מכון שלום הרטמן

מכון שלום הרטמן הוא מכון למחקר ולהגות ,לחינוך ולפיתוח
מובילי שינוי בארץ ובתפוצות .המכון מתמקד באתגרי השיח
הישראלי והשיח היהודי מתוך כוונה להעשיר את החיים היהודיים
בארץ ובעולם.
המכון עומד בחזית המחקר והחינוך היהודי של מנהיגים ושל מובילי
שינוי ומחויב לרעיונות יהודיים ,למצוינות אקדמית ולעיקרון ולפיו
חינוך יהודי ערכי תורם לצמיחתו ולחיוניותו של העם היהודי.

במכון שלוש חטיבות:
מרכז קוגוד לחקר המחשבה היהודית ולהגות עכשווית אמון על
יצירה והפצה של מסקנות ורעיונות חדשים הצומחים מתוך מחקר
בקשת של נושאים יהודיים .קו המחשבה העצמאי והמגוון פתוח לכל
הזרמים ,ומתבסס על מקורות בני אלפי שנים ועל פיתוח רעיונות
חדשים המעצבים ומעשירים את החיים היהודיים בארץ ובעולם.
המרכז לזהות ישראלית-יהודית יוצר מודלים חינוכיים המטפחים
זהות יהודית פלורליסטית בקרב מחנכים ובקרב הקצונה הבכירה
בצה"ל .תכניות המרכז מפגישות מובילי שינוי בהווה ובעתיד עם
גישה רבת-פנים ליהדות ,ומאפשרות להם להכיר יהדות משמעותית
ורלוונטית לחייהם ולחיי האנשים שעליהם הם משפיעים יום־יום.
מכון הרטמן  -צפון אמריקה חובר אל מובילי שינוי יהודים מצפון
אמריקה כדי למנף מודלים ייחודיים ,פלורליסטיים ומעמיקים
להוראה טקסטואלית ולמחקר ולפיתוח פרויקטים ,המתמודדים עם
אתגרי היהדות העכשווית בצפון אמריקה.

מרכז קוגוד לחקר המחשבה היהודית
ולהגות עכשווית
מרכז קוגוד — מרכז המחקר של
מכון הרטמן — שם לו למטרה ליישב
את המסורת היהודית עם המציאות
המודרנית המשתנה תדיר .המרכז מכנס
חברותות של עמיתי מחקר וחוקרים
מדתות ומתחומים שונים לדיון בשאלות
יסוד שהעם היהודי בארץ ובעולם
מתעמת איתן כיום .חברי הקבוצות
מתמודדים עם שאלות בנות זמננו
ששורשיהן נטועים היטב במסורת
היהודית ובטקסטים הקלאסיים .מתוך
העשייה המחקרית הזאת צומחת הבנה
מרעננת וחדשה על מקורות יהודים
קלאסיים ועל תרבות יהודית עכשווית
ומתפתחים שיח והבנה בין-דתית.

נושאי המחקר במרכז קוגוד:
> צדק חברתי
> פרויקט Engaging Israel
> אתגרי האמונה והרוחניות
> טעמי המעשים  -יהדות,
תרבות וטקסים
> אתיקה ,יהדות וצבא

בשיתוף עם מנהלי הפרויקטים של
המכון ויחד הם מפתחים תכניות ויוזמות
חינוכיות חדשות המבוססות על תוצאות
המחקר של העמיתים ועל ניסיונם
העשיר של המנהלים.

מחלקת ההוצאה לאור
מחלקת ההוצאה לאור של המכון היא
אחד הערוצים המרכזיים שבאמצעותם
מונגשים התוצרים האקדמיים של
המכון לקהל הרחב .המטרה היא לצאת
מכותלי המכון ולעורר שיח ציבורי
שיעשיר את החברה הישראלית ואת
העולם היהודי כולו.

עמיתי מחקר

תכניות בית מדרש

עמיתי המחקר במכון הרטמן הם הרוח
החיה של מרכז קוגוד ,ומתוך כך
מחויבים לערכי יהדות פלורליסטיים.
המשימה המוטלת עליהם היא לפתח
חשיבה חדשנית ומחוללת שינוי ,ולהציע
תשובות מקוריות לאתגרי היהדות
בני זמננו .העמיתים לומדים בבתי
מדרש ושוקדים על ניסוח הרלוונטיות
התרבותית ,האינטלקטואלית והמעשית
של היהדות .פירות עבודתם של
החוקרים יוצאים את כותלי בתי המדרש
באמצעות פרסומי המכון באפיקי
תקשורת שונים .עמיתי המחקר עובדים

תכניות בית המדרש ממנפות את
הכוח הטמון בלימוד בית המדרש
המסורתי כדי להרחיב את אופקיהם
האינטלקטואליים של המשתתפים
וכדי לתת להם כלים תוכניים .המטען
העשיר שהמשתתפים והחוקרים
רוכשים בבית המדרש תורם להם
בניסוח תשובות בעלות ערך ומשמעות
יהודית לסוגיות ולאתגרים עכשוויים.
האווירה התומכת בבית המדרש
מעודדת שיתוף והחלפת רעיונות בין
המשתתפים ובכך מסייעת להם לחדד
את כישוריהם ולהגיע להישגים גבוהים.

פרויקט Engaging Israel
מטרת הליבה של פרויקט Engaging
 Israelהיא לעבות את הקשר שבין
העם היהודי למדינת ישראל .הפרויקט
צמח מתוך הדאגה שבשנים האחרונות
היחס של יהודים רבים בעולם למדינת
ישראל מתאפיין בביקורת נוקבת על
התנהלותה או באיבוד עניין בה .מטרת
הפרויקט היא להציע נרטיב חדש על
משמעותה של מדינת ישראל לחיי
היהודיים בתפוצות ,והוא מניח יסודות
לאמנה חדשה בין ישראל ליהדות
העולם .הדבר נעשה באמצעות הסטת
הנרטיב הקיים מנושאים המבוססים על
משבר למוקד חדש  -ערכי היהדות.
בעולם שבו אין סוף אפשרויות ,יהודי
התפוצות יתייחסו למדינת ישראל רק
אם תהיה קשורה ליהדותם על כל
רבדיה .הפרויקט יוזם דיאלוג שבו כל
יהודי יברר מהי משמעותה של מדינת
ישראל עבורו ומהו החזון הערכי
שלו לאידיאלים ולרעיונות המעצבים
את המדינה היהודית המודרנית ואת
מדיניותה.

המרכז לזהות ישראלית-יהודית
תכנית בארי לחינוך יהודי-
ישראלי בבתי ספר ממלכתיים
תכנית בארי מאפשרת לעשרות
אלפי תלמידי תיכון המתחנכים בזרם
הממלכתי בארץ לתבוע מחדש את
בעלותם על הזהות היהודית שלהם
מתוך היכרות עם יהדות משמעותית
ורלוונטית לחייהם .התכנית משמשת
מרכז משאבים לתיכונים ממלכתיים,
ובכך מניחה את היסודות ללימודי
תרבות ישראל בבתי הספר ובקהילה.
תכנית בארי פועלת בעשרות בתי ספר
תיכוניים ממלכתיים ברחבי הארץ,
ומפגישה עשרות אלפי תלמידים מרקע
גיאוגרפי וסוציו-אקונומי מגוון עם גישה
רבת-פנים ליהדות .התכנית מכשירה
מאות מחנכים מצטיינים בנושאי
תרבות ישראל ומורשתה ,מפעילה
מנחים ויוזמת פעילויות לא פורמליות
לתלמידים ולקהל הרחב.

המנהיגות שלהם ,מתוך הבנה שערכי
היהדות ותרבותה רלוונטיים לתפקידם.
במסגרת הפעילות הקצינים רוכשים
כלים המסייעים להם להנחיל לפקודיהם
את חשיבותה של הזהות הישראלית-
יהודית לאתוס של צה"ל .התכנית
מורכבת מסדנאות המיועדות לרס"נים,
סא"לים ואל"מים ,שרבים מהם בוגרי
המכללות הצבאיות ,ומעניקה ליותר
מאלף קצינים בשנה תכנים וערכים
מרכזיים בתרבות היהודית.

בתי ספר פורצי דרך לחינוך דתי,
פלורליסטי ושוויוני
בתי הספר השש-שנתיים של מכון
הרטמן מטפחים דור של מנהיגות
דתית המחויב לערכי הדמוקרטיה,
דור הפתוח לרעיונות חדשים ומתייחס
בכבוד לגיוון התרבותי בארץ ובעולם
היהודי .יותר מ 400-תלמידים לומדים
בבית הספר לבנים ע"ש צוריאל סמית
וכמעט  300תלמידות במדרשייה
הצומחת .שני בתי הספר מציעים
רמת לימודים גבוהה בתחומי היהדות
ובלימודים כלליים ,ומטפחים בקרב
התלמידים חשיבה ביקורתית ,סובלנות,
יצירתיות אישית ,מנהיגות קהילתית
ואחריות חברתית.

בית הספר לבנים
ע"ש צוריאל סמית'

תכנית לב אהרן
לקצונה הבכירה בצה"ל
תכנית לב אהרן מסייעת לקצונה
הבכירה של צה"ל לפתח זהות
ישראלית-יהודית חזקה וחיובית
שתשפיע על אופי הפיקוד ועל איכות

בית הספר לבנים מעניק לתלמידיו
חינוך תורני ,מודרני וחדשני המחבר
בין המסורת היהודית ובין התרבות
והמדע בני זמננו ,ומעודד מצוינות
אקדמית לצד מעורבות חברתית.
המצוינות באה לידי ביטוי בהישגיהם
האקדמיים והחברתיים הבולטים של
התלמידים ושל הבוגרים.
כל התלמידים משתתפים בפעילויות
התנדבות קהילתיות מטעם בית הספר,
אשר מאפשרות להם לתרום לחברה

ולספוג כישורי מנהיגות ואחריות
חברתית .התלמידים מתעמקים בעיון
ובלימוד טקסטים ומוסיפים נדבך
מעשי בדמות הפעילות החברתית.

מדרשיית הרטמן לבנות
המדרשייה לבנות מיישמת חזון
חינוכי המשלב למדנות יהודית וכבוד
למסורת יחד עם מחויבות להלכה
ולאידיאולוגיות פמיניסטיות .בית
הספר דוגל בגישה הוליסטית שבה
התלמידות מתפתחות מבחינה רוחנית,
פיזית ואינטלקטואלית .כל לימודי
היהדות נלמדים באווירה אינטימית
ובלתי פורמלית בקבוצות של 15-10
תלמידות בבית המדרש ובליווי מנחה.
שיטת לימוד זו מיושמת כעת גם
במקצועות אחרים.
במהלך חסר תקדים מצד משרד
החינוך זכתה המדרשייה למעמד של
בית ספר ניסויי ,שמשמעותו אישור
של חמש שנים לפיתוח תכנית לימודים
דתית-פמיניסטית למערכת החינוך
הממלכתית-דתית.

מכון הרטמן  -צפון אמריקה
המחלקה למנהיגות קהילתית
במחלקה למנהיגות קהילתית פועלים
בתי מדרש המיועדים ליהודים בעלי
השפעה בצפון אמריקה .השנה
השתתפו כ 500-לומדים בשלושה־
עשר בתי מדרש בשש ערים מרכזיות:
לוס אנגלס ,סן פרנסיסקו ,ניו יורק,
וושינגטון ,פלורידה וטורונטו .תפקידן
של התכניות הוא להרחיב את האופקים
האינטלקטואליים של מנהיגי הקהילות,
ולהעצים מובילי שינוי בצפון אמריקה
מתוך כוונה שאלה יעשירו את החיים
היהודיים בקהילות שבהן הם פועלים.
נוסף על הלימוד השוטף בקהילות,
מתקיימים שני סמינרים שנתיים  -האחד
בצפון אמריקה והשני בקמפוס
המכון בירושלים.

המחלקה למנהיגות רבנית
מכון הרטמן זוכה להכרה בינלאומית
כמוסד מוביל בקידום לימוד
פלורליסטי .המכון מעורר מחשבה
ואתגר לרבנים מכל הזרמים ,ורואה
ערך וייעוד בטיפוח מנהיגות רבנית.
התכניות למנהיגות רבנית מאפשרות
למאות הרבנים הלומדים במכון
להתרענן ולחדש את ידיעותיהם באופן
קבוע באמצעות היכרות מעמיקה עם
רעיונות ועם אישים מרכזיים במחשבה
היהודית ,ובעזרת רכישת כלים
הכרחיים להעצמה .הרבנים מנחילים

את הידע שרכשו לחברי קהילותיהם
ובכך משפיעים על חייהם ומספקים
להם גירוי אינטלקטואלי מתמיד.
המחלקה מפעילה תכנית תלת-שנתית
למנהיגות רבנית ,תכנית לפרחי רבנות
ותכנית קיץ.

המחלקה למחקר בהגות יהודית
מחלקת המחקר למחשבה יהודית
יישומית היא השלוחה בצפון אמריקה
של מרכז קוגוד לחקר המחשבה
היהודית ולהגות עכשווית .שני
הצוותים הראשונים במחלקה הם
קבוצת החוקרים בצפון אמריקה וצוות
 - Engaging Israelצפון אמריקה.
בצוותים האלה חברים הוגים ,חוקרים
ומחנכים מובילים ,והם עובדים יחד
כדי לפתח רעיונות פלורליסטיים
מעוררי השראה ומתקדמים מבחינה

אינטלקטואלית .החוקרים מתרגמים
את הרעיונות האלה לתכנים מעצימים
ומעשיים בעבור הקהילה היהודית
בצפון אמריקה.

התכנית למנהיגות נוצרית
התכנית למנהיגות נוצרית צמחה מתוך
הערך והמשקל הרב שמכון הרטמן
רואה בשיח הבין-דתי.
התכנית פותחת למנהיגים ולמובילי
שינוי נוצרים מצפון אמריקה צוהר
לתפיסות המרכזיות במוסר ובאמונה
היהודית .במהלך שנת הלימודים
המשתתפים נפגשים בצורה בלתי
אמצעית עם האתגרים המודרניים
שהיהדות הפלורליסטית מתמודדת
איתם ,ומגלים נקודות זהות והשקה בין
הדתות .בסמינרים תיאולוגיים ,בדיונים
על הפוליטיקה במזרח התיכון ובלימוד
חברותא המסורתי מגלים המשתתפים
יהדות תוססת ורבת-פנים על מורכבות
חיי הרוח והמעשה שבה .התכנית מניחה
יסודות לפלורליזם דתי ומעודדת
דיאלוג פתוח ומפרה בין הדתות.
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