חברים יקרים,
כידוע לכולם ,בשמונת החודשים האחרונים עוסקת הקהילה בשאלה של הנחיית תפילת קבלת שבת על ידי
נשים .אנחנו עדיין בעיצומו של התהליך .עברנו את שלב הסקר וכעת הגיע השלב שבו על וועדת ההלכה
והמנהג לגבש את המלצתה לוועד המנהל.
תוצאות הסקר המלאות מצורפות.
לאחר קבלת תוצאות הסקר ,חברי הוועדה נפגשו מספר פעמים ,דנו ,חשבו ,ודנו שוב.
הסקר כלל שאלות רבות והובעו מגוון רחב של עמדות בשאלות השונות.
הוועדה סברה כי מבין מכלול הנתונים ,בכל זאת ,בלטו שניים:
בנוגע לשאלה  4בסקר ,האם את/ה מעוניין בשינוי בקבלת שבת במתכונת הקיימת שבה יש קבלת
א.
שבת אחת המונחית על ידי גברים ,נמצא כי בקרב המבוגרים 49.5% ,בעד שינוי המתכונת הקיימת 24%,
נגד ,והיתר נייטרליים או שלא החליטו.
כאשר מתייחסים לבעלי העמדה )ללא חסרי הדעה או הניטרליים( 67.3% ,מעוניינים לשנות את המצב
הקיים ,לעומת  32.7%המעוניינים להותיר את המצב הקיים על כנו.
ביחס לאפשרות הראשונה והמהותית ביותר שעמדה על הפרק ,שלפיה תתקיים תפילת קבלת שבת
ב.
על ידי נשים כאופציה יחידה וללא חלופה )שאלה 5א בסקר( היו התוצאות כדלקמן 54.3% :תומכים ברמות
שונות 35.8% ,מתנגדים ברמות שונות ,ו 9.8%נייטרליים או שלא החליטו.
כאשר מתייחסים לבעלי העמדה )ללא חסרי הדעה או הניטרליים( ,היו  60.3%תומכים מול 39.7%
מתנגדים.
המשמעות היא שמצד אחד ,קיים רוב לטובת הנהגת האופציה של תפילת קבלת שבת על ידי נשים
כאופציה יחידה .מצד שני ,קיים מיעוט משמעותי ובלתי מבוטל המתנגד לכך.
על מנת ליתן את המשקל הראוי הן לעמדת הרוב והן לעמדת המיעוט ,סברה הוועדה כי על שני הצדדים
לגלות גמישות ,ולהתפשר ,גם אם התוצאה לא תהיה המועדפת ביותר על כל אחד מהם.
לכן ,לאחר דיון על מספר אפשרויות ,אנחנו ממליצים לוועד המנהל את ההצעה הבאה:
א( תתקיים בקהילה תפילת קבלת שבת שתונחה על ידי נשים בתדירות של לפחות פעם בחודש,בתוספת
אירועים מיוחדים לפי בחירת "בעל האירוע" )כגון שמחות( .
ב( בשבתות שבהן תתקיים תפילה כזאת ,תתקיים במקביל תפילה חלופית שבה קבלת השבת תונחה על
ידי גברים.
ג( שתי התפילות תתפוסנה לסירוגין את אולם התפילה למעלה ואת האולם בקומת הכניסה )כלומר ,במחצית
מהשבתות שבהן התפילה המובלת ע"י אישה תתקיים תפילה זו למעלה ובמחצית מהשבתות היא תתקיים

באולם הכניסה כאשר קבלת השבת המובלת על ידי גבר תתקיים למעלה( .עם זאת ,כאשר יש בעלי שמחה
המבקשים שאישה תוביל קבלת שבת לכבוד שמחתם ,תהיה להם הרשות לבחור במיקום הרצוי עבורם.
ד( ההסדר הזה יונהג במשך כשנה .לאחר מכן הועדה תקיים דיון חוזר ,לאור הנסיון שנצבר ,על מנת
להחליט או להמליץ לגבי ההמשך.
מקרב חברי הוועדה תמכו בהמלצה זו חמישה חברים; אחד נמנע )כיון שהעדיף הצעה שבה התפילה
המובלת ע"י אישה תהיה תמיד למטה( ,אחד התנגד )כיוון שהעדיף הצעה שבה התפילה המובלת ע"י אישה
תמיד תהיה למעלה( ואחד נעדר.
אנחנו מאד מקווים שהשינוי יוביל לעבודת ה' משמעותית יותר על ידי רבים.
חג כשר ושמח לכולם!

Dear friends,
As you all know, during the last eight months the community has been dealing with the
question of women leading the Kabbalat Shabbat service. We are still in the midst of the
process. We’ve passed the stage of the survey and now the Halakha/Minhag Committee must
present its recommendation to the Va’ad Menahel.
The full results of the survey are attached.
After receiving the results, the members of the Committee met, deliberated, thought some
more and met again. The survey included many questions and a large variety of opinions were
expressed on the different questions.
The committee believes that, out of the mass of data, two things stand out in particular:
A. In response to question #4 of the survey: “Do you think the format of Kabbalat
Shabbat should be kept as it is now, with one KS service, led by men only”, 49.5% of the
adults were in favor of change, and 24% opposed—the rest being “neutral” or “undecided.”
If we look at those who expressed an opinion (without the undecided and neutrals) 67.3%
are interested in changing the status quo, as opposed to 32.7% who want to leave the
status quo unchanged.
B.
Regarding the first and most basic alternative proposed, according to which there
would be a KS service led by women as the only option, without a parallel service (question
#5a,) the results were as follows: 54.3% with various levels of support, vs. 35.8% with
various levels of opposition, plus 9.8% neutral or undecided. Of those who expressed an
opinion, (without the undecided and neutrals), there were 60.3% who supported that option,
as against 39.7% who opposed it.
The meaning of this is that there is a majority in favor of instituting the option of a
womanled KS service as the only alternative. However, there is also a significant minority
that opposes this.
In order to give the appropriate weight to the position of the majority as well as that of the
minority, the committee felt that both sides have to show flexibility and be ready to
compromise, even if the result is not the preferred option of either side.

Therefore, after considering a number of solutions, the committee recommends the
following decision:
a.) At least once a month, there will be a Kabbalat Shabbat service led by women, in
addition to special events, according to the will of the “family of the event” (such as
smachot).
b.) On those Shabbatot on which there is such a service, there will be a parallel,
alternative, service led by men only.
c.) The two Tefillot will alternate in terms of their location, using the upstairs sanctuary
and the entrance level hall (ie on half of the shabbatot that there is a femaleled tefillah it
will take place in the upstairs sanctuary and on the other half it will take place in the
entrance level hall, with the parallel maleled service upstairs). That said, when there is a
simcha for which the simcha family requests a femaleled KS, the family will have the right
to decide on the chosen location based on their preferences.

d.) This arrangement will be tried for approximately a year, after which the committee will
reopen the discussion given the experience that has been accumulated in order to decide
or recommend how to continue.

Five members of the committee supported this decision; one refrained (because of
preferring a recommendation in which the femaleled service would always be downstairs),
one was against (because of preferring a recommendation in which the femaleled service
would always be upstairs), and one was absent.
We hope that the change will lead to more meaningful Avodat HaShem for many.
Chag Kasher v’Sameach to all!

