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 :חברי העמותה

 הרב שלמה אבינר
 הרב שלום אדרי

 עזר אהרונסוןהרב אל
 הרב שלמה אזואלוס

 הרב דני איזק
 הרב אלעזר אלבז

 הרב אליהו אלחרר
 אלטשולר הרב אלי

 הרב שמואל אליהו
 הרב משה אלקבץ

 הרב דוד אסולין
 הרב עזריאל אריאל
 הרב חננאל אתרוג

 הרב דב ביגון
 הרב דוד ביגמן

 הרב יוסף חיים בלוי
 אליהו בלום הרב

 הרב אליהו בלומנצוייג
 הרב רן בן משה

 הרב מיכאל ברום
 הרב דוד גבריאלי

 הרב ברוך גיגי
 הרב יהודה גלעד
 הרב אייל גריינר

 הרב מרדכי גרינברג
 הרב חיים דרוקמן

 הרב ראובן דרעי
 הרב שמואל הבר

 הרב משה הגר
 ם הכהן"הרב רא

 הרב עקיבא הכרמי
 הרב נתנאל הראל

 הרב ברוך וידר
 הרב צוריאל וינר

 הרב יהושע ויצמן
 הרב אליעזר ולדמן

 הרב מרדכי ורדי
 הרב יחזקאל יעקבסון

 הרב אהרון כהן
 הרב איתמר כהן

 שאר ישוב כהןהרב 
 שמעון כהןהרב 

 הרב עמיר כץ
 הרב דוד לאו
 הרב סיני לוי

 הרב שלמה לוי
 הרב יעקב לנזר
 הרב יעקב מדן
 הרב ינון מדר

 הרב מנשה מלכה
 משה מלכההרב 
 שמואל נחושתןהרב 

 יםהרב יצחק ניס
 הרב אברהם סגיס

 הרב אלי סדן
 הרב דוד סתיו

 םיוהרב יעקב פיגנב
 הרב דוד פנדל
 הרב רפי פרץ
 קוטאי'הרב יעקב צ

 הרב עמית קולא
 הרב צבי קוסטינר

 הרב ישראל קירשטיין
 הרב בני קלמנזון

 הרב דוד קרעי
 הרב שלמה רוזנפלד

 הרב שמואל רינר
 הרב אמנון שוגרמן

 הרב יוסף שטרן
 נוולדהרב אליעזר ש

 הרב יהושע שפירא
 הרב זאב שרון
 הרב יובל שרלו

 

ת הישיבו

השותפות 

בפרויקט 

 :בוגרים

 הכותל

 הר עציון

 חולון

 טפחות

 ירוחם

 כרם ביבנה

 מודיעין

 מעלה אפרים מכינה

 מעלות

 מצפה רמון

 אשדוד - וה דקליםנ

 עלי

 קשת

 רמת גן

 מחולה שדמות

 ה"ב

 

 לבוגרי הישיבה העובדים במקצועות השונים

 

 בעולם המעשה: תכנית

 

 ,ת לימודוקבוצים ורעיוני יםחוג יםמתגבש, הישיבהבו משתתפת ', בית מדרש ישיבתי'במסגרת פרויקט בוגרים של 

 .מקצועוכל אחד לפי , הנוגעות לתחום המקצועי של המשתתפים תורניותללימוד וליבון משותפים של סוגיות 

, "פתח תקוה –בית מדרש ישיבתי "ב 02:02-00:02אחת לשבועיים בימי ראשון מפגשים הקבוצה הראשונה מקיימת 

 .לפי הביקוש תפתחנה קבוצות נוספות בפריסה ארצית .בהנחיית הרב עזריאל אריאל

 

 :מטרת התכנית כפולה

 .בתחומים בהם הם עוסקים' מצפן תורני'לתת למשתתפים בה . א 

 .מדינהביישום התורה במערכות ה ומה חדשהלבנות ק. ב 

זו צריכה אמירה ו ,תובע אמירה משמעותית של תורת ארץ ישראל, זה שאיננו במגזר הציבורי אף, עולם המעשה

תורנית משמעותית בתחומי העשייה של  עמדה יש לפתח. להיות תוצר של מפגש בין אנשי שטח לבין אנשי תורה

תורני לייצר שיח  אנו שואפים .החופשיים עריכת דין ויתר המקצועות, עסקים ,כלכלה: מדינת ישראל המודרנית

 .לקראת השלב הבא בתחיית עם ישראל הצעיד את עולם המעשה במדינשי

י צוות של רבנים "והמסקנות יאושרו ע, מפגש עם עולם המעשה אינו זר להןשה רבניםת על ידי ומודרכות הקבוצ

 .י חברי העמותה"שייבחרו ע, גדולים

 

 :לפרטים

 harnon@gmail.com  ,2760680000, מרכז הפרויקט, ר הראל ארנון"ד

 b.m.y.hanhala@gmail.com , 527-5227-272', בית מדרש ישיבתי'מנהל , אביב זגלמן
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