ע"ש מישאל בן זאב יהודה הלוי הורוביץ

תורה שמגיעה
עד אליך
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מנהיגות
בשעת משבר
שותפים יקרים
השנה האחרונה היתה מבחינתנו
שנת נבילה-ופריחה כאחד.
כחלק ממהפכות העולמיות
שמגפת הקורונה גרמה – גם
בית מדרשנו עבר תקופה לא קלה.
תוכניות רבות שובשו ,סדרים התבטלו,
והסגרים הקשו .האתגר הגדול חייב אותנו
לגלות מנהיגות וגמישות כאחד .ברוך ה' ,למרות
הקושי – זכינו גם לצמוח בתחומים שונים ומגוונים.
כמו רבים – גם אנו הסבנו את מרבית הפעילות
התורנית והרוחנית שלנו דרך ה"זום" .הקשיים ההלכתיים
והרוחניים שבאו בעקבות המגפה הכריחו אותנו לפעול באופן
מקורי כדי שיהודים יוכלו לקבל כלים לקיים את ההלכה היהודית
ולחיות חיים יהודיים בצל הסגרים ואיסור ההתקהלות .רבני בית
המדרש עברו הכשרות מיוחדות לפעילות דרך האינטרנט כך שזכינו לייצר
שיעורים ו"חברותות" שפתחו שערי בית המדרש לציבורים חדשים .כוחה של
תורת ישראל כעוגן רוחני העומד ממעל לכל שעת משבר – התגלה לעינינו במלא
הדרו.
ברוך ה' גם כיום ,אחרי מבצע החיסונים המבורך שמדינת ישראל זכתה להוביל והפעילות
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שחזרה ברובה המוחלט לבית המדרש – אנחנו עדיין נהנים מיתרונות של הפלטפורמות הטכנולוגיות.
בהזדמנות זו אנו רוצים להודות לכל השותפים שנותנים יד ומסייעים לנו בטוב עין ובמאמצים גדולים.
זכות תורת ארץ ישראל תעמוד להם ,ויתברכו ממקור הברכות ,ברוחניות ובגשמיות.
זה המקום להודות גם לגופים הציבוריים
המסייעים לפעילויות ולמיזמים מטעם בית המדרש.
למועצה הדתית רעננה ,בראשות מר אריה פרידמן נ"י -
על הקשב ושיתוף הפעולה המשמעותי שלו עם בית המדרש .התמדת שיתוף
הפעולה הזו חשובה לנו מאד .ישא חן וחסד בעיני אלוקים ואדם.
תרבות יהודית – מינהל קהילה בעיריית רעננה ובפרט לעומד בראש
המינהל סגן ראש העיר מר חיים גולדמן נ"י – שתמיד פנוי בלב שלם
ונפש חפצה לתת יד וכתף לפעילויות משמעותיות בעיר .ישא ברכה
והצלחה בכל מעשה ידיו.
נודה לה' על העבר ונתפלל על העתיד ,שיסיר מגיפה מתוכנו,
ונזכה להרבות תורת חיים ותורת אמת ,מתוך
אהבת עם ישראל וארץ ישראל.

הרב בנימין טבדי
ראש בית מדרש "לשמה" רעננה
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בית מדרש זום
בעקבות מגבלות הקורונה הועברה
מרבית פעילות בית המדרש
לפלטפורמות דיגיטליות  .הרבנים
שמרו על סדרי הלימוד החיוניים
על מנת לשמור על כשירותם כמוסרי
תורה.
שמנו למטרה לחזור לבית המדרש ולקיים
פעילות פרונטאלית בכל פעם שהתאפשר ולצד
זה יצרנו מסגרת שתאפשר שמירה על הסדרים בשעות
הסגרים .הלמידה התקיימה בבתים לצד עוגנים ששמרו
על הקצב והלכידות באמצעות סיוע טלפוני ומפגשי זום על ידי
בחינות בעל פה על החומר הנלמד.
על אף ההוראה לא לבא בקרבה עם הציבור
בית המדרש העמיד אמצעים דיגיטליים על מנת למנף את הממשק והחיבור
עם חברי הקהילות שכללו מענה הלכתי ,ימי עיון ,שיעורים וכו'.
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ליווי והעמקה בתפקיד הרב בזמן משבר >>

ג

הגברת נוכחות רבנית על מנת לייצר שיייכות קהילתית גם כשהקהילה מפוצלת בין מניינים
תמיכה אישית לחברי קהילה

ג

מערך יסוע בנושאים יהודיים לכלל תושבי העיר
דאגה שהתורה תמישך להוות חלק ממשי מחיי הקהילה ותגיע לכל אחד באופן אישי

%

קשר טפלוני אישי קבוע עם בודדים בקהילה ואנשים שזיהינו שנכון לייצר אתם קשר על בסיס יומי

Ψ

הקמת מערך מלענה הלכתי זמין בקבוצות ווטסאפ
הכשרות רבנים להעברה אופטימאלית של השיעורים והמסרים במדיה מבחינה פדגוגית וטכנית.

זכינו להיבנות מהאתגר שהציבה בפנינו הקורונה ללמוד להתנסות לרכוש כלים ולהטמיע התנהלות טובה בקרב
רבני בית המדרש .הקהילות השונות נהנות וכך גם משתתפים נוספים מחוץ לקהילות ולעיר שזוכים להנות מהתורה
שיוצאת מבית המדרש.
גם כעת חלק מחבורות הלימוד ממשיכות בזום על מנת לאפשר המשך השתתפות של אנשים מחוץ לרעננה שכבר
תפסו להם מקום קבע בשיעורים .בנוסף כל שיעורי בית המדרש עולים לרשת וחלקם אף משודרים בלייב מקביל
למפגש פרונטאלי.
לצד שיעורי רבני בית המדרש הוספנו בשנה זו תכנים של רבנים מבתי מדרש נוספים על מנת להעשיר את הלמידה של
קהל בית המדרש .הפקנו בשיתוף גופים עירוניים

6

פרוייקטים
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יפה שעה אחת
בית מדרש וירטואלי פעיל כל השבוע ע"י רבני בית המדרש
בית המדרש הוירטואלי היווה תחליף ממשי לפעילות בית המדרש
לפני הקורונה ובמסגרתו לימדו הרבנים את כל שיעוריהם
הקבועים בקהילות בתוספת שיעורי בוקר וערב קצרים על
מנת לחזק את הקשר עם הקהילות .בנוסף קיימו הרבנים
שיעורי העשרה פתוחים לציבור הרחב שזכו ל 5000 -צפיות+
 2000לייב בשנה
"בערב הפסח תש"פ למדנו עם הרב הראל רביב מסכת הוריות  ,ע"מ לסיים מסכת
בערב הפסח  ,הימים היו ימי שיא הקורונה ואי אפשר היה ללמוד אלא בזום הלימוד היה
חוויתי ( לימוד של אבא ובן יחד בשיעור גמרא ) ומקיף  ,בית המדרש והרב הראל נענו
לבקשתנו ונוסד שיעור קבוע במסכת ברכות  ,כך זוכים אנו לקבוע עיתים לתורה בשעות
הערב לאחר יום עבודה עמוס" ( אריאל )
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חברותא
פרוייקט יחודי להנגשת 'חברותא' עם תחילת
הסגר השני .הרבנים הביאו את ה'אני
מאמין' שלהם אל הצופה והציעו
לו להצטרף ללימוד משותף
הפרוייקט נחל הצלחה
והצטרפו כעשר
חברותות שעודן
פעילות
שמצאו
את
מקומן
בבית
המדרש.
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שני ניש
מתוך הבנה לתפקיד ולעול על ציבור הנשים בימי הקורונה הוחלט על
פרוייקט לימוד תורה לנשים בשיתוף ארגון אמונה .הפרוייקט התקיים
בלייב תחת ההגבלות מתוך הבנה לצורך במפגש ממשי ומחיה .במפגשים
הועברו שיעורים על ידי הרב והרבנית טבדי בשילוב מרצים אורחים וערב
ניגוני סליחות (בהשתתפות כ 100 -נשים) .השיעורים לוו בהתרוממות
רוח ולדברי המשתתפות נתנו כח גדול להמשיך עם הראש למעלה אל עבר
הסגרים הבאים.
"הרב בני העביר שיעור נהדר על מהות התשובה ורעייתו ,יעל ,הכווינה את כולנו לתפילת
ראש השנה בכוונה ובאמונה".
"הערב הזה היה בדיוק בשבילי נשימה טובה של רוח ואמונה נשית".
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כוזרי לצעירות
שיעור מרתק של הרב נתנאל וייל שהחל
בעקבות פרוייקט החברותא וממשיך
באדיקות ,חבורת לומדות צעירות
מתמידה בלימוד הספר
שהוא יסוד האמונה

"וואי
מדהימים כל
פעם יוצאת עם
יותר ידע וחיזוק של
האמונה" (הילה)
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פרשה בZOOG
סדרת מפגשים חודשיים להעצמת הקשר הזוגי תוך לימוד תורה
ע"י רבנים אורחים בליווי והפקה של חברי בית המדרש
(סה"כ השתתפו  500איש)
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רבנות לבעלי בתים
קבוצה חדשה של כ 10 -צעירים עובדים שלקחה על עצמה לימוד
למבחני הרבנות עם הרב יואל ביסראור חבר ותיק בבית המדרש.
"בתור יהודי שנמצא ברוב שעות היום בעולם המעשה ,חיפשתי קבוצת
לימוד שבועית שמצד אחד תאפשר לי לקבוע עיתים לתורה במסגרת
הזמנים הצפופה שלי ומצד שני תיהיה מסגרת עם לימוד איכותי
וכמותי אני שמח בבחירה שעשיתי .הלימוד בקבוצה הקנה
לי כלים בלימוד ההלכה שלא היו לי לפני כן .נכרת המחשבה
וההכנה של הרב ביסראור לקראת כל מפגש.
שמח מאוד שבית המדרש "לשמה"
הפך להיות עוגן של תורה
בלו''ז השבועי שלי".
(אופיר)
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מבצע שופר
בית המדרש זיהה מבעוד מועד את הצורך בתוקעי שופר רבים עקב הגבלות הקורונה
והחל בפרסום ימי הכשרה ולימוד לפרוייקט חבר מנהל קהילה בעיריית רעננה .בית
המדרש ריכז את חברי הקהילות השונות .לאחר רישום ומיפוי צרכים ,נערכו הכשרות
לכל המעוניין להיות בעל תוקע בחג .התוכנית נחלה הצלחה רבה והוכשרו כ200-
תוקעים חדשים לטובת מנייני הרחוב .לאור ההצלחה בית המדרש אף הוזמן ע"י
עיריות נוספות וכן שודרה הכשרה מסכמת באתר כיפה באינטרנט בצפיה של
 3200איש
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מבצע סוכות
בכל שנה חברי בית המדרש הינם אוזן קשבת ומענה הלכתי בשאלות כשרות הסוכה
וארבעת המינים .אולם השנה עקב הימצאותם בארץ של רבים שאינם מורגלים בכך
כמות השאלות עלתה ובית המדרש יצא ב"מבצע סוכה" – רבני בית המדרש עברו בין
הבתים וסייעו לכל דורש בבדיקת כשרות הסוכה.
כמו כן הופעלה קבוצת וואטסאפ זמנית בה נשלחו תמונות רבות וניתן מענה לאלפי
פניות בנושאי החג.
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חידון הלכות פסח
על מנת לעודד את לימוד התורה וליקר את לומדיו בקרב בני הנוער יצא בית המדרש
לחידון הלכות פסח במהלכו למדו הנבחנים את הלכות הפסח מתוך ה'משנה ברורה'
עם הערות 'איש מצליח' .הלימוד חיבר את הלומדים לפסיקת הלכה למגוון העדות
בעם ישראל מתוך אחדות וחיבור .חברי בית המדרש היו זמינים לשאלות שעלו
תוך כדי הלימוד והיוו כתובת לסיוע לצעירים הלומדים.
לאחר המבחנים מקדימים וסינון קפדני עלו לשלב הגמר מי
שהוכיחו ידיעות גבוהות .שלב הגמר התקיים בהפקת מנהל
קהילה בעיריה ובנוכחות ראש העיר וסגנו שאף בחנו את
הלומדים והשתאו מידיעותיהם .חבר השופטים שכלל
רבני קהילות נבחרים מהעיר העניק את הדירוג .
בחידון השתתפו  40בני נוער והוא זכה ל700
צופים שזכו ללמוד מהמתמודדים
גם את ההלכה וגם את הדבקות
בלימוד התורה.
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בית מדרש חמישי בערב

חדש!!!
כעת עם שוך הקורונה ובמטרה להכניס את לימוד התורה
ללו"ז של הציבור פתחנו בפרוייקט בית מדרש פתוח.
בימי חמישי ,כל חברי בית המדרש נשארים
בשעות הערב ומזמינים את תושבי העיר
ללימוד משותף .עד כה התקיימו מספר
ערבים בהשתתפות עשרות מבוגרים
ובני נוער.
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ימי עיון בזום
כחלק מהצורך לתת מענה מקומי לימי עיון לקראת החגים ומתוך רצון להעשיר את
ציבור לומדי בית המדרש ולחשוף את פעילותו לתושבים נוספים בעיר
קיימנו ימי עיון מקוונים ביום השואה ובתענית
אסתר ימי העיון התקיימו
בהשתתפות
דמויות ציבוריות
והשתתפו בהם
כ 100-איש
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קבוצות הווצאפ Ψ
קבוצות הווטאסאפ הושנות קמו עקב דרישת השטח בעקבות משבר הקורונה.

Ψ

קורן אורה
קבוצה לקבלת
עדכונים ושיעורי
תורה לחיזוק בתקופת
הקורונה

Ψ

בית הוראה 'לשמה'
קבוצה לשאילת שאלות
בהלכה .הקבוצה פעילה
בשעות 8:00-22:30
ומאפשרת העלאת שאלות
וקבלת מענה מיידי מרבני
בית המדרש .הקבוצה
מסייעת לרבנים להיות
'מעודכנים' תדיר בסוגיות
שצצות בשטח עוד בטרם
יעלו בקהילתם שלהם.
בקבוצה נשאלות כ250 -
שאלות בחודש.
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Ψ
Ψ

לשמה בית ועד לחכמים
קבוצה שהוקמה במטרה
לתת תמיכה ללימוד תורה
עצמי .בקבוצה ניתן להעלות
שאלות וקשיים שעולים תוך
כדי לימוד התורה ולקבל
מענה תוך ערבות הדדית
ותחושת 'חבורה' של לימוד.
בקבוצה נשאלות כ900 -
שאלות בחודש

Ψ

לשמה – לימודי רבנות
בית המדרש חולק מנסיונו
בתחום עם רבנים שונים בשלבי
התחלת קבלת הסמיכה שלהם
ומהווה מגדלאור לדמות הרב
הכשרתו ושאיפותיו על מנת
לתת חזון ותמונה כוללת
בהקשר הלימוד בניין הקומה
הרוחנית והקשר עם הציבור
לכל לומד למבחני הסמיכה.
הקבוצה מהווה גם הזדמנות
לרבני בית המדרש לחזור כל
העת על שלמדו תוך נתינת
מענה ברמה גבוהה ללומדים
צעירים מכל הארץ

לשמה מהר"ל

בית המדרש שם דגש מיוחד על לימודי תורת המהר"ל ורואה בתורתו 'מים קרים על נפש עייפה'
בהתמודדויות הייחודיות לדורנו .לפיכך במטרה לעודד לימודי מהר"ל ולאור הצורך הספציפי בסיוע בלימוד
זה הוקמה קבוצה לשאילת שאלות וקבלת מענה .סיוע זה מגדיל את מספר הלומדים ביודעם שגם אם
יתקשו יוכלו לקבל מענה מהיר מקצועי על מנת שיוכלו להמשיך בלימודם.
בקבוצה נשאלות כ 80 -שאלות בחודש.

20

מיזם
רבני קהילות
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הרב אריאל חכמוב

בוגר

רב קהילת 'זכור לאברהם'

הרב ענניאל אהרון

בוגר

רב קהילת נוה זמר

הרב דוד ויצמן רב קהילת 'בר יוחאי'

הרב נחמיה הלוי

בוגר

רב קהילת 'מבראשית'

הרב יואל ביסראור לשעבר רב קהילת 'ישורון'

הרב אביחי ברקוביץ' רב קהילת הצעירים "גיבור ישראל"

רב

ק
הילה

רב ק
הילה

רב

ק
הילה

רב

ק
הילה

ר

ב קהילה '

רב

ק
הילה
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הרב אלדד קרני

יפה
 שותף ב שעה אחת

חברותא

אחד על אחד עם רבני ביהמ"ד

הרב אלעד הראל

חברותא

הרב עמיר צייזן

 שותף ב

הרב נתנאל וייל

יפה
 שותף ב שעה אחת

הרב הראל רביב

יפה
שעה אחת

הרב ניר נתנזון

הרב רועי כהן

 שותף ב

אחד על אחד עם רבני ביהמ"ד

חברותא

אחד על אחד עם רבני ביהמ"ד

חברותא

אחד על אחד עם רבני ביהמ"ד

פרשה
בzoog
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התהליך
בתוך בית המדרש
קבלת הרבנים -השנה לאור משבר הקורונה לא איפשרנו לרבנים נוספים מעבר לרעננה
מתוך אחריות למשפחות .התקיימו ערבי היכרות לנשות חברי בית המדרש וכן שיחות
אישיות עם ראש בית המדרש לאיתור צרכים וסיוע בכל הנדרש בשנה מורכבת זו
בשיחות הושם דגש על אחריות השדרה הרבנית בעת הזו להיות נוכחת ולתת לציבור תמיכה
וגובה רוחני.
לצורך כך יצר בית המדרש תוכנית לימוד סדורה לכל רב עם סיוע ומבחן עמידה ביעדים על
ידי הרב טבדי אחת לחודש .כמו כן ניתנו לרבנים כלים להנעת תהליכים באמצעים וירטואליים
.1הכשרה לבניית תוכן לסרטונים קצרים בסגנונות שונים
 .2הכשרה לדיבור מול מצלמה
 .3הכשרה להעברת מפגש זום בהקשר החברתי קהילתי
 .4הכשרה להעברת תוכן בזום
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עם הפנים
קדימה >>>
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ברוך ד' שמו של בית המדרש הולך לפניו ואנו גאים על כך שמגיעות פניות הן מקהילות
בעיר והן מתלמידי חכמים המעוניינים להשתתף במיזם!
> שמנו לנו ליעד לצרף לבית המדרש  3רבנים חדשים שיהיו חלק מבית המדרש וישתלבו במסירת
התורה בעיר
> כמו כן אנו מצפים להשים  2רבנים נוספים בקהילות בעיר
> בשנה הקרובה שמנו מטרה איכותית של התמקדות בנושא הכשרת הרבנים בבית המדרש.
על מנת להציב רף גבוה ומדוייק ולתת מערכת תמיכה בתחומים מגוונים שתמקצע את הרבנים
בנושאים רלוונטיים בקהילה .ראשית בתחומי ההשקפה שמהווים אתגר גדול לאור הרוחות
הנושבות בארץ ובעולם ושנית בתחומים קהילתיים.
לצורך כך נבנתה תוכנית מקיפה בשיתוף 'איגוד רבני הקהילות' כאשר ראש בית המדרש הרב
בנימין טבדי יתן את המענה ההשקפתי ואיגוד הרבנים יתן את המענה הקהילתי אנו שמחים
שרבני בית המדרש יבואו בממשק עם רבנים נוספים ויעשירו אלה את אלה.
> מטרה נוספת היא גיבוש קהילות בית המדרש הוחלט על פגישות קבועות לגבאי הקהילות
של רבני בית המדרש ויצירת פעילויות ייחודיות לקהילות אלו באמצעות צוות בית המדרש.
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סילבוס קורס
מנהיגות >>>

27

לאור הצורך בהעמדת רבנים בצורה מקצועית שתיתן מעטפת תורנית -הלכתית לסוגיות
שהציבור עוסק בהן ביום -יום ולאור הרצון של "לומדי התורה" להגיע לממשק עם הציבור
ולהעניק להם מהידע שצברו במהלך השנים ,הקמנו קורס זה העוסק בכל הנושאים בצורה
יסודית ומקיפה ומכשיר אותם לתפקיד ההנהגה עם הכלים המנהיגותיים והכשרתם המקצועית.
הקורס בנוי מ  10מפגשים כאשר כל מפגש מחולק ל 3-יחידות:
יחידה 1
"דע מה תשיב" תשובות התורה וההלכה לסוגיות בוערות  /יועבר ע"י הרב בנימין טבדי.
יחידה 2
"שימוש תלמידי חכמים"  /בכל מפגש יתארח בתכנית ההכשרה רב – פוסק גדול שידון בצורת
הפסיקה שבתחומו.
יחידה 3
פרקטיקה מקצועית  /יועבר ע"י אנשי מקצוע -עמידה בפני קהל  ,בניית שיעורים ,מיומנויות
גישוריות ,מודלים רבניים וכו'.
 יתכנו שינויים בתוכנית
בהתאם להחלטת צוות ההיגוי

ע"ש מישאל בן זאב יהודה הלוי הורוביץ
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