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 עין לאתיקה 

הדרישות המוסריות  פיכרבנים וכרבות התחייבנו כולנו להיות "דוגמה אישית" לחיות חיים המודרכים על 
כיום? כיצד נוכל לפרש את הלקחים הללו בדרך     ולרבות של כתבי הקודש שלנו. אבל מה זה אומר לרבנים

שמענו את השאיפה  תהדהד ותהיה משמעותית היום.נאמנה למסורת שלנו ויחד עם זאת תהיה ש
סביב שאלות העמוקה שכנסת הרבנים שלנו תתקשר באופן פתוח ותקדם  הזדמנויות ללימוד מתמשך 

 אלה ונושאים אחרים הקשורים לאתיקה. 

של חלק מחדשות כנסת  דרך אחת שבה אנו מחויבים לענות על דרישה זו היא באמצעות הקדשה קבועה
הועדה שלנו למגדר וכח וועד הכבוד אנו  . בהדרכת קרא עין לאתיקהיהרבנים לנושא קריטי זה. חלק זה 

מדמים לעצמנו חלק זה כהזדמנות לחלוק עדכונים, לתקשר הזדמנויות להתפתחות מקצועית ולהבליט 
י לתוך מארג כנסת הרבנים האתפרקטיקות אפקטיביות. בסופו של דבר מטרתנו היא לשלב את השיח 

 שלנו.

 ,בין זרמי  ,אנו חולקים בגאווה את הידיעה שאנו הזוכים למענק הכשרה דו שנתי עצומיםברגשי תודה 
) והאיגוד הרבני הרקונסטרוקציוניסטי. מענק נדיב CCARועידה המרכזית של רבנים אמריקאים (עם ה יחד 

בפעולה מתוך הסתכלות הכשרה המתמקדת האתיקה שלנו    תיספק לוועדו SRE Networkזה מטעם 
, ייעוץ לקהילות במהלך ולאחר טענות דרך עדשות מודעות לטראומה, עריכת תחקירים, ראיון של קרבנות

 בדבר התנהגות בלתי הולמת. 

לעדכון וחיזוק קוד ההתנהגות שלנו,  Sacred Spacesבשעה שאנו נערכים לקבל את ההמלצות מטעם 
והנהלים המנחים את עבודת ועד הכבוד שלנו, אנו מודעים היטב עד כמה חיונית העבודה המונחת 

בחדשות כנסת הרבנים ישמש כהזדמנות לפתוח דיאלוג וללמוד זה   אנו מקווים שמרחב חדש זה  לפתחנו.
     וצדק לעולמנו.  מזה בעת שכולנו מעורבים במשימה הקדושה של הבאת מזור

 בשותפות, 

 אבי שרופסקי, יו"ר עמיתה ועדת מגדר וכח 

 דניאל פרסמן, יו"ר ועד הכבוד 

 דרור חנקין, יו"ר עמית ועדת מגדר וכח  

 שריל כצמן מנהלת בכירה למעורבות חברים

  



OJO EN LA ÉTICA  

Haga clic aquí para ver las traducciones al hebreo y al español 

Como rabinos, cada uno de nosotros se ha comprometido a ser una "dugma ishit", un ejemplo 
personal de vivir una vida guiada por las demandas éticas de nuestros textos sagrados. Pero, 
¿qué significa eso para los rabinos de hoy? ¿Cómo podemos interpretar estas lecciones de una 
manera que sea fiel a nuestra tradición y que también que  resuene y que sea significativa hoy? 
Hemos escuchado el profundo deseo de que nuestra RA se comunique abiertamente y estimule 
oportunidades para el aprendizaje continuo en torno a estas preguntas y a otras cuestiones 
relacionadas con la ética.  

Una forma en que nos comprometemos a cumplir con esta solicitud es dedicando regularmente 
una sección en RA News sobre este tema crítico. Se llamará "Ojo en la ética". Guiados por 
nuestro  Comité de Género y Poder y por el  Va'ad HaKavod, imaginamos esta sección como una 
oportunidad para compartir actualizaciones, comunicar oportunidades para el desarrollo 
profesional y destacar las  mejores prácticas.  En última instancia, nuestro objetivo es integrar la 
conversación de la ética en el trama de nuestra Asamblea Rabínica. 

Es con inmensa gratitud que compartimos con orgullo que somos los destinatarios de una beca 
de capacitación interdenominacional de dos años junto con los comités de ética de la 
Conferencia Central de Rabinos Americanos  CCAR  y la Asociación Rabínica Reconstruccionista. 
Esta generosa subvención de la Red SRE proporcionará a nuestros comités de ética una 
capacitación centrada en actuar con una perspectiva conciente e  informada sobre el trauma, 
realizar investigaciones, entrevistar a las víctimas,  y asesorar a las comunidades durante y 
después de las denuncias de mala conducta. 

A medida que nos preparamos para recibir las recomendaciones de Sacred Spaces para 
actualizar y fortalecer nuestro Código de Conducta, y los procedimientos que guían el trabajo de 
nuestro Va'ad HaKavod, somos muy conscientes de cuán vital es el trabajo que tenemos por 
delante. Esperamos que este nuevo espacio en RA News sirva como una oportunidad 
para abrir el diálogo y aprender unos de otros, a medida que todos nos involucramos en 
la sagrada tarea de traer healing y justicia a nuestro mundo.   

En asociación, 
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