 בימ״ד למנהיגות רבנית קהילתית- ביוגרפיות | מחזור א

 בישיבה הגבוהה בשדמות מחולה, למד בישיבה תיכונית כפר הרוא"ה, נולד בגבעתיים.תומר בוקובזה
 מוסמך לרבנות מטעם הרבנות. ולאחר מכן בישיבת עתניאל,לפני שירותו הצבאי כלוחם ומפקד בגולני
. משמש היום כר"מ בישיבת ההסדר בעתניאל.(הראשית לרב שכונה )יורה יורה
Tomer Bukovza was born in Givatayim, He studied in the yeshiva high school of Kfar HaRoeh and the
yeshiva in Shadmot Mehola. Following his military service as an infantry commander in Golani, Tomer
studied at the yeshiva in Otniel. He was ordained through the Chief Rabbinate as a רב שכונה. He
currently works as a Ra”m at the Otniel yeshiva.

,עציון- למד במסלול הסדר קצונה בישיבת הר, נולד וגדל בירושלים. נשוי לפאר וגר בנופי פרת,דביר בריס
 לומד בשנה. אנגליה, לאחר מכן טס עם משפחתו לשליחות בנוטינגהאם.שם השלים את לימודיו ברבנות
.האחרונה לימודי כלכלה ומשפטים באוניברסיטה העברית
Dvir Baris is married to Pe’er and lives in Nofei Prat. He was born and raised in Jerusalem,
studied at Yeshivat Har Etzion in the officers’ track, where he completed his rabbinical studies.
He and his family then served as shlichim in Nottingham, England.
 משמש כר"מ בישיבת מחניים ומלמד במדרשת לינדנבאום.שלמה וולפיש גר בתקוע עם אשתו וילדיו
 ובוגר,גוריון- תלמיד לתואר שני במחשבת ישראל באוניברסיטת בן.ובמסגרת "דרישה" בארץ ובארה"ב
. עתניאל ותקוע,חיים-ישיבות מקור
Shlomo Walfish lives in Tekoa with his wife and children. He serves as a Ra”m at the
Machanayim Yeshiva in Efrat, alongside teaching at Midreshet Lindenbaum and at Drisha in
Israel and in the U.S. He is an M.A. student in Jewish thought at Ben Gurion University in Beer
Sheva, and a graduate of the yeshivot of Mekor Chaim, Otniel, and Tekoa.
דוד ויצ'נר למד כעשר שנים בישיבת הר ברכה והשתתף בכתיבתם של כמה מכרכי הסדרה "פניני
 נסמך. באוניברסיטת שיקגוOU-JLIC  שימש יחד עם אשתו כרב קמפוס של2016-2018  בשנים."הלכה
 הוא משלים כעת את חובותיו לסמיכה של הרבנות,על ידי הרב אליעזר מלמד והרב שלמה ריסקין
 דוד הוא תלמיד מחקר לתואר שלישי במחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת, בנוסף.הראשית לישראל
 כאשר מחקרו עוסק באפשרויות תיאולוגיות חדשות בהשראתן של התפתחויות פילוסופיות,אילן-בר
.זמננו-בנות
David Wietchner studied for ten years in Yeshivat Har Bracha and participated in the writing
of several volumes of the books Peniney Halacha. In the years 2016-2018 his wife and he
served as the OU-JLIC rabbinical couple at the University of Chicago. Ordained by Rabbis
Riskin and Melamed, David is currently completing his duties for rabbinical ordination from
the Chief Rabbinate of Israel. He is also pursuing his Ph.D. in philosophy in Bar-Ilan
University, focusing on new theological options inspired by contemporary philosophy.
 הוא עובד במחלקה הפסיכיאטרית בצפת ובבתי.מרדכי זלר הינו פסיכולוג בהתמחות קלינית וחינוכית
 שימש כרב של אוניברסיטת קיימברידג' באנגליה ולאחרונה, בשנים האחרונות.ספר וגנים באזור הגלבוע

 מיסטיקה, הוא כבר שנים רבות מלמד ומעסק במיתוסים.שב ארצה עם משפחתו לקיבוץ מעלה גלבוע
. הוא מלמד בישיבת מעלה גלבוע ובצפת. וחקר חלומות,יהודית השוואתית
Mordechai Zeller is a clinical and educational psychologist in training, working in the
psychiatric ward in Tzfat and in special education schools and preschools in the Gilboa region.
Rabbi Zeller served as the Rabbi and Jewish chaplain at the University of Cambridge, recently
returning to Maaleh Gilboa with his family. For many years he has been teaching Jewish and
comparative mysticism, Hebrew mythology and dream research. He teaches at Yeshivat Maale
Gilboa and in Tzfat.
 גדל ולמד במעלה אדומים ובישיבה התיכונית נווה שמואל. נשוי למיכל ואב לידידיה יעקב,איתמר פריש
.( המשיך את לימודיו בישיבת מעלה גלבוע במסגרת ה'שילוב המיוחד' )שנתיים שירות פעיל.באפרת
.לאחר נישואיו המשיך לכולל בישיבת מחניים ושם קיבל סמיכה מהגרז"ן ומהרבנות הראשית לישראל
.כרגע לומד לקראת מבחני הדיינות בכולל 'ארץ חמדה' בירושלים
Itamar Frisch is married to Michal and is the father of Yedidya Yaakov. He was raised in
Ma’ale Adumim and in the yeshiva high school “Neve Shmuel” in Efrat. He continued his
studies at the yeshiva in Ma’ale Gilboa in the “Shiluv” track (two years of active military
service). Following his marriage he continued his studies at the yeshiva in Machanayim,
where he received ordination from R. Zalman Nechemia Goldberg and from the Chief
Rabbinate of Israel. Currently he is studying dayanut at the Eretz Hemda kollel in Jerusalem.
 בשנים, לאחר קריירה מקצועית בתחום הטיפול והעבודה סוציאלית.תומר קורינאלדי גדל בירושלים
 למד וסיים. ובעקבות שנה שבילה שם החליט לשנות ייעוד,האחרונות יד ההשגחה משכה אותו לאיטליה
לימודים לרבנות בקהילות בחו"ל בישיבת מחניים ובהמשך כיהן כסגן רב בקהילת ונציה והקים את בית
.מדרש "קומי אורי" ללימודי יהדות בדרום איטליה
Tomer Corinaldi was born in Jerusalem. After a career in the fields of social work and therapy,
providence led him to Italy, where he spent a year that led him to change paths towards a
career in rabbinical work. He completed his rabbinical studies at the Machanayim kollel for
overseas community rabbis, and then served as assistant rabbi in Venice. He is the founder of
Beit Midrash “Kumi Ori” for the study of Judaism in southern Italy.
 בוגר ישיבת מעלה גלבוע וכולל תורת. מתגורר בקיבוץ מעלה גלבוע, נשוי לתאיר ואב לשניים,יצחק קלימן
 מלמד, משגיח בישיבת מעלה גלבוע. מוסמך לרבנות ועורך חופות מטעם ארגון צהר, מחניים- יוסף
 תלמיד מחקר לתואר שני בקתדרה לחקר החסידות.חסידות ומחשבה בישיבה ובמדרשת עין הנציב
.באוניברסיטת בר אילן
Itshak Kliman is married to Ta’ir and is a father of two children. A graduate of Ma’ale Gilboa and the
“Torat Yosef” kollel in Machanayim, he now lives in the kibbutz of Ma’ale Gilboa, where he teaches
chassidut at the local yeshiva and in Midreshet Ein HaNatziv. He performs weddings on behalf of
Tzohar. He is also currently an M.A. student at the chair for Hasidism at Bar Ilan University.

 והיום לומד מלמד בישיבת מחניים ועורך ספר בהוצאת, למד בישיבת ירוחם ומחניים,אברהם אוריה קלמן
 על דרשנות פולנית, במחלקה להיסטוריה של עם ישראל, באוניברסיטה העבריתM.A.  כותב.הישיבה
.לפּלִאי
ֶ  נשוי לשלומית ואב.16-במאה ה

Avraham Oriah Kelman studied at the yeshiva in Yerucham and at Machanayim, where he
now teaches and is editing a book to be published by the yeshiva. He is writing his M.A. thesis
at Hebrew University, in the department of Jewish History, on Jewish homiletics in the
sixteenth century. He is married to Shlomit and father to Peli.
 בוגר ישיבת. ומנהל תוכן וקהילה במיזם ׳זיכרון בסלון׳,אלישב רבינוביץ מנהל את קהילת ׳יקר׳ בתל אביב
. נשוי למעיין ואב לחמש בנות. בעל תואר ראשון בחינוך ותואר שני בתלמוד,תקוע ובית מורשה
Elishav Rabinovich manages the community of “Yakar” in Tel Aviv, and is the content and
community manager of the “Zikaron BaSalon” initiative (see here). A graduate of the yeshiva
of Tekoa and of Beit Morasha, he holds a B.Ed. in education and an M.A. in Talmud. Elishav is
married to Maayan and is a father to five daughters.
, למד מספר שנים בישיבת הקיבוץ הדתי במעלה גלבוע. גר בתקוע, אב לחמישה, נשוי לרות,יונתן רוזנק
 למד רבנות.( של החטיבה12 ובצבא שירת כלוחם ומפקד בחטיבת גולני )כיום עושה מילואים כרב גדוד
, לימד בביה"ס שקד בשדה אליהו. ותואר ראשון ושני במכללת הרצוג,בישיבות מעלה גלבוע ומחניים
 שימש כמשגיח ומגיש לבגרות בבקיאות בישיבת, שנים4 שימש כסגנו של הרב אלישיב קנוהל ז"ל במשך
 כיום משמש. הודו, הוא ומשפחתו עשו שליחות בדרמסלה. וכרב בית ספר בבית הספר איתן,מקור חיים
. וכר"מ בכיתות הגיור של צה"ל,כרב בית הספר פלך בנים בירושלים
Yehonatan Rosenak is married to Ruth, the father of five, and a resident of Tekoa. He studied
for a number of years at the yeshiva in Ma’ale Gilboa, and was an infantry officer in Golani (he
now serves as a battalion rabbi in the army reserves). He studied for the rabbinate at Ma’ale
Gilboa and at Machanayim, and holds a B.Ed. and an M.Ed. from Herzog College in Alon Shvut.
He taught at “Shaked” in Sde Eliyahu, and served as the assistant to R. Elyashiv Knohl ob”m for
four years. He served as a mashgiach at the Mekor Chaim yeshiva, and as the school rabbi of
“Eitan”. He and his family served as shlichim in Dharamsala, India. He is currently the rabbi of
the “Pelech” high school for boys in Jerusalem, and teaches in the IDF’s conversion classes.
 חוקר גבריות. מתגורר בירושלים ופסיכולוג בהתמחות קלינית.חננאל רוס נשוי לסמדר ואבא לשניים
.ומיניות ומנהל עמוד הפייסבוק ״להיות גבר״
Hananel Ross is married to Smadar and is the father of two. He lives in Jerusalem and is a
clinical psychologist. He studies masculinity and sexuality and manages the facebook page
“Lehiyot Gever”.
Staff | צוות
מישאל ציון הוא מנהל תוכנית מנדל למנהיגות בתרבות יהודית וראש קהילת קלוזנר – מניין הלכתי שוויוני
, פירוש ישראלי חדש" )ידיעות אחרונות: מישאל הוא מחברם של הספרים "מגילת אסתר.בירושלים
 בוגר.( יחד עם נעם ציון2004 , הגדה ישראלית" )כתר:( בעריכת אביגדור שנאן; ושל "הלילה הזה2019
ישיבת מעלה גלבוע ובעל הסמכה לרבנות מישיבת "חובבי תורה" בניו יורק ו"בית המדרש לרבנות
.ישראלית" מייסודם של מכון הרטמן בירושלים והמדרשה באורנים
Mishael Zion is the director of the Mandel Program for Leadership in Jewish Culture and

co-founder of the Klausner Minyan in Jerusalem. He is the author of Esther: A New Israeli
Commentary and, together Noam Zion, the author of Halaila Hazeh: An Israeli Haggadah and A
Night to Remember: The Haggadah of Contemporary Voices. He is a graduate of the Ma’ale
Gilboa yeshiva and was ordained by Yeshivat Chovevei Torah Rabbinical School in New York
and the Beit Midrash for Israeli Rabbis of the Shalom Hartman Institute in partnership with
HaMidrasha in Oranim.
– אילעאי עופרן משמש כרב קבוצת יבנה וכראש מכינת "רוח השדה" ומלמד גם במכינת צהלי במת"ן
 בוגר לימודי. למד בישיבת הקיבוץ הדתי מעלה גלבוע.מכון תורני לנשים והמכללה האקדמית הרצוג
 השלים תואר שני.אילן ולימודי רבנות בבית מורשה בירושלים-פסיכולוגיה ותלמוד באוניברסיטת בר
.בפסיכולוגיה במכללה האקדמית תל אביב יפו
Ilay Ofran is the rabbi of Kvutzat Yavneh and the Rosh Mechina of the Ruach HaSadeh
mechina in Be’erot Yitzchak. He also teaches at the Tzahali mechina for women, at Matan, the
Women’s Institute for Torah Studies, and at Herzog College. He studied at the yeshiva in
Ma’ale Gilboa. He is a graduate of the departments of Psychology and Talmud at Bar Ilan
University, and of rabbinical studies at Beit Morasha in Jerusalem. He completed his M.A. in
Psychology at the Academic College of Tel Aviv-Yaffo.
.הלל מנספילד מלמד בבית המדרש חברותא ולומד לתואר שני במדעי היהדות באוניברסיטה העברית
 בעל תואר. ובישיבת חובבי תורה,מחניים- בכולל תורת יוסף, בבית מורשה,למד בעבר בישיבת עתניאל
. נשוי ליערה ואב לשלושה. ומדעי המחשב, מחשבת ישראל,ראשון בהיסטוריה של עם ישראל
Hillel Mansfield teaches at Havruta, a beit midrash at the Mount Scopus campus of Hebrew
University, where he is currently studying an M.A. in Jewish studies. He studied in various
yeshivot such as Otniel, Beit Morasha, Machanayim, and Yeshivat Chovevei Torah in New
York. He holds a B.A. in Jewish History and Jewish Thought, as well as a B.Sc. in Computer
Science. He is married to Yaara and a father of three.

