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כל ישראל תאומים
פרויקט חדש של מרכז ברקאי הוליד חיבור בין 12 קהילות 

בישראל, בארה"ב וקנדה • רבנים מצפון אמריקה ביקרו בשבת 
שעברה אצל שותפיהם בארץ, ובקרוב יארחו אותם בקהילותיהם

משלחת רבנימ מקהילות יהודיות בארה"ב ובקנדה 
להכשרת  ברקאי  מרכז  בישראל.  שעבר  בשבוע  נחתה 
רבנימ וה�תדרות הרבנימ באמריקה (RCA) הביא אותה 
�ארצה, כחלק מפרויקט חדשני של קהילות תאומות ור

בנימ תאומימ, על �מכ המודל של ערימ תאומות המוכר 
ברחבי העולמ.

במהלכ המ�ע נפגשו הרבנימ לימי עיונ במלונ רמדה 
ברחבי  שונות  בקהילות  התפזרו  ובשבת  בירושלימ, 
בפני  ודרשו  המקומיימ  הרבנימ  אצל  התארחו  הארצ, 

אנשי הקהילה. 
�היו �וגיות אוני הנושאימ המרכזיימ שבהמ ע�קו 
בר�ליות כמו מניעת התבוללות, אנטישמיות, חיבור 
�המ ומעמד  ישראל,  למורשת  היהודימ  הצעירימ 
הרבנימ  חזרו  השבוע  בתחילת  ישראל.  בעמ  שפחה 
�לקהילותיהמ, ובעוד ארבעה חודשימ צפוי ביקור גו
היהודיות  בקהילות  מישראל  רבנימ  של  מלינ 

בצפונ אמריקה. 
הרב  בינ  מעניינ  חיבור  נוצר  הביקור,  במהלכ 
�בטו שמיימ  שערי  מקהילת  שטראוכלר  חיימ 
הגלילית.  מחצור  שילת  משה  הרב  לבינ  רונטו 
בשבת שעברה עבר הרב הקנדי בינ בתי הכנ�ת 
במועצה, ואפ הגיע לפעילות ב�ניפ בני עקיבא, 
ובמוצאי שבת נפגשו השניימ עמ הרב שמואל 
עמ  אמיתי  שיח  תפתח  שלנו  "הקהילה  אליהו. 
ישראל, וזה חשוב מאוד", אמר הרב שטראוכלר.
 איכ אתמ מתמודדימ עמ בעיות של אנטי�

שמיות והתבוללות בטורונטו?
"אנחנו נתקלימ באנטישמיות כל הזמנ, אבל 
�הקהילה היהודית חזקה מאוד. מה שקרה בפי
ט�בורג ובמונ�י גורמ להגברת האבטחה, ובכל 
למאבטחימ.  להצטרפ  מתנדבימ  אנשימ  שבת 

יהודי.  מקומ  בכל  שקיימ  עניינ  זה  התבוללות,  לגבי 
ולהיזהר,  לקהילה  מצטרפ  מי  טוב  לבדוק  צריכ  תמיד 

אבל גמ להיות מ�בירי פנימ".
היש� ולרבנימ  לכמ  לעזור  יכול  הזה  הקשר  במה   

ראלימ?
בכל  היהודיות  בקהילות  חברתיימ  אתגרימ  "יש 
להיות  לזה.  זה  לעזור  דרכימ  הרבה  לנו  ויש  מקומ, 
יהודי בחו"ל אומר להיות אחראי הרבה יותר לקהילה 
שלכ, כי אתה מוקפ גויימ. מודל הקהילות מביא ערכ 
רב ליהדות מחוצ לישראל, וזה משהו שאפשר להעתיק 

גמ בארצ".

"רבנים עוזרים גם בזוגיות ובחינוך"
ה'תאומ', הרב שילת, מו�יפ: "מתי יצא לי להיפגש 
�והפ לימוד  המונ  בזה  יש  בחו"ל?  קהילה  של  רב  עמ 
ריה הדדית. בחו"ל, בית הכנ�ת הוא החיבור של הרבה 
ולכנ הוא לא רק מקומ תפילה, אלא  יהודימ ליהדות, 
�יש תפ ולרב הקהילה  מקור לחיימ חברתיימ שלמימ, 
�קיד הרבה יותר משמעותי. היומ, גמ בארצ כבר מחפ
שימ שרב ייתנ מענה מעבר לתשובות הלכתיות, ויעזור 

בבעיות בזוגיות, חינוכ ועוד".
במפגשימ עלו רעיונות לחיזוק הקשר בינ הקהילות, 
כגונ הוצאת עלונ משותפ באנגלית ובעברית, חיבור בינ 
�ניפי בני עקיבא, קיומ אירועימ משותפימ, ואפ עלתה 
מטורונטו  יהודיות  משפחות  של  למשלחת  אפשרות 

שתתארח בחצור הגלילית.
בעבר  ששימש  פיינ,  דוד  הרב  ברקאי,  מרכז  יו"ר 
�יש בית  ובקהילת  במילווקי  פארק  לייק  בקהילת  רב 
מוביל  בקנז�,  פארק  באוברלנד  וולינר  אברהמ  ראל 
את הפרויקט. "אנחנו שואפימ שהפרויקט יתרחב לעוד 

קהילות ורבנימ", הוא מ�כמ. •

"נתקלים באנטישמיות 
כל הזמן". הרבנים 
שטראוכלר (מימין) ושילת

יעקב מאיר צות תפו

יהודי בחו"ל 
אחראי הרבה 
יותר לקהילה 
שלו, כי הוא 
מוקף גויים. 
מודל הקהילות 
מביא ערך רב 
ליהדות, ואפשר 
להעתיק את זה 
גם בארץ

הקהילות התאומות
ישראל הצעיר 
(ווסט הרטפורד, קונטיקט)

צעירי הדר גנים 
(פ"ת)

דור תקווה 
(צ'רלסטון, דרום קרוליינה)

ישורון 
(גדרה)

תפארת בית דוד 
ירושלים 
(מונטריאול)  

קיפודן 
(מודיעין)

חובבי ציון 
(סקוקי, אילינוי) 

שבט בנימין 
(גבעת זאב)

צעירי ישראל 
(פורט לי, ניו ג'רזי)

משכן שרה 
וברכת אברהם 

(דימונה)

שערי שמיים
 (טורונטו)

קהילת חצור 
הגלילית


