. /  א ִמּתְ ָך ֶאּשָׂ ׁשְ ִמְקּדָ ִנים ְלֶפַתע, / ּבְ ו ִלְמאֹור ּפָ ה יְַחּדָ אוַּלי, אוַּלי ִנְזּכֶ
אי״.  י ִיְהיֶה ְלָך ַוּדַ ּלִ ּכֹון ַצְליָן ָלֶבַטח, / ָסֵפק ׁשֶ ׁשְ ּכֹן ּכִ ׁשְ י ּתִ ׁשִ ִמְקּדָ ּבְ

)שאל את אלוהי, דב חומסקי(

החברה הישראלית זקוקה עד מאד לסוג הדיאלוג המתואר בשירו המופלא 
של חומסקי. משימתה של הרבנות הישראלית היא להוביל לקראת שיח כזה: 

כזו שאינה חוששת לדבר על אלוהים )גם כשיש הבנות והגדרות שונות(, 
כזו המוכנה להחליף פתרונות בחידות וודאי בספק. חז"ל לימדונו שכאשר 
אנו נתקלים בריבוי דעות ומחלוקות ההתמודדות הנכונה הינה "עשה אזנך 

כאפרכסת וקנה לך לב מבין" )מס' חגיגה(. עבורי בית המדרש לרבנות 
ישראלית זימן את ההזדמנות "לעשות אזני כאפרכסת" - לשמוע עמדות 

ודעות שונות ולתרגל האזנה, אך יחד עם זאת גם "לקנות לי לב מבין". לב 
המבין את האתגרים שבמציאות המופלאה של התחדשות חיים יהודיים 
במדינת ישראל הריבונית אשר ציינה השנה 70 לעצמאותה. לב שמבין 

 שכשביוגרפיות רוחניות נפגשות יש בכך העשרה של העולם היהודי ולא 
איום על המשך קיומו. 

אני מבקשת להודות לחברי לתכנית אשר אפשרו לי "לשאול על אלוהיהם 
ולהתפלל עמם במקדשם", ולרבנים הישראליים שי זרחי, דני סגל ותמר 

אלעד-אפלבום שהובילו בחכמתם ורגישותם את המסע המופלא הזה. 

תודה להורי האהובים על החלטתם האמיצה לעלות עם משפחתם הצעירה 
ארצה לפני מעל 45 שנה - החלטה שללא ספק היוותה את הצעד הראשון 

והמשמעותי שלי לקראת הרבנות הישראלית.

  ד"ר אסתר פישר עומדת כיום בראש מדרשת עין הנצי"ב של 
תנועת הקיבוץ הדתי, והיא גם בוגרת גאה של המחזור הראשון של 

המדרשה, עם ייסודה לפני 32 שנה. בעלת תואר ראשון ושני בתלמוד 
מהאוניברסיטה העברית, ותואר שלישי מהתכנית ללימודי מגדר 

באוניברסיטת בר אילן. אסתר היתה מהמייסדות והמנחות של בית מדרש 
"ניגון נשים" במדרשה באורנים )בית מדרש לנשים מכל הזרמים העוסק 

ביהדות ומגדר(. אסתר חיה בקיבוץ מירב אשר בגלבוע, נשואה לבני ולהם 
חמישה ילדים ונכד אחד.
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ג'יימס ג'ייקובסון-מייזלס

ן ֵלב ָהָאָדם ָלָאָדם״. )משלי כז, יט( ִנים ֵכּ ִנים ַלָפּ ִים ַהָפּ ַמּ ״ַכּ

אנו חיים בחברה השסועה על ידי חומות של פחד, עוינות וחשדנות; חברה 
שבה רבים מדי מאיתנו מצויים בניכור מליבם, צלילותם הפנימית, חמלתם 

ותבונתם. כפי שמלמדנו ספר משלי, ניכור פנימי זה משקף ניכור חיצוני 
 ולהיפך. אולם בשיקוף זה טמון גם הריפוי שכולנו מייחלים לו נואשות - 

אם נוכל להתחבר מחדש לעצמנו, נוכל גם להתחבר מחדש לאחרים. ובאותה 
מידה, אם נצליח להתחבר לאחרים ולחוש את אנושיותנו המשותפת ואת 

הדאגה הטבעית שלנו לאחר, נוכל גם לחוש אהבה ודאגה לחלקים הגולים 
שבתוכנו. אני מקווה שהרבנות הישראלית שלי תהווה מרכיב אחד באיחוי 

הקרעים בינינו ובתוכנו, דרך לימוד פרקטיקות יהודיות רוחניות וחכמת 
המסורת היהודית, שמדריכות אותנו כיצד להתחבר ולפתוח את ליבנו מחדש 

לאחר מאיתנו ולאחר בתוכנו. בזכות לימוד ותרגול במרחב מאפשר, מכבד, 
הפתוח למשתתפים מרקעים שונים, שבאותה עת מספק חוויות ותובנות 

משותפות לכל חבריו, יוכלו המשתתפים לזהות את המצב האנושי המשותף 
הנמצא בתשתית השונות בזהויות ובדרכי החיים המגוונות. אני מקווה 

שפעולה זו תעזור למדינתנו ולבני עמנו להתקדם לקראת מצב בו נקרין 
לעולם את האור שאנו מסוגלים לו. בכך נהפוך את ההצהרה "אין פירוד כלל" 

מטענה תיאולוגית לעובדה חברתית, מוסרית ונפשית, ונבטל את הגלות 
שעדיין נמצאת בתוכנו.

את כל אלה אני יכול לנסות להגשים רק בזכות אלו שהיו מראה עבורי, ועזרו 
לי להיות מי שאני. הרבה תודות למורים ולרבנים שלי, ולאבי ואמי שנתנו לי 
הכלים לעשות שינוי בעצמי ובעולם, לשותפת החיים שלי – דבי, ולילדינו - 

אלה, עמיאל, ואמליה שתמכו בי ועזרו לי להזכר מי אני. 

  הרב ד"ר ג'יימס ג'ייקובסון-מייזלס מייסד ומנהל רוחני של אור הלב: 
מרכז לרוחניות יהודית ולמדיטציה, ומייסד שותף וראש ישיבה של נפש: 

הישיבה הקונטמפלטיבית. לימד פרקטיקות רוחניות יהודיות, קבלה 
ורוחניות באוניברסיטת חיפה, במכון פרדס, ובישיבת הדר ובמגוון מסגרות 
אחרות ברחבי העולם. שואף לשלב את הלימוד עם התרגול האישי שלו, 

וללמד ולחיות את היהדות כדיסציפלינה רוחנית.
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דותן אריאלי
ָרא  ֶצֶלם ֱאלִֹהים ּבָ ַצְלמֹו, ּבְ "ַויְִּבָרא ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ּבְ

ָרא אָֹתם". )בראשית א, כז( אֹתֹו. ָזָכר וְּנֵקָבה ּבָ

רוָֹבה, ָהֵאם; נֵי ֲאָדָמה ַהּקְ ָעִבים, ֵמָעל - ַעל ּפְ נֵי ֲאָדָמה - לֹא ּבֶ אן ַעל ּפְ ״ּכָ
נֵי ָהֲאָדָמה( אן ַעל ּפְ ְך ְלַנֵחם״. )רחל, ּכָ ל ּכָ ל ַהיֹּוֵדַע ּכָ ִגיָלּה ַהּדַ ּה ְוָלִגיל ּבְ ָעְצּבָ ְלֵהָעֵצב ּבְ

בית, משפחה, קיבוץ, ציונות, ישראל, קבוצה, זהות, קהילה, חברות, בני אדם, 
 שותפות - כל אלה עולים במחשבתי בקשר למושג "רבנות ישראלית". 

השורשים של חיי ושל נשמתי יונקים ממעיין התרבות היהודית וממקורות 
תרבות העולם, הרואים את צלם אלוהים באדם, ומחויבים לשוויון, פתיחות 

וכבוד. אני גאה להיות ממשיכתם של החלוצים והחלוצות בראשית הציונות 
ולקבל השראה ממפעלם, וגם לשנות ולהוסיף לו. אני נושאת איתי את "ארגז 
הכלים" המורכב של שינוי ושימור, כחלק מדור שנקרא לעצב את דמותה של 
הזהות היהודית כפי שלא היתה מעולם - יהדות עם ריבונות ישראלית, יהדות 

שממשיכה את עברה העשיר ומתמלאת מהמהפכות של תקופתנו.

להיות רבה ישראלית משמעו להרגיש בבית בעולמות התוכן של התרבות 
 היהודית לדורותיה; משמעו העמקה תרבותית, נפשית, אנושית ורוחנית; 

משמעו לפעול כאן, על פני האדמה הזאת, בהקשבה, באחריות ובשותפות עם 
נשים ואנשים רבים, הרואים את המרקם העדין והמיוחד של החברה הישראלית 

ופועלים בתוכו.

"ניגוניך אבי ושירייך אימי" - אני מודה להוריי שתמיד בטחו והאמינו בי, גם 
כשלא הבינו כל בחירה שלי. תודות לאחיי ואחותי, אני מרגישה מבורכת מהיותי 

שייכת אליהם. אהבתי ותודתי לעלמא ובארי, ילדיי, שהם טעם חיי ושמחתי 
הגדולה. אני מודה לחברותי ולחבריי מהמדרשה באורנים ומתחנות חיים אחרות, 

בעבר ובהווה, שותפי חיי, התלבטויותיי וערכיי. תודה גדולה על שזכיתי להיות 
חלק מהחבורה הטובה והברוכה הזאת של בית המדרש לרבנות ישראלית.

 דותן אריאלי היא בעלת תואר שני במחשבת ישראל ומדרש. מנהלת תחום 
יהדות ומגדר במדרשה באורנים. מנחת קבוצות בנושאי זהות יהודית ומגדר: 
מורות ומורים במערכת החינוך, קבוצות נשים, קבוצות צעירים וצעירות לפני 
ואחרי השירות הצבאי וקבוצות מבוגרים. מנחה טקסים אישיים, משפחתיים 
וקהילתיים ברוח יהודית שוויונית. חיה בקיבוץ שער העמקים. אמא לעלמא 

ובארי.
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חיה גלבוע
ַסח...  ר ָהיוּ ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ְולֹא יְָכלוּ ַלֲעשֹׂת ַהֶפּ ים ֲאֶשׁ "ַוְיִהי ֲאָנִשׁ
ה ִנָגַּרע"  ה ֵאָליו ֲאַנְחנוּ ְטֵמִאים ְלֶנֶפׁש ָאָדם ָלָמּ ים ָהֵהָמּ  ַויֹּאְמרוּ ָהֲאָנִשׁ

)במדבר ט, ו-ז(

בספר במדבר הפסוקים מתארים את צעקתם של הטמאים "למה נגרע". 
לכאורה התשובה היא פשוטה, תיגרעו כי אתם לא כשרים להיות חלק 

מהמעמד. אבל הטמאים לא מקבלים את הדין הם צועקים ודורשים מקום 
ומאמינים כי החוק נועד לשרת את הקהילה כולה ובמקרה הצורך יכול 

להתרחב להשתכלל ולהשתנות. וכך נולד לו פסח שני.

הרבנות שאני מבקשת להיות חלק ממנה היא רבנות שזוכרת כל העת גם 
את אלו שמבקשים מקום וצריך למצוא עבורם פתרונות יצירתיים, להרחיב 
את הגבולות. רבנות שבונה קהילה מיריעות ולא מלבנים כדי שנוכל להזיז 

ולהרחיב בשעת הצורך, לאפשר מקום. 

כשיצאתי לדרך השאלה — ״למה אגרע״ הידהדה בתוכי והיתה המניע להרבה 
מהדברים שלקחתי בהם חלק. היום אני מונעת מהשאלה — מי נגרע, למי אין 

מקום, למי אני צריכה לפתוח את הדלת.

בשני המקומות במקרא שנשמעה הצעקה הזו האלוהות מצאה פתרונות 
יצירתיים על מנת שאיש )או אישה( לא ייגרעו. זו ההשראה שלי לקהילה 
שאני רוצה להוביל, לדרך שבה אני מגדלת את ילדיי. כרבה ישראלית אני 
רוצה לזכור תמיד להקשיב טוב, להשיב בחיוב - ובמידת הצורך לשנות את 

הכללים.

תודה - לאל שתמיד איתי מכוון אוהב ושומע תפילתי. לתלמידות ולתלמידים 
שלי שבזכות סקרנותם ואהבתם עזרו לי לשכלל את הכלים שבי כדי להורות, 

ללמד ולכוון ממקום של עדינות ועומק. למשפחה שלי: מריק, מיכאל 
ואבשלום שהם מעיין החיים שבי.

  חיה גלבוע היא בעלת תואר ראשון בתלמוד ותואר שני במדיניות 
ציבורית. הקימה וניהלה בארבע השנים האחרונות את תוכנית חברותא, 

תוכנית קדם צבאית לצעירים ולצעירות ישראלים ואמריקאים, במכון 
הרטמן. בעבר לימדה תלמוד במכון האקדמי פיידאה בשטוקהולם 

והקימה את מסלול המחנכים לקהילות יהודיות באירופה. כיום מנהלת 
את תחום החינוך היהודי בקרן לישטאג בסאן דייגו, נשואה למריק ואמא 

למיכאל ואבשלום.
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מיכל הרטמן
״יש שהוא שר שירת נפשו, ובנפשו הוא מוצא... את מלא הסיפוק 

הרוחני במילואו. ויש שהוא שר שירת האומה... והוא מתדבק באהבה עדינה 
עם כללותה של כנסת ישראל, ויש אשר עוד תתרחב נפשו עד שיוצא 

ומתפשט מעל גבול ישראל, לשיר את שירת האדם, ...ויש אשר עוד מזה 
למעלה ברוחב יתנשא, עד שמתאחד עם כל היקום כולו, ...ועם כולם אומר 

שירה...״ )שיר מרובע, הרב אברהם יצחק הכהן קוק(

המשימה שמציב הרב קוק בפני האדם הפרטי משקפת את האתגרים שאני חשה 
בשאיפה שלי להיות רבה ישראלית. כרבה ישראלית המחויבות שלי מתחילה 

בקהילה שלי ובצרכיה ויעודה. האחריות ומעורבות שלי ממשיכות לממד לאומי, 
לחיבור בין קהילות יהודיות בארץ ובעולם, ולעיסוק בשאלות של קולקטיב יהודי 

וישראלי. אך כפי שהרב קוק כותב, הרבנות הישראלית שלי מתמקמת גם במכלול 
של עולם, של אלו שאינם בני הקהילה והלאום שלי ושואפת לשיר גם את השיר 
שלהם. הייחוד של משימה זו טמון לא בוויתור על העצמי, על צרכים קהילתיים 
פנים שבטיים או לאומיים. הייחוד מצוי בדרישה להיות מוכנים לחיות במתח בין 
הפרטיקולרי לקוסמופולטי, ובחיפוש מתמיד אחר הרמוניה ביניהם. אלו תקוותיי 

מהרבנות ישראלית שלי.

למדתי את שיר היהדות שלי מבית אמא ואבא. אמא, אשר בדמותה הנחילה לי 
את ערכי האמונה והתפילה, ואת הכבוד למסורת העבר ולחיי קהילה ושותפות. 

ואבא, אשר בדמותו כלומד, מלמד, יוזם ומוביל הנחיל לי עולם ערכי יהודי כבסיס 
ותשתית שממנו אני יוצאת לעולם, פועלת בעולם, מאתגרת את הקיים ושואפת 

למצוינות יהודית בעולם. ומבנותי מיה וסופיה, מהן ואיתן אני לומדת את שיר 
העתיד.

  מיכל הרטמן היא סגנית מנהלת למגדר ומעורבות חברתית במדרשיית 
הרטמן לבנות, ומלמדת תלמוד, פילוסופיה יהודית ומגדר. בעלת תואר 
ראשון בפילוסופיה יהודית וביולוגיה מהאוניברסיטה העברית, ותואר 
שני בלימודי מגדר מאוניברסיטת בר אילן. בוגרת מדרשת לינדנבאום 

ובית המדרש לתלמוד ופילוסופיה יהודית במכון הרטמן. בימים אלה היא 
שוקדת על הדוקטורט שלה במדעי המדינה באוניברסיטה העברית. אמא 

למיה וסופיה.
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אורית אבנרי
רב/ה ישראלי/ת י/תקרא

לשרת בקדש בקהילות ישראל  .  ללמד בהן תורה וחיים  .  ויהי ידיו/ה אמונה

2018 5 בספטמבר    . ל תשע"ח   אלו כ"ה 

יתברך לה'  דיה  הו ו בשבח 

”עשה לך רב“ 
(אבות א, ו)

כל דור ודור נתבע מחדש להעמיד מנהיגות ומנהיגים בני-תורה ואנשי תרבות עברית, הבונים חיים יהודיים ערכיים. 
הרבנות הישראלית שואפת לעצב יהדות רבת פנים, קשובה לצרכי השעה המוסריים והחברתיים; 

יהדות החיה את חלום שיבת ציון וקיבוץ הגלויות ומחויבת לאתגרי הריבונות הישראלית, העם היהודי והאנושות.

לפיכך אנו מודיעים בזאת ברוב עם כי:

 

     

”וקנה לך חבר“
(אבות א, ו)

אין התורה נקנית אלא בחבורה. יחדיו נייסד רבנות נאמנה, למדנית ומחדשת, חפצת חיים ותקווה, חפצת צדק ומשפט המחויבת 
לחברה הישראלית כולה, ליהדות העולם ולכבוד כל אדם שנברא בצלם אלהים. מתוך נאמנות למסורת ישראל אנו נוטלים רשות 

ממורינו ורבותינו שבכל הדורות ושליחותיהו קא עבדינן ונותנים רשות זה לזה לשאת על שכמנו את משא הרבנות הישראלית.
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ַמְעִּתי ְּבִסיַני (זלדה)  •  כל מן דין וכל מן דין סמוכו לנא   ֻׁשַע ֶּבן ְּפַרְחָיה אֹוֵמר, ֲעֵׂשה ְלָך ַרב, ּוְקֵנה ְלָך ָחֵבר, ֶוֱהֵוי ָדן ֶאת ָכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות (אבות א, ו) • ֵאין ִלי ִקּיּום ְּבִלי ַהְּבָרִקים ְוַהּקֹולֹות ֶׁשּׁשָ
ְיהֹו

מכון שלום הרטמן

הרב ד“ר דניאל הרטמן
       נשיא

המדרשה באורנים

ד“ר מוטי זעירא
מנהל המדרשה

שמחה לוי
  •   ג'יימס ג'ייקובסון-מייזלס   •   דותן אריאלי   •   חיה גלבוע   •   מיכל הרטמן   •   נירה נחליאל   •   סגלית אור   •   צבי גרץ   •   קרן אפלבאום ריף   •   
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סמיכה 
לרבנות ישראלית

ֵתן ְּבִלֵּבנּו ִּביָנה ְלָהִבין ּוְלַהשִּכיל. ִלְׁשמַע. 
ִלְלמד ּוְלַלֵּמד. ִלְׁשמר ְוַלֲעשות ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל 

ִּדְבֵרי ַתְלמּוד ּתוָרֶתָך ְּבַאֲהָבה: 
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אורית אבנרי
רב/ה ישראלי/ת י/תקרא
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ַמְעִּתי ְּבִסיַני (זלדה)  •  כל מן דין וכל מן דין סמוכו לנא   ֻׁשַע ֶּבן ְּפַרְחָיה אֹוֵמר, ֲעֵׂשה ְלָך ַרב, ּוְקֵנה ְלָך ָחֵבר, ֶוֱהֵוי ָדן ֶאת ָכל ָהָאָדם ְלַכף ְזכּות (אבות א, ו) • ֵאין ִלי ִקּיּום ְּבִלי ַהְּבָרִקים ְוַהּקֹולֹות ֶׁשּׁשָ
ְיהֹו

מכון שלום הרטמן

הרב ד“ר דניאל הרטמן
       נשיא

המדרשה באורנים

ד“ר מוטי זעירא
מנהל המדרשה

שמחה לוי
  •   ג'יימס ג'ייקובסון-מייזלס   •   דותן אריאלי   •   חיה גלבוע   •   מיכל הרטמן   •   נירה נחליאל   •   סגלית אור   •   צבי גרץ   •   קרן אפלבאום ריף   •   
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ֵתן ְּבִלֵּבנּו ִּביָנה ְלָהִבין ּוְלַהשִּכיל. ִלְׁשמַע. 
ִלְלמד ּוְלַלֵּמד. ִלְׁשמר ְוַלֲעשות ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל 

ִּדְבֵרי ַתְלמּוד ּתוָרֶתָך ְּבַאֲהָבה: 
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נירה נחליאל

 ״תנו לי תקוות, שאנכי בעצמי מולידן ואל תעשוני 
 רק לשומר נחלת אבות". 

)מ"י ברדיצ'בסקי, על אם הדרך(

 ִהְתעוְרִרי ִהְתעוְרִרי 
י ָבא אוֵרְך קוִּמי אוִרי   ּכִ

ִרי  ּבֵ יר ּדַ  עוִּרי עוִּרי ׁשִ
ּה  בוד ה' ָעַלִיְך ִנְגּלָ ּכְ

)מתוך לכה דודי(

הישראליוּת ילדה תקוות בלבבות רבים, והיהדות, באופן מסורתי, שמרה 
על נחלת אבות ואימהות. בעת הזו אני מייחלת להרחבת התפקידים – על 

הישראליוּת גם לשמר את שהנחילו לה – לנו - החלוצים שהקימוה על רגליה, 
את ניסיונותיהם הנועזים להתחדשות התרבות והקהילה, את נחישותם לזרוע 

צדקות ולהצמיח ישועות. ועל היהדות ליילד תקוות חדשות – להיות עם 
חופשי בארצנו, אך גם ליצור חברה שתורתה תורת חיים ובליבה אהבת חסד, 

חברה שמעשיה צדק, הדורשת טוב, ומביאה ברכה ושלום לעצמה, לגרים 
עימה ובתוכה, לשכניה ולעולם.

הגיעה העת להתעורר. אורו של עולם נוגע בכתפנו, כתף החברה הישראלית 
שנרדמה, ומאיץ בנו לקום ולהאיר. מזכיר לנו להגשים חלומות, לתקן עוולות, 

לדרוש, לחדש, לדבר שיר. אם נעשה זאת, אולי נזכה שכבוד ה' עלינו ייגלה.

במסע החלומות וההתעוררות שלי נגעו בכתפי ובליבי חבריי וחברותיי 
מהמדרשה באורנים, נשים ואנשים רבי השראה, שנתנו לי לשון לימודים, כתף 

ויד בדרך ומקום בקרבם. הם, ומשפחתי הקרובה והרחבה, מקור הברכה של 
חיי. יהי רצון שנמצא כולנו חן ושכל טוב בעיני אלוהים ואדם. 

  ד"ר נירה נחליאל חברת המדרשה באורנים, מפתחת תכנים ומנחה 
קבוצות לומדות בתחום זהות יהודית, מגדר, קהילה וצדק חברתי. ניהלה 
את אגף החינוך במדרשה באורנים. ערכה את 'והיא שעמדה - הגדה של 
פסח עם מדרש נשי חדש', ולקחה חלק בכתיבת 'דורשות טוב' - פרשנות 

פמיניסטית לסוגיית ייחוד בתלמוד. גרה במצפה נטופה, נשואה ואם 
לחמישה, בעלת תואר שלישי בביולוגיה.
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סגלית אור

ית  ךָ ֵבּ ִפינוּ וְּבִפי ָכל ַעְמּ ״ְוַהֲעֵרב ָנא, ה' ֱאלֵֹהינוּ, ֶאת ִדְּבֵרי תֹוָרְתךָ ְבּ
ָך  ִיְשָׂרֵאל, ְוִנְהיֶה ֲאַנְחנוּ, ְוֶצֱאָצֵאינוּ, ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינוּ ְוֶצֱאָצֵאי ָכל ַעְמּ

ד  ה ה' ַהְמַלֵמּ רוְּך ַאָתּ ָמּה. ָבּ ֶמָך, ְולֹוְמֵדי תֹוָרְתָך ִלְשׁ נוּ יֹוְדֵעי ְשׁ ָלּ ית ִיְשָׂרֵאל, ֻכּ ֵבּ
ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְשָׂרֵאל״. )תפילת שחרית, על פי בבלי ברכות יא ע"ב(

ערבים דברי התורה בפי, מחומש בראשית עד שירי ויסלבה שימבורסקה, 
ודברים רבים שביניהם. ומה הקב"ה מלמד תורה לעמו ישראל, כך אני מכוונת 
ללמד תורה, להראות בה פנים רבות, לגלות צפונותיה, להעריבה על הציבור, 

פה ושם בארץ ישראל. והברכה נאמרת בגוף ראשון רבים כי התורה אינה 
נלמדת ביחיד, אלא ברבים. והברכה מבקשת על הצאצאים וצאצאיהם כי 
התורה הזו עוברת מדור לדור, מסבתא לנכדה, משתמרת ומתחדשת לפי 

שינויי הזמן והמקום. אני מאמינה שהחברה הישראלית זקוקה לה, כתורת 
חיים, והנחלתה היא חלק מתפקידנו כרבנים ישראלים. 

מודה אני לפניך ולך, להורי שהראו לי דרכים רבות ותמכו בדרכי שלי, לקהילת 
שורשים שהיא בית, למורי הרב מרק רוזנשטיין שפתח לי אופקים חדשים, 

לבתי המדרש שלימדוני תורה ודרך ארץ, לתלמידי שהשכילוני, ולחברי שטוו 
קורי אהבה. תודה לצאצאיות הפרטיות שלי הלומדות ומלמדות תורה בדרכן, 

ולשמואל, שהוא תמיד בעדי.

  סגלית אור היא דוקטורנטית לתלמוד באוניברסיטת תל אביב, עמיתת 
מחקר במכון הרטמן, מנחה ומרצה במגוון מסגרות ברחבי הגליל. גרה 

ופעילה בקהילת מושב שורשים שבגליל, נשואה לשמואל ואמא לירדן, 
רותם ורוני.
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צבי גרץ

ל ִלְהיֹות ִאיׁש״. )אבות ב, ה( ּדֵ ּתַ ים, ִהׁשְ ֵאין ֲאָנׁשִ "...וְּבָמקֹום ׁשֶ

"...במקום שאין אנשים עומדים בפרץ לעסוק בצורכי צבור השתדל להיות 
איש ואף אם תתבטל מדברי תורה... ואיפשר לפרשו על ענין הלימוד כשתראה 

הדור שאין דברי התורה חביבין עליהם ואין שום מורה דעה ומבין שמועה, 
השתדל אתה להיות איש גדול ואין בזה משום יוהרא כדי להעמיד התורה 

שלא תשתכח".

שני פירושים מעוררי השראה אלו מצאתי בפירוש מגן אבות למשנה מאת 
רבי שמעון בן צמח דוראן שנפטר ב-1444 באלג'יריה. 

לפעמים כדי להיות 'איש' אני מרגיש שעלי לבטל דברי תורה ולעסוק בצורכי 
ציבור. לא נוכל להסתגר בבית המדרש ולחדש בו חידושי תורה, כשהפעילות 

הציבורית משוועת לאנשים איכותיים כמונו.

ולפעמים ישנם כל מיני מורים שאינם מבינים את הדור ואין זו אשמת 
הדור שדברי תורה אינם מתחבבים עליהן, כי המורים ממאיסים את התורה 

בעיניהם. ולכן לא תהיה זו יוהרא גם עבור אלו שאינם תלמידים חכמים 
גדולים, להעמיד תורה חביבה על בני האדם. חובה עליי להעמיד תורה שיש 
בה חיבה, שבסופו של יום מביאה לידי חיוב האדם את עצמו. תורה שאיננה 
אפולוגטית, ואיננה מתנשאת, או מאיימת, וכל זאת כדי שהיא לא תשתכח. 

אני חייב תודה ענקית למכון הרטמן ולמדרשה באורנים, לשי, תמר, דני ושרגא 
ולכל העמיתים שלי ממחזור ב' שהעניקו לי חוויה מעוררת שלא תשתכח ממני 

לעולם. תודה להוריי האהובים שנטעו ושתלו בי את הקיים, לשירלי אשתי 
שמגדלת אותי מעלה מעלה להיות איש, ולאוריה, איילת וטליה, שבזכותם 

יהיה לי מה להעביר לדור הבא. 

  הרב צבי גרץ מכהן כרב בקהילת 'הוד והדר' כפר סבא. לפני כן שימש 
כמנכ"ל ארגון "מסורתי עולמי" וברית "מרכז עולמי". הוא כיהן כחבר 
הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית וכחבר דירקטוריון קרן קיימת 

לישראל כולל יו"ר הוועדה לאיכות הסביבה וקיימות. הוא נשוי לסופרת 
 ד"ר שירלי גרץ, 

יש להם שלושה ילדים והם מתגוררים בירושלים.
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קרן אפלבאום ריף

ר  י ֶאת ֲאׁשֶ ִרית ַהזֹּאת... ּכִ ֶכם ָאנִֹכי ּכֵֹרת ֶאת ַהּבְ ֶכם ְלַבּדְ  ״ְולֹא ִאּתְ
נוּ ַהיֹּום״. )דברים כט( ר ֵאיֶננּוּ ּפֹה ִעּמָ נוּ עֵֹמד ַהיֹּום... ְוֵאת ֲאׁשֶ נֹו ּפֹה ִעּמָ יֶׁשְ

בני ישראל ניצבים בעבר הירדן ועוד רגע יעברו בברית השם וייהנו מטעמה 
המתוק של ההבטחה הטמונה להם מן העבר השני - ארץ זבת חלב ודבש, 

אחרי כל המדבר הזה... אך שם מאיימת הגשמת ההבטחה להשכיח מהם את 
תולדותיהם, את חלקם בברית, את נחיצות הגשמת החזון האלהי מבקש הארץ.

בשנת השבעים למדינה אני מרגישה כאילו זה עתה צלחנו בשנית את הירדן; 
אותה הבטחה, אותו חזון - ואותו איום. והנה אנחנו פחות לבד מאי פעם. רבות 

היהודיות והיהודים שעמנו עומדים פה ובהתאם להבטחה - רבים גם נכסיה 
העומדים והפורחים של מדינת ישראל. אך ה"ישנו" הזה עלול לטפח תודעת 

'כוחי ועוצם ידי' וזקוק להלכה שתעדן אותו. ו"אשר איננו פה עמנו" - זוהי רוח 
המסורת שנשאתנו עד הלום וזוהי הקומה הרוחנית שעלינו לבנות. אלו זקוקות 

לאמונה. עם נעלי הליכה לרגליי, עם יראת שמיים מעלי ועם לב נטוע עמוק 
בתוך עמי, אני תפילה שאזכה ליטול חלקי בברית ולחבר בין שמים לארץ, בין 

עבר לעתיד. 

אני מודה לסביי ולסבותיי ע"ה, להוריי ולאחיי, שבנדיבות ובאהבה זרעו וזורעים 
עבורי סימני דרך מאירים. אני מודה על הזכות לחיות ולגדול בקרב קהילת 

המדרשה בין תלמידי חכמים, אנשי מידות וכאלו שמעזים לחיות את החיים 
הישראליים עד הסוף, באמון, באמונה ובנאמנות. ולמשה, אישי החכם והטוב, 
שסוחב ומגשים איתי את כל חלומותיי ובלבם הקמת בית ומשפחה בישראל.

  קרן אפלבאום ריף היא ילידה ותושבת ירושלים. נשואה למשה ואמא 
לנעמי ומתן. סמנכ"לית עין פרת – בית מדרש ישראלי. בעשור האחרון 

ייסדה ופיתחה את הקהילה הישראלית שצמחה על גבי תוכניות המדרשה 
ובוגריה, ובכלל כך גם את בתי המדרש המתקיימים במרכזי הקהילה, 
את מערך המתנדבים, את המועדים והתפילות הגדולות שנחגגות יחד 
בקהילה, ואת פרויקט 'עשרת ימי תודה׳. בשנתיים האחרונות עומדת 

בראש 'בית פרת הירושלמי' שמהווה בית כנסת, בית מדרש ומרכז עבודה 
ועשיה לקהילה הירושלמית.
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שמחה לוי

ר ִאיׁש ַעל  שָׂ ה ֶאל ה' ֵלאמֹר: ִיְפקֹד ה' ֱאלֵֹהי ָהרוּחֹת ְלָכל ּבָ ר מֹׁשֶ ״וְַיַדּבֵ
ר רוַּח ּבֹו  ן נוּן ִאיׁש ֲאׁשֶ ַע ּבִ ה ַקח ְלךָ ֶאת ְיהֹוׁשֻ  ָהֵעָדה... וַיֹּאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ

ְוָסַמְכּתָ ֶאת יְָדךָ ָעָליו״. )במדבר כז(

בסמיכה הראשונה בהיסטוריה היהודית, ערב הכניסה לארץ, מסתתר ויכוח עמוק. 
משה, המנהיג המוביל את העם מיציאת מצרים בנוכחות אלוקית מופגנת, רואה 

את מקומה של הרוח ב"אלוקי הרוחות" – הוא מקור הרוח והוא משיב הרוח 
בקשר שבינו לבין בני האדם, עיני משה נשואות לרוח משמים. אך, ה' אלוקי 
הרוחות, עונה למשה כמתריס: "קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו" - 

הרוח נמצאת באדם, מיני אז בריאתו בצלם אלוקים. בעולם של העלם האלוקות 
המוחשת, האמונה באפשרות קיום הרוח "בו" - באדם המנהיג ובאדם בכלל היא 

המצע לתיקון עולם ע"י צמיחת הנהגה רוחנית בעלת משמעות.

אחרי שנות דור ודורות של עיסוק הכרחי ומבורך בבניין החומר של עם ישראל 
השב לארצו, הגיע עת הזמיר וקול התור)ה( נשמע בארצנו. צמאון גדול לרוח 

ניכר מכל עבר. צמאון לרוחות שונות, מגוונות וסותרות שכולן מבקשות להחיות 
עצמות יבשות. מעיינות הרוח היהודיים והכלליים, הישנים והחדשים כולם 

נצרכים לעת הזאת.

ואני הקטן, הושפעתי רבות מישרות ראייתו של סבא שמחה, על שמו אני נקרא. 
גדלתי בבית הורי למעבדה של סובלנות והכלה של שונות. למדתי במוסדות 

תורה רבים ומגוונים מכולם לקחתי עושר רב. בתוכי עובדו הדברים לתורה 
אותנטית משלי שמשתוקקת להיגלות. אני נושא תפילה שאדע להמשיך 

ולהגביר את השבת הרוח במעגלי ההשפעה בתוככי היהדות המתחדשת במדינת 
ישראל הריבונית.

  שמחה לוי הוא חבר בצוות המוביל את תחום הדעת תרבות יהודית-
ישראלית במשרד החינוך, פעיל בתחום הרוח ומלמד בקהילת שדה-יעקב. 

בעבר ראש הישיבה תיכונית שדה יעקב, מנהל חינוכי במכינת קשת 
יהודה, מחנך ומלמד במסגרות חינוך ממלכתיות וממלכתיות-דתיות. בוגר 

תכניות גוונים ומנהיגות-חינוכית במכון מנדל ובעל תואר ראשון בחינוך 
ותואר שני במחשבת ישראל ומדרש. נשוי לנילי, אב לשישה ילדים וסב 

ל-13 נכדים. 
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יפוּ  ַרע ְוִהּטִ ְך ַהזָּ מֹׁשֵ ּקֵֹצר ְודֵֹרְך ֲעָנִבים ּבְ ִאים ְנֻאם ה' ְוִנּגַׁש חֹוֵרׁש ּבַ ִהּנֵה יִָמים ּבָ
ָרֵאל וָּבנוּ  י ִישְׂ בוּת ַעּמִ י ֶאת ׁשְ ְבּתִ ְתמֹוַגְגָנה: ְוׁשַ ָבעֹות ּתִ ֶהָהִרים ָעִסיס ְוָכל ַהּגְ

ִריֶהם:  תוּ ֶאת יֵיָנם ְוָעשׂוּ ַגנֹּות ְוָאְכלוּ ֶאת ּפְ בוּ ְוָנְטעוּ ְכָרִמים ְוׁשָ ּמֹות ְויָׁשָ ָעִרים ְנׁשַ
י ָלֶהם ָאַמר  ר ָנַתּתִ ים ַעל ַאְדָמָתם ְולֹא ִיּנְָתׁשוּ עֹוד ֵמַעל ַאְדָמָתם ֲאׁשֶ  וְּנַטְעּתִ

ה' ֱאלֶֹהיָך:

עמוס ט, יג-טו

הנה ימים באים ואנשים יאבדו את הטעם שבבריחה ומסכות תוסרנה 
ותהיה הודאה על האמת. אמונות ודעות השקפות עולם תושלכנה ואנשים 
יודו בטעויות ויאמצו אמונות חדשות פתוחות למשא ומתן. כל הממסדים 

והמנגנונים הידועים יתפרקו וייעלמו וסדרי ממשל משוכללים פתוחים למשא 
 ומתן יקומו תחתיהם. 

הנה ימים באים.

הנה ימים באים ותוסרנה משלטונן המפלגות בישראל ותהיה השתחררות 
גדולה מאזיקיהן וכבליהן ויהיה חופש למחשבה ודרור להבנה וחירות לידיעה 

 ופדות לשאלה ועצמאות לעצמיות. 
הנה ימים באים.

הנה ימים באים ותרבה תחושת ההדדיות בין אנשים שתעלה מעומק ההגדרות 
העצמיות של היחידים מתוך הייחודיות של האחד וההזדהות עם הייחודיות 
של הזולת. תהיה הכרה כללית שכל בני האדם עלי אדמות שווים ושונים. 

כל אחד וטביעת האצבע שלו. ויהיה לזה כבוד חדש. אנשים יודו איש לאחיו 
 על היותם הם. זאת תהיה אחווה חדשה שתוליד שמחה גדולה – 

הנה ימים באים. הנה ימים באים.

מאיר אריאל
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ַער ַתח ָלנוּ ַשׁ  ְפּ
ַער  ְבֵּעת ְנִעיַלת ַשׁ

י ָפָנה יֹום ִכּ

ֲעֵרי אֶֹרְך רוַּח ַתח ָלנוּ ׁשַ  ּפְ
ֵעת ִהְתעֹוְררוּת ָהרוּח  ּבְ

ת ַאֶחֶרת י ֵאין ָלנוּ מֹוֶרׁשֶ ּכִ

ֲעֵרי ַאֲחָוה ַתח ָלנוּ ׁשַ  ּפְ
ֵעת ִנְפָרִדים ִאיׁש ֵמַעל ָאִחיו  ּבְ

ּ ים ַאִחים ֲאַנְחנו י ֲאָנׁשִ  ּכִ

שֹׂוָרה ֲעֵרי ּבְ ַתח ָלנוּ ׁשַ  ּפְ
ְתמוָּרה ֵעת ָרצֹון ּבִ  ּבְ

יַע ַהיֹּום י ִהּגִ ּכִ

בוָּרה ֲעֵרי ּגְ ַתח ָלנוּ ׁשַ  ּפְ
ֵעת ַלַהט וְּסָעָרה  ּבְ

י ֵעת ְלעֹוְרָרּה ּכִ

ֲעֵרי ַהּלֵב ַתח ָלנוּ ׁשַ  ּפְ
ֵעת ְנִעיַלת ַהּלֵב  ּבְ

ֵעי  א ּבָ י ָעְלָמא ִליּבָ ּכִ

ָבה וְּגבוָּרה ֲעֵרי ַהְקׁשָ ַתח ָלנוּ ׁשַ  ּפְ
ְתָך ִמְתעֹוְרָרה ֵעת ֻאּמָ  ּבְ

י לֹא ָלנוּ ְלַאֲחָרּה  ּכִ

רֹון ֲעֵרי ִזּכָ ַתח ָלנוּ ׁשַ  ּפְ
ָּרֹון ְכָחה ְוִעו ֵעת ׁשִ  ּבְ

י לֹא נֹוַלְדנוּ ֶאְתמֹול ּכִ

ֲעֵרי ֵחרוּת  ַתח ָלנוּ ׁשַ  ּפְ
ַחד ְך ְוַהּפַ בוּת ַהחֹׁשֶ ּנְ ֵעת ִהְתּגַ  ּבְ

ֶצֶלם נוּ ִנְבֵראנוּ ּבְ ּלָ י ּכֻ ּכִ

ֲעֵרי יְָזָמה ַתח ָלנוּ ׁשַ  ּפְ
ֵעת ּכֹוחֹוֵתינוּ ַנְפִניָמה  ּבְ

ים ְלבֹוָאּה י ְמַחּכִ ּכִ

ֲעֵרי נֹוְכחוּת ַתח ָלנוּ ׁשַ  ּפְ
ׁשוּת ֵעת ְצִמיָחה ְוִהְתַחּדְ  ּבְ

א ַהיֹּום י ּבָ ּכִ

ֲעֵרי סוְֹבָלנוּת ַתח ָלנוּ ׁשַ  ּפְ
ֵעת ַהֲחָזָרה ְלַמַעְינֹות  ּבְ

י ְלֻכָלּם יֵׁש ָמקֹום ּכִ

ֲעֵרי ַסְבָלנוּת ַתח ָלנוּ ׁשַ  ּפְ
ּ ָלעו ֵעת ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהוּ ַחיִּים ּבָ  ּבְ

י נֹוַעְדנוּ ִלְחיֹות יַַחד ּכִ

ֲעֵרי ֵעינִַים ַתח ָלנוּ ׁשַ  ּפְ
וַּלִים ִמים ֵמַהּשׁ ֵעת ִמְתַעּלְ  ּבְ

י  י ָעַצְמנוּ ּדַ ּכִ

ְרִטיקוָּלִריּוּת  ֲעֵרי ּפַ ַתח ָלנוּ ׁשַ ּפְ
בוֵּתנוּ ְלקֹוְמִמיּוּת ֵעת ׁשְ  ְואוִּניֶבְרָסִליּוּת ּבְ

עֹוָלְמָך וְּבׁשֹונוּת ְקנוּ ּבְ י ָחׁשַ ּכִ

ָלה ְוַאֲהָבה ֲעֵרי ַקּבָ ַתח ָלנוּ ׁשַ  ּפְ
ּה ֵעת ָזִכינוּ ּבָ  ּבְ
י ֵאין ְלעֹוְזָבּה ּכִ

ֲעֵרי ְקִהּלָה, ַתח ָלנוּ ׁשַ  ּפְ
ִדידוּת ְוִנּכוּר,  ֵעת ּבְ  ּבְ

נוּ ְזקוִּקים ְלֶחֶסד ּלָ י ּכֻ ּכִ
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ֲעֵרי רוַּח ַוֲהָלָכה ַתח ָלנוּ ׁשַ  ּפְ
ְתָך ְתָך ִמְתעֹוֶרֶרת ְלֻעּמָ ֵעת ֻאּמָ  ּבְ

ְרָחה ֲאִויר ּפָ לֹא חֹק ּכַ י רוַּח ּבְ ּכִ

ֲעֵרי ַרֲחִמים ַתח ָלנוּ ׁשַ  ּפְ
ְכָחה ֵעת ׁשִ  ּבְ

ּ ֵדנו ַאּבְ י ִהיא ּתְ ּכִ

ֵאָלה ֲעֵרי ׁשְ ַתח ָלנוּ ׁשַ  ּפְ
ִליָלה ׁשְ ֵעת ַנֲעִנים ּבִ  ּבְ

ׁשוּבֹות נֹוָאלֹות ַבְענוּ ּתְ י שָׂ ּכִ

יּוּת ִויִציָרִתיּוּת ְרׁשִ ֲעֵרי ׁשָ ַתח ָלנוּ ׁשַ  ּפְ
אוָּלה וְּפדוּת ֵעת ּגְ  ּבְ

הוּת י ֵאין ָלּה ׁשְ ּכִ

ְלָוה ֲעֵרי ׁשַ ַתח ָלנוּ ׁשַ  ּפְ
בֹוא ְסָעָרה ֵעת ּתָ  ּבְ

ַפּנֶה ֶאת ַהיֹּום י ְלעֹוָלם לֹא ּתְ ּכִ

ְקָוה ֲעֵרי ּתִ ַתח ָלנוּ ׁשַ  ּפְ
ה ֶאֶרץ ְך ְיַכּסֶ ֵעת ַהחֹׁשֶ  ּבְ

י ֵאין ָלנוּ ְרׁשוּת ְליֵאוּׁש ּכִ

ֲעֵרי ֲעָנָוה  ַתח ָלנוּ ׁשַ  ּפְ
ֶקט ֶ  ְוֵתן ָלנוּ ֶאת ַהּשׁ

ן  ּתֵ ָבה ְוַאל ּתִ ר ָלנוּ ַהְקׁשָ ַאְפׁשֵ יְּ ׁשֶ
ַבת ֵעינֵינוּ,  ִליִדיָעֵתנוּ, ּבָ

ִלְסּתֹם ָאְזֵננוּ וְּלֵהיִטיָבּה.

ָעִרים ַעְצָמם ַתח ָלנוּ ׁשְ  ּפְ
ָבר, ֶהם ּדָ ֵאין ּבָ  ׁשֶ

ם. ַבד ָעְמּדָ ִמּלְ

נוּ, ַחְדֵרי ְמתֹם ֲעֵרי ִלּבֵ ַתח ׁשַ  ּפְ
ִהין ַאַחר ְנִטיֵָּתנוּ, ִלְסּתֹם.  ְוַאל ּתָ
עֹוְרִקים ֵנס ַרּכוּת ּבָ ּכָ ּתִ ה ׁשֶ ֲעשֵׂ

ִקים  ּתָ ׁשְ נוּ, ַהּמֻ  וְּפַתח ֶאת ַחְרֻצּבֹות ִלּבֵ
ַפע עֹוָלְמָך ֶ ר ֵאֵלינוּ ִמּשׁ  ְוַהְעּתֵ

ׁשוָּטה, ַקּלָה, ֶאל ּתֹוְך ּתֹוֵכנוּ  ְזִריָמה ּפְ
ָמְתָך ֶאל ִנׁשְ

פיוט זה נכתב במשותף על-ידי חברי 
מחזור ב' של בית המדרש לרבנות 

 ישראלית, לרגל סיום הלימודים 
ולכבוד השנה החדשה שבפתח.
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content, and previously served as director of the Education Department. 
She also teaches undergraduate courses on identity at Oranim Academic 
College. An Orthodox feminist and community activist, Nira is the editor 
of Ve’hi She’amda, the first Israeli feminist haggadah, and a coauthor of 
Dorshot Tov, a feminist commentary on the Talmud, and holds a PhD 
in biology. She and her husband live in Mitzpe Netofa and have five 
children.

Rabbi Dr. Eilon Shamir was born in Kibutz Shaar Ha’Golan and currently 
lives in in the “Beit Israel” community in Gilo, Jerusalem, where he 
performs a leading role. Eilon teaches Judaism at Beit Berl College, and 
is the Ministry of Education’s pedagogical coordinator for integrative 
schools. Eilon is married to Hilli and a father of four. He studied the 
philosophy of A. D. Gordon and developed an original philosophy as 
an intellectual foundation for Jewish renewal. He is involved in many 
enterprises of Jewish renewal today, ranging from elementary school 
students to college graduates.

Rabbi Aharon Oren Shtern is a Ba’al Teshuva who learns and teaches 
Torah, and is a scholar at the Shalom Hartman Institute. His focus is on 
Talmud and Hasidism, and teaches Rabbi Nahman of Bratslav’s thought. 
He is currently studying the place of the subject and individual self 
within the religious world based on objectivity and on man as a part of 
the whole.

Rabba Sigalit Ur is a Jewish spiritual leader in the Conservative 
synagogue of Shorashim and leads Israeli Jewish observances and 
holiday celebrations for the broader community. She teaches adult 
education classes throughout the Galilee, connecting Jewish texts )from 
Torah to modern Israeli poetry( to modern dilemmas facing individuals 
and communities. Sigalit also serves as a facilitator in Encounters on the 
Israel Trail, a program of HaMidrasha at Oranim, and is an activist and 
facilitator in Jewish–Arab dialogue groups. She is a PhD candidate at 
the Department of Jewish Philosophy and Talmud at Tel Aviv University, 
where she is preparing a dissertation on dialogues between Jews and 
gentiles in ancient rabbinic literature.
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Rabba Michal Hartman is the Vice Principal for Gender and Social 
Action at the Shalom Hartman Institute’s Girl’s High School and lecturer 
in the fields of Talmud, Jewish Philosophy and Gender. She has a BA 
in Jewish Philosophy and Biology from the Hebrew University, and an 
MA in Gender Studies from Bar Ilan University. She was a Sergeant in 
the IDF Education Corps, where she worked with soldiers from Israel’s 
most challenged and underprivileged populations. She is a graduate of 
the Lindenbaum Advanced Talmud Academy and the Shalom Hartman 
Institute’s Beit Midrash program in Talmud and Jewish Philosophy. 
She is currently pursuing her PhD in Political Science at the Hebrew 
University. Michal is mother to Mia and Sophia.

Rabbi Dr. James Jacobson-Maisels is the founder and spiritual director 
of Or HaLev: A Center for Jewish Spirituality and Meditation, and is the 
co-founder and Rosh Yeshivah of Nefesh: The Contemplative Yeshiva. He 
has taught Jewish spiritual practices, mysticism and spirituality at Haifa 
University, The Pardes Institute of Jewish Studies, Yeshivat Hadar, and 
around the world. He strives to teach and to live Judaism as a spiritual 
discipline.

Rabbi Itamar Lapid is a leader of the Jewish Israeli renewal movement, 
a spiritual guide in the community of Shimshit, a sought-after lecturer 
in Jewish identity programming for young adults, and a cofounder of 
Midreshet Natur, a collaborative beit midrash with religious and secular 
participants. He is a cofounder and teacher in Madrassa/Midrasha, which 
pursues Arab–Jewish coexistence in the Galilee through education. 
Itamar previously served as a senior faculty member at HaMidrasha, 
where he taught for 17 years.

Rabbi Simcha Levy is a member of the staff that leads the field of 
Jewish-Israeli culture at the Ministry of Education, is active in the field 
of humanities, and teaches in the Sde Ya’akov community. Simcha 
is the former Rosh Yeshiva of Sde Ya’akov High School, Educational 
Director of the Keshet Yehuda College, and educator in state and state-
religious educational frameworks. He is an alumnus of Gvanim and the 
Educational Leadership program of the Mandel Foundation, and holds 
a BA in Education and an MA in Jewish Thought and Midrash. He is 
married to Nili, and has six children and thirteen grandchildren.
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Rabbi Elkana Cherlow is married to Maya and a father of eight children. 
He has been living in Yeruham for more than 20 years and is a graduate 
of the local hesder yeshiva. He holds an M.Ed. in Bible from Herzog 
Academic College. Elkana is a teacher, lecturer, and facilitator in a wide 
range of educational institutions throughout the South. He is a member 
of groups that promote interreligious discourse in the Negev, as well 
as other groups that are working towards repairing rifts within Israeli 
society.

Rabbanit Dr. Esther Fisher is the head of the Religious Kibbutz 
Movement’s Midreshet Ein HaNatziv, where she graduated as a proud 
alumna of its first class. She holds a BA and MA in Talmud from the 
Hebrew University and a PhD in gender studies from Bar-Ilan University. 
Esther founded and was a facilitator at Nigun Nashim, a beit midrash of 
the Elga Stulman Institute of HaMidrasha at Oranim where women of 
all backgrounds and traditions engage with Judaism and gender. Esther 
lives in Kibbutz Merav on Mount Gilboa. She and her husband, Benny, 
have five children and one grandchild.

Rabba Chaya Gilboa holds a BA in Jewish Philosophy and History from 
Ben Gurion University, and an MA in Public Policy from the Hebrew 
University of Jerusalem. She was a founding director of the Hevruta 
Gap-Year Program at the Shalom Hartman Institute for the past four 
years. She has worked and taught across Israel, Europe, Russia and 
the United States. She was a Scholar in Residence at Paideia – The 
European Institute for Jewish Studies in Sweden, where she founded a 
track for European Jewish educators. Today she is the director of Jewish 
Education at the Leichtag Foundation in San Diego. Chaya is married to 
Marik and a mother to Micha’el and Avshalom.

Rabbi Tzvi Graetz serves as Rabbi in Kehilat Hod Ve Hadar, Kfar 
Saba. Before that he served as the executive director of Masorti Olami 
and MERCAZ Olami. Graetz is a graduate of the Hebrew University of 
Jerusalem with a B.A. in both Talmud and political science, as well as a 
M.A. in non-profit administration. He received his rabbinical ordination 
in 2003 from the Schechter Institute. He has served as a member of the 
Executive of the World Zionist Organization, and of the board of JNF 
Israel, advancing the interests of religious pluralism worldwide. He is 
married to the author Dr. Shirley Graetz. They have three children and 
live in Jerusalem.
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Cohort Members 
Beit Midrash for Israeli Rabbis

Rabba Keren Apfelbaum-Riff is a Jerusalem resident since birth and 
is married to Moshe and mother to Naomi and Matan. She is Associate 
Director of Beit Midrash Yisraeli - Ein Prat, otherwise known as “The 
Midrasha”, and leads the organization's strategic development and 
growth. Over the past decade Keren has established and cultivated the 
pluralistic and vibrant young adult community of thousands of alumni 
of Ein Prat's programs and their peers, along with its volunteer cadre, 
Batei Midrasha and community centers. She has also established rituals 
and prayers within the network and its annual national 'Ten Days of 
Gratitude' campaign. During the last two years Keren has presided over 
Beit Prat Jerusalem, which serves as a synagogue, Beit Midrash, and 
shared work space for the Jerusalem network.

Rabba Dotan Arieli is the director of Nigun Nashim at the Elga Stulman 
Institute for Judaism and Gender of HaMidrasha at Oranim and the 
head of Leshma, a HaMidrasha educational program that promotes 
gender equality in pre-army programs and beyond. She is a group 
facilitator in Jewish and gender identity workshops and teaches in 
programs sponsored by Israel’s Joint Council of Pre-military Academies, 
the education system, and women’s organizations, and officiates at 
egalitarian Jewish lifecycle ceremonies. Dotan holds an MA in Jewish 
thought and midrash and is mother to Alma and Be’eri. She lives in 
Kibbutz Sha’ar Ha’amakim, where she serves as a spiritual leader.

Rabba Dr. Orit Avnery is a research fellow at the Shalom Hartman 
Institute, and she is the Dean of Students and a lecturer in Bible at 
Shalem College. Orit holds both bachelor’s and master’s degrees from 
the Hebrew University of Jerusalem. She received her Ph.D. in Bible 
Studies at Bar-Ilan University. Orit taught Bible studies at Pelech High 
Scool for girls, Midreshet Lindenbaum, and Matan Women’s Institute for 
Jewish Studies. Her book “Liminal Women: Belonging and Otherness in 
the Books of Ruth and Esther” was published by the Shalom Hartman 
Institute and Keter Press in 2015. Orit is married with five children.
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This dream also is a spiritual and moral challenge to continue dreaming. 
“When the Lord brought back those returning to Zion,” wrote the 
psalmist, “we were like dreamers” )Psalms 126:1(. But dreamers though 
we were, the Hebrew word hayinu is not limited to the past. It also 
speaks to continuous hope and promise: we returned, we dreamed, 
but we dreamed so that we could keep on dreaming, in order to create 
a living, creative Judaism. A Judaism that seeks life, hope, justice, and 
righteousness. A Judaism knowledgeable and novel that formulates and 
renders decisions boldly, attentively, and through dialogue. A Judaism 
relevant and welcoming that produces different kinds of communities, 
impacts on the minds of the people and society, and draws inspiration 
from a broad array of sources, based on the unique personalities of the 
members of those communities. A Judaism that draws on the troubles 
of individuals, different groups, and sovereign Israel in our time; on 
today’s social, ethical, national, and global challenges in all areas of life; 
on ancient traditions, new ideas, and dreams left us by our predecessors; 
and on the dream of returning to Zion and gathering in all the exiles as a 
testament to the idea of a global human family.

We do not approach this task alone. The psalm concludes with the 
words “He shall come home with joy, bearing his sheaves.” Just as the 
psalmist witnessing the realization of his dream recalls the sheaves 
of Joseph, the first dreamer, as if in recognition of the fact that there 
were dreamers who came before, we express gratitude to all the great 
dreamers and all those who have carried the sheaves. Among them are 
our teachers and friends who paved the way, as well as our colleagues 
and alumni. We share an astonishment that the dream is materializing, 
but also an understanding that the task is not ours to complete, 
because there are parts of society that still are missing or unheard, and 
congregations, communities and individuals still to be reunited among 
the disparate tribes of Israel.

Shai Agnon writes of Elul in his Days of Awe that “the heavens were pure, 
and the earth was tranquil; all the roads were clean, and a new spirit 
was fluttering through the expanse of the world.” On the cusp of the new 
year, our wish is that this new spirit give us many years of energy and 
accomplishment, and imbue us with the ancient Jewish courage to walk 
untrodden paths that are thousands of years old, paths that tell an old 
story yet to be told.

Shraga Bar-on, Shay Zarchi, Dani Segal, and Tamar Elad-Appelbaum
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"As for having … the same dream twice, it means that the matter has 
been determined by God, and that God will soon carry it out."  
)Genesis 41:32(

Rabbi Yochanan said: Three kinds of dreams come true: dreams that a 
person has in the morning, dreams that a person’s friend has about him, 
and dreams that are interpreted in a dream. There is a view that the 
same goes for a dream that one has twice, as it is written: “As for having … 
the same dream twice …" )Brachot 55b(

Dear Friends,

The first graduates of the Beit Midrash for Israeli Rabbis are already 
making their mark on the world, and now, the second class of 
candidates for ordination are on the verge of joining them in 
transforming our vision into reality. It is a privilege to come together this 
evening to celebrate the candidates’ completion of two years of studies 
whose goal is to help create an Israeli Jewish rabbinate, a dream that 
aspires to answer a 2,000-year-old question.

Rabbi Yochanan’s profound words teach us how serious and sensitive 
one must be to play a role in carrying forward the dream of Zion. If the 
dream is to endure, it must be clear and truthful like a dream of the 
morning, dreamt not in the heart’s nighttime musings, but in the clarity 
of a new day. It must be a dream that others can share and love, like a 
dream that a person dreamed about his friend out of companionship 
and camaraderie. It must seek out its own interpretation and fulfilment, 
like a dream interpreted within a dream. Finally, it must be dreamt 
not as one solitary dream, but as an ever-fresh testament to itself, 
confirming its own significance by offering forth newly revealed visions 
and interpretations.

All of these things came true with our second class. Together, you strove 
to illuminate the dream and proclaim an interpretation that speaks to 
this society and country. Together, you came to realize that this dream 
consists of many dreams, that all those dreams are mutually dependent. 
Together, you dreamed anew about an Israeli rabbinate, a dream that 
echoed the first dream, but this time encompassing the presence of each 
and every one of you and the presence of the group as a whole.

Greetings from the Program Directors
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tasks facing the Jewish people and the State of Israel, and with regard 
to our duty to advance our people and the world. When HaMidrasha at 
Oranim and SHI go together, our hope shines bright!

I give you my blessing, dear newly ordained rabbis and rabbas, at this 
bittersweet moment of new beginnings. We invested in you and we are 
with you always, and know that you are the right leaders to take these 
daunting tasks upon yourselves. You have already proven yourselves and 
still yet, we look forward to seeing your greatest works. 

Mazel Tov!!! 
Moti Zeira 
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Letter from Dr. Moti Zeira 
CEO, HaMidrasha at Oranim

Before night falls - come, oh come all! 
A unified stubborn effort, awake  
With a thousand arms. Is it impossible to roll  
The stone from the mouth of the well? 

Rachel Bluwstein, “ Here on Earth”, Tel Aviv, 1927

On one of the most difficult days of World War II, Yitzhak Sade, the 
Commander of the Palmah, wrote: “Listen, O youth! Someone, somewhere, 
holds our lives in the balance. The scales go up and down, down and up. 
On one scale are the Holocaust, the revival of Israel, the war for Israel. On 
the second scale are the intrigues of commerce and politics. And these 
intrigues are very heavy.” This, as we know well, is our fate in this beautiful 
and troubled parcel of land nowadays: Ups and downs, Holocaust and 
revival, politics and intrigue.

But here is the continuation of Yitzhak Sade’s words: “Remember, O 
youth! When the time comes, throw yourself onto the scale, boldly and 
courageously. That will tip the scales. It will change the balance.” Where is 
the person who will heed Sade’s call? Who will throw themselves onto the 
scales of the Jewish and Israeli existence in which we live? The prevailing 
mood where we are, as it says in Bereshit, “there is no man to till the soil.” 

But no! When we established the Beit Midrash for Israeli Rabbis, we 
refused to accept this feeling of impotence. It was a profound, determined, 
stubborn refusal that was sometimes at odds with a “realistic” view of 
things. We have the leaders and personnel, the battlefield is heating 
up, and there is a tremendous need. And so here we stand, with a 
profound connection to Zionism, pioneering, Jewish sources, and with 
determination not to give up on our land, people, and culture—for we 
have no other land or people, or Torah!

We have the great privilege of walking together, arm in arm, heart to heart, 
with the Shalom Hartman Institute, and especially with its head, Rabbi Dr. 
Donniel Hartman. We could not have asked for better and truer partners 
than our colleagues at SHI, who see eye-to-eye with us with regard to the 
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My blessing to you is that may this sacred task fill your life and 
consume you day and night. A life so consumed is a life worth living.  
A life so consumed has the potential to be a blessing for Am Yisrael 
and the world. 

Be a blessing. 
With much love, hope and respect
Donniel Hartman
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Letter from Rabbi Dr. Donniel Hartman 
President, Shalom Hartman Institute

Dear Friends,

It is with a profound sense of excitement and hope that I welcome you 
into the rank of Rabbi in Israel. The task before you is the same as that 
facing every Rabbi over the generations - how to enable more Jews 
to love their Judaism and be committed to it, and how to ensure that 
Judaism is in fact worthy of their love and commitment. 

Our job is to be both our traditions interpreters and its teachers. It is 
the job of the rabbi to shape a Judaism for 21st century life, a Judaism 
which takes the best of our tradition together with what humanity has 
come to know, and forge a Judaism which a force for inspiration, good, 
kindness and justice. It is then our responsibility to bring this Torah to 
every corner of our society, wherever our people may be - physically, 
spiritually and intellectually. It is for us to empower communities and 
individuals to engage with Torah and to build meaningful identities in 
relationship with it. 

As graduates of the Beit Midrash for Israeli Rabbis, a unique 
partnership between the Shalom Hartman Institute and HaMidrasha 
at Oranim, you have a particular responsibility. Israel today is in deep 
need for a Judaism which inspires, but also for a Judaism which heals. 
A Judaism which can serve as a new shared language for all Jews, 
but which also encourages and enables individuals to find their own 
path in accordance with their beliefs and conscience. A Judaism which 
serves the community but which also respects and advocates for 
difference. A Judaism which is founded on a love of Israel, but also one 
which knows that at its core is a commitment to all who are created 
in the image of God. A Judaism which works to build new foundations 
for Judaism in Israel, but which also works to build new bridges to the 
Jewish people around the world. A Judaism which teaches but which 
also knows how to listen.
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Founding Philanthropic Partners

"And together we can change the world…"

We would like to express our appreciation to each of our 
donors, without whose vision and philanthropic support this 

program would never have been possible. 

Vicki and William Abrams

Michelle Friedman MD and Benjamin Belfer

Alisa and Dan Doctoroff

Murray Goldman

Caroline and Brian Lurie

Diane and Howard Wohl

Aviv 
Foundation
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Founding Institutions

HaMidrasha at Oranim promotes Jewish Israeli spiritual life based on 
shared Jewish and Zionist roots. Through education for all ages, spiritual 
community development, and leadership training, we are building a 
society of Israelis who feel at home in their Judaism, incorporate it in their 
individual and collective identities, and have a sense of shared destiny and 
mutual responsibility.

The Shalom Hartman Institute (SHI) is one of the leading centers of 
Jewish thought and education, serving Israel and world Jewry. Our 
mission is to strengthen Jewish peoplehood, identity and pluralism and 
ensure that Judaism is a compelling force for good in the 21st century. 

The Shalom Hartman Institute - HaMidrasha at Oranim synergy has 
profoundly positive implications for the prolific 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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Beit Midrash 
for Israeli Rabbis
Ordination Ceremony

Second Cohort
September 5, 2018 · Jerusalem

Yehoshua ben Perachya would say: 
Make for yourself a Rabbi, 

and Acquire for yourself a Friend, 
and Judge everyone Favorably.

 )Pirkei Avot 1:6(


