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 ההנהלה
 

דיקן -אבי נוביס דויטשהרב   

ותכנית תורה לשמה משל"י תכנית רכזת     הרב דיאנה וילה -

כזת עבודה מעשיתר –הרב חיה רואן בקר  רוחנית משפיעה –הרב מימי פייגלסון   

ועצת אקדמית תכנית משל"יי –ד"ר גליה גלזנר חלד   

ית אשירה תהילותמנהל תכנ –יאיר כוכב  החזן  

טרית ינת שהגב' ע -רכזת אדמיניסטרטיבית   

 

   סגל המרצים
 

 ד"ר ארי אקרמן, חינוך ומחשבת ישראל

 מחשבת ישראלד"ר דרור בונדי, 

 בנוביץ, תלמוד והלכה  פרופ' משה

 הלכה ד"ר איריס בראון, 

 , תלמוד והלכה גב' שרה טובה ברודי

 אודיה גולדשימדט , תורה לשמה 

 הרב פרופ' דוד גולינקין, תלמוד והלכה 

 הרב רות גן קגן, אשירה תהילות 

 יאיר הראל, אשירה תהילות 

 דאו, רבנות -הרב ד"ר ליאון וינר

  הרב דיאנה וילה, תלמוד והלה

 ד"ר גילה וכמן, תודה לשמה 

 ד"ר נעמי כהן צטנר, אשירה תהילות 

 החזן יאיר כוכב, מיומנויות בית הכנסת

 וד הלכה, רבנותדויטש, תלמ-הרב אבי נוביס

 רני יגר, אשירה תהילות 

 הרב נעמה לויץ אפלבום, אשירה תהילות 

 הרב דוד מנחם, אשירה תהילות 

 ד"ר יהוידע עמיר, מחשבת ישראל 

 מימי פייגלסון, תלמוד, חסידות, רבנות הרב

 ד"ר אלישיב פרנקל, תלמוד

 הלכה  עו"ד שגית פרץ דרעי, 

 הרב ד"ר דוד פרנקל, מקרא

 ילות הד"ר עמליה קדם, אשירה ת

  אורי קרויזר, אשירה תהילות 

 ד"ר ג'ייסון רוגוף, תלמוד 

 צבי,  תלמוד–ד"ר אסף רוזן 
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 ניים כתות וספרים חיצו, ד"ר אדולפו רויטמן

  מקרא - פרופ' אלכסנדר רופא

 בקר, רבנות-הרב חיה רואן

 רוני איש רן, אשירה תהילות 

 פרופ' אליהו שלייפר , אשירה תהילות 

 תרבות ומנהגי יהדות אתיופיה  הרב ד"ר שרון שלום, 

 מדרש  פרופ' אביגדור שנאן,

 לי שרל פוקס, מיומנויות בית כנסת  החזנית שרה
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 ריםספריות ושירותים אח
שתי ספריות ובהן מאגר ספרי בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר עומדות לרשות התלמידים . בספריית 

בכל התחומים של מדעי היהדות עם דגש  ספרים 60,000-בירושלים יש אוסף של כ 6שוקן ברח' בלפור 

 על חסידות, קבלה, תפילה, שירה ופיוט.

ספרים במדעי היהדות  37,000-ין המנהלה, יש כבספריית מכון שכטר, הממוקמת בקומה השניה של בני

והחברה. כמו כן, הספריה מחזיקה את חומר הלימוד הדרוש לכל הקורסים הניתנים במכון שכטר. 

והיא כוללת שירותי השאלה. 18:00-:158ה' בין השעות -'בהספריה פתוחה בימים   

-ילן וכן מאגר המידע של כתביא-נמצא מאגר המידע )"פרוייקט השו"ת"( של אוניברסיטת בר הבספריי

ידי המכון לחקר התלמוד על שם שאול ליברמן.-יד של התלמוד הבבלי שפותח על  

בנוסף, דרך החיבור למלמ"ד )המרכז לשירותי מידע דיגיטליים(, ניתן לחפש באוספים המיוחדים בארץ, 

העת -תביכגון הקטלוגים של הספריות האוניברסיטאיות, רשימת הספרים המאוחדת, רשימת כ

עת עבריים. -המאוחדת, רשימת מאמרים במדעי היהדות )רמב"י(, והמפתח לכתבי  

-בבניין הכיתות קיים "בית מדרש", המיועד ללימוד בחברותא. למטרה זו נמצא במקום אוסף של כ

ספרי יסוד.  2000  

ם רשאים לקבל כרטיס קריאה לספריה הלאומית בגבעת ר בית המדרש לרבנים ע"ש שכטרתלמידי 

.של מכון שכטר למדעי היהדות לפרטים יש לפנות למזכירה האקדמית. בתעריף מוזל  

האחריות של הסטודנטים היא להחזיר ספרים מושאלים לספרייה בזמן. במקרה של ספר לא מוחזר, 

הספרייה תתן עד שלוש התראות ולאחר מכן, יש לה זכות לגבות את מחיר הספר בנוסף לקנסות הנלוות 

נטים. מאותם הסטוד  

ניתן לקבל "כרטיס סטודנט" של התאחדות הסטודנטים הארצית בחודש הראשון של שנת הלימודים. 

 הכרטיס מקנה הנחה בתחבורה ציבורית ובמופעי בידור. 
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 תיאור  -בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר 

 
בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר הוקם בשנת תשד"ם )1984( על ידי התנועה המסורתית )קונסרבטיבית( על 

מנת להכשיר מנהיגות רבנית ישראלית אשר תהיה מופת לענווה ומסירות נפש, לשיוויון וצדק חברתי ולמתן 

 משמעות רוחנית-קהילתית השואבת מעולם ההלכה והמחשבה של חז"ל בבחינת

 רבי ישמעאל אומר ]...[ הלומד על מנת לעשות מספיקין בידו ללמוד וללמד לשמור ולעשות )משנה, אבות

'(ד':ה  

מוסמכי ומוסמכות בית המדרש לרבנים פועלים לקידום ערכי התנועה המסורתית ומפעליה החינוכיים 

 :והקהילתיים בארץ בדרכים שונות

 .הנהגה של קהילות התנועה המסורתית ומפעליה השונים; תנועת הנוער נוע"ם, הלשכה לשירותי דת ועוד

 .מערכת החינוך בישראלבפר במסגרות אקדמיות והוראת יהדות והדרכת מורים ותלמידים בבתי ס

 

עובדים קהילתיים, עובדי ארגוני זכויות אזרח או כותבים , עבודה כתומכים רוחניים במערכת הבריאות 

וחוקרים במדעי היהדות, אשר פועלם מעשיר את האופקים המחשבתיים והמעשיים בארץ ברוח ערכי 

 . התנועה המסורתית

 

יהודי המעמיק במדינת רת מנהיגות שאינה רבנית, שתוכל לקדם את השיח הבית המדרש משמש להכש

 עות תכנית משל"י ואשירה תהילות.ישראל , באמצ

 של נוע"ם "שלשבית המדרש משמש מוסד ללימוד תורה במסגרת תכנית תורה לשמה, ימי לימוד לצוות 

 נטיבית ועוד., שותפות בבתי מדרש לאנשים עם מוגבלות קוגוארגונים מסורתיים אחרים

 

 בית המדרש משמש גם אכסניה ותחנה חשובה בתהליך הכשרת תלמידי רבנות קונסרבטיבית מחו"ל, 

מתוך שאיפה להפוך את ישראל למרכז רוחני של היהדות הקונסרבטיבית ושל יהדות העולם. לבית המדרש 

מרכזים אחרים בעולם: מגיעים מדי שנה תלמידים מהתנועה המסורתית מבתי מדרש לרבנים קונסרבטיבים ב

 . בבואנוס איירסשט. מאייר  ע"ש מרשל  רביניקווהסמינריו  )JTS ) בית המדרש לרבנים באמריקה
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 הכשרת רבנים 
ההשקפה שיש לשלב את בית המדרש לרבנים במסגרת רחבה יותר של תכניות אקדמיות, ולהכשיר את 

ה מיוחדת בתחומים הדרושים לתפקודי לומדיו לקבלת תואר אקדמי שני, ובו בזמן להתמקד גם בהעשר

-הלימודים בבית המדרש לרבנים ע"ש שכטר. התנועה המסורתיתתכנית רבנים, היא הקו המנחה את 

 . קונסרבטיבית מכשירה את רבניה בכל סניפיה בעולם במסגרת בתי מדרש אקדמיים מסוג זה

ננים של הדת היהודית. לימוד הכשרה זו תואמת את החשיבות הרבה שאנו מייחסים ללימוד טקסטים מכו

המקורות נעשה מנקודות מבט שונות: מנקודת מבט היסטורית, מנקודת מבט פילוסופית ומנקודת מבט 

אינה נאמנה אישית, המדגישה את משמעות הטקסטים לימינו. אנו סבורים שגישה 'תמימה' לטקסט, 

שת אמת לצד הנכונות לקבל עול כים את תלמידנו לדרי, אנו מחנלחובתו של המאמין להיות דורש אמת

 מלכות שמיים..

במערכת הלימודים של בית המדרש ע"ש שכטר אנו מדגישים את תרומתן של דיסציפלינות חילוניות 

רה, מודרניות )פסיכולוגיה, אנתרופולוגיה ואמנויות( כדי להעשיר את המסר והעשייה הרבנית בימינו. כל מו

מעות הנושא הנלמד ועל השלכותיו האישיות. בדומה לבתי מדרש בדרכו/בדרכה, מקדיש זמן לדיון על מש

אקדמיים אחרים בעולם, לומדים תלמידי הרבנות בבית המדרש ע"ש שכטר יחד עם אנשים/נשים אחרים, 

המכשירים עצמם לקבלת תארים מתקדמים במדעי היהדות. אנו מאמינים, הן מטעמים דמוקרטיים והן 

חיצת כלומר גם במ -עתים להילמד גם "בשוק" )מועד קטן דף ט"ז ע"א(מטעמים יהודיים, שתורה צריכה ל

 .אנשים שאינם מייעדים עצמם למנהיגות רוחנית ובאים משדרות העם השונות

רואים לנגד עיניהם כמטרה ראשונה את  , המורים המלמדים בבית המדרש  והעוסקים בהכשרת רבנים

מדים לחשוב עליהם ולפרשם ברוחם, תוך גיבוש הענקת הכלים הנחוצים להבנת טקסטים, והכשרת הלו

מבליטים חלקם ונסרבטיבית, ההולמת את אישיות התלמיד. ק-תפיסת עולם ודרך חיים דתית מסורתית

 הרבה של  הבחשיבותההכרה במסגרת השיעורים את השקפת עולמם האישית, משום 

 ית. מסירת והקניית כלים פרשניים לתלמידים, כדי לפתח בהם עצמאות רעיונ

בודת צוות, וכל מורה/רב במוסד, לרבנים היא ע-המדרש-עבודת המורים/הרבנים המלווים את בית

--והדיקן/ית בכללם, מציג/ה זווית ראייה ייחודית במסגרת מגוון הפרשנויות לגישה המסורתית

 . קונסרבטיבית לדת ולתרבות היהודית

 

 קונסרבטיבית -יהדות מסורתית
עה דתית המחויבת לרוח ההלכה תוך התמודדות לעומק עם המשמעות התנועה המסורתית היא תנו

המכנה המשותף לכל התופעות הפרושות תחת מניפת  והמורכבות של ערכי החירות והשוויון בעת החדשה.

( 'היהדות המסורתית' או 'היהדות הקונסרבטיבית' )הגות, פסקי הלכה, מחקרים, קהילות, תנועת נוער ועוד

כוחות מנוגדים של שימור ושינוי ההלכה והמסורת מתוך שאיפה מתמדת לקדש שם הוא התהליך המשלב 

 שמים בתוככי החברה המודרנית. 

 

דרך זו יוצרת תנועה, המשלבת באופן פעיל את שני הכיוונים, כשמעת לעת היא נוטה לכיוון המתאים 

מסקנות  ,ת שונותלאותו מקרה וזמן, כפי שהוא מתגבש בדיאלוג מתמיד ומתוך גישה סובלנית לדעו

  .ההתמודדות המורכבת הזו משתנות מרב אחד לחברו ומאדם אחד לרעהו
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היהדות המסורתית גורסת כי ניתן באמצעות אמונה דתית פתוחה, , להשפיע על עם ישראל ועל תושבי 

מדינת ישראל, ולהביאם לידי חשיבה ואורח חיים מוסרי ורוחני המשקף את 'דרך האמצע' היהודית, בין 

 רנות לבין חדשנות.  שמ

                            

 רבנות מסורתית במדינת ישראל
עם פרוס המאה העשרים ואחת מוצאת עצמה החברה הישראלית, למרות, ואולי בשל צמיחתה הכלכלית 

 פעם. תופעות -המואצת, במבוכה רוחנית ומוסרית עצומה, כשאוכלוסייתה מפוצלת ומרובדת יותר מאי

 . דתי מחד גיסא, ובריקנות קיומית רוחנית מאידך גיסאה--ידי ביטוי באתוס המשיחיאלה באות ל

אנו מאמינים כי הרבנות המסורתית, המסורה ליצירתן של קהילות ומפעלים חינוכיים ורוחניים, יכולה 

לשמש מנוף חשוב בשינוי התודעה הציבורית הישראלית ובהפיכתה אחראית כלפי האומה ורגישה כלפי 

 . , המשלב מסורת וחידוש.חשיבה חיוביבמסלול דרך זו עשויה להוביל את החברה הישראלית  הפרט.

יכולתם של רבנים מסורתיים להתמודד עם הניכור הרווח בחברה הישראלית נובעת מתפיסתם את 

מתייחסת למגוון התופעות האנושיות והתרבותיות היהודיות, מציבה גבולות ומקרבת כהמסורת היהודית 

יש  כמנהיגי העתידהזו לרבנים , ומחברת בין יחידים, משפחות, קהילות ועמים. להנחלת התודעה לבבות

 אפוא, ערך תרבותי, מוסרי ולאומי גם יחד. 

 
 

 הזיקה למכון שכטר למדעי היהדות
מנהיגי היהדות הקונסרבטיבית העולמית, ביניהם הנגיד הרב פרופ'  סברו וסובריםמזה דורות אחדים 

הרב פרופ' יצחק שורש ומייסדי התנועה המסורתית בארץ, שהקמתו של )בדימוס( הנגיד , "ל גרשון כהן ז

בית מדרש לרבנים  במדינת ישראל, הצמוד למכון המעניק תארים אקדמיים, עשוי להעניק תנופה עצומה 

 ונסרבטיבית במדינת ישראל ולחיי הדת והרוח שלה. ק-ליהדות המסורתית

 

- ווסדו של היעשרה לה-אמריקאי, שהביא בסוף המאה התשע-יון היהודיאמונה זו מבוססת על הניס

 Jewish Theological Seminary of America בית המדרש התיאולוגי היהודי של אמריקה, בקיצור JTS.  

הוא המוסד שלמעשה בנה את התנועה הקונסרבטיבית בארה"ב ואת מעגלי ההשפעה שלה, -JTS ה

 והרבנים שיצאו מקרבו. באמצעות תלמידיו, המחנכים 

והוא שנתן את ההסמכה לבוגריו.  TSJ -שנים רבות פעל מכון שכטר בירושלים כשלוחה הישראלית של ה

 הכירה המועצה להשכלה גבוהה )המל"ג( במכון שכטר כמוסד אקדמי ישראלי ועצמאי,  2003בשנת 

 והסמיכה אותו להעניק תואר שני במדעי היהדות.

 

דות, ככל מוסד אקדמי מוכר, מחויב לקיים בתוכו חופש אקדמי. בהתאם לרוח זו מכון שכטר למדעי היה

בכך הוא  משקף את החזון . נמצא בסגל המרצים שלו מורים בעלי מגוון רחב של השקפות עולם בענייני דת

הרוחני של הוגי התנועה המסורתית, של חיפוש האמת בכל הכלים האפשריים, תוך הקשבה למכלול עולם 

היהודי הפלורליסטי של ימינו עם התמקצעות בשיטות מחקר אקדמיות. קבלת ההסמכה לרבנות  המחשבה

  מותנית בקבלת תואר שני.
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 תכנית הלימודים להסמכה
 
 

 ההסמכהתכנית א. תנאי הקבלה ל

ייבים חלוצי, המחו -אנו מחפשים מועמדים ומועמדות בעלי כושר מנהיגות ונכונות לקחת חלק במפעל רוחני
 מידות ומזדהים עם עקרונות היהדות המסורתית.  לטוהר ה

 הדבר בא לידי ביטוי באורחות חיים ובהוויה הרוחנית והמוסרית הכללית כמפורט להלן:

א. אהבת עם ישראל, תורתו ותרבותו, המשכיות והתחדשות המסורת היהודית על סמך לימוד והבנת רוח  
אנו מצפים מתלמידינו  ות בתנועה המסורתית.ההלכה ומורשת ישראל על פי הגישות המגוונות הקיימ

ללמוד תורה ותרבות עברית לשמה ולשם הכשרתם המקצועית תוך הסתייעות בשיטות מגונות , השיטה 
 .האקדמית, הלימוד הישיבתי , ועוד

על הלומדים בבית המדרש לרבנים ע"ש שכטר  "הטוב כי לא כלו רחמיך": אמונה באל ובעולם טוב יותר. ב.
, כל אחד במקום מגוריו, לקהילה המכבדת את מסגרת ההלכה המסורתית ולהתחייב לתפילה להשתייך

 לתלמידי רבנות. יומית ולעשיית חסד. השתתפות במניין בבית המדרש בתפילות שחרית ומנחה היא חובה

מוקרטית המהווה מרכז רוחני ופוליטי לעם היהודי בישראל ד -מדינת ישראל היא מדינה יהודיתג. 
. תלמידינו מחוייבים מוסרית להמשיך ולחיות במדינת ישראל ולשרת בתפקידים שיאושרו על וצותובתפ

 , אלא אם כן הם ישרתו את עם ישראלבית המדרש לפחות שלש שנים לאחר הסמכתם ולהפיץ תורה ברבים
  .בתפוצות

 
 תלמידינו נדרשים לשמור שבת ומועדי ישראל כהוראת וועד ההלכה בישראל.ד. 

בק בעוני בחברה היהודית והאנושית, השאיפה לצמצום הפער בין עניים ועשירים והגבלת תרבות המאה. 
אנו מצפים מכל לומדי קהילת בית המדרש לרבנים לעשיית חסד  הצריכה הם ערכים יהודיים מרכזיים.

 וצדקה ולאורח חיים צנוע. 

ת דווקא בעיצומם של פולמוסים סובלנות וערבות הדדית בקרב העם היהודי בישראל ובתפוצות חיוניו. 
בעם ישראל ישנן דעות והשקפות שונות. אנו שואפים להעניק במה  דתיים ופוליטיים בדורנו כבכל דור.

 למגוון רחב מאד של דעות בדרך מסודרת ומאוזנת.

בנוסף לנכונות להתחייב לאורח חיים ולקהילה מסורתיים כנזכר לעיל הרינו דורשים מן המועמדים לבית 
 רש לרבנים לעמוד בתנאים האקדמיים והמקצועיים הבאים:המד

 שירות צבאי או לאומי )אם היה ביכולתם/ן(. .א

 ב. תואר שני מאוניברסיטה מוכרת.

 ג. נסיון בעבודה חינוכית, קהילתית, טיפולית ו/או מנהלית.

 ד. רמת עברית ראוייה ומתאימה.

 ה. הכרות עם מפעלי התנועה המסורתית בישראל. 
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 להסמכה תכנית קבלה לו יוןשלבי מ
 

 ראיון מיון ראשוני עם הדיקן.  -שלב א' 
 

 מילוי טפסים והמצאת תעודות ומסמכים רלוונטיים.  -שלב ב' 
 

 ראיון קבלה בפני ועדה.  -שלב ג' 
 

    אוגוסט.  -תהליך המיון מתנהל בחודשים ינואר
 

        כל סטודנט המתראיין בפני ועדת קבלה יקבל תשובה בכתב.
 

להסמכה לרבנות יידרשו לחתום על חוזה ויהיו זכאים לבקש מלגת מחייה תכנית סטודנטים המתקבלים ל
בהתאם לאמור בחוזה. סטודנטים שלא למדו בתכנית משל"י  אשר להם  תואר שני ממוסד אקדמי אחר 

להם מלגת המוכר ע"י מכון שכטר למדעי היהדות, במידה וועדת הכספים של בית המדרש החליטה להעניק 
 תנאים המפורטים בחוזה. התאם לתנתן בסמסטר הראשון אלא תנתן רטרואקטיבית ב מלגה זו לא, מחיה

 
 הלימודים תכנית ב. עקרונות 

 הלימודים תכנית מבנה 

 מבוא: 
הלימודים מבוססת על תבנית בת ארבעה תחומים, המשלבת לימוד אקדמי רוחני מעמיק של תכנית 

תוך שימת דגש על קהילתיות,  ,ותיה עם הקניית כלי פרשנות מודרניים והפנמתםהיהדות על רבדיה ומקצוע

 תמיכה רוחנית ויכולת תקשורתית גבוהה.  ,חינוך, יזמות חברתית

 

 :בנויה ממספר מרכיביםתכנית ה

 קורסים * 

 התנסויות * 

 חוויות משותפות * 

 ת אישית"( הלימודים בשם "התמחותכנית )מופיע ב בחירה אישית של הסטודנט * 

 )?! רצוי להבהיר( עבודה עצמית * 

 *  סדנאות מיוחדות בתחומים מעשיים

 תכני הלימוד מחלק באף הווי הלימודי ושותפות ב * 

 מוסדות התנועה המסורתיתהקשר עם דגש על תוך שימת  ,קשר עם "השטח" מבחינה מקצועיתקיום  * 

 השנה היהודית החיים ומעגל ית וניהול טקסי יים בתחום של תפילה, עבודה מעשרכישת כלים מקצוע * 

 טיפוח מידות אישיות הנדרשות לעבודת הרב/ה. * 

 מקורות וחוויות הלימודיםתפקיד, לאור לחיפוש משמעות אישית ומקצועית בפנאי *  מתן 

 יוםכלחברה הישראלית וההכשרה הלימודים תכנית *  בדיקת משמעות 

 *  עבודה עם מנטור )מנחה אישי(.

)לסטודנטים  אקדמיתהלימודים השנת את סוף סמסטר האביב )לסטודנטים ותיקים( או בקיץ לפני לקר

הלימודים שלהם בהתאם למסגרת המופיעה תכנית הסטודנטים יישבו עם הדיקן לבנות את חדשים( 

 ., המשמש כיו"ר המועצה האקדמית טעונה אישור בכתב של הדיקןתכנית למטה.  כל 

 

 דתי/ת על הלומד/ת  -חה שכדי להפוך למנהיג/ה רוחני/ת תכנית הלימודים מני
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 לרכוש בסיס איתן של ידע במקורות מכוננים בדת שהוא עתיד להיות אחד ממנהיגיה;  (א)

 להכיר את ההתפתחות ההיסטורית של היהדות, ואת תולדות העם היהודי. (ב)

 להכיר לעומק את הפרשנות המסורתית ואת ההגות הדתית העתיקה והמודרנית;  (ג)

לפתח מיומנויות מקצועיות הדרושות למילוי תפקיד ההנהגה הדתית בעת החדשה )באלה נכללים,  ד()

בין השאר, הנחיית תפילות, שימוש במוסיקה ובאמנויות לפיתוח הקהילה הדתית, מתן ייעוץ וכישורי 

 ניהול וחינוך(. 

המסורת לצרכי לרכוש כלי פרשנות המאפשרים לבנות תפיסת עולם שיש בה כדי לתרגם את )ה( 

 היומיום בשטח.

 כדי ליישם זאת אנו מחלקים את תכנית הלימודים לארבעה תחומים: 

 (30%לימודי תלמוד והלכה ) )א(

 מהיקף הלימודים(;  30%לימודי פרשנות המקרא ותיאולוגיה ); )ב(

ספר  מתן הכשרה רבנית מעשית, הכוללת עבודה מעשית מודרכת בקהילות התנועה המסורתית, בבתי )ג(

 (; 30%ובבתי חולים  ולימוד כישורי בית הכנסת ) 

 (; 10%לימוד היסטוריה של עם ישראל ) (ד)

 

זו נתון לשינויים, על פי החלטת תכנית היקף כל אחד מהתחומים ומבחר הקורסים הניתנים במסגרת 

ת המועצה האקדמית של בית המדרש לרבנים. המועצה האקדמית היא הגוף האקדמי העליון של בי

המדרש. מועצה זו מורכבת ממורים, פרופסורים בעלי שם, נציג/ה כנסת הרבנים בישראל, נציג ועד המנהל 

 של בית המדרש ונציג הסטודנטים. הדיקן משמש כיו"ר של המועצה האקדמית. 

 

 חברתי שבבסיס התוכנית–ינוכי ח–הרציונאל התיאולוגי 

חברתי -תיאולוגי-ולל התייחסות לרציונאל החינוכיכ ,הלימודיםתכנית להלן תיאור ארבעת התחומים של 

  שלהם:

 

 כישת בסיס איתן של ידע במקורות המכוננים האלה של היהדות. ר . לימוד תלמוד והלכה . א

ההחלטה להקדיש לתחום  . הלימוד, כולל זמן הכנה בסדרים שעותמהווים את עיקר תלמוד והלכה  ילימוד

שפרשנות חז"ל לחוק המקראי, כפי שהיא באה לידי ביטוי בתלמודים זה מספר שעות גדול, נובעת מההכרה 

ומכך שספרות זו היוותה את הבסיס העיקרי  ובהלכה, היא המעצבת את אורחות החיים של העם היהודי

טיבית, אשר רואה ונסרבק-כרעה חינוכית זו אופיינית ליהדות המסורתיתה  ללימוד היהודי לאורך הדורות.

המעשי  מיהיומיובסיס את הרוח ההלכה היהודית אשר רואה ב, והבית מדרשיתרת מסועצמה כממשיכת ה

 מהיקף הלימודים( 30% זה מהווה כלימוד תחום ) של ההוויה הדתית היהודית.

 

 . לימוד פרשנות המקרא ותיאולוגיה . ב

 הפרשנות המסורתית וההגות היהודית לתולדותיה. עםלעומק היכרות 

 ת התורה בימי הביניים, ביקורת המקרא, קבלה, פילוסופיה יהודית, תיאולוגיהלימוד מדרשי אגדה, פרשנו

 ועוד.

כפי שהתפרשה על ידי חז"ל, היא הטקסט המכונן של המסורת היהודית. טקסט זה  ,התורה שבכתב

החל  -התפרש לאורך ההיסטוריה היהודית בעבר וממשיך להתפרש גם בהווה בדרכים מגוונות ביותר 
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הלכתית -]הערה: יש לחדד את ההבדל בין סעיף א' העוסק בפרשנות תלמודית וההלכהממדרשי האגדה 

, דרך פרשנות המקרא המסורתית, הקבלה והפילוסופיה היהודית לבין סעיף זה, העוסק בפרשנות רעיונית?[

וכלה במחשבה הציונית ובהגות יהודית  לדורותיה, ביקורת המקרא, הספרות העברית המודרנית

 .פמיניסטית

הללו של התורה, הנביאים והכתובים, את  ותהרב המסורתי חייב להכיר את דרכי הקריאה המגוונ

ואת המשמעויות התיאולוגיות העולות אלו הפולמוסים החיצוניים והפנימיים העולים מתוך מקורות 

 תףרב כלים הנחוצים לדרשנות ולמתן משמעות דתית עבור הקהל המשתמעניקה ל היכרות עמם מתוכם. 

תכנית מ  %30  כה מהווה זלימוד ) הוא מנהיג.  ושאות ,החינוכיות והתרבותיותפעילויות הדתיות, ב

 הלימודים(

  . בימינויתוח מיומנויות מקצועיות הנדרשות למילוי תפקיד ההנהגה של הרב פ . ג 

בראש ובראשונה להכין רבנים שייצאו לשטח תה הכשרת רבנים בבית המדרש לרבנים ע"ש שכטר מטר

 יהודים מכל עדות ישראל ולהשפיע על החברה הישראלית.   להנהיג/להדריךעית מבחינה מקצומוכנים 
מיזמים חברתיים, שדה החינוך הלא ,  קהילות ותכוללהבוגרי ביה"מ יעבדו במגוון רחב של מסגרות 

יות נויות מקצועלהגשים ייעוד הזה על הרבנים להצטייד במיומעל מנת , לווי רוחני ועוד.  פורמלי והפורמלי

 כמפורט להלן:

 כישורי תקשורת ומנהיגות:

המאפשרת להם לעבוד עם מגוון רחב של אוכלוסיות   הגבוה יתרבנים חייבים להיות בעלי יכולת תקשורת

.  הםבוכד', שהם תנאי יסוד לאמון הציבור  סובלנותבריות, יושר, הכבוד  ,כגון גבוהות ובעלי מידות אישיות

בנוסף  במשך כל שנות הלימודים בביה"מ. ותהליך של התפתחות אישית בתחומים אלל הסטודנטים יידרשו

ללמוד לדרוש ברבים, ליזום ולקחת אחריות על פרויקטים, מצופה מהסטודנטים  הרב משמש כמנהיג ולכן

  .להשתתף בוועדות של ביה"מ בנושאים מגווניםו ובשיעורים ציבוריים להביע את עצמם בפורמים

 מעשיות וקשר עם התנועה המסורתית:מיומנויות 

מעגל  אירועיב, בניית טקסים לפי מסורות נוסח מגוונותשל הובלת תפילות  מיומנויותהסטודנטים ירכשו 

 הפטרות, מנגינות למגילות ועוד.וה קריאת התורההשנה, 

 הסטודנטים יבקרו בקהילות התנועה המסורתית וישוחחו עם רבניה ופעילי התנועה.

, כמפורט בתאור יעסקו בעבודה מעשית מודרכת בקהילות, בבתי הספר, בבתי חולים ועודהסטודנטים 

 עבודה מעשית.

פעילויות  ותהלימודים.  בחישוב זה כלולתכנית מ %30 של מיומנויות מקצועיות מהווה כ)לימוד תחום זה 

 חגים(.בבשבתות ומהלך ימי לימוד רגילים, ביה"מ, בכתלי בתוך ומחוץ ל

 .  סטוריה יהודיתציר הי ד. 

כל . לימוד קשר של עם ישראל עם עמים אחרים ודתות אחרותהלימוד היסטוריה של עם ישראל כולל 

כמעט בכל קורס דגש לתקופה בה נכתב הטקסט ולהתפתחותו מבחינה היסטורית. שימת תוך  טקסט נעשה

 ההיסטוריה.  יתהייה התייחסות לכלים אינטלקטואליים השייכים לתחום לימוד

מרכזיות בתולדות עם  שלוש תקופות להכירלרבנים ע"ש שכטר חייב  בית המדרשלהסמכה של תכנית בוגר 

החדשה והמפעל הציוני.  סטודנטים שיתקבלו  תקופת חז"ל, ימי הביניים, העתוימי הבית השני –ישראל 

מקביל לכך, ההסמכה.  בתכנית מהלך לא למדו תקופות אלו יידרשו ללמוד אותן באשר להסמכה תכנית ל

שאיפה להבין את משמעותם והנסיבות ההיסטוריות שבהן נוצרו יודגשו הקורסים העוסקים בטקסטים ב

 לימינו אנו.
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 הלימודים(.תכנית מ 10)לימוד תחום זה מהווה כ% 

 

הלימודים נקבעת ונתונה לשינוי על ידי המועצה האקדמית של בית תכנית קביעת האחוזים של התחומים ב

 המדרש. 

 

 בטים ישראליים ייחודיים של התוכנית:הי

)היסטוריה ציונית( או במסעות רוחניים בציונות  בציונותהשתתפות בקורס אחד, לפחות, העוסק חובת 

 )ביוגרפיות רוחניות( או בהיבטים תיאולוגיים במחשבה הציונית. 

את  ותרשהעוסק באופן שבו השירה ו/או הספרות העברית המודרנית מפ השתתפות בקורס חובת? 

 המקורות המסורתיים של היהדות.

והתייחסות , ופיוטים עדות השונות בישראל ולימוד ניגוניםהשימת דגש על המסורות המוסיקליות של 

 .בהקשר זה מכל תפוצות ישראלרבנים ת לפסיק

חברה הישראלית אחרים ב ומוסדותבתי ספר התנועה המסורתית,  עם קהילותהיכרות עבודה מעשית: 

 בניית שותפויות לקידום סדר היום הרבניללשתף פעולה בכל הנוגע לעבודה קהילתית וותן ללמוד  שמהם ני

 ותיקון העולם.

 :התמודדות אישית ומקצועית

משמעות האישית, החינוכית והמקצועית של הלימודים בביה"מ, של התמודד עם ההסטודנטים יידרשו ל

המורים יתבקשו לייחד זמן  ,הלימודים.   לשם כךתכנית לומדים בחווים והמקורות שהם של החוויות ו

 הם תרגילים שיעזרו לסטודנטים למצוא את המשמעות והשייכות של החומר הנלמד לחייללשיחות ו

סינתזה אישית  יצורובעתיד.  המטרה היא לעזור לסטודנטים ל בהווההמקצועית  תםהאישיים ולעבוד

ם. לשם כך ובנוסף לנאמר לעיל, ייקבעו בלוח השנה הלימודיתכנית המשקפת את המפגש של הסטודנט עם 

 ליישומם. בסופו של דבר פעילויות מיוחדות שמטרתן לאפשר חשיבה אישית ומקצועית ולהביא
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  רשימת קורסים בתכנית הלימודיםג. 

להסמכה. קורסים שנלמדו במסגרת תכנית משל"י הקורסים והמטלות המהווים תנאי מוקדם להלן פירוט 

והתלמיד/ה עמד בדרישותיהם  יחשבו באופן אוטומטי לצורך קרדיט , קורסים שנלמדו  –ן שכטר מכו /

 ועדת הפעילות של המועצה האקדמית.הדיקן או במוסדות אחרים יאושרו ע"י 

 

 הלימודים: תכנית  בנייתמספר מילים על התפיסה החינוכית ב

יה פורייה בחברה הישראלית בתחומים הלימודים היא להכשיר את הסטודנטים לעשיתכנית מטרתה של 

 יהודי בבתי ספר, רבניים. חלק מהיישומים יהיו במסגרות מוכרות כגון קהילות התנועה המסורתית, חינוך

, וחלק יהיו במסגרות שטרם אותרו או אולי אפילו טרם נוצרו. כד'ו יהודית, ליווי רוחני-עשיייה חברתית

אפת לאפשר ללומד/ת להתמודד עם החומר הלימודי ברמה תפיסת העולם החינוכית של בית המדרש שו

הלימודים בנויה במטרה תכנית אישית, חינוכית ומקצועית ולחבר בינו לבין עשייה בחברה הישראלית. 

להפגיש את הסטודנטים עם מקורות היהדות הקלאסיים והמודרניים, לעודד אותם להשתתף בחוויות 

"לעשות חושבים" בצורה אישית וקבוצתית לגבי משמעות כגון: שבת יחד, ועדות תפילה ואחרות, 

המקורות והחוויות ולחשוב על מימושם הפוטנציאלי בשטח. אתגר נוסף הוא להקנות לבוגר את היכולת 

 להיות לומד עצמאי ולאשש את מחויבותו של הסטודנט להלכה המסורתית.
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 נ"ז   נ"ז 

נ"ז 8מקרא =  נ"ז 36 -תלמוד       
על טקסט קורס במקרא 
 2 מקראי כלשהו

 
 24 תלמוד עיון

פרשנות המקרא בימי 
 2 הביניים

 
 12 תלמוד בקיאות 

נ"ז 14 -הלכה   4 מקרא   

נ"ז 6 -מדרש ואגדה   2 מבוא לספרות הפוסקים )פוסקים א'(   

 2 קורס מתקדם בפוסקים )עם סדר(  2 ספרות האגדה

רשנות והפטרותפ -מדרש   2 
סטרים עם שני סימ -הלכה למעשה  

 4 סדר
פרשנות ודרשנות סימסטר 

 2 + סדר
אבן העזר סימסטר  -דיני אישות  

 2 אחד
מחשבת ופילוספיה 

נ"ז 16 -יהודית    
 

 2 שו"ת עת החדשה
מבוא למחשבת ישראל 

 2 בימי הביניים
 

 2 עוד קורס שו"ת
מבוא למחשבת ישראל 

 2 בעת החדשה
 18 -רבנות מעשית )לימוד תיאורטי(  

  נ"ז
ורס קריאת טקסט הגות ק

 2 ימי הביניים )מו"נ או זהר(
 

 2 דיבור בציבור ודרשנות

  מיומנויות בית הכנסת  2 זרמים ביהדות המודרנית
לקראת תיאולוגיה אישית 

בהדרכת מנטור -  2 
 

 2 טקסי מעגל חיים

 2 פיתוח כישורי הוראה חינוך יהודי  2 הגות בתנועה המסורתית

 2 ניהול ארגונים וגיוס כספים  4 חסידות / מוסר / קבלה

נ"ז 2 -תפילה  2 מבוא לליווי רוחני   
תפילה היבטים רעיוניים 

 2 וערכיים
 

 20 סמינר רבנות וסדנאות רבנות

נ"ז 2 -ספרות עברית    רבנות מעשית )פרקטיקה(   
ספרות או שירה עברית 

 2 מודרנית
עבודה מעשית בהוראה וליווי רוחני  

במשך שלש שניםועבודה קהילתית    

נ"ז 2 -חברה ישראלית    
התנסות במפעל קיץ של התנועה  

  המסורתית בארץ או בעולם
החברה הישראלית 

 2 המודרנית
 

  התפתחות אישית

נ"ז 8 -תע"י  סימסטרים 5 -התמחות אישית      10 
מבוא לתולדות עם ישראל 

בית שני המשנה  -
 2 והתלמוד 

 

םסימסטרי 4 -עבודה מול מנטור   8 
מבוא לתולדות עם ישראל 

 2 בעת החדשה
   

קורס אחד על תע"י בימי 
מומלץ שו"ת  -הביניים 

 2 כמקור הסטורי

   

ניתן  -תולדות הציונות 
ללמוד קורס בציונות 

במחש"י במקום 
 2 בהסטוריה
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פיתוח מיומנויות רבניות מעשיות ד. עקרונות   
 

תית לעם ד-מנהיגות רוחניתנים ע"ש שכטר היא להכשיר ההסמכה בבית המדרש לרבתכנית מטרת 
הרבנים והרבות בוגרי בית המדרש יעסקו בשטח בתפקידים קהילתיים, חינוכיים, ייעוציים  .ישראל

הלימודים העיונית נדרשים הסטודנטים להתמחות במהלך שנות תכנית וניהוליים בכל רחבי הארץ. בנוסף ל
 פיתוח מיומנויות רבניות מעשיותתכנית ה הרבנית המעשית. מטרות לימודיהם בתחומים שונים של העבוד

, אה, ניהוללהקנות היכרות עם מכלול ההיבטים של עבודת הרב בייעוץ, תמיכה, פסיקה, הורא. –הן שתיים 
 ייחודית לכל לומד ולומדת.  לפתח דרך רבניתב.  .הנהגת קהילהוהתארגנות חברתית 

 

 

 ות"פיתוח "מיומנויות רבניות מעשי

רב/ה המכהנים  תוך כדי הדרכה של ,חלק ראשון, כולל התנסות מעשיתה –תחום זה מתחלק לשניים 
בקהילות התנועה המסורתית בישראל; החלק השני כולל קורסים, סדנאות, ביקורים חד פעמיים בקהילות 

 ובאירועים מיוחדים, סיורים וימי לימוד תיאורטיים.

 ות, התנסויות, קורסים וימי לימוד ניתן למצוא דרשנות, כישורי ביתבין הנושאים המוצעים במסגרת סדנא
 הכנסת, גיוס כספים, ניהול, עבודה עם מתנדבים, טקסי מעגל חיים, כישורי הוראה ועוד. 

שעות  6-8של  בהיקףחובה על כל סטודנט להשתתף במסגרת עבודה מעשית במהלך ששה סימסטרים
עשית תיעשה בעבודה רבנית קהילתית ובכל מקרה ההתמחות שבועיות בליווי רב. מרבית העבודה המ

 תאושר מראש על ידי צוות בית המדרש.

מבחינת הייעוד האישי להשמה בשטח לאחר ההסמכה, בית המדרש מציב כיעד ראשון את העבודה כרב 
 קהילה, ותכנית ההכשרה המעשית משקפת הנחה זו.

כה הם בתחום של יזמות חברתית יהודית, חינוך תחומים נוספים המומלצים לעבודה רבנית לאחר ההסמ
חלק מהסדנאות, ההתנסויות, הקורסים וימי   לא פורמאלי, הובלת טקסים ותפילות, לווי רוחני והוראה.

הלימוד מטרתם לקדם את הסטודנטים בתחומים אלו ולהקנות להם חלק מהכלים המקצועיים הנדרשים 
יותר בתחומים אלו, או להרחיב אופקים נוספים יכולים סטודנטים המבקשים להתקדם    לתחומים אלה.

להשתמש בבחירה שניתנת להם בקורסי "התמחות אישית" ו"מנטור". תכנית ה"התמחות האישית" 
והמנטור תאושר מראש על ידי צוות בית המדרש. בית המדרש גם מאפשר מימון מסויים של עבודה עם 

המדרש מעודד סטודנטים להמשיך את הלימודים מעבר  בית  אשר בכתב.וזאת בתנאי שהדיקן מ -מנטור 
   לקורסי חובה ולקבל קרדיטציה בתחום של ייעוץ רוחני ותעודת הוראה.

תכנית העבודה המעשית נחשבת כהתנסות רב שנתית ובמהלכה הסטודנטים נדרשים להגיש דוחות 
ה "ציון" אך דורשת חודשיים  שישמשו בסיס למעקב ורפלקציה. ההתנסות בעבודה מעשית אינה מקנ

עמידה בחובות ומהווה תנאי להמשך הלימודים בבית המדרש לרבנים, והשלמת כל החובות היא תנאי 
 להסמכה.
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 שנת התמחות מעשית לתלמידי רבנות 

ה..."  " ...ְוַהֲעִמידּו תלמידים ַהְרבֵּ

מחו בעבודה רבנית מעשית סטודנטיות וסטודנטים לרבנות בבית המדרש לרבנים ע"ש שכטר בירושלים ית
קהילתית בקהילות התנועה המסורתית בישראל. תכנית ההתמחות עומדת על שתי רגליים: האחת למידה 
והתמחות בעבודה הרבנית הקהילתית באמצעות לימוד, הנחייה והובלה של שעורים, פעילות ותפילה עם 

יווי, למידה ופיתוח על ידי קשר ילדים, משפחות ומבוגרים. הרגל השנייה מאפשרת לתלמידי הרבנות ל
 אישי ועבודה צמודה עם רבה או רב מכהנים בקודש בקהילה המדוברת או קשורים בה. 

 
 מסמך זה מפרט את החזון והמטרות, יעדים ואופן הפעולה של תכנית העבודה המעשית 

 

 חזון:  .א

תית בישראל.הכשרת מנהיגות רבנית מסורתית בעלת הכרות, נסיון וכלים בעבודה רבנית קהיל  

 מטרות: .ב

  .יצירת מערך התמחות שישמש חממה לעשייה רבנית קהילתית, לימוד והתנסות בתנאים מיטביים 

 .נטיעת בטחון ואמונה ביכולת האישית לרבנות בקהילה 

 .גיבוש תפיסת "קהילת החלומות האידיאלית" עבור כל אחת ואחד מהסטודנטים 

 תמחים.יצירת מרחב לימודי שיתופי בין המתמחות והמ 

  .מתן סיוע ומענה מקצועי עבור קהילות התנועה המסורתית 

 

 יעדים:  .ג

  .תכנית התמחות אישית לכל תלמיד רבנות 

 .קיום הכשרה ברבנות מעשית לאורך שנת הלימודים 

 .ליווי וייעוץ על ידי רכזת התכנית וגורמים מקצועיים נוספים 

 .מתן דיווח חודשי של המתמחים על עבודתם 

 בתחילתה ובסופה של שנת הפעילות, של רכזת התכנית עם יו"ר קהילה ורב/ה –שנה שני מפגשים ב

מלווים.  יצירת קשר הדוק ושיתוף פעולה עם מחלקת פיתוח קהילות בתנועה המסורתית וכנסת 

 הרבנים הישראלית. 

 

 אופן פעולה .ד

ד, ד ּתֹוָרה ַעל ְמָנת ְלַלמֵּ ר, ַהּלֹומֵּ אל )ְבנֹו( אֹומֵּ ד "ַרִבי ִיְשָמעֵּ  .ַמְסִפיִקין ְבָידֹו ִלְלמֹוד ּוְלַלמֵּ

ד ִלְשמֹור ְוַלֲעׂשֹות ד ַעל ְמָנת ַלֲעׂשֹות, ַמְסִפיִקין ְבָידֹו ִלְלמֹוד ּוְלַלמֵּ  ..".ְוַהּלֹומֵּ

 )אבות, ד, ה(

 

: חובות הסטודנטים  
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 אחת חג/בשבת בקהילה וביקור בשבוע חול יום הכוללות שוטפת לפעילות מחוייב לרבנות סטודנט .1

 .סיון חודש מחצית ועד  אלול חודש ממחצית: הפעילות משך. לחודש

 ילותופע מגוונים בקהלים התנסות על בדגש השבוע באמצע קבועות משימות 2-3 תכלול הפעילות .2

 . חדשים יעד קהלי אל (reaching out)  יישוג

, תורה בריד ןמת כמו משימות 2-3-ב ויתנסה, בשבת לביקור לקהילה הסטודנט יגיע לחודש אחת .3

 . וכדומה ייחודיות תפילות הנחיית, הפטרה/בתורה קריאה, שיעורים

הדרכה והתייעצות קבועה עם רבה או רב מלווה, בהן הסטודנט יקבל משוב על עבודתו, יוכל לשתף  .4

 בלבטים ולהתייעץ, יקבל הדרכה, כלים והנחייה בעבודה רבנית בישראל.  הליווי יהיה קבוע בהיקף

 ית.של שעה שבוע

 .המלווה ה/הרב עם שהוסכמה כפי עבודה תכנית הפעילות שנת בתחילת יגיש הסטודנט .5

 . לעת מעת הערכה פגישות עמה ויקיים, התוכנית לרכזת פעילות ח"דו חודש בכל יגיש הסטודנט .6

 . מראש ויינתנו שייקבעו למועדים בהתאם, הפעילות בשנת עיון וימי בסדנאות ישתתף הסטודנט .7

 

ויבויות התכנית תזכה את הסטודנטית במלגה חודשית, החזרי הוצאות נסיעה ותמיכה עמידה בכל מח
 תקציבית בפעילויות השונות בתאום מראש, על פי החלטת רכזת התוכנית.   

 

 תפקידי רבה או רב מלווים:

 דברי תורה כעץ, שנאמר: 'עץ חיים היא למחזיקים בה'? "אמר רב נחמן בר יצחק: למה נמשלו

 ה עץ קטן מדליק את הגדול, אף תלמידי חכמים קטנים מחדדים את הגדולים.לומר לך: מ

 והיינו דאמר רבי חנינא: הרבה למדתי מרבותי, ומחברי יותר מרבותי,

 ומתלמידי יותר מכולן"

 )תענית ז', ע"א(

 רבנות בכלל, ורבנות קהילתית בפרט, דורשת ידע מצטבר, ניסיון מעשי, בשלות ופרספקטיבה. 
אימון בתוך כתלי בית המדרש נותנים מענה חלקי ונקודתי בלבד. לעומת זאת, מערכת יחסים עם למידה או 

דמות רבנית משמעותית המהווה מודל לחיקוי, משתפת בניסיון, מכוונת, חושפת עוצמות ונותנת משוב היא 
 אמצעי רב עוצמה להתפתחות אישית וצמיחה.

רחיב, לתמוך ולהעצים את הסטודנטית או הסטודנט תפקיד רבה או רב מלווים בתכנית הוא לכוון, לה
המתמחים בקהילתם, בתהליך ייחודי המבוסס על עבודה רבנית מעשית, שיחות, ליווי, ייעוץ ודוגמא 

המפתח להצלחת יחסים אלו הוא בקשר האישי ובאמון שנוצר בין הרב לסטודנט ומידת המחויבות  אישית.
מתוך חשש ששחיקת היום יום ולחצי הזמן יכריעו את של הרב המכהן להצלחת הסטודנט המתמחה. 

 הרבנים והסטודנטים, ויקשו על קיום הקשר, בפניך קווי מתאר לתכנית האידיאלית: 
 

  .בתחילת השנה, יצירת תאום ציפיות והגדרת סמכויות ותפקידי הסטודנט 

  .בכל שבוע תתקיים פגישה משותפת שתארך כשעה 

 ת השוטפת של הסטודנט בקהילה, אך גם לתת מענה לסוגיות חשוב להקדיש זמן לעיסוק בפעילו

כלליות הקשורות בהלכה למעשה, ניהול קהילה, מעגל החיים, אידיאולוגיה אישית ו/או כל נושא 

 אחר שיעלה במפגשים המשותפים. 

  במידת האפשר, תהיה זו למידה משמעותית אם הסטודנטים יצטרפו לרב/ה לניחום אבלים, ביקור

 י מעגל החיים, שיחה עם משפחה וארועים אחרים. חולים, טקס
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  חשיבות גדולה להכרות עם אנשי מפתח בקהילה ומחוצה לה, ובהתאם למחויבות לסודיות

 שיתוף בנעשה "מאחורי הקלעים" ובהתנהלות השוטפת של הקהילה.  ,ודיסקרטיות

 וני התחדשות רישות )נטוורקינג( והכרות עם רבות ורבנים אחרים מהתנועה ומחוצה לה, ארג

 יהודית, מפעלי התנועה ועוד.   

   .שני מפגשי שיחה של הרב/ה המלווה לאורך השנה  עם רכזת התוכנית 

 

זדמנות ללמידה וקבלת כלים מעשיים לרבנות איכותית:ה –ימי עיון וסדנאות   

משמעותית לאורך השנה יתקיימו ימי עיון בנושאים שונים. ימי העיון מהווים הזדמנות ייחודית ללמידה 
דרך חוויה באמצעות סדנא, השתלמות והתנסות. מתוך ההבנה כי בימינו רבנים ורבות מסורתיים זקוקים 
לכלים אופרטיביים, בנוסף לעומק רוחני, על מנת לבנות קהילה ולשמרה, הנושאים המוצעים נבחרו על 

ת הנושאים נעשתה בסיס תחושת מחסור בעקבות ניסיון קהילתי ומהצעות שהעלו הסטודנטים. בבחיר
 מחשבה משמעותית כיצד יוכלו לתרום גם לרבנים והרבות המלווים הנמצאים בעבודתם זמן רב. 

מעבר לסטודנטיות ולסטודנטים המתמחים, רבות ורבנים מלווים, ניתן להזמין להשתתפות גם יו"רים 
 ופעילים של קהילות, רבות ורבנים מסורתיים בארץ.  

 
 

נאות: דוגמאות לימי עיון וסד  

 "גזרהמ עם שותפות בניית – משאבים בפיתוח העשרה סדנת  – "רוטשילד הייתי לו 

 גיוס, לקרנות מענק בקשות לכתיבת הנחיות, ממסדיים ממקורות משאבים גיוס, העסקי

  .מפעיל שהארגון ולפרויקטים לארגון תקציבים בניית, מהקהילה משאבים

 "שיווק, פרסום לצורכי אינטרנטיים םבכלי שימוש –" קיים לא אתה, שם לא אתה אם 

 .הקהילה והרחבת

 "משימות בריבוי אתגרים עם התמודדות – "לכסף שווה זמן –   

 "מקצועית סדנא, עבודה לתכנית מחזון –" חלום לי יש  

 "מתנדבים עם עבודה -" הלב ואת הנשמה את לתת 

 "שיח - רתיתמסו וליהדות לקהילה צעירות ומשפחות ילדים חיבור– "שמחה זה ילדים 

 .עבודה ותוכניות תוצרים והצגת עמיתים

 חיים מעגל טקסי של למעשה והלכה טיפים, הדגמות 
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 מיומנויות בית הכנסת

 
להסמכה, הסטודנטים יידרשו ללמוד מיומנויות שונות ולקבל תכנית מהלך שנות הלימוד ב

 אישור על הדף שלהלן הנקרא "מטלות בתחום מיומנויות בית הכנסת" 
 

טודנט/ית: __________________שם הס  
 

 מטלות בתחום מיומנויות בית הכנסת
 המיומנות : 

 
 הוכיח/ה שליטה 

במיומנות 
 בתאריך:

 חתימת הבוחן: הערות:

    קריאת התורה .1

    . קריאת הפטרה 2

    יתשחר -. ש"ץ לחול 3

    ה מנח -. ש"ץ לחול 4

    יתערב -. ש"ץ לחול 5

    מעריב ק"ש –לשבת . ש"ץ 6

    שחרית - שבת. ש"ץ ל7

    מוסף - שבת. ש"ץ ל8

    מנחה -. ש"ץ לשבת 9

    . ש"ץ לר"ח 10

    . תקיעת שופר 11

    . קריאת מגילת אסתר 12

    . קריאת מגילת איכה 13

 . קריאת מגילת שה"ש14

 +רות + קהלת 

   

    . ש"ץ לימים נוראים 15

    . ש"ץ לשלוש רגלים16

    . גבאות 17

    . קשר של תפילין18

    . קשריה של ציציות 19

     קריאת התורה בראש השנה ויו"כ. 20

 . מעגל החיים21
 לידה

 ברית 
 בר מצווה

 חתונה 
 גירושין

 גט 
 הלוויה

 יארצייט

   

    . הלל22
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 מנטור

 תיאור מסגרת העבודה עם מנטור/ית:

 הרעיון הכללי ושלביו: 

 גדיר נושא המעניין אותו אינטלקטואלית והשייך לעבודתו המקצועית בעתיד כרב וכמחנך יהודי. סטודנט מ
)נכון להיום העבודה המקצועית של בוגרי בית המדרש הינה בדרך כלל בתחומים של רבנות קהילתית, 

ל ידי חינוך יהודי, יזמות חברתית וליווי רוחני, אך ייתכנו תחומים מקצועיים נוספים אשר יוצעו ע
 הסטודנט ושהלימוד במסגרת זו עם מנטור יקדם את העבודה של הרב בתחומים אלה(

לאחר שקיבל אישור בכתב הסטודנט יגיש הצעה לגבי תוכן הלימוד לאדם בעל כישורים וידע מתאים 
 ומבקש ממנו לשמש כמנטור שלו בהתאם לתאור התפקיד המתואר להלן. מהדיקן לפנות לאדם זה

פנות למורה מסגל המרצים של בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר או של מכון שכטר או הסטודנט יכול ל
 לאדם מבחוץ.  

תהליך בחירת האדם שישמש כמנטור, התנהלות העבודה מול המנטור ותיאור התוצר הסופי מפורטים 
 להלן לאחר הצגת הרציונאל לבניית מסגרת זו. 

ור במשך ארבעה סמסטרים במהלך התכנית סטודנט יהיה חייב ללמוד במסגרת של עבודה עם מנט
 להסמכה.

נושאי הלימוד העיקריים חייבים להיות בתחומים של תלמוד והלכה, מדרש, תיאולוגיה, תנ"ך, היסטוריה 
 וחינוך. הדיקן יכול לאשר לסטודנט חריגה מנושאים אלה מנסיבות מיוחדות. 

 

 רציונאל בניית מסגרת העבודה עם המנטור: 

לאפשר לסטודנט להגדיר נושא בעל עניין אישי ומקצועי ולגלות יוזמה בלימוד. חלק  מסגרת זו מטרתה
 מההיבטים החיוביים של המסגרת מופיעים למטה:

 

העצמת התפקיד של הסטודנט כיוון שהוא משפיע ומחליט בנוגע לחלק חשוב מההכשרה שלו  .1
 לקראת ההסמכה. 

קוגניטיבי העשוי לשרת אותו בהמשך דרכו הדרישה מהסטודנט להגדיר נושא בעל פוטנציאל רגשי ו .2
המקצועית, מאלצת אותו להשקיע מחשבה בייעוד האישי, המקצועי ובשאלה כיצד להכין את 

 עצמו להצליח בתחום זה בעתיד. 

כישורי עבודה עצמאיים הנדרשים מהסטודנט עשויים לעזור לו בהמשך דרכו המקצועית והאישית  .3
 ואף במשך חייו. 

ט עם מנטור בתדירות כזו במשך סמסטר שלם מחייב את הסטודנט להגיע לכל המפגש של הסטודנ .4
 מפגש כמוביל הדיון, על בסיס חומר שקרא וכתב לקראת כל מפגש. 

 השיחות עם המנטור יכולות לפתח כישורי תקשורת והידברות, החשובים לתפקודו של רב.  .5
 

 להלן פרטי השלבים של התהליך: 

 

 שלב הכנת ההצעה:

גיש למנטור )אחרי שקיבל אישור בכתב מהדיקן( הצעה ראשונית לגבי נושא הלימוד. הסטודנט מ .1
 המנטור עוזר לסטודנט להכין את ההצעה אשר תוגש לדיקן לאישור. 

הנושא המוגדר כולל הסבר למה נושא זה חשוב לצמיחה המקצועית ולעבודה המקצועית של  .2
ת להיבטים קוגניטיביים, חינוכיים, הסטודנט בהווה או בעתיד. בהסבר רצוי שתהיה התייחסו

קהילתיים, פסיכולוגיים ועוד. כאמור לעיל, הנושא חייב להיות בתחומים של תלמוד והלכה, 
 מדרש, תיאולוגיה, תנ"ך , היסטוריה וחינוך. 

הכנת סיליבוס כולל פירוט ותאור הטקסטים שיילמדו כחלק מלימוד מונחה זה. רצוי שהלימוד  .3
תלמוד, חינוך הלכה, מקרא,  –רי ושהטקסטים יכללו יותר מתחום אחד יהיה אינטרדיציפלינא

 מדרש, היסטוריה ועוד. 

 .מאמרים ועוד ספרים, –תיאור ספרות פרשנית  .4

 יחות עם אנשים ועוד,  שיהיו חלק מהלימוד.ש –תיאור לימוד נוסף  .5

ימודים פשרויות הכוללות עבודה בכתב, כתיבת תכנית לא –תיאור התוצר הסופי של הלימוד  .6
 וסיליבוס, הכנת הרצאה בת שעה ועוד.

 ההצעה תוגש לדיקן לאישור פורמאלי חתומה על ידי הסטודנט והמנטור.   .7
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 : שלב הלימוד בפועל
ות, למשך סמסטר שלם, כאשר רוב השעות הן שעות שעות שבועי 3-5למסגרת הלימוד יוקדשו  .8

 לימוד עצמי של הסטודנט בבית המדרש. 
 שבועות לאורך כל הסמסטר.  2-3ות עם המנטור בתדירות של אחת ל הסטודנט יקבע ישיב .9

הסטודנט יהיה אחראי להגדרת הנושא לדיון בכל מפגש עם המנטור ויגיש חומר בכתב למנטור  .10
 לפיו הוא מבקש לבנות כל פגישה. 

בודה ומפגשים, המנטור יגיש דו"ח לדיקן בו הוא מדווח על התנהלות חודשיים של ע-לאחר חודש .11
 מוד ואף מצביע על הישגים, אתגרים וקשיים, במידה והיו. הלי

תהליך זה יכלול הערכה ומשוב מול המנטור אשר יתייחס להיבטים קוגניטיביים ולדפוסי הלמידה  .12
 של הסטודנט.

 המנטור ייתן ציון של "עובר/נכשל" לעבודה של הסטודנט. .13

שב לו כמילוי מטלה מחובות הסטודנט חייב לקבל ציון "עובר" מהמנטור על מנת שהלימוד ייח .14
 התכנית להסמכה. 

 

 תאור המסגרת של התמחות אישית

קורסים סמסטריאלים. הבחירה  5להסמכה הסטודנט יידרש לבחור תכנית במהלך שלוש שנות הלימודים ב

צריכה לשקף את הרקע של הסטודנט והשאיפות המקצועיות שלו. בחירה בקורסים אלו תעשה ביחד עם 

 יבין השאר להעצים את הסטודנטים הן מעצם אפשרות הבחירה והן מהתחום הלימודהיועץ ומיועדת 

  שנבחר. מסגרת זו הינה חובה.
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 תאור הבוגר האידיאלי
 

מסלול להסמכה של ביה"מ לרבנים ע"ש שכטר.  התיאור כולל הלהלן תיאור הבוגר האידיאלי של 
אישיות, תפיסות עולם ועוד.  הרשימה מבטאת דע, יכולות, כישורים, מידות י –התייחסות למספר תחומים 

.  היא אמורה גם להזכיר שמטרת הלימודים בביה"מ איננה רק השאיפות ואיננה אמורה להיות ממצ
 יתרמו להצלחת הבוגר בעבודות בשטח.אקדמית, והיא מתייחסת למכלול המרכיבים ש

  
 

 למען תיקון עולם.. לפעול צוותם מוהאל וכמקום לקי נתמתכמקום חיובי, כ. ראיית העולם 1      
    מדרש, מקרא, להציג תפיסת עולם תיאולוגית הנתמכת בלימוד מעמיק במחשבת ישראל,  יכולת. 2

 היסטוריה, הלכה ועוד, ויש בה התייחסות משמעותית לאהבת הבריות.    
 עם כל  לעבוד נכונות, וזהותו היהודית האישיתבנוגע לדעותיו ומעשיו אדם באשר הוא על . קבלת כל 3

בניית מסגרות קהילתיות, זה המשך המשפט? לימוד מקורות ישראל, ב?? משפט לא ברור אדם     
 תפלה, חינוך ועוד.הקמת מערכי 

 . ראיית ארץ ישראל ומדינת ישראל כערכים חיוביים אשר יש לחזק ולטפח. הבנת החברה הישראלית 4
 ובהיסטוריה של החברה הישראלית.על רבדיה החברתיים, כולל התמצאות בתרבות     
  ולאור היכרות  בהתאם ללימוד ולהבנה של הבוגר/תעל פי ההלכה המסורתית  ת. מחויבות לחיי מצוו5

 .עם השיטות ההלכתיות והאידיאולוגיות בתנועה    
 היהדות לאוכלוסיות מגוונות.מקורות את . יכולת ללמד 6
 פירות המדע והאמנות את יות יהודיות, ולקחת בחשבון מזוו זמננו. יכולת להתייחס לסוגיות בנות 7

 בבניית התייחסויות האלו.    
 הרב.עבודת . אמות מידה אישיות וחוש צדק חברתי הבא לידי ביטוי בכל התחומים ובכל הרמות של 8
 בראו בצלם וראויים ליחס בהתאם.נ –הודים ולא יהודים כאחד י –. הבנה שכל בני האדם 9

 הכנסת, בבית ביל טקסים ותפילות בכל הקשור למעגל השנה היהודי וביטויו בבית להויכולת . 10
 מקומות ציבוריים.המדרש, במקום עבודה ו     
 תקשורת טובה המסייעת לשיח מתמשך עם הסובב במסגרות כגון בית הכנסת, בית הספר, יכולת . 11
 בית המדרש, מקומות עבודה, הרצאות ציבוריות ועוד.     
 ונסרבטיבית בארץ ובעולם במישור הרעיוני והארגוני כולל ק-שר חזק עם התנועה המסורתית. ק12
 מסורתית בארץ.החברות בכנסת הרבנים ובקהילה      
 רגשי של הסובבים אותו במיוחד בכל הקשור לאבלות ולמעברים טעונים ה. ערנות ורגישות למצב 13
 ואחרים. ווי רוחני במצבים אלליו ספקכולל יכולת ל ,בחיי משפחה וקהילה     
 .. יכולת לזהות אתגרים והזדמנויות ליזמות רבנית בחברה הישראלית המתחדשת14
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 ענייני אקדמיה ומשמעת –תקנון בית מדרש 

 

 תפילה
 

 הסטודנט חייב להשתתף בתפילות בבית המדרש בימים שני ורביעי. 

שונה( יהיה חייב לתרגל את המיומנויות השונות: הובלת במסגרת התפילות כל סטודנט )שאינו בשנה הרא

 תפילה , קריאה בתורה , גבאי ראשון , גבאי שני , דרשה בימי רביעי.

 

 מדיניות אקדמית 
 
 
 

רק סטודנטים בעלי תואר שני או לקראת סיומו יתקבלו לתכנית להסמכה, ובכל מקרה לא  תואר שניא. 

 מועמדים יעברו מבחן כניסה בתלמוד והלכה.יוסמך סטודנט ללא תואר שני. כמו כן ה

: התקדמות משנת לימודים אחת לזו הבאה  אחריה מותנית בהגשת כל העבודות מעבר משנה לשנהב. 

והמטלות לקורסים מן השנים הקודמות עד תחילת שנת הלימודים הבאה. עניין זה ייאכף החל משנת 

 למו במהלך שנת הלימודים תשע"ט.הלימודים תש"ע. חובות לימודים שנוצרו קודם לכן יוש

ם יינתנו על בסיס של רקע רפואי, מצוקה לרוב אישורי -אישורים לאיחור יינתנו בכתב על ידי הדיקן    

 משפחתית ושירות מילואים.

: על מנת להקל על עומס הלימודים ישתדלו חלק מהמורים של בית הספר לרבנות לבחון מבחנים בכתהג. 

 סטר ובכתה במקום מבחני בית או עבודות.את התלמידים בסוף הסמ

   שהגיש שתהווה את  לבחור באחת מן העבודות הסמינריוניות: סטודנט רשאי עבודת גמרד.         

ל כולל התייחסות אישית שהבסיס לעבודת הגמר של המסיים בתוספת חלק הגותי, יצירתי או יישומי,             

 (7)ראו פירוט בעמוד  גמר עצמאיתהסטודנט. או לחלופין לכתוב עבודת 

:  במשך שנות הלימוד תנתן לסטודנט  אפשרות לבחור בארבעה קורסים בלבד עבורם ניתן עובר/נכשלה. 

 לקבל ציון עובר/נכשל, על הלומדים ליידע את הדיקן בשעת הייעוץ על כוונתם לקבל ציון ע/נ עבור קורס

 עבודה. לא ניתן לבקש ציון ע/נ בקורסי תלמוד והלכה. מסויים. בקורסים האלו הסטודנט לא יידרש לכתוב

 פטור מקורס על בסיס לימודים קודמים יחשב לצורך ספירה זו.

ר .  אין להיעדיש להתייחס כקורס לכל דבר' בקורסים בהם יש 'סדר' ו'שיעור' ל'סדר: א. היעדרויותו.   

בלבד  ב. ניתן להיעדר עד שלוש פעמים ממנו או לאחר אליו ויש להקדיש את הזמן בו ללימודים בחברותא 

בשיעור עם סדר אפשר מכל קורס )על הסטודנט למסור הודעה מסודרת בכתב להנהלת בית המדרש(. 

.  מעבר לכך צריך להמציא אישור רפואי או מכתב המעיד על שירות ג.  שיעורים 3 -סדרים ו 3להיעדר עד 

 פעמים יש  לפנות 3יבות אחרות ו/או היעדרות מעל ל הדורשים  היעדרות מס במקרים חריגיםמילואים. ד. 

 בדוא"ל לדיקן ולבקש אישור מיוחד.  אישור יינתן בהתאם לסיבת ההיעדרות וכל עוד אין מדובר בהיעדרות

ובאישור המועצה האקדמית המלווה את בית  במקרים חריגים ביותרמן השעורים. ה.   50%שעולה על 

נעדר מן הסיבות הנ"ל השלמת החובות לקורס גם ללא נוכחות ברוב הספר לרבנות ניתן לאשר ללומד ה

 השעורים.
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למידה  : בית המדרש לרבנים יתחשב בתלמידים בעלי ליקויי למידה או בעלי קשיי ליקויי למידהז.  

 מוכחים ויאפשר התגמשות בהתאם לאבחון מקצועי המציין את טיב ההתחשבות הדרושה.  

באחד מקורסי חובה יחייב חזרה על הקורס בשנה אחרת, דבר שעלול ליצור  :  א. כשלוןציון "נכשל"ח.  

עיכוב בהסמכה. ב. כשלון ביותר משני קורסים בשנה מסוימת יביא להפסקת הלימודים בתכנית הישראלית 

 לרבנות.

מן הלימודים פעם אחת במהלך שנות  לשנת הפסקה: א. תלמידים רשאים לצאת  שנת הפסקהט. 

במקרים חריגים תאפשר הנהלת בית המדרש חידוש של שנת ההפסקה לרגל מקרים לימודיהם.  ב. 

בריאותיים או משפחתיים חריגים. ג. את הבקשה לפסק זמן מן הלימודים יש להגיש בכתב, מוקדם ככל 

האפשר אך לא יאוחר מזמן החזרה ללימודים מחופשת הפסח למזכירות בית המדרש.  ד. במהלך שנת 

הנהלת בית המדרש על תכניות החזרה ללימודים לא יאוחר ממועד תום הסמסטר  ההפסקה יש לידע את

 הראשון של שנת ההפסקה.     

שנים רצופות.  במקרים חריגים ניתן  3: משך הלימודים בתכנית הישראלית לרבנות הוא משך הלימודיםי. 

 –שנים ולא יפחת מ  6על לפנות להנהלה על מנת לקצר או להאריך את משך הזמן הזה אך באופן שלא יעלה 

שנים וזאת, ללא הפחתה בחובות האקדמיים וחובות בתכנית מיומנויות רבניות מעשיות  של התלמיד/ה.  2

 ) אא"כ ניתן אישור מיוחד של המועצה האקדמית(

  תקפים  : כל הכללים האקדמיים הכתובים בשנתון של המכון למדעי היהדות יהיו כללים אקדמייםי"א.  

 ת הלימוד בתכנית להסמכה, כולל מדיניות בנושאים אתיים ומשמעתיים. לגבי שנו

: לקראת סוף השנה הראשונה של הלימודים הן בית המדרש והן אפשרות להפסקת הלימודיםי"ב. 

הסטודנט יכולים להפסיק את ההתקשרות ביניהם כמפורט בחוזה החתום בין בית המדרש לבין כל  

 סטודנט. 

 

 הלוואה מותנתענייני מלגת קיום / 

 

 על מנת לקבל מלגת לימודים מלאה על הסטודנט להיות בלימודים במשך כלל השעות שהוסכם עם הדיקן.

 (  8:30-18:15שעות בשבוע ) לא כולל שעות התפילה(  )ימים א,ב,ד  30כלל השעות לכתחילה הוא כ 

רש אא"כ נתקבל אישור המלגה היא על לימודים שנעשים במסגרת לימודי הרבנות )לכתחילה בבית המד

 ע"י הדיקן( ואינה חלה על לימודים קודמים.

להורים לילדים צעירים , חד הוריים, ומי שמצבו המשפחתי דורש התאמה , תבנה תכנית לימודים 

 מותאמת , והגדרת שעות הנוכחות למלגה תעודכן בהתאם.

ם לאורך שלוש שנים בהיקף שעות אקדמיות , כך שלימודי 172על מנת להבהיר, כלל קורסי החובה הם 

 הימים המתואר לעיל מאפשרים ללמוד את כלל הקורסים ועוד מספר קטן של קורסים נוספים.

 

תלמיד הזכאי להכרה בלימודים קודמים )בוגר משל"י , קדם רבנות , תורה לשמה , או תכנית לימודים 

מומלץ כי ילמד תכנים וחומרים שאושרה במוסד אחר ( יכול להשלים את חובות הרבנות בפחות שעות , אך 

מעבר למינימום הנדרש לפי יכולת המערכת וצרכיו/רצונותיו . מכל מקום על מנת לקבל מלגת קיום מלאה 

 בשבוע( 29.25עליו ללמוד בהיקף מלא.  ) כלומר 

 בחנה בין חובות הנדרשות להסמכה לבין החובות הנדרשות על מנת לקבל מלגה מלאה.קיימת הכלומר 
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תלמיד שלא יעמוד בחובות הנוכחות בקורס , או לא יגיש את המטלות בקורס , או ייכשל במטלת הסיום 

שעות הלימוד בקורס הנלקח במקום קורס שזיכה במלגה , לא יהיה  עבור .יצטרך להשלים קורס זה 

 . נוספות התלמיד זכאי למלגה , וכדי להגיע למלגה מלאה יצטרך ללמוד שעות

 

מימי הלימוד או שעות הלימוד תגרע מלגת הקיום שלו באופן   25%מ  מעלבמהלך הסמסטר תלמיד שייעדר 

פרופורציוני להיעדרותו אלא אם כן  לאחר הבהרת נסיבות ההיעדרות החליט צוות בית המדרש לראות 

ה עדרות בנסיבות חריגות. דוגמאות ברורות להיעדרות כזו הן שירות מילואים , חופשת לידיעדרות זו היבה

 , שבעת ימי אבלות.

בכל מקרה של היעדרות על התלמיד לדווח עליה בראשית היום ללא צורך בנימוק. במידה ומדובר 

 בהיעדרות מתוכננת יש להודיע עליה לפחות שבוע מראש.

ת התלמיד יקיים מעקב פעיל אחר נוכחותו בתכניות לימוד אישיות ויגיש דיווח נוכחות חודשי למזכירות בי

 . המדרש

 לגה תועבר רק לאחר הגשת דיווח הנוכחות.המ

 על מנת לקבל את המלגה בזמן יש להגיש את דוח הפעילות עד לעשרה בחודש העוקב. 

 



 תכנית להסמכת רבנים    –בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר 

28  

 )לדוגמא( טופס דיווח נוכחות נובמבר

 שם הסטודנט/ית : פלוני אלמוני

 מלגה: מלאה

 תכנית : 

 )שוקן/שכטר( 8:30-18:15א 

 )שכטר( 8:30-15:00ב 

 כטר()ש 8:30-16:30ד 

 

 היעדרות . במקרה של נוכחות חלקית נא לפרט שעות – Xנוכחות מלאה ,  – Vנא לסמן 

 

יום 

 בחודש

 נוכחות שעות מצופות יום בשבוע

  8:30-18:15 א 4

  8:30-15:00 ב 5

  8:30-16:30 ד 7

  8:30-18:15 א 11

  8:30-15:00 ב 12

  8:30-16:30 ד 14

  8:30-18:15 א 18

  8:30-15:00 ב 19

  8:30-16:30 ד 21

  8:30-18:15 א 25

  8:30-15:00 ב 26

  8:30-16:30 ד 28
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 מלגת עבודה מעשית

רכז/ת בין כם בינו לועל מנת לקבל מלגת עבודה מעשית צריך התלמיד לעמוד בהיקף הפרקטיקום כפי שס

 התחום. 

הפרקטיקום תגרע מלגת מימי הפרקטיקום או שעות   10%מ  מעלתלמיד שייעדר במהלך הסמסטר 

העבודה המעשית  שלו באופן פרופורציוני להיעדרותו אלא אם כן  לאחר הבהרת נסיבות ההיעדרות החליט 

עדרות בנסיבות חריגות. דוגמאות ברורות להיעדרות כזו הן יעדרות זו היצוות בית המדרש לראות בה

 שירות מילואים , חופשת לידה , שבעת ימי אבלות.

כל עוד לא יוגש הדוח לא המעשית תינתן מידי חודש בכפוף להגשת דוח פעילות חודשי , מלגת העבודה 

 והיא תועבר רטרואקטיבית לאחר הגשת הדו"ח בראשון לחודש הקרוב. תועבר המלגה.

 על מנת לקבל את המלגה בזמן יש להגיש את דוח הפעילות עד לעשרה בחודש העוקב. 

 

 מנחה אישי

 מנחה אישי , ככל האפשר בהתאם לבקשתו מקרב המנחים המוצעים. לכל סטודנט לרבנות ייבחר

 במידה ויהיה ביקוש למנחה מעבר ליכולתו , ייבחרו הסטודנטים שיפגשו עימו בהגרלה.

בתהליך המנחה והסטודנט יתאמו לפחות שלשה מפגשים בני שעה במהלך הסמסטר בהם יעסקו 

 ועבודתו כרב בישראל. ההתפתחות האישית של הסטודנט לקראת הסמכתו לרבנות

ההנחייה תעסוק הן באתגרים/לקחים מן הלימודים / עבודה מעשית / כתיבת עבודות , או כל נושא אחר 

 שיוסכם בין הסטודנט למנחה.

 

 שבתות יחד

בקהילת רמות ציון.  JTSבשנת תשע"ט מתכוננות שתי שבתות יחד, שבת לתלמידי רבנות משכטר ו

 "טהשבת תתקיים בשבת בראשית תשע

 בדצמבר 1בנובמבר ,  30שבת לתלמידי תכניות משלי ורבנות שתתקיים בבית שאן ב 

 .חובה להיות בהן קיימתהשבתות הן חלק מתכנית הלימודים , ולמעט נסיבות חריגות 

 

 המדריך –הסמכה 
 

 מה נדרש ממני כדי להיות מוסמכ/ת לרבנות?

 

 ..להיות בעל/ת תואר מ.א. ממוסד מוכר1

הקורסים שהוגדרו על ידי הדיקן ולקבל בהם ציון סיום קורס , בארבעה קורסים שאינם .ללמוד את כל 2

 בתלמוד או הלכה הסטודנט/ית רשאי לבקש מהמרצה ציון עובר על סמך השתתפות פעילה בקורס.

 . לקבל אישור על עמידה בחובות העבודה המעשית מהאחראי/ת על תחום זה.3

יות בית הכנסת בהתאם לטבלה המופיעה בשנתון . ) על פי רוב . לקבל אישור על שליטה בכל מיומנו4

 האישור יינתן על ידי החזנית שרה לי(

 . להגיש עבודת גמר לבית הספר לרבנות5

 . לעמוד בפני בית דין ולקבל את אישורו להסמכה.6
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 תקנון עבודת גמר

 

 ישור לכתוב אותה באנגלית(עמודים ותכתב בשפה העברית ) אא"כ ניתן א 20ל  10עבודת הגמר תהיה בין 

 העבודה תהיה :

או עבודה חדשה על נושא שיש לו הקשר רבני, במקרה זה העבודה תדגים הן את יכולותיו האקדמיות של 

 הסטודנט , והן את ההתבוננות הרבנית שלו.

או הרחבה לעבודה שנכתבה במסגרת קורס בלימודים ,במקרה זה עיקר העבודה יהיה החיבור בין העולם 

 אקדמי לרבני. התוספת שנכתבת לצורך עבודת הגמר לא תפחת משמונה עמודים.ה

לפני התחלת כתיבת העבודה על הסטודנטית לתאם את נושא העבודה עם הדיקן ולבחור מנחה לעבודה. 

המנחה יהיה רב/ה מסורתי מוסמך, אא"כ נושא העבודה מצריך דמות אחרת, בכל מקרה מנחה העבודה 

 .יאושר על ידי הדיקן

 

לאחר תיאום ואישור הנושא ולפני כתיבת העבודה עצמה תציג הסטודנטית למנחה ראשי פרקים ורשימה 

 ביבליוגרפית ראשונית .

לאחר הגשת העבודה למנחה , יגיש עליה המנחה בקשות לתיקונים , ובהתאם להנחיותיו תוגש עבודה 

 מתוקנת.

 

 תקנון בית הדין

 

 שעה.על פי רוב ישיבת בית הדין תמשך כ1

 . הישיבה תעסוק בשלשה נושאים : ידע הלכתי רבני, עבודת הגמר , כישורי רבנות מעשית2

 . בבית הדין יהיו שלשה חברים שנבחרו מקרב חברי הועדה הרבנית המייעצת , הליך הבחירה הוא כדלהלן3

 א. הסטודנטים יקבלו ממזכירות בית המדרש את רשימת חברי הוועדה המעודכנת.

 ת יציע את שלושת השמות בהם הוא מעונייןב. הסטודנט/י

 ג. מזכירות בית המדרש תבדוק האם הנ"ל יוכלו לשבת בבית הדין 

 ד לאיתור שלש/ה רבות/רבניםע –ד. במידה ומי מהם לא יוכל הסטודנט/ית יציע/תציע שמות נוספים 

 גמר.ה. בנוסף להם ישבו בבית הדין ללא זכות הצבעה דיקן בית המדרש ומנחת/ה עבודת ה

 

 בסיום ישיבת בית הדין יקבל בית הדין החלטה 

 

 בית הדין צריך להחליט בין ארבע החלטות

 ) כמובן שבמקרה יוצא דופן יוכל בית הדין להציע הצעה נוספת( 

 להסמיך את הסטודנט , במידה וכך יהיה הסטודנט יוסמך בטקס ההסמכה הקרוב. 

 סף לאחר תיקונה ) מומלץ תוך שלשה שבועות(לבקש תיקון של עבודת הגמר, ולקבוע בית דין נו

ף לקבוע בית דין נוסף כשלשה שבועות מבית הדין הנוכחי ) כך שבמידה והסטודנט יעבור את בית הדין הנוס

 יוסמך בטקס הקרוב( –

 לקבוע תכנית השלמות למידה כולל קורסים מומלצים , ולדחות את ההסמכה בסימסטר או שנה 
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הסטודנט כלל. במקרה זה יכתבו חברי בית הדין את הנמקותיהם בכתב,  לקבוע כי אין להסמיך את

 ולסטודנט תהיה שמורה האופציה לבקש ערעור בפני בית דין אחר. 

 

 לוח זמנים כללי

 

 הושבת בתי דין ) לפחות חודשיים וחצי ממועד ההסמכה(

 

)לפחות שלשה  ה, לאחר שתוקנה לאור בקשות המנחעבודת גמר לבית הספר לרבנותסופית של הגשת 

 חודשים ממועד הסמכה , ולפחות שבועיים לפני בית הדין(

 ( , לפחות שבועיים לפני בית הדיןסיום תואר שני )

במידה ומדובר בתואר במכון שכטר ) הסטודנט יהיה חייב להיות אחרי ציון לע"ס אחת ומבחן גמר לפחות 

 בית הדין( , חודש וחצי מבית הדין , ויגיש את הע"ס השנייה לפני מועד 

במידה ולא הוגשו כל העבודות למ"א למעט אחת לפני בית הדין , בית הדין לא יתכנס והסמכת הסטודנט 

 גם עבודה זו תוגש חודשיים לפני מועד ההסמכה( תדחה לשנה הבאה. )

 

לפחות שבועיים לפני בית הדין, תקבל הסטודנטית אישור בכתב מהאחראית על עבודה מעשית על עמידה 

בות העבודה המעשית ומן החזנית שרה לי על שליטה בכל מיומנויות בית הכנסת. במידה ויהיו חובות בחו

שעל הסטודנט להשלים , ייקבע מועד השלמה לפחות חודשיים ממועד ההסמכה, במידה ולא יושלמו 

 החובות עד אז יידחה בית הדין בשנה.

 

 ותיו ללימודים בבית המדרש. לפחות שבועיים לפני בית הדין יגיש הסטודנט את כל חוב

 

לדיקן סמכות לתת אישורים חריגים לדחות עד שתי מטלות לחודשיים לפני מועד ההסמכה , לאחר תאריך 

 זה לא ניתן יהיה לדחות מטלות וההסמכה תדחה בשנה.
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 מובילי שינוי להתחדשות יהודית -משל"י  
משלבת לימודי תלמוד והלכה עם דות של מכון שכטר המשל"י היא תכנית לתואר שני במדעי היה

לימודי קהילה. התכנית מציעה מפגש מעמיק ומעשיר עם מורשת ישראל ועם המקורות היהודיים 

 ומיועדת למעוניינים להוביל תהליכים של התחדשות יהודית בקהילה ובחברה בישראל.

ות למרחב הלימודים מספקים לסטודנטים הכשרה בהובלת לימוד בית מדרשי, בניית טקסים ותפיל

 הקהילתי הישראלי, פיתוח פרויקטים חברתיים וכישורי פעילות והובלה בקהילה. 

 למלגת שכר לימוד חלקית.משתתפי משל"י זכאים 

 
תכנית משל"י מאפשרת לסיים תואר שני בשנתיים במתכונת של יום לימודים מרוכז בשבוע. יום זה 

, 4טר למדעי היהדות, רחוב אברהם גרנות בקמפוס מכון שכ 18:30-08:30הוא יום שני בין השעות 

של תכנית משל"י לשנת  ז'ירושלים )בסמוך למוזיאון ישראל(. בימים אלה נפתחת ההרשמה למחזור 

 ח.תשע"

 
 "תורה לשמה" –יום בית מדרש 

תלמידי משלי יכולים להוסיף יום לימודים נוסף בבית המדרש ביום רביעי , יום המשלב שיעורים 

במגוון רחב של נושאים מארון הספרים היהודי. מי שלומד ביום זה יחד עם תכנית  ולימוד בחברותא

 משל"י, זכאי למלגה מורחבת, ולפטור משכר לימוד על יום זה. 

היום יורכב משלש יחידות; הראשונה תעסוק בתלמוד , השנייה תצא למסע חוויתי במחוזות הספרות 

בסמס' א' ומדרש  י מעמיק עם פרשות השבועת, והשלישית : תזמן מפגש פרשנישראלי-היהודית

. בסיום השיעור האחרון, בית המדרש יישאר פתוח ללימוד, ויהיה ניתן להיעזר במורי בית בסמסטר ב'

 המדרש.

 
 קורסים אקדמיים לתואר השני

 -, ותשעה קורסים במסלול משני תלמוד והלכה -תכנית משל"י כוללת תשעה קורסים במסלול הראשי 

לה )הובלת קהילה(, כולל קורס החובה בזרמים ביהדות.  כל הקורסים מקנים נקודות משפחה וקהי

 . .M.Aזכות לתואר שני 

 
בנוסף הסטודנטים מחויבים בהשתתפות או קבלת פטור בקורס בכתיבה אקדמית, ובהשתתפות בקורסי 

מקנים אלו אינם השלמה וקורסי יסוד או קבלת פטור על פי הדרכת היועצת האקדמית. קורסים 

 נקודות זכות.

 
 העשרה

ולימוד בסוף שבוע )שבת יחד( שיזמנו עיון בלתי אקדמי וחווייתי  קורס העשרהתכנית משל"י  כוללת 

 בסוגיות של הובלת שינוי חברתי בחברה הישראלית.

 
 תשלום

 2מסטריאלי בן סלקורס ₪  ₪1,650 ) 15,000-שכר הלימוד המלא לשנה במכון שכטר עומד כיום על כ

 (. נ"ז

 .50%-עלות תכנית משל"י מסובסדת ב
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)תיתכן אפשרות להנחה נוספת בשכר הלימוד 65% עלות משל"י יחד עם יום תורה לשמה מסובסדת ב 

 על בסיס מצב כלכלי(

 עבור שימוש בספריה ושירותים נלווים.₪  350בנוסף, ישלמו הסטודנטים אגרת שירותים בסך 

קדמית )במידה ולא יאושר פטור( ועל קורסי היסוד תשלום נפרד ייגבה עבור הקורס בכתיבה א

 (.30%הנדרשים )הנחה של 

 הקבלה מותנית בריאיון אישי. 

 
 לפרטים והרשמה 

700-7800-074 ,info@schechter.ac.il ;www.schechter.org.il 
 

 

 

 תנאי קבלה
  או בעלי  ומעלה 80וצע ממעם  תואר ראשון )ב.א.( בעלי( תואר ראשון בחינוךB.Ed.)  ממוצע עם

יכולים להתקבל במעמד על תנאי ובלבד שיסיימו את ממוצע מעט מתחת לזה, בעלי . סטודנטים 85

 בעלי תואר ראשון בלימודי יהדות.מועמדים לתינתן . עדיפות 80ממוצע שנת הלימודים הראשונה ב

 לל שאלון.מילוי טופס הרשמה לתכנית משל"י כו 

  תשלום דמי הרשמה 

  תואר ראשוןהצגת תעודות המעידות על קבלת 

  גיליון ציונים של לימודים אקדמיים קודמיםהצגת 

 של מכון שכטר  ראיון עם היועץ האקדמי 

mailto:info@schechter.ac.il
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  תכנית משל"י

 הלימודים בתכנית משל"י מתקיימים ביום שני
 
 

 סמסטר א' שעות
 רמה ב' רמה א'  

8:30-10:00  
ה בסוגיות תלמודיות קריא  

 עיונים בתלמוד הבבלי: מסכת ברכות
 ד"ר אלישיב פרנקל

30:10-12:00  
 קורס כפול קריאה בפוסקים 

 ד"ר הלל מאלי פרופ' דוד גולינקין  וגב' דיאנה וילה

00:12-13:00  הפסקת צהריים 

00:13-14:30  
  יחיד, משפחה קהילה

גליה גלזנר חלדד"ר   

00:15-16:30  
פס הזהויות בעולם היהודי פסי

)שנה א'( המודרני חלק א'  
החילוניים הראשונים: לידת התרבות העברית 

)שנה ב'( המודרנית  
 ד"ר אריאל לוינסון ד"ר ארי אקרמן

00:17-18:30  
  יזמות חברתית

 )קורס לא אקדמי(
 

 

 

 

 

 

 

 

 סמסטר ב' שעות
 רמה ב' רמה א' 

8:30-:0021  

תלמודיים הלכות תפילה: מקורות 
 פולמוסים בהלכה ויישומיים עכשוויים

 קורס כפול קורס כפול
 פרופ' דוד גולינקין פרופ' משה בנוביץ

00:12-13:00  הפסקת צהריים 

00:13-14:30  
  שו"ת כמקור היסטורי

 )שנה ב'(
מאק-ד"ר תמי שלמון  

15:00-:3081  
 בחברותא למידהה אמנות להוראת יסודות

 קורס כפול
פ' אלי הולצרפרו  
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 בית המדרש המסורתי "תורה לשמה"

 
"תורה דרשית חדשה, מ-מזמין אתכם להצטרף לתכנית בית בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר

לאנשים המעוניינים להכיר את מקורות היהדות ולהעשיר את  מיועדתהתכנית  .לשמה"

לשלל נושאים המהווים את ידיעותיהם במסורת היהודית, לפתח שיטות קריאה שונות ולהיחשף 

ברותא, עם אנשים ח –הבסיס של העם היהודי. כל זאת מתקיים בלימוד בקבוצות קטנות 

מגיעים מרקעים שונים, באווירה פתוחה ופלורליסטית ובדרך המשלבת לימוד בית מדרשי עם ה

 לימוד אקדמי.

המחשבה  בואו להביע את נקודת המבט שלכם ולשמוע קולות מגוונים אחרים, לפתח את

ולהיחשף לכיווני מחשבה נוספים, לקבל כלים לניתוח ביקורתי של ארון הספרים היהודי, לחדש 

ולהציע את הפרספקטיבה האישית שלכם על נושאים מגוונים, לקיים שיח עמוק על יהדות, לפתח 

את הזהות היהודית האישית שלכם, לחפש ולמצוא את החיבור האישי שלכם ליהדות, לא לפחד 

 רים ולהפנים שאין אמת אחת אבסולוטית.מאתג

, הרב ד"ר שרון שלום בתכנית ילמדו מיטב המרצים והמומחים מעולם בתי המדרש והאקדמיה: 

הרב , , פרופ' אלכסנדר רופא, ויטש, ד-,  הרב אבי נוביס ,  הרב דיאנה וילה,יהוידע עמירד"ר הרב 

 ד"ר, הרב ד"ר דוד פרנקל , וד גולינקיןהרב פרופ' ד, עו"ד שגית פרץ דרעיד"ר מימי פייגלסון, 

  . אסף רוזן צבי, פרופ' אביגדור שנאן, ד"ר אדולפו רויומן, ד"ר איריס בר און, ד"ר דרור בונדי

, חסידות, מדרש, תלמוד והלכה, תנ"ך, פרשת השבוע, הלכות ביתא ישראלבין הנושאים שילמדו: 

  ., , תפילה ופיוטספרות השאלות והתשובות

 -אוקטוברמתקיימים ביום מרוכז אחד בסמסטר המקביל לשנת לימודים אקדמית ) הלימודים

 מפגשים.  13(, במשך יוני-, מרץינואר

) סדר היחידה השנייה והשלישית יתחלף  יום הלימודים מורכז בשלוש יחידות לימוד מגוונות:

 בסמסטר ב'(

 
 תלמוד חלוקה לפי רמותסדר  08:30 -10:00
 לוקה לפי רמות תלמוד ח 10:30 -12:00
 הפסקת צהריים 12:00 -13:00
 סדר הכנה ושיעור, טעימות מארון הספרים היהודי  13:00 -15:00
 ופרשנות קלאסית ביקורתי, חסידי, מבט ב קריאות בפרשת השבוע  15:30- 17:30

 
 התכנית פתוחה לקהל הרחב, ללא צורך ברקע מוקדם

 לסמסטר₪  1500דמי לימוד: 

 מלגהניתן להגיש בקשה ל

 7800712-074או בטלפון ענת   rabbivilla@schechter.org.ilלפרטים: הרב דיאנה וילה , 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:rabbivilla@schechter.org.il
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 נווה שכטר -בית המדרש ליהדות ולתרבות ישראלית 

 

האינטלקטואליים והרוחניים דרשית חדשה, המיועדת לאנשים המעוניינים להיחשף ליסודות מ-תכנית בית

  של היהדות ולהעמיק בהם.

במבנה המיוחד של נווה שכטר בשכונת נווה  21:30-ל 15:00המפגשים מתקיימים מדי שבוע בימי רביעי בין 

  צדק,

  באווירה פתוחה ופלורליסטית, ובדרך המשלבת לימוד בית מדרשי עם לימוד אקדמי.

ת ומותאם למתחילים ומתקדמים(, מדרש, חסידות, מקרא, בין הנושאים הנלמדים: תלמוד )לפי רמו

 תפילה ופיוט, הגות וספרות עברית.

 וני(י-נואר, מרץי-מפגשים בכל סמסטר, המקביל לשנת לימודים אקדמית )אוקטובר 13התכנית כוללת 

 17.10.2018פתיחת שנה: 

  rabschool@schechter.org.il   700-7800-074  לפרטים והגשת מועמדות:

 נווה צדק, תל אביב  ,57, פינת רח' אילת 42רח' שלוש  הלימוד מתקיים בנווה שכטר:

  

לנרשמים בספטמבר ואילך )ניתן להגיש בקשה ₪  1,800)ברישום מוקדם( או ₪  1,500  סטר:עלות לסמ

 להנחה(

  

 מבנה הלימוד:

 מפגש אישי –פתיחת יום  15:00

 דר )זמן הכנה( לקראת שיעור גמראס 15:15-16:15

ד"ר שיעור גמרא )שתי רמות: מתחילים בהנחיית אודיה גולדשמידט ומתקדמים בהנחיית  16:30-17:45

 גילה וכמן(

 סדר )זמן הכנה( לקראת שיעור בארון הספרים היהודי 18:00-18:30

ארון הספרים היהודי' )שיעור זה מורכב ממרצים אורחים, כל אחד מלמד סדרה של 'שיעור  18:45-19:45

 כארבעה מפגשים בתחום התמחותו(, וכן שני מפגשי גלריה עם שירה פרידמן, האוצרת של נווה שכטר.

ו פתוחה ארי )יחידה ז-תיות בפרשת השבוע, בהנחיית שירי לבקריאות ספרו -טעמי הקריאה  20:00-21:30

 גם לאנשים מבחוץ בתשלום(

  

 התוכנית היא פרי שיתוף פעולה בין בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר ונווה שכטר תל אביב

. 

mailto:rabschool@schechter.org.il
https://maps.google.com/?q=%D7%A8%D7%97%27+%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9+42&entry=gmail&source=g


 אשירה תהילות     –בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר 

37  

 

 

 אשירה תהילות 
 

 
 מתוך נבנתה התכנית. ומגוונות שונות קהילות בורע, ציבור שליחי להכשרת תכנית היא תהילות״ ״אשירה

 מורים. והחברה הקהילה, היחיד של בעולמו וחי משמעותי יסוד להיות, התפילה של בכוחה אמונה

, התפילה בחווית נעמיק בשיעורים. השונות למסורות בהתאם התפילה נוסחי את ילמדו בתחום מובילים

 שליח בין הקשר על נלמד. והשנה החיים ובמעגל יום-יוםה בחיי, ובמחשבה בכוונה, במילים, במוסיקה

 .בדורנו התפילה עולם בחידוש ונעסוק לקהילה הציבור

 

 .ועכשווי ספרדי, אשכנזי לימוד״ מסלולי שלושה ומציעה כאחד ולגברים לנשים מיועדת התכנית

 

 ,ערב - צ"אחה בשעות רביעי בימי בירושלים יתקיימו הלימודים

 .2018 דצמבר מחודש והחל מפגשים 15 -כ למשך
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שנתית לתלמידי רבנות מבית המדרש לרבנים -חדתכנית 

 באמריקה הלטינית 

(Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Meyer) 
 

י רבנות מבית המדרש לרבנים שנתית לתלמיד-החדתכנית ש שכטר מנהל את ה”בית המדרש לרבנים ע

 ים לארץ כדי להשלים את לימודיהם לרבנות באמריקה הלטינית. תלמידים אלה בא

 

במכון שכטר בהתאם לרמתם בבית המדרש ותלמידים אלה רשאים להשתתף בכל הקורסים הניתנים 

ובהתאם להנחיות שיקבלו בארץ. נוסף על כך, הם חייבים להשתתף בתפילות, בהרצאות  ולרקע שלהם

 יחד.-מיוחדות ובשבתות

 

ני חייבים למלא את הדרישות לתואר בהתייעצות עם הדיקן של ביה"ס תלמידים המעונינים לקבל תואר ש

לרבנות ובהתאם לדרישות מ.א. של מכון שכטר למדעי היהדות. לא ניתן לסיים תואר שני בתקופה של 

תכנית הלימודים של כל סטודנט נקבעת בנפרד בתיאום עם מלווה פחות משנה וחצי לימודים בשכטר. 

 סימנריו , דיקן הסמינריו ודיקן בית המדרש.התכנית בישראל , רקטור ה

 
 
 
 

 JTS תכנית משותפת בית המדרש לרבנים ו
 

 
בשנתם ם יאשר נמצא JTSתלמידי לתכנית לימודים משותפת  JTSעם יחד בית המדרש לרבנים מפעיל 

קורסים משותפים  JTSתלמידי עם לומדים תלמידי בית המדרש  ,במסגרת התכנית ללימודים. השנייה

. לאור חשיבות קורסים במכון שכטר לומדים יחד עם תלמידי בית המדרש JTSותלמידי  ;ן שוקןבמכו

משמעותה לפיתוח מודעות והבנת העמיות היהודית , בית המדרש פועל במרץ ההיכרות בין הסטודנטים ו

מתכנית  60%ותלמידי בית המדרש בערך  JTSלהרחיב תכנית זו. בשנת תשע"ז ילמדו יחד תלמידי 

 מודים. מורי התכנית נבחרו במשותף , ולוח הזמנים של תכנית הלימודים הותאם. הלי
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 לקידום סובלנות ופלורליזם דתי תכנית ליבהבר

 
 

התכנית נועדה לקדם סובלנות ופלורליזם דתי  החל משנת תשע"ז מפעיל בית המדרש את תכנית ליבהבר.

וותו כדמויות בעלות השפעה במרחבי המדיה וצלחזק את תלמידי בית המדרש ו מדיה-בכנסת ובמרחב הניו

החדשה. במסגרת התכנית מפיק בית המדרש תכנים למרחבי הניו מדיה וניירות עמדה לחברי כנסת. העבודה 

 בכנסת היא בשיתוף פעולה עם מכון על משמר הכנסת.

 

 בית המדרש עם הפנים לקהילה

 

 וכיו"ב פנליםהרצאות / 

דרש ותלמידיו בפורום ומסגרות שונות , העבירו שיעורים השתתפו בשנת תשע"ו השתתפו מורי בית המ

והשמיעו קול יהודי מסורתי בנושאים שונים. קהילות התנועה , נוע"ם או גופים אחרים המעוניינים  בפנלים, 

 @schechter.org.ilanatלארח מורה או תלמידי מבית המדרש מוזמנים לפנות אלינו 

 

 הלכה

צוות בית המדרש משמש כתובת לכתיבה הלכתית ומתן מענה בנושאי הלכה לשאלות הינכם מוזמנים לפנות ל 

avideu@schechter.org.il 

 

של תכנית בית מדרש לאנשים  שלב השלישיבית המדרש נערך בימים אלו ל ,שנתיים לימודיםלאחר שקיימנו 

מופעלת בשיתוף פעולה של מרכז אדרבה של התנועה המסורתית , אקי"ם ישראל עם מוגבלות שכלית. התכנית 

 ., אנו מתכוונים לפתוח השנה כשמונה בתי מדרש בכל רחבי הארץובית המדרש

 

 שיתוף פעולה עם נוע"ם

י של נוע"ם בליווי עבודת כמורי בית המדרש ותלמידיו מעבירים שיעורים ומסייעים לעבודת הצוות החינו

 צוות נוע"ם מגיע וער ובליווי מסגרות ההגשמה , בתכנית משולבים סטודנטים ומורים מבית המדרש.תנועת הנ

להשתלמויות בבית המדרש , וגם מתנדבי שנת השירות של נוע"ם, בית המדרש מתכוון להרחיב פעילות זו 

 .טבשנת תשע"

 

 

mailto:anat@schechter.org.il


 

 

 
 
 
 
 
 
 

 חלק ב':

 

חל תיאורי הקורסים



םרשימת קורסי –בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר   
___________________________________________________________________________ 

 

 להסמכה הספר-תיאורי הקורסים של בית ב'

 

 מפתח כללי:

 =   סמינר   ס

 =   סדנא   סד

 =   סדר לימוד בלי שיעור פרונטלי      סדר

 =   שיעור    ש 

 =   שיעור וסמינר    שו"ס

 =   שיעור וסדנא   שוס"ד

 =   שיעור ותרגיל   שו"ת 

 =   תרגיל    ת

 =   שיעור עם סדר לימוד לפניו   #

 

 



ורסים לתכנית משל"ירשימת ק   –בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר   

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

 # פרק ז' שבתיות במסכת גוס --וד  מלת

 12:00-08:30 ד', ב', א' שו"ת ד"ר י' קולפ סמס' א'  210113

בקורס זה נלמד סוגיות מן התלמוד הבבלי מסכת שבת. נדון בהבדלים בין מסורות מקבילות 
בספרות חז״ל וננסה לעמוד על התפתחות הספרותית של המקורות. הקורס נועד 

מודים ולהשוות בינה לבין גישות ורתית לתלבקריאה והבנה של הפרשנות המס מיומנויות לפתח
 רישות לקורס: ידע מוקדם בספרות חז״ל.ד מחקר התלמוד.

 

 #ט"זפרק שבת סוגיות במסכת  --תלמוד  

 12:00-08:30 ד', ב' ,א' שו"ת  ד"ר ג' רוגוף  סמס' א'  210114

ות מקבילות בקורס זה נלמד סוגיות מן התלמוד הבבלי מסכת שבת. נדון בהבדלים בין מסור
בספרות חז״ל וננסה לעמוד על התפתחות הספרותית של המקורות.. הקורס נועד לפתח 
מיומנויות בקריאה והבנה של הפרשנות המסורתית לתלמודים ולהשוות בינה לבין גישות מחקר 

 . חז״ל קורס: ידע מוקדם בספרותדרישות ל התלמוד.
 
 

 # למתקדמיםתלמוד  

 12:00-08:30 ד', ב' ,א' שו"ת   נוביס דויטש הרב א'  סמס' א'  210115

ועלים, ערכים, מושגי יסוד והשתלשלותם. השוואה למקבילות בתלמוד פ  עיון לעומק בסוגיות
להקנות למשתתפים מיומנויות  הירושלמי לאור תפיסות שונות של כל תלמוד. בנוסף תשומת לב

של הסוגיות, מרכיבי סוגיא, יחס  בחקר הסוגיא של התלמוד הבבלי, ובין השאר מבנה ספרותי
המימרות לסתם התלמוד, קביעת מקבילות והשוואה אליהן; עדי הנוסח ושימוש בשינויי 
גירסאות; איתור ספרות המחקר רלוונטית לכל סוגיא; פרשנות על דרך המחקר. על התלמידים 

 דיון בשיעור להכין את הסוגיות גמרא ורש"י, ומקורות נוספים על פי אוסף מקורות שיחולק. 
 בניתוח הסוגיא לעומק. 

 
 
 
 # שבת פרק ז'יות במסכת גוס --וד  מלת

 12:00-08:30 ד', א' שו"ת גב' ש' ברודי  ' בסמס'  0113ד2

 הפרקים את נלמד רוב פי על. שבת ממסכת ושלישי ראשון מפרק נבחרות בסוגיות יעסוק הקורס
 נדון הסמסטר במהלך. קצרים דילוגים או מקבילות לסוגיות השוואה תוך לעתים, הסדר על

 התפתחות אופן את נבחן וכן, בסוגיות ביטוי לידי הבאות וההלכתיות המחשבתיות בתפיסות
 יתמקד הקורס. ומחקריות מסורתיות במתודות שימוש תוך, הסופית צורתם לכדי הסוגיות
 מונחי והבנת כרתה על דגש שימת תוך, התלמודית הסוגיה של וניתוח קריאה מיומנויות בפיתוח

, הסוגיה על י"רש של בפרשנותו מקומי שימוש נעשה. הסוגיה לפענוח ותרומתם השכיחים הדיון
 . הצורך לפי, אחרים וראשונים ף"הרי, ח"הר, התוספות לפרשנות גם זמן נקדיש ולעתים

 
 

 # סנהדריןסוגיות במסכת  --תלמוד  

 12:00-08:30 'ד ,'א שו"ת ד"ר ג' רוגוף   ' בסמס'  220114

סנהדרין. נדון בהבדלים בין מסורות מקבילות  מסכת מן התלמוד הבבלי סוגיות בקורס זה נלמד
בספרות חז״ל וננסה לעמוד על התפתחות הספרותית של המקורות. . הקורס נועד לפתח 
מיומנויות בקריאה והבנה של הפרשנות המסורתית לתלמודים ולהשוות בינה לבין גישות מחקר 

 ות לקורס: ידע מוקדם בספרות חז״לדריש .התלמוד
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 סדר בקיאות 

      18:30-17:00 'ד ת הרב א' נוביס דויטש      א/ב 235113

וממסכת בפסחים. הלימוד  דפים , ממסכת מועד קטן  12במסגרת הסדר נלמד בכל סמסטר 
 וד וטרמינולוגיהיקנה לתלמידים יכולת קריאה דווקנית של פשט הסוגיה , היכרות עם מושגי יס

  .תלמודית

 
 

  מחשבת ישראל סדר 

      16:30-15:00 'א ת הרב א' נוביס דויטש      א/ב 839634

במסגרת הסדר תבחר כל חברותא טקסט במחשבת ישראל ותלמד אותו, טקסטים מומלצים , 
רי, הקדמת הרמב"ם לפרק חלק , הקדמת הרמב"ם לפירוש אבות )שמונה פרקים( , אורות , כוז

 שבת , מורה נבוכים. עם זאת, כל חברותא תוכל לבחור טקסט שיוסכם על ידי המרצה.ה –השל 
 
 

 #אורח חייםהלכה למעשה 

 16:30-13:00 'ב שו"ת  פ' דוד גולניקין הרב  ' בסמס'  210123

תן סקירה רחבה של שלחן ערוך, אורח חיים, כולל: תפילה, שבת וחגים. התלמידים יהקורס י
את הסעיפים בשלחן ערוך עם משנה ברורה. המרצה יסביר מושגי יסוד ויתעמק בצורה ילמדו 

 מחקרית בהלכות נבחרות.-סטורית יה
 
 

 #אבן העזר  –הלכה למעשה 

 12:00-08:30 'ב שו"ת   ד' וילה הרב  סמס' ב' 220123

יון דחליצה, כולל לימוד הלכות אבן העזר מדיני פריה ורבייה עד דיני קידושין, נישואין, גיטין ו
בבעיית העגונות הפתרונות ההלכתיים שהוצעו בנדון. נעיין גם בספרות הפוסקים, השאלות 

והתשובות והספרות העכשווית הרלוונטית. חשוב לרבנים לעתיד, להכיר את התחומים האלו, 
  '( .מ' אלעומק, כיוון ש"כל שאינו בקי בטיב גיטין וקידושין אל יהא לו עסק עמהן" )קידושין ו' ע

 
 

 כישורי בית כנסת  

 19:30 -18:00 'א סד החזנית ש' שרל פוקס   א/ב 1036202

 לימוד נוסחים ומנגינות של תפילות, קה"ת, הפטרות, מגילות ועוד.
 

 

 מזרח כישורי בית כנסת 

 14:30 - 13:00 'ד סד'   החזן י' כוכב א/ב 10322222

 קבוצה נוספת של הקורס הנ"ל. 
 
 

 ם עמיתים   פורו

 18:00 -17:00 'א   א/ב 1034375

הפורום מהווה במה פנימית של תלמידי רבנות לבירור נושאים וסוגיות הרלבנטיות לעבודתם 
 .כרבנים, בחירת התכנים נעשית על הסטודנטים ןהם הבוחרים כיצד לנהל את הדיון בהם

 

 דרשנות ודיבור בצבור וניהול טקסים בפועל
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 ש' טוקרהרב  סמס' ב' 104161
  גב' ד' עברון 

 14:30 -13:00 'א ד'ס

קורס זה ילמד את התלמיד/ה איך לבנות מסר קצר ממצה מעניין ומשכנע בדיבור לפני קהל, 
 באירועים כגון: עשיית נפשות לקהילה, הנחייה בבתי ספר, הנחיית אירועים וטכסים ועוד.

י תורה בשבתות, בחגים ובאירועי כמו כן, הקורס ילמד את התלמיד כיצד להכין ולתת דבר
 מחזור החיים.

 התלמידים יכינו טיעונים ודרשות ויקבלו משוב מהמרצה ומהתלמידים.
 

 

 : סוגיות תיאולוגיות במסכת ברכות רוחני ומדריך כמנחה טקסט

 18:30-17:00 'א שו"ת   ד"ר מ' פייגלסון  סמס' א'  813322

 הציפיה. הציבורי במרחב נתפסים אנו שבו האופן את צובעת דת כאנשי בעולם שלנו העמידה
 קודם נדרשים אנו זאת לעשות בכדי אך. אלוקות בענייני מה דבר לומר אישי באופן שנוכל היא

 נעזר זה קורס של הראשון בסמסטר. לעצמינו הללו התיאולוגיות השאלות על להשיב כל
 הבבלי בתלמוד ברכות במסכת מתעצבות שהן כפי תיאולוגיות סוגיות של עומק בקריאת
 ודעות האמונות במסכת מעמיק ודיון לעיון ככלי תשמשנה הסוגיות. נלווים חסידיים ומקורות

, יציגו שהתלמידים הסוגיות לצד. הדתית להתנהלותינו וכראי האמוני עולמינו את המגדירים
 רההתו של סמכותה, ריבוני כאדם הבורא מול עמידה, הסבל את להבנתינו הנוגעות שאלות

 .איתן ונתאמת שנתעמת לשאלות דוגמאות הן, התפילה של כוחה, ואמיתותה

 

 

 תלמיד -: יחסי רב רוחני ומדריך כמנחה טקסט

 14:30-13:00 'א שו"ת   ד"ר מ' פייגלסון  ' בסמס'  823322

 היחסים ממערכות אחת את רבים במובנים מגדיר שלנו הפרטי השם לפני המופיע הרבני התואר
 של שאלות למול והיררכיה סמכות של שאלות. 21-ה במאה מאמין לאדם המורכבות

 רק הן, והגנה אחריות של שאלות לצד וסיכון ניצול של שאלות, אישית והעצמה אינדווידואליות
 תלמידיהם לבין רבה/  רב בין היחסים במערכת לדיון הנוגעים הנושאים ממכלול חלק

, לכן קודם עוד אלא אחרים י"ע נתפסים אנו שבו ןלאופ רק לא נוגעות השאלות. ותלמידותיהם
 . כרב/  כרבה ותפקידנו זהותינו, עמידתינו את מבינים אנו כיצד

 כדי וחסידות, הלכה, ל"חז במקורות ואישי מעמיק ודיון עומק בקריאת נתמקד זה בסמסטר
 וניםהש שבמודלים והיתרונות החולשות על נעמוד. רוחנית הנהגה של שונים מודלים לבחון

 בתחום ובין הפסיקתי בתחום בין, כרבנים עבודתינו את לעצב יכולים שהם השונים והאופנים
 . רוחני - המנהיגותי

 
 

 לקראת תיאולוגיה אישית

 14:30-13:00 'ב שו"ת    דאו-וינר הרב ד"ר ל'  ' בסמס'  829339

נת ואת דרכיהם של בקורס זה, נתחקה אחרי דרכים להעניק ביטוי לתיאולוגיה האישית המכוו
המשתתפים כמובילים/ות רוחניים/ות. נפתח ביחידה הבוחנת את חיוניותו של הממד האישי 

התאולוגיה  בתיאולוגיה. לאחר מכן, כל אחת תתחיל במסע תיאולוגי אישי בעל ארבע תחנות:
עליה היא גדלה; התיאולוגיה העולה מתוך פרקסיס המעשים שלה; התיאולוגיה  ה״תמימה״

ה את עולם התפילה שלה; על בסיס תחנות אלו, כל אחת תפתח תאולוגיה של ״תמימות המזינ
״ שניה״ )כפי שפול ריקור וא״ע סימן מנהירים(. לבסוף, תוקדש יחידה לעיסוק ב״בעיות וכפירות

 וגיה אותה כל אחת פיתחה. נחת עם התאול-אזורים בהם נותר אי –
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  משל"יתכנית      
 
 

  ת תלמודיות קריאה בסוגיו

 ד"ר א' פרנקל  'אסמס'  215588
 

 10:00-08:30 'ב שו"ת

מטרת הקורס היא הקניית ידע ויכולת בסיסיים של קריאה והבנה בתלמוד הבבלי. נעמוד על 
הקשר והיחס בין משנה וגמרא, נכיר את חכמי הגמרא העיקריים, נבין מהי סוגיה וכן נכיר את 

דוק ובאוצר מלים. נתנסה גם בפרשנות הגמרא ונכיר גם יסודות השפה הארמית הבבלית בדק
 . דנטים שאין להם רקע בתלמודהקורס מיעד לסטו את עולם כתבי היד של התלמוד הבבלי.

 
 
 

 קריאה בפוסקים 

 פרופ' ד' גולינקין  סמס' א' 315588
 וילה  הרב ד'

 

 12:00-10:30 ב' שו"ת

ספרות הפוסקים )ספרי הלכה וספרי בקורס זה התלמידים ירכשו התמצאות ראשונית ב
פסקים(, בספרי היסוד )רי"ף, רמב"ם, רא"ש, טור, שולחן ערוך(, ובתהליך ההתפתחותי מימי 

דגש יושם על מתודולוגיה שתאפשר להם ללמוד באופן עצמאי התלמוד עד המאה השש עשרה. 
 ולחקור נושאים חדשים בעתיד.

ד. יכול להילמד במקביל להשלמה מבוא הקורס מיועד לסטודנטים שאין להם רקע בתלמו
 לתורה שבעל פה.

 
 
 

 נ"ז( 4)בבלי תלמוד 

 12:00-08:30 'ב שו"ת  ד"ר ה' מאלי  סמס' א'  215656

ן בתלמוד ומקבילותיהסוגיות מבבלי ברכות ניתוח במיומנויות קורס כפול זה נועד לפתח 
התפתחות ההלכות שבהן הן , והללו הסוגיות; להתחקות אחר תולדות העריכה של הירושלמי

; לפתח מיומנויות בקריאה והבנה של הפרשנות עוסקות במשך תקופות התנאים והאמוראים
  המסורתית לתלמודים, ולהשוות בינה לבין גישות המחקר החדישות.

)או מבוא תורה שבעל פה הקורס מיועד לסטודנטים שיש להם רקע בתלמוד ופטורים מהשלמה 
 . שכבר למדו אותה(

 
 
 

 נ"ז( 4)מקורות תלמודיים ויישומים עכשוויים : תפילההלכות 

 12:00-08:30 'ב שו"ת  פרופ' מ' בנוביץ  סמס' ב'  524546

בקורס זה נדון בסוגיות מעשיות בהלכות ברכות והלכות סעודה, תוך כדי בחינת פשוטם של 
בינו הפוסקים המקורות התלמודיים העומדים ביסוד הלכות אלו; התחקות אחר הדרך שבה ה

את המקורות הללו במשך הדורות, וניתוח פסקי הלכה עכשויים, המתמודדים עם היבטים 
 . אקטואליים של הלכות אלו

 
 
 

 

 נ"ז( 4) פולמוסים בהלכה מתקופת התלמוד ועד ימינו

 12:00-08:30 ב' שו"ת הרב פרופ' ד' גולינקין  סמס' ב' 226809
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בהלכה מתקופת התלמוד ועד ימינו. נלמד נושאים כגון:  בקורס זה נתעמק בארבעה פולמוסים

המחיצה  ;הפלות ;היחס לזמר חילוני ולמנגינות חילוניות בתפילה ;קבלת שכר כדי ללמד תורה
 ותלמוד תורה ושירות צבאי. ;קבלת מצוות על ידי הגר ;בבית הכנסת

 

 

  יחיד, משפחה וקהילה

  לד ח -ג' גלזנרד"ר  'אסמס'  1117858
 

 14:30-13:00 ב' תשו"

המעבר מקולקטיביזם לאינדיבידואליזם מאפיין את התפתחותה של החברה המערבית ואת 
במדינת ישראל. עם זאת דווקא הדגש החזק על אינדיבידואליזם, הוא שהביא לתחייתו  החיים

ולשגשוגו המחודש של מושג הקהילה. נפתח את הקורס בעיון בהתפתחות ההיסטורית של מושג 
-עדן האבוד', נשווה בין תיאוריות העוסקות בזהות הפרט בתקופה המודרנית והפוסט'גן ה

מודרנית, נבחן את השינויים במבנה המשפחה, נעסוק בעלייתן של תיאוריות ופרקטיקות 
קהילתיות חדשות, ונתוודע לעולם הקהילות האינטרנטי בעידן הגלובליזציה. נבחן גם את 

 .כבויות שבהתאמתו לחברה אינדיבידואליסטיתמגבלות החזון הקהילתי ואת המור

 

 

 )חלק א( הזהויות היהודיות פסיפס

 ד"ר א' אקרמן  'אסמס'  816325
 

 16:30-15:00 ב' שו"ת

ביהדות תמיד היו כיווני מחשבה שונים. עד העת החדשה אנשים, לרוב, הגדירו את עצמם על פי 
זאת, משום שהמציאות החדשה  תאפשר לאדם להגדיר את עצמו כאדם.ההדת. בעת החדשה 

דם לא מחייבות לאומית של הא-מאפשרת הגדרה חילונית של האדם. ההשתייכות החילונית
השתייכות לדת זו או אחרת. ברוך שפינוזה הוא דוגמא לאדם שנטש את אמונת אבותיו ולא עבר 
לאמונה אחרת. המציאות בהולנד איפשרה זאת. בקורס נעסוק בכיווני מחשבה שונים 

התפתחו בעת החדשה. כיווני מחשבה  שונים ביחס לתורה, ביחס להלכה, ביחס ללאומיות ש
 היהודית. נעסוק בתפיסותיהם של מנדלסון, הרב שמשון רפאל הירש, הרב קוק ועוד.

 
 

 החילונים הראשונים : רגעים מכוננים בלידת התרבות העברית החדשה

 16:30-15:00 ב' שו"ת א' לוינסון  ד"ר 'אסמס'  1814321

נצא למסע בעקבות גיבורי התרבות והטקסטים המכוננים של המהפכה החילונית בעולם 
נלמד יחד על התהליכים הפנימיים בתוך התרבות ו נקרא יחד שירה, הגות, מסה ופרוזה  היהודי.

היהודית שהביאו ליצירתה של תרבות עברית מודרנית וזהות יהודית חדשה. נכיר את יוצריה 
של תנועת ההשכלה והסוגות הספרותיות החדשות בהן יצרו המשכילים, וניכנס אל המרכזיים 

גן השבילים המתפצלים של דור התחייה על הפולמוסים המפורסמים שלו. נחזור אל נקודת 
הראשית וסצינת הלידה של היהדות המודרנית כדי להתבונן דרך עדשותיה על המציאות 

  הישראלית ועל עצמנו.
 

 

    העשרה חברתיתאסטרטגיות ל

  ג' סמבירא ד"ר  'אסמס'  916575
 

 16:30-15:00 ב' שו"ת

נתבונן  ,בשיעור זה נפגש כקבוצה, נכיר אחד את השני ואת נקודות המבט השונות בחדר
בשאלות עומק על זהותה הישראלית והיהודית של מדינת ישראל ובעיקר ננסה לראות באופן 

חום זה, יתרונותיהם וחסרונותיהם. חלקים מן הקורס ביקורתי את סוגי העשייה השונים בת
 יבנו על ידי הקבוצה.
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  ספרות השו"ת כמקור היסטורי 

 אק מ-ת' שלמוןד"ר  'בסמס'  723565
 

 14:30-13:00 ב' שו"ת

היכרות בראייה רחבה עם ענף חשוב זה בספרות הרבנית. העיסוק בשו"ת  יהיה הן מן הזווית 
ם ההיסטורית. נתוודע אל הז'אנר על מאפייניו המתודולוגיים הייחודיי ההלכתית והן מן הזווית

ואל מקומו בתוך הספרות והפסיקה ההלכתית, ובד בבד גם נתנסה בתהליך של הסקת מסקנות 
אלפי כרכים מודפסים מכל תפוצות  –היסטוריות מתוך השו"ת. המגוון העצום העומד לרשותנו 

ר לעמוד גם על ייחודן של התפוצות השונות ולתת בהן העם היהודי וכמעט מכל הדורות, מאפש
סימנים. הקורס ינוע על כמה צירי דיון: הסקת מסקנות היסטוריות, תובנות הקשורות בתהליך 
התפתחות הפסיקה ההלכתית, והתבוננות משווה בין מזרח למערב, בין ארצות האיסלאם 

ולוגי וגיאוגרפי, תוך היעזרות לארצות הנצרות. מהלך הקורס יתבסס בדרך כלל על סדר כרונ
 במרחק היסטורי רלוונטי. 

יעד הקורס יכולת פסיקה בהלכות תפילה אלא ההתדיינות במקורות הילכתיים ומיסטיים היא 
 .21-על מנת לשאוב מתוכם מוקדי חשיבה ויצירה למתפללי המאה ה

של בין הנושאים שיתלבנו בקורס: הארכיטקטורה של מקום התפילה, הכריאוגרפיה 
המתפללים, ריטוליזציה של מטבע תפילה ו"מתפללים מקצועיים", יחיד וציבור בציבור, 

 .המשמעות המיסטית של מעשה התפילה, מקום האלוקות בתפילה
 

 
 

 יסודות להוראת אמנות הלמידה בחברותא

 פרופ' א' הולצר  'בסמס'  926363
 

 18:30-1521:00 ב' שו"ת

 רותא ראויה' ועל בסיס אלו תיאוריות של למידה ופרשנות?כיצד עשויה להיראות 'למידה בחב
 באלו דרכים ניתן ללמד אחרים, לצמוח כאמנים של הלמידה בחברותא?

לימודית עם -קורס זה מושתת על התפיסה כי למידה בחברותא כרוכה באמנות דיאלוגית
ועיונית,  טקסט, עם הזולת ועם העצמי, וכי אמנות זו דורשת למידה התנסותית, רפלקטיבית

 אישית וקבוצתית.
הקורס מבוסס על עבודתו המחקרית והפדגוגית רבת השנים של המרצה ויישא אופי עיוני 
וסדנאי כאחד. ראשית, יתנסו משתתפי הקורס בלמידה של פרקטיקות מרכזיות של הלמידה 

נות בחברותא וכן יידרשו ל'עבודה על המדות' מכוונת ביחס לממדים האתיים והרוחניים של אמ
 למידה זו. שנית, משתתפי הקורס ילמדו שיקולי דעת חינוכי
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 תיאורי הקורסים  –תורה לשמה 

 
 רמה א'  --תלמוד  

 12:00-08:30 ' ד שו"ת  ד"ר מ' פייגלסון  א/ב  230111

בקורס זה נפתח לפני הלומדים את עולמו של התלמוד הבבלי לרבדיו, תוך הקניית כלי ניתוח 
להבנת עולם התלמוד. נתחקה אחר היחס בין סוגיות שונות כפי שהן בסיסיים הנדרשים 

 מופיעות במשנה ובתלמוד הבבלי. 
נלמד לזהות את מרכיבי הסוגיה התלמודית )הן הסוגיה ההלכתית והן הסוגיה האגדתית( 
והמילון התלמודי המשמש ככלי ראשוני לניתוח מרכיבים אלה. נידרש לשאלות הטכניות של 

ך גם נשאל שאלות עומק לאופן שבו סוגיות אלה מעצבות את החשיבה הרבנית מבנה הסוגיה א
 לדורותיה, וזהותינו היהודית העכשווית. 

 סדר" ושעור." -הלימוד יורכב מיחידת חברותא בבית המדרש  
הלימוד בסמסטר א' יתמקד בסוגיות נבחרות של פרק "אלו מגלחין" / פרק ג' של מסכת מועד 

 קטן. 
 

 
 ' ברמה  --תלמוד  

 12:00-08:30 ' ד שו"ת  הרב ד' וילה   א/ב  230112

הקורס מיועד לסטודנטים שלמדו גמרא בעבר )רמת הקורס תקבע על פי הרקע של רוב 
 המשתתפים(.

נלמד את ברכות פרק ג' בתלמוד הבבלי תוך התייחסות לרבדים שבטקסט, לחלק מהמקורות 
בירושלמי. יושם דגש על הפנמת המונחים התנאיים שקדמו לסוגיא ולמקבילות בבבלי ו

העיקריים המאפשרים להבין את כוון הלימוד והדיון שנפרס בסוגיות. נעיין גם במבחר מספרות 
 .הראשונים, כתבי יד וספרות המחקר

 
 
 

מפגש בין שתי תודעות הפוכות באמונה היהודית בין התודעה הרבנית  לתודעה של ביתא 
 ישראל

 15:00-13:00 ' ד  רב ד"ר ש' שלום  ה  סמס' א'  111226

ראשית המסורת "ההלכתית" של "ביתא ישראל עברה מאב לבן, מקייס לקייס, מקהילה 
לקהילה מתברר  שקבוצה זאת אינה דומה לאף אחת מהקבוצות המרכיבות את הפסיפס 

את הסיבה גם ש"ביתא ישראל" לא הושפעה כלל ועיקר מההתרחשויות ההיסטוריות ז-היהודי
" )שלום שרון, יסודיות שליוו את התפתחות העם היהודי לאחר חורבן בית המקדש השניה

רוצה לומר "ביתא ישראל" היא קבוצה יהודית, ללא שייכות לקנון  מסיני לאתיופיה, תשע"ב(.
 הטקסטואלי יהודי, אשר התפתח, על ידי החכמים, לאחר חורבן בית המקדש השני. 

ך לראשונה בהיסטוריה היהודית, נוצר ציונית, לפיכ-תבמציאות חברת המהגרים הישראלי
מפגש בין שתי תודעות באמונה היהודית. מסקנה זאת טומנת בחובה, בין היתר, משמעות רבה 
בכל הנוגע למפגש בין יוצאי אתיופיה לבין מציאות הנגזרת מבסיס הארגון האידאולוגי 

 וההלכתי של הממסד הרבני בישראל.
על המקום הייחודי בו תופסת היום "ביתא ישראל" בפסיפס של נעמוד  במהלך המפגשים לפיכך 

המסורת היהודית לדורותיה, בכל הקשור להשתלשלות התורה שבעל. כלומר שונותם היא 
העובדה שאין בנמצא אתה משניות, גמרות ומסורת חז"ל, זה מה שהופך תקנתם. רוצה לומר 

ייחודית והמרתקת הקיימת  כיום בעולם אותה, באופן פרדוקסאלית, אולי לאחת הקהילות ה
 היהודי.
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 ספרותה בראי השבוע ופרשת ראשיתב מספר עולותה אמונה לש בשאלות דיותחסי שובותת
 העברית

 15:00-13:00 ' ד   דרעי רץפ ש' עו"ד סמס' א' 814065

מודרנה  ת שעניינןהקורס יכלול סקירה של החכמים הספרדים המרכזיים ואז נדון במספר סוגיו
.והלכה  

 
 

 הוגים במקרא: הוגים יהודים קוראים תנ"ך

 15:00-13:00 ' ד     פרופ' י' עמיר   סמס' א' 811234

מראשית ימיה של ההגות היהודית שלובים בה מדרש ומחשבה. הוגי כל התקופות שיחקו תמיד 
חברתיות ומוסריות; וזה בשני מגרשים: זה של ההתמודדות עם שאלות יסוד אנושיות, דתיות, 

של תורת הפרשנות ושל פרשנות התורה. במפגשינו נטעם מעט מפרשנות זו, מפילון והמדרש ועל 
לימינו אלה. נשאל למה הוגים שבים פעם אחר פעם למקרא? כיצד היחס למקרא מבנה את 
הגותם? עד כמה הקריאה במקרא היא בשבילם יסוד מסורתי ומשמר ועד כמה היא מנוף 

 נות ולחידוש.לחתר
 

 
 
 

   על הגישה הקונסרבטיבית לפסיקת הלכה: אפיונים ודוגמאות

 15:00-13:00 ' ד  הרב פרופ' ד' גולינקין   סמס' א' 

על ששה אפיונים של פסיקה קונסרבטיבית ונדגים את האפיונים  קורס זה נדבר-במיני
 ועד היום. 1985באמצעות תשובות שנכתבו על ידי רבנים קונסרבטיבים בארץ משנת 

 
 

            
  

   מאור עיניים רוחני על פי  ספר בראשית כספר מסע

 17:30-15:30 ' ד  הרב ד"ר מ' פייגלסון    סמס' א' 414370

אדמו"רי החסידות הותירו לנו עומק פרשני ורוחני בקריאתם את פרשיות השבוע. בקורס זה 
תפס נ(. רמ"מ 1730-1797חום מטשרנובל )' מנחם נר –נתעמק במשנתו של ה"מאור עיניים" 

כצעיר תלמידיו של הבעש"ט, ומתלמידי המגיד ממזריטש, וכאבי שושלשת חסידות טשרנוביל 
החיה ופורחת עד היום. כמקובל סגפני שהפך צדיק חסידי רמ"מ משמש כציר חיוני להבנת עולם 

 החסידות הבנויה על מסורת קבלית. 
ן על טענתו: "כי התורה נצחית בכל אדם ובכל זמן" ואנו נתבונ ה"מאור עיניים" חוזר שוב ושוב

בשאלותיו לגבי מסע הבריאה והחיים שלנו. מה משמעות הבריאה? כיצד תכונותינו הארציות 
משתלבות בעבודת הלב והנשמה? היכן פוגשים / כיצד פוגשים את האלוקות? כיצד הסופי 

 ה? אלה הן חלק מן השאלות שנדון בהן.והאינסופי מסוגלים להתאחד? טלטלות הדרך, לשם מ
לימוד בחברותא של מקורות ראשוניים וניתוח עומק יחד בשיעור ינחו את הלימוד שלנו 

 הסמסטר.
 

 
 

   פרשת השבוע: בין פרשנות מסורתית לביקורת מודרנית

 17:30-15:30 ' ד  הרב ד"ר ד' פרנקל    סמס' א' 419370

בפרשת השבוע לאור הפרשנות המסורתית )מדרשי חז"ל, בקורס זה נתמקד בסוגיות בולטות 
פרשני ימי הביניים, הפרשנים המסורתיים של העת החדשה( ולאור הביקורת המודרנית. נברר 

השאיפה   באיזה מידה גישות אלה משלימות זו את זו ובאיזה מידה הן מתנגשות זו עם זו.
מפגש בין מסורת וביקורת, ולבנות יתיות שעולה מן היתהיה לאפשר לכל אחד להתמודד עם הבע

 ת.ייחודי סינתזהלעצמו או לעצמה 
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  איםקריאה במדרשי התנ -מהו 'מדרש'? 

 15:00-13:00 ' ד  בי   צ-ד"ר א' רוזן סמס' ב' 424370

קורס זה מבוסס על לימוד משותף של קטעי מדרש נבחרים ומגוונים ממדרשי התנאים, והוא 
רש של התנאים. מלבד העיון הטקסטואלי בדרשות, כל מפגש משמש גם כמבוא לעולם המד

 יתמקד גם באחד הנושאים היסודיים בעולמם של מדרשי התנאים:
העתיקה של מהו 'מדרש' מתוך ניסיון להבין את  נעסוק בחידה -אופיו של מדרש התנאים 

המעשה המדרשי ומשמעותו. נשווה את המדרש למשנה מחד, ולפרשנות המקרא הקדומה 
ידך )פרשנות פנים מקראית, מקרא משוכתב, הפשרים מקומראן, פרשנות הלניסטית, פילון(, מא

וניגע גם בשאלה העתיקה האם ה'מדרש יוצר' הלכות חדשות או שמא 'מקיים' הלכות ידועות 
 ומקשר אותן לפסוקים.

 בחן את משמעותה של החלוקה לשתי האסכולות המרכזיותנ –דבי ר' ישמעאל ודבי ר' עקיבא 
 במדרשי התנאים ואת דרכי המדרש והנחות היסוד האופייניות לכל אחד מבתי המדרש הללו. 

נשאל מנין מגיעה הבחנה זו וכיצד היא באה לידי ביטוי  –בין הלכה לאגדה במדרש 
בהרמנויטיקה המדרשית. כמו כן נראה מה מלמדת אותנו ההשוואה בין התחומים על אופי 

 הפרשנות של הטקסט המקראי.
המידות שהתורה נדרשת  נבחן מה בין -כי המדרש, הטרמינולוגיה ומבני היסוד של הדרשות דר

 בהן לבין הדרשות המרכיבות בפועל את מדרשי התנאים.   
התפתחות המדרש האמוראי, השימוש במדרשי ההלכה וביסוס ההלכה על פסוקים בתלמוד 

 הבבלי.
ות ועריכת המדרש, ונתוודע גם לתולדות לאורך כל המפגשים נעסוק גם בשאלות של נוסח, פרשנ

 המחקר, למהדורות השונות ולפרשנות הקלאסית והמחקרית העומדים לרשותנו. 
 

 
 
  

   דמויות מקראיות בראי ספרות המדרש

 15:00-13:00 ' ד  פרופ' א' שנאן    סמס' ב' 821234

 ת )בלעם וירבעם( ונראהנלמד מדרשים על כמה דמויות מקראיות, חיוביות )יוסף ודוד( ושליליו
עד כמה השתנתה הצגתן כאשר דנו בהם החכמים. נצטרך לשאול לסיבות שהביאו את חז"ל 

  מעט או בהרבה. לסטות מן הסיפור המקראי,
 

 
 
 

   מבוא לספרות החיצונית

 15:00-13:00 ' ד  ד"ר אדולפו רויטמן    סמס' ב' 124266

והרוחני שהתפתח ביהדות הבית השני בצד מטרת הקורס היא להתוודע לעושר הספרותי 
 קראית. הנה רשימת הנושאים שנעסוק בהם במהלך הקורס הקצרמ-הספרות הקאנונית

 שאלת הקנוניזציה של התנ"ך וראשיתה של הספרות החיצונית .1

 הסוגים הספרותיים: הישן והחדש  .2

 יראס-עיון בכמה יצירות ייצוגיות: ספר חנוך א', ספר היובלים ובן .3

 החיצונית והשאלה החברתית: המקרה של כת מדבר יהודההספרות  .4
 

 
 
 

 

 

   פולמוס הגיור במדינת ישראל: בין זהות דתית לזהות ישראלית

 17:30-15:30 ' ד  ד"ר א' בראון    סמס' ב' 721306
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בישראל של היום הגיור נתפס כבעיה לאומית. יש הקוראים להקל את ההליך ויש המתריעים 
הלכה לרוחות רפורמיות. בשיעורים נבחן את הסוגיה באמצעות מקורות מפני כניעתה של ה

נקרא את מקורות חז"ל ומבחר פסקים מימי הביניים, ונתמקד  –ההלכה לאורך ציר הזמן 
. לבסוף, נדון במחלוקת בין ועד ימינו 19-בהתפתחויות שחלו בזמן המודרני, מן המאה ה

בתוך הזרם  אורתודוקסיות-לוקות הפניםהזרמים השונים ביהדות של היום, ובמיוחד במח
משפטית,   –בין רבני הזרם החרדי. נדון בנושא לאור מגוון נקודות מבט לציוני ובינו -הדתי

 . דתית וחברתית
 

 
 
 

ניש-"זכור ימות עולם"! סיפורים על קדמות ישראל שחוברו בתחילת בית  
   

 17:30-15:30 ' ד  פרופ' א' רופא  סמס'  ב' 429370

סיפורים העוסקים בשאלת נישואי התערובת והנשים הנכריות )אירוסי רבקה בבראשית  א.
 ם נבות במל"א כ"א(מגילת רות, כר כ"ד,

 ב. תחילת הציפייה המשיחית בסיפור על דויד וגולית )שמ"א י"ז( ובספרי הנביאים.
 רומתו של הסיפור על רחבעם )מל"א י"ב(.ת--ג. החכמה היא בזקנים או בצעירים? 

 
 
 

 
 חייו והגותו של הרב אברהם יהושע השל 

 17:30-15:30 ' ד  ד"ר ד' בונדי     סמס' ב' 820123

ל אמריקני ופעי-עות יהודיד(, הוגה 1972-1907בקורס זה נעסוק בהגותו של אברהם יהושע השל )
 חברתי נודע. נעמוד על אבני הפינה הביוגרפיות של הגותו, על יסודותיה הפילוסופיים ועל

 יישומיה החברתיים, החינוכיים, הפלורליסטיים והציוניים.
 

 

 

 

 



 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 חלק ג':
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 לוח שנה
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 תקנון משמעת אקדמית

 בעבודות להונות או להעתיק ניסיון כל רבה בחומרה הרואה דתי מוסד הוא שכטר ש”ע לרבנים המדרש בית
 כזה שמעשה מכיוון אלא האקדמי בעולם מקובל אינו שהדבר מפני רק לא חרא ענין בכל או ובמבחנים

 .לדורותיה היהדות של הנשגבים לערכים מוחלט בניגוד עומד

 שמות" )תרחק שקר מדבר: "בתורה כתוב. בכתובים ומשולש בנביאים ושנוי בתורה כתוב האמת ערך
" תרמית לשון בפיהם יימצא ולא כזב ידברו ולא עולה יעשו לא ישראל שארית: "בנביאים ושנוי'(: ז:ג"כ
: בתלמוד גרסינן וכן(. ד"ק: ט"קי תהילים) שקר אורח כל שנאתי כן על: "בכתובים ומשולש( ג"י':ג צפניה)
 לעולם: "התפילה בסידור מתפללים אנו וכן(. א"ע  ה"נ שבת" )אמת ה"הקב של חותמו: "חנינא רבי אמר"

 .הדדי אימון על מבוססת המרכז תרבות, לפיכך". בלבבו אמת ודובר האמת על מודה...אדם יהא

' ה נאום הנביאים על הנני לכן: "הנביא ירמיהו של וכלשונו", דברים גניבת"ל מתנגדת היהדות, כן על יתר
 אומרו בשם דבר האומר שכל: "תורה קנין בפרק שנינו וכן'(.ל: ג"כ ירמיהו" )רעהו מאת איש דברי מגנבי
 אומר הכתוב עליו אומרו בשם דבר אומר שאינו מי כל: "גיסא ומאידך'( ו':ו אבות)" לעולם גאולה מביא

 (.ז"כ סימן, במדבר, תנחומא מדרש(" )ב"כ: ב"כ משלי' )הוא דל כי דל תגזול אל'

 

  אסור לתלמידים לדווח דיווח שקר, להעתיק מחבריהם או לצטט דברים ממחבר אחר מבלי לציין  .1
, בעבודה,  ובעבודת גמר ו/או לדווח כל דיווח שקר בבית המדרש או מחוצה את מקורו במבחן, במבחן בית

 לו.

 :היא משמעת עבירת

 .אחרת לימודית במטלה או גמר בעבודת, גמר במבחן(, , רפרט) בעבודה(, בבית או במכון) בבחינה הונאה .1

 לפני אשמר שהוכן חומר או בחינה במהלך אסור מידע של מסירה או קבלה, הכנסה, החזקה, שימוש .2
 .הבחינה במהלך אסור שימוש בו לעשות במטרה הבחינה

 עבודה או זו לתכלית לידיו העברתה או, אחר בידי הגשתה לשם ממנה חלק או עבודה כתיבת .3
 .תמורה קבלת ללא או אחרת רכושית תמורה או תשלום תמורת אחר בידי שנכתבה

 .בדויים עובדתיים נתונים הכוללת עבודה הגשת .4

 .המשמעת רשויות בפני בדיון שקר עדות מתן .5

 .המשמעת רשויות בפני להעיד הופעה אי .6

 המדרש בבית  ללימודיו בקשר שנעשתה, המדרש בית תלמיד את הולמת שאינה התנהגות .7
 

תלונה על חשד בעבירה אתית או בעבירת משמעת תוגש בכתב על ידי המורה לדיקן בית המדרש  .2
 דים בעבירה יופיעו בפני הוועדה.שתעביר אותה לוועדת המשמעת. התלמידים החשו

 וועדת המשמעת תורכב ממורים ותלמיד/ה. הדיקן רשאי לשמש כמשקיף בועדת משמעת.     .3

 תלמידים שנמצאו אשמים בעברת משמעת צפויים לאחד או לאחדים מן העונשים הבאים:  

 נזיפהא. 

 ב.  הורדת נקודות מאותו מבחן או עבודה

 נידונהג.  פסילת הבחינה או העבודה ה
 פסילת כל הקורס או נקודות הזכות(.ד.  

 פסילת סמסטר של לימודיםה.  

 פסילת שנת הלימודיםו.  

 הרחקה מבית המדרש לתקופה מוגדרתז.  
 הרחקה מבית המדרש לצמיתותח. 

 ישום דבר ההרשעה והעונש בגיליון הציוניםט. ר
 ביטול הנחה בשכר לימוד, מלגה בחלקה או במלואה י. 

 שלמד תלמיד במסגרת כלשהיא בתקופת הרחקתו מהמכון לא יוכרו כמזכים בנקודות זכות. לימודים 

 בתום התהליך ייכתב מכתב עם  פירוט העבירה ועונשה שיוכנס לתיקם האישי של התלמידים. .4

אנו מקווים שתלמידי בית המדרש יתייחסו אל כל האמור בכובד ראש כדי שלא נצטרך לטפל בעבירות 

.משמעת כלל וכלל
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 טלוח שנה לשנת הלימודים תשע"

 
 

 

 1.07.2018 יום ראשון, י"ח תמוז תשע"ח  פתיחת קורסי קיץ

 27.7.2018 יום שישי, ט"ו באב תשע"ח  סיום קורסי קיץ

רבנות  –פתיחת שנת הלימודים   3.10.18 יום רביעי, כ"ד תשרי תשע"ט 

 יום שישי, כ"ו תשרי תשע"ט  שבת לתלמידי רבנות 

, כ"ז תשרי תשע"טעד יום שבת  

5.10.2018-  

6.10.2018 

משל"י   –אוריינטציה   08.10.2018 יום שני, כ"ט תשרי תשע"ט  

תוכניות  -פתיחת שנת הלימודים

 מ.א. 

 14.10.2018 יום ראשון, ה' בחשוון תשע"ט

 28.11.2018 יום רביעי, כ' כסלו תשע"ט טקס ההסמכה העשרים ותשעה 

שבת יחד לכל תלמידי בית 

מדרשה  

 יום שישי, כ"ב כסלו תשע"ט

 עד יום שבת, כ"ג כסלו תשע"ט

-30.11.2018  

1.12.2018 

בכסלו תשע"ט ו, כ"שלישייום  חופשת חנוכה  

 עד יום שני, ב' בטבת תשע"ט

.12.20184-  

10.12.2018 

רבנות  –סיום סמס' א'   27.12.2018 יום חמישי, י"ט בטבת תשע"ט 

רבנות  –פתיחת סמסטר ב'  ראשון, י"ד בשבט תשע"טיום    20.1.2019 

א.תוכניות מ. -סיום סמסטר א'  25.1.2019 יום שישי, י"ט בשבט, תשע"ט 

.א.תוכניות מ -פתיחת סמסטר ב'  24.2.2019 יום ראשון, י"ט אדר תשע"ט 

 יום חמישי, י"ד אדר תשע"ט חופשת פורים

 

21.03.2019 

 

 יום ראשון, ט' בניסן תשע"ט חופשת פסח

בניסן תשע"ט ב, כ"שבת עד יום  

14.04.2019-  

.04.201972  

 2.05.2019 יום חמישי, כ"ז בניסן תשע"ט טקס יום השואה

 7.05.2019 יום שלישי, ב' באייר תשע"ט טקס יום הזיכרון לחללי צה"ל

 חופשת יום הזיכרון 

 ויום העצמאות

 יום רביעי, ג' באייר תשע"ח

 עד יום חמישי, ד' באייר תשע"ט

198.05.20-  

9.05.2019 

 9.05.2019 יום חמישי, ד' באייר תשע"ט JTSסיום סמסטר ב' לתלמיד 

 חופשת שבועות

 

 יום ראשון, ו' בסיון תשע"ט

 

9.06.2019 

 14.06.2019 יום שישי, י"א בתמוז תשע"ט סיום סמסטר ב'

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

 

 

 בית המדרש לרבנים ע"ש שכטר 

  4 רח' אברהם גרנות

 91160ירושלים  16080ת.ד. 

 074-7800-712טל'  

    02 - 6790840פקס 


