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מאמונה למציאות
רבנן דאגדתא - אמונה. הלכה למעשה

 ""אנכי ה' אלקיך", היא הציווי שנצטווינו להאמין.."
)מצווה ראשונה, ספר המצוות לרמב"ם(

 איך מאמינים?
 האם כל אמונה היא לגיטימית?

אני מספיק מאמין? 
מיזם רבנן דאגדתא – הוא התשובה לשאלות אלו ולשאלות נוספות. 

יחד מחזקים את האמונה, מביאים את לימוד האמונה לכל עיר, לכל ישוב ולכל בית.

לפני כ-8 שנים הם יצאו לדרך, הרב טל חיימוביץ, בשותפות מלאה עם רעייתו הדסה. הם מכרו 
את ביתם בעיר שדרות, עברו ליישוב בית אל בבנימין, והתמסרו להקים את מיזם 'רבנן דאגדתא' – 

תוכנית לימוד מקיפה, בהירה ומסודרת בנושא אמונה.

הרב טל באלפי שעות מחקר, לימוד וכתיבה – הקיף 120 סוגיות יסוד באמונה, חילק אותן למערכי 
שיעורים ויצר תכנית מבוארת וברורה ללימוד האמונה. 

היום הם זקוקים לכולנו כדי שהמיזם שלהם יגיע לכולם.

כיום המיזם כולל שיעורים בכעשרה ערים וישובים ועשרות לומדים, )הראשונים שבהם סיימו 
לימוד של שנה שלמה מתוך ארבע שנות הלימוד בתכנית( -  

יחד נגיע למאות שיעורים, ואלפי לומדים!

הרב טל והדסה, למה יצאתם לפרויקט הזה?

ראינו את בלבול הערכים שיש כלפי האמונה היהודית בדורנו, הבנו כי לא ניתן להאמין 
כשאנחנו לא 'סגורים' על עצמנו - ושאפנו ליצור עולם אמוני ברור וסדור. ראינו כיצד 

בדורנו יש דרישה רבה לתשובה וללימוד אמונה בהיקף ולעומק, הדור הזה חכם ולא מוכן 
שימכרו לו לוקשים, הוא רוצה תשובות אמוניות סדורות, עמוקות ובעיקר מוסמכות, וראינו 

כשליחות לתת לדרישה זו מענה.

ב"ה יצרנו מערכת לימודית שתיתן מענה לכל הבלבול, שתדריך את כולנו כיצד לקיים 
את מצוות האמונה. מערכת שתחבר בין הציבורים, מערכת שתהווה בסיס לדיון בין בעלי 

השקפות שונות  - שיוכלו לברר ולדון יחד בסוגיות אמוניות סביב מקורות משותפים, 
ולהרבות שלום בישראל.

"
>
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יחד עם השותפות של כולנו בפרויקט הרב טל והדסה יוכלו להמשיך ולהפיץ את רבנן 
דאגדתא, חלק מהתוכניות לעתיד:

110,000 ₪ )הדפסה, עימוד, עיצוב והפצה(הדפסת 5 ספרים מהסדרה הראשונה

הקמת וניהול אתר אינטרנט למיזם – 
הנגשת חומרי הלימוד לכלל הציבור 

והלומדים
₪ 25,000

30,000 ₪הקמת מיזם רבנן דאגדתא לילדים ונוער

9,000 ₪הפקת סרטי אנימציה על דילמות באמונה

7000 ₪הדרכות

17,000 ₪ לשנההקמת קבוצות לימוד נוספות

פיתוח, הפקה והוצאת חומרים חדשים

יחד נוסיף עוד עשרות שיעורים בערים וישובים רבים!

יחד נקים מערכת דיגיטלית להפצת המיזם והאמונה בישראל

הפרויקט בעידוד עשרות רבנים וגדולי הדור, מתוך הסכמות הרבנים לפרויקט ולספרים: 

 הרב שלמה אבינר
״...הכל מוסבר דבר דבור על אופניו 

באופן עמוק וברור גם יחד, מה 
שנצרך לדורנו כאוויר לנשימה״

 הרב יעקב אריאל
״ישר כוחכם גדול לעבודה הרצינית 

והמעמיקה ביסודות האמונה...
תבורכו ויפוצה מעיינותיכם להרבות 

אמונה בישראל״

 הרב אורי שרקי
״היוזמה לעסוק בסוגיות היסוד 

של אמונת ישראל הינה מהעבודות 
החשובות של דורינו...על כן הרבה 

יש להתעודד מתוכנית 'רבנן 
דאגדתא' היוצאת לדרך בימים 

אלו״

 הרב יוחנן פריד 
״הלומדים הצעירים כמבוגרים 

מעשירים באופן נאה ומסודר את 
ידיעותיהם...הדברים מוגשים 

לפני המעיינים בטוב טעם 
ודעת ומסייעים להם לבנות את 

אישיותם.״

 הרב אביגדור נבנצל
״לימוד האמונה עמוק הוא ומצריך 
שנים רבות. בס"ד קם בדורנו אחד 
מחכמי ישראל ועסק רבות בנושא 

זה וערך משנה סדורה והמשכילים 
 יזהירו כזוהר הרקיע....

....על כן אברך את כל התורמים 
והמסייעים לזכות לקבל פני משיח 

צדקנו מהרה!״

מי שמאמין מצטרף!


