רקמ"ה בית מדרש לרבנות קהילתית מקשיבה של ישיבת חובבי תורה בישראל
בשיתוף ישיבת מהר"ת
איכותה של המנהיגות הרבנית בעם ישראל משפיעה באופן ישיר על שגשוגם של היהדות והעם היהודי .ישיבת
חובבי תורה שבניו יורק ,עוסקת מזה שנים רבות בהכשרה מקצועית של רבנים ורבניות לתפקידי הנהגה רוחניים
בעם 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 "רקמ"ה" למנהיגות רבנית קהילתית בישראל.
התכנית מיועדת למבקשים להשלים השכלה רבנית מעבר ללימודי ההלכה בתכניות ההסמכה בישיבות
ובמדרשות.
עד היום התקיימו שני מחזורים של התכנית ובהם כ 24-רבנים ,המשמשים במגוון תפקידים בקהילות ובמוסדות
תורניים .הרבנים בוגרי התכנית מתארים אותה כשלב משמעותי בהתפתחותם הרוחנית והמקצועית כרבנים.
המחזור השלישי של התכנית יכלול רבנים ורבניות ויתקיים בשיתוף עם ישיבת מהר"ת – ישיבה אורתודוקסית
לנשים ,שמזה כ 12-שנה מכשירה ומסמיכה את תלמידותיה לתפקידי הנהגה רוחנית ותורנית.

תכנית בית המדרש עומדת 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 ג׳ :שבעה חודשים :אדר א' – אב תשפ"ב .פברואר – אוגוסט  .2022התכנית תורכב מ:
●

מפגשי בית מדרש :ימי חמישי  15:00-20:00אחת לשבועיים .רוב מהמפגשים מתקיימים בירושלים,
וחלקם במקומות אחרים בהתאם לנושא המפגש ולמרצים.

●

מפגשי זום עם צוות הישיבות בארה"ב :ימי חמישי  20:00-21:30אחת לשבועיים (לסירוגין עם
המפגשים)

●

נסיעה לארה״ב בת  10ימים בחודש מרץ  ,2022כולל לימודים בבית המדרש של ישיבת חובבי תורה
וישיבת מהר"ת בניו יורק ,היכרות עם מוסדות יהדות ארה״ב ,מפגשים עם מנהיגים רבניים וחברתיים
ועם מגוון קהילות וזרמים ביהדות ארה"ב .מועד הנסיעה וקיומה תלוי בהתפתחויות במשבר הקורונה.

●

קורס ליווי רוחני בביה״ח רמב״ם במהלך קיץ .2022

השתתפות בתכנית אינה כרוכה בתשלום וכוללת מימון מלא לנסיעה ולשהות בארה״ב (למעט דמי הרשמה על
סך  ,)₪ 360עלויות הוצאת הויזה באחריות המשתתפים/ות .ההשתתפות מותנית בהתחייבות להשתתפות
מלאה במפגשים.

לפרטים נוספים :ישיבת חובבי תורה | www.yctorah.org
הרב אילעאי עופרן| | ilay.ofran@gmail.com 050-6998787

קהל היעד ודרישות סף
גברים ונשים המשמשים בתפקידים רבניים – רבנות קהילה ,רבנות בתי ספר ,רבנים צבאיים ,ר"מים ור"מיות
ועוד.
ניתן להגיש מועמדות לתכנית עד לתאריך ד' בשבט תשפ"ב .למילוי טופס המועמדות לחצו כאן:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfV9yIL33JJ0L8yqg_6LzZhYLxIWb2SEJSWx9F3hqF0wwRmQQ/viewform?usp=sf_link

סגל התכנית:
●

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

●

הרבנית יפית קליימר – מרצה לתושבע"פ והגות יהודית בבתי מדרש ברחבי הארץ ,ממובילות מכינת צהלי ומדרשת רוני
(לשעבר).

●

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

●

הרב יונה ברמן – משגיח הישיבה

לפרטים נוספים :ישיבת חובבי תורה | www.yctorah.org
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