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תיאור תפקיד :רב לבית מדרש תורני לאומי
על במתל
קהילת בית מדרש תורני לאומי )להלן במתל( מורכבת מקבוצה דינאמית של למעלה מ ‐125
משפחות בהנהגת הרב אבישי דוד ב‐  20השנים האחרונות .חברי הקהילה כוללים בעיקר עולים
מארצות דוברות אנגלית :ארצות הברית ,קנדה ואנגליה ,יחד עם מספר קטן – בתקוה שיגדל –
של משפחות ילדי הארץ .הפרופיל הטיפוסי של החברים מתאפיין בבוגרי ישבה‐יוניברסיטי )(YU
רבים ,בוגרי ישיבות ההסדר ומוסדות תורניים אחרים .הגענו לבית שמש כדי ליצור קהילה
תורנית תוססת; בית המדרש שלנו הכולל ספריה עשירה ומתרחבת תדירות ,זמין משעות הבוקר
המוקדמות ועד לאחר חצות ,ולומדים בו ברוב שעות אלו .במתל מציע מסגרת ייחודית
למבוגרים ולילדים במטרה לשמר ולהרחיב את מחויבותם לתורה ,בד בבד עם פעילות למען כלל
הקהילה.

תיאור התפקיד
בית מדרש תורני לאומי מחפש רב להנהיג את הקהילה שלו.
על המועמדים להיות דו לשוניים )אנגלית/עברית( המסוגלים לתקשר בהצלחה עם קהל מגוון
בעלי השקפות שונות ,גילאים ומגדרים .הם צריכים להיות מנהיגים מעוררי השראה המסוגלים
להניע את כל חברי הקהילה לגדול ולהתחזק בשמירת התורה והקשר עם הקב"ה דרך תפילה
ולימוד תורה.
הציפיה מהמועדים היא להיות תלמידי חכמים בעלי ידע ורחבות בתורה לפסוק בדרך עצמאית,
הן ברמה הקהילתית והן ברמה הפרטית תוך שמירה איתנה על גבולות המסורת ההלכתית,
המבינים את הנסיבות והצרכים השונים של כל מצב.
המועמדים צריכים להיות בעלי כישורים להופעה בפני קהל והוראה מצוינים .הם צריכים
להיות מסוגלים להעביר דרשות ושיעורים בצורה ברורה ומסודרת.
המועמדים צריכים להיות מסוגלים לתקשר בטבעיות עם בני הנוער .הם צריכים ליזום פעילויות
איתם במגוון הזדמנויות ומקומות ,להתחבב עליהם ולהעניק להם השראה להיות חלק מהווי
בית הכנסת שלנו.
במתל מחפש מועמדים בעלי ניסיון משמעותי בכל תחומי החיים בישראל ובאורח החיים כאן.
בוגרי הישיבות התיכוניות והאולפנות בוחרים דרכים שונות כדי לשרת את כלל ישראל ,החל
משירות לאומי ,לימודים בישיבה או מדרשה .על המועמדים מצופה לסייע להם בבחירתם
ולתמוך בדרך בה בחרו .המועמדים צריכים להכיר ולעודד שירות צבאי לגברים .למרות שהם לא
צריכים לעודד באופן פעיל את השירות הצבאי לנשים ,הם צריכים לתמוך באלו שבוחרות לשרת.
הם צריכים להכיר את ההוויה של מערכות החינוך בישראל ,ובמיוחד בתיכון ובאוניברסיטה.
במקביל ,במתל מחפשת מועמדים המכירים את התרבות האנגלוסקסית ויכולים להתייחס
ולהבין את הקהילה שלנו ,שרובה עולים.
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על המועמדים להזדהות עם ההשקפה הכללית של הקהילה שלנו ,ועל הדרך החינוכית של
משפחותיהם לשקף הזדהות זו .על המועמדים ובנות זוגם מצופה לקחת חלק פעיל בחיי
הקהילה ,במטרה להיות חלק בלתי נפרד מהמרקם הקהילתי.
המועמדים צריכים לתמוך בלימוד תורה לנשים ולהיות פעילים באופן נוח וטבעי בהעברת
שיעורים לנשים.
על המועמדים להבין את חשיבות היכולת ליצור קשר עם הרב ,מעבר לשעות הפעילות בבית
הכנסת .הם צריכים להיות זמינים לחברים דרך אמצעי התקשורת השונים )דוא"ל ,וואטסאפ(.
בהתחשב בכך כי זו אינו תפקיד במשרה מלאה ,על מקום העבודה הנוסף למעט בצורך לנסיעות
רבות שימנעו נוכחות בשבתות.
במתל מתגאה בכך שהוא מספק חווית תפילה ייחודית ,בה השקט נשמר ,והקצב והרצינות
מביאים את המתפללים לכוונה מתאימה .הקהילה מותאמת לאנשים שמחפשים אוירה רצינית
של תורה ותפילה ,ומועמדים צריכים להיות מעוניינים בשימור ושיפור אותם מאפיינים
שמייחדים את הקהילה.
על אף שאין זו דרישה ,ישנה העדפה למועמדים בעלי ניסיון בהנהגת קהילה בבית הכנסת או
לחילופין רקע בייעוץ או אימון אישי .מועמדים בעלי קשר חזק עם מערכות הרבנות הרשמיות
מועדפים גם כן ,בהיותם בעלי יכולת לשרת את חברי הקהילה ביעילות גבוהה יותר בכל מעגלי
החיים.

רבנים המעוניינים להגיש את מועמדותם למשרה מתבקשים שלוח את קורות החיים למייל
 bmtl.candidates@gmail.comבצרוף מכתב מקדים.
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