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 והתיבות החינוך גמשיד הורדית לתיבותהמחלקהן,
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התוכן

 א. י. / הספרעם
 ' ששון בן י. ד"ר / פתיח'הדברי ''

 המקורות באספקלרית הרוחנית ההנהגה : אמדור
 האידיאלית ההנהגה / גרינך ים. י.פרופ'

 נאספקלריה משראל מנהימת / קרייאתרהט . :. המיראיםבהשקפה:
 חי'ילשל --

 של סכרו אבות מסכת / שמאי ין ה. מ.ד"ר
 רוחנימנהיג

. 
. 

 הכמיס תלמידי של מקומם על / בר מ.פרופ'
 האבורנהיהגת

 הרו"ניונ ההנחגר וגל סמכותה /, פלק ו.פרופ'
בהלכה

 הדורות במחשבת הנהגה של דווקנאות : במדור
 על הרהורים -/ ז"ל אורבד ב. ש. פרופ'הרב י.[

 הביניים ימי בהגות רוחנית,הנהגה
 להכשרת כמוסד וכישיבה / ברויאר מ.ד"ר

 ., הביניים בימי דתית ..יוגהיגות .~ .ן

 ומורח דייך מנהיג, / הקהלוש.4ז:
 ההנהגה וצל היסודית,הרוחנייפ / פורן מ..ד"ר

 .'בחסידות
 בתפיסת היוחסת ההווונה ן שטיי א.כרובן

 הרוחנית ההנהגה / הדרי ישעיהו ח.הרב
 . - קוי הראיייהבמשנת

- ועדתו הרב : גמדור - ובכפר בעיר   שיח רב 
 וסמכותו הרב / רבינוגיץ ברוךהרב
 בטישבה הרב / ז"ל דיסקין 1. י.הרב
 . .'-.' גמושב 'הרב / שטיסיך י.הרב
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- לדורנו רוחנית הנהנה : ד מדורן - )דמותה הכשרתה  ו,סימפוזיונים 
 לדגרנו רוחנית-דתית מנהיגות של הכשרה דוכ':

279 מלמד צ. ע.,פיות,,ן
293 נוויאי מ.ז"ר
301 ז"ל קצנלג,11 ר.חיג

 בדורנו כוהנית-דתית הנהגה של דמיונהי
313 אנאמ.

329 ושנקל י. י.חיב,ן

343 י,פשיץ ).עו"ד .1'

ננזפרויכ(1
- בישראלהרבנות - ותכניות הצעות דעות,   העתים פרסומי מבנודמבחרן, 

 הרגנות כביד / קוק הנהן י. א.היב
355 והעולמית המרבית היש.בהתכנית .ן, הראשית הרבוות נחירת בכנסהרצאת,:'
 )תפקידו, הרב דמות /1,ונרנ י. י.הרב1

363 הילדסהיימר עיריאל ר'לפי

369 )בנביה נאדו הרבכת / ברלין מ.הרב1
365 א,ת,ת.,אותיות / בנ.מיור'ן

 אורגך א. א. פרוש / רוובטל ש. א.פהופ'
314 . .רבנים להנשות מוסד להקמתהתכניתן 373 ישיבות וראשי רגנים / יעקובוביץ י.הרבן

362 בחברה הרב / ורהפטיג זרתד"ר

- בישראלרב של דמותו[  "ה,מעין" מערכתסימפוזיון 
 אנק מ.היג,ן ברויארמ.

 קצנלבוגן ר.הרב
 ארנדמשחל
 אורטנר נתןהרג,ן
 בד-אשרמ.ן
 כהןי. ,,,
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 הספרעם

 מוצי- יהתרבות החינ71 במשרד תורנית לתרבותהמהלקה
 של ה,הרצאות אספי נסדרת רביעי קובץ לאור בזהאה

 ידה. על הנערכים היהדות למחשבת השנתייםהכינוסים
 הנושא על השלוש,ה-עשר .הכינוס לדיוני מוקדש זהקובץ

 קבוצה קבוצות; לשלוש נחלק והוא העדה", על"איש

 וב- במקורות ,ההנהגה דמות של בהשתקפותה דנהאחת
 עוסקת השניה היסטורית. מבחינה הקידמותתקופות
 המוג- למשימה בהתאט תפקודית מבחיגה הרבנותבכהונת
 הדיונים את מסכמת ,השלישית ,הקבוצה פעולתה. שלדרה

 את יה המשלימים לנושאים ש.הוקדשו סימפוזיונים,בשני
 :זה

- לדורנו רוחנית "הנהגה1.  והכשרתה." דמותה 

 בדורנו." רוחנית-דתית ,הנהגה של "דמותה2.
 ולא יקרים, אישים חמשה לעולמם הלכו הכינוסמאז

 : זה בקובץ המובאים דבריהם יראי שהםזכינו.

 ירו- ומיקירי התורה 'מגדולי ז"ל, קצנלנבוגן רפאל ר'הרב
 מן היה גו(, שעטרוהו התואר לפי רק )ילא ממששלים

 למחשבת השנתיים הכינוסים של הקבועיםהמשתתפים
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 ה,יה,ודית ובשו.רשיותו המלבבת ,העמ,מית גהופעתו,,היהדות.
 גוון תמיד הוסיף ,המיוחדים ,ושיגו שי,חו בדרך'העסיסית,
 ולדעותי,הם. ,המרצים לקשת,מיוחד
 אצלנו, קבוע אזרח ,הוא גם ז"ל, אורבך ב. ש. פרופ',,הרב

 שליטה של המופלאה במזיגה שומעיו את תמיד1.העשיר
 בפי- מקיפה וידיע,ה ההורות כל של ישראל מחשבת בעגלם"
 על חנה. פרדס של רבה ז"ל-לאחרונה דיסקין י. הרב,ן העתיקה. ואף המודרנית הכללית לוסופיה,.
 מקסמו הרבה ,האציל גהוא בכינוסנו, דיבר עבודתו דרן,'

 מוסדות יעל כהונתו מקום על ,המשפחהי ומיחוסי האישין
 האחרון הסימפוזי,ון את ה.נחה ז"ל רענן-קוק נתן הרב, ,מיוחד. לשגשוג בזמנו הגיפו אשר שבו,החינוך

 ישיבת של המיוחדת דמותה בעיצוב נסיוכושבכינוס.
 המס- היה נשיאה דבי חתנא רענן הרב אשר הרב" "מרכזן,
 גרב-שיח לתפקידו במיוחד אותו המבשיר גטיפותה, שיך"
 רוחנית-דתית מנהיגות הכשהת ,של יבעי,ה מוקדש שהיה זה,ן
 בגשו- מבוטלת לא תרומה הרמו בישיבה תלמידיו בדורנו;ן

 משה הרב של דבריו את הבאגו "המעין" בסיפוזיון בנספח, הזאת. ,הקשה את-.הבעיה לדהורשים
 הפתית: .הנוער בעליית המובהקים 'המחנכים מן ז"ל,מונק

 באשכנז מחנכים שג ידועה רבנים למשפחת כבן מעמדו,ן

 בדבריו. משתקף ארץ" דרך עם "תורה של 'השיטהכמגשימי
' לברכה. כולםזכרן,

 אקטי- הכשגס. של קיומו מאז זמן בריויח מופיע הקמץ11
 בכל בה עלתה ישראל במדינת הרוחנית-תורנית ההנהגה,ן שבעיית האחרינה, בתקופה. לנושא מעדה מיוחדתאליות

 הרא'"ה בימי הראשית ,הרבוות ש'ל הווסדה מאז בו, עיירהו הת- שלא במדה הישיב את ימעסיקה ומשקלה,חריפותה
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 מן לחרוג המחלקה את הניעה זאת עובדה זצ"ל.קוק
 ,מעבר הקובץ של המסגרת את ולהרחיב אצלההמקובל
 משלי- הרצאה בתוכו ולכלול בכינוס, שהושמעולהרצאות

 ; בשם הגינייט, ימי בשלהי באשכנז הרב של מעמדו עלמ,ה

- כנספחים גכן גמורה. ודייןמנהיג  ודיונים מאמרים לקט 
 למעמדה וכן ולתפקידה לעדה ,הנהגה. להכשרתשהוקדשו

 ,הזה. היום ועד כינונה ,מאז 'הרבנותיל
 הנכבד במרצה לא תלחים שאינם שמטעמים על לנוצר
 הרצאתו את בקובץ לכלול בידנו עלה במערכת-לאולא

 "עקרונות ה,נושא על כץ יעקב ד"ר פרופ' שלהחשובה
 ובהווה". בעבר בישראל ההוחנית ההנהגה שלהסמכגת
 צידו- את ימצא הקמץ בהופעת שהאחור מקווההמחלקה

 וכמ- דרך כמורה לסייע יוכל לאור יציאתו שעם בכד,קו
 שעליהם ובתפוצות ישראל במדינת חוגים אותם לכלכוון,
 ליורנו. ההוחנית-דתית ,ההנהגה של דמותה לקבועמוטל
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