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איכותה של המנהיגות הרבנית בעם ישראל היא קריטית לשגשוגה של
היהדות והעם היהודי .מזה עשרים שנה מכשירה ישיבת חובבי תורה
שבניו יורק עשרות תלמידים בכל שנה המשמשים כמנהיגים רבניים לכלל
ישראל.
מתוך הכרה בחשיבות חיזוק הקשר בין היהדות בישראל ובתפוצות,
ומתוך רצון לקדם את החינוך למנהיגות רבנית בישראל הקימה ישיבת
חובבי תורה את בית מדרש חובבי תורה למנהיגות רבנית ישראלית.
התכנית מיועדת למבקשים להשלים השכלה רבנית מעבר ללימודי
ההסמכה בישיבות.
המחזור הראשון של התכנית הסתיים בהצלחה בחודש אב תש"פ ,ו 12-הרבנים בוגרי התכנית מתארים אותו כמשמעותי
ביותר עבורם ,הן בצד האישי ,הן בצד הרוחני ,והן בשדה המקצועי-רבני.
בית המדרש למנהיגות רבנית עומד על שלושה דברים:
 .1פיתוח זהות רבנית ,כישורי מנהיגות רבנית ,וכלים בליווי רוחני
 .2עיסוק בשאלות התורה והזמן מפרספקטיבה רבנית קשובה
 .3העמקה בקשרי ישראל והעולם היהודי וחשיפה ליהדות צפון אמריקה
הציר המרכזי של התכנית עוסק בשלוש שאלות יסוד ,שהמציאות המודרנית המשתנה ללא הרף ,מאתגרת שוב ושוב –
מהו רב? מהי קהילה? מהו עם ישראל?
היקף התכנית :מחזור ב׳ :שבעה חודשים :טבת-אב תשפ״א ,ינואר-יולי  .2021התכנית תורכב מ:
•

מפגשי בית מדרש :ימי חמישי  16:00-21:00אחת לשבועיים .רוב מהמפגשים מתקיימים בירושלים ,וחלקם
במקומות אחרים בהתאם לנושא המפגש ולמרצים.

•

נסיעה לארה״ב בת  10ימים בחודש מאי  ,2020כולל לימודים בבית המדרש של ישיבת חובבי תורה בניו יורק,
היכרות עם מוסדות יהדות ארה״ב ,שבת בקהילה מחוץ לניו יורק אצל רב מבוגרי חובבי תורה ומפגשים עם
מנהיגים רבניים וחברתיים .מועד הנסיעה המדויק והיכולת לקיימה כמתוכנן ,תלוי כמובן בהתפתחויות
במשבר הקורונה.

•

סמינרים בישראל :סמינרים דו-יומיים בינואר ,באפריל וביולי בנושאי מנהיגות רבנית והחברה הישראלית

•

קורס ליווי רוחני בביה״ח רמב״ם ביולי 2021

השתתפות בתכנית מזכה במלגה צנועה )כ ₪ 300-למפגש( ובמימון מלא לנסיעה לארה״ב .משתתפי התכנית יידרשו
להגיש שתי עבודות במסגרת התכנית בנושא מנהיגות רבנית בישראל .בוגרי התכנית יקבלו תעודת לימודי מנהיגות
רבנית מטעם ישיבת חובבי תורה.
קהל היעד ודרישות סף
ישיבת חובבי תורה הינה ישיבה אורתודוקסית המכשירה גברים המבקשים לשרת את עם ישראל בתפקיד רבני .למחזור
השני של בית המדרש מוזמנים להגיש מועמדות גברים אשר השלימו לאחרונה את לימודי הרבנות שלהם ו/או ממלאים
תפקידים רבניים בקהילות ,ישיבות ומוסדות חינוך.
ניתן להגיש מועמדות לתכנית עד לתאריך ח׳ תשרי26.09.2020 ,
למילוי טופס המועמדות לחצו כאןhttps://forms.gle/4VXGim3BQutmPrSZA :
|

מלגה ועלויות
התכנית מעניקה מלגה בסך  800ש״ח בחודש ,וכן הוצאות נסיעה לארה״ב .עלויות של ויזה וביטוח בריאות באחריות
המשתתפים .קבלת המגלה בחודשים יולי-אוגוסט תלוייה בהשתתפות בקורס הליווי הרוחני בביה״ח רמב״ם.
סגל ומורים בתכנית:
סגל התכנית בישראל:
•

הרב אילעאי עופרן ,רב קבוצת יבנה ,פסיכולוג וראש מכינת ״רוח השדה״.

•

הרב מישאל ציון ,מראשי קהילת קלוזנר בירושלים ומנהל תכנית מנדל למנהיגות בתרבות יהודית )בוגר ישיבת
חובבי תורה(.

•

הרב מייק שולץ ,מנהל השירות לליווי רוחני בביה״ח רמב״ם ,ולשעבר רב קהילת אוהל אברהם בכרמיאל )בוגר
ישיבת חובבי תורה(.

•

הרב דב לינזר – נשיא ישיבת חובבי תורה

•

ד״ר מישל פרידמן ,ראש תכנית הליווי הרוחני ,ישיבת חובבי תורה

•

הרב יונה ברמן ,משגיח הישיבה

|

