WE HONOR AND CELEBRATE
RABBI MAYA LEIBOVICH
WE THANK YOU FOR THE BLESSING OF SHABBAT AND YOUR HOSPITALITY DURING
THE MANY VISITS BY OUR MEMBERS TO KEHILAT MEVASSERET ZION IN JERUSALEM
AND WE REMEMBER WITH JOY YOUR VISIT TO PENINSULA TEMPLE BETH EL.
YOUR EFFORTS TO STRENGTHEN REFORM JUDAISM IN ISRAEL INSPIRE US ALL,
AND WE ARE GRATEFUL FOR ALL YOU HAVE DONE FOR OUR PEOPLE.
WITH LOVE AND ENDURING FRIENDSHIP,
MANDY AND RABBI DENNIS EISNER AND
THE ENTIRE STAFF, BOARD AND CONGREGANTS OF
PENINSULA TEMPLE BETH EL SAN MATEO CALIFORNIA
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Haverim y’karim,
The midrash, in its commentary on The Song of Songs, states that “one who teaches Torah should make her words and her deeds as sweet and as
pleasant as honey from the honeycomb.” Rabbi Maya Leibovich has certainly been the embodiment of these words throughout his career, and it
is therefore with a deep sense of gratitude and joy that I send these words of greeting and friendship to Maya and her family as your community
marks her retirement from the pulpit this summer.

אֵ ין ֶד ֶרך אִ שָׁ ה לֵישֵׁ ב בְ טֵ לָה
It is not the way of a woman to sit idle.
Talmud Yerushalmi
With heartfelt gratitude to

RABBI MAYA LEIBOVICH
For her extraordinary leadership,
For her profound love for Israel and the Jewish people,
For her dedication to pluralism and social justice,
And for her amazing ability to teach Torah.
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Marc A. Kline, Rabbi
Gabrielle Clissold, Cantor
Sally J. Priesand, Rabbi Emerita
Jay Wiesenfeld, President

Monmouth Reform Temple
332 Hance Avenue
Tinton Falls, NJ 07712
732.747.9365

Rabbi Leibovich possesses every quality we cherish and hope for in a rabbi as we educate our students at the Hebrew Union College. She is a
marbitzah Torah, a teacher of Torah who has lovingly and judiciously instructed and guided your congregation and the larger community with
the teachings and values of our tradition. A haverah, a friend, Rabbi Leibovich has always present with tears and smiles in times of joy and
celebration, as well as pain and distress, with her warm and caring personality. And as a hachamah, a wise and insightful counselor, Maya has
always able to provide appropriate guidance and counsel that springs from the depths of her heart and her soul, her knowledge and her mind.
Happy is your congregation that this woman has been your ro’ah, your shepherd, for her career. You have been blessed by her as have we all.
A halutzah and bonah in the Israeli Reform rabbinate, Rabbi Leibovich can look back upon a distinguished and caring career of service to your
congregation, to MARAM, to our Reform Movement, to the Jewish people, and to the larger world. She has been a consummate teacher, an active agent for social change and tikkun olam in so many areas. It is small wonder that you have flourished under her leadership and that those
of us in the Reform Movement at HUC have been so appreciative of her contributions and her leadership. Maya has made the words and deeds
of Torah “as sweet as honey from the honeycomb” to all of us, and Hebrew Union College-Jewish Institute of Religion is grateful for the privilege
it has had to be the source of her education and formation as a rabbi.
Rabbi Leibovich has made us all proud and my wife Jackie and I are delighted to recognize and salute her achievements as together you mark
this special moment of transition in her life and in the life of your congregation. May she continue to grow from hayil l’hayil, and may God
continue to bless Maya, her family, and you in this congregation that they have nurtured as she move on to the next chapters in her life.
B’ydidut u’v’ho-karah,
Rabbi David Ellenson, Ph.D.
Chancellor Emeritus of HUC
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אדר תשע"ה

רב מאיה היקרה!

לרב מאיה,

מאיה יקרה!

אמנם לא זכיתי לעבוד איתך ובאתי לקמץ
בתקופת המעבר ללא השתתפותך הפעילה.
אך פגשתי אותך בכל מקום ובכל עת .מצאתי
את חותמך על הבניין ,על התפילות ועל
האירועים.
כדור העתיד של רבנות אני משתדל ללמוד
מכולם ,וללמוד מהגדולות ביותר  -זו מתנה!
בברכת "יפוצו מעיינותייך חוצה".

יש מעט אנשים שאפשר לכנותם "מדריך
לחיים" לא אשכח את הטרמפים לבית כנסת כל
שבת כדי שאוכל להגיע; בסוף הטקס בטרמפ
חזור ,תמיד מביאים צלחת פלסטיק עם
מגדנות למחלקה הסיעודית של מעון הרופא;
את עיקום האף שלך כששמעת ממני שאני
צריך לקחת מהלימודים בבי"ס למוסיקה כמה
שיותר ,ואז שאלת "ומה עם לתת?" ,וקצרה
היריעה מלפרט מה זה לגדול ולהתפתח
בצלך ...תישארי כמו שאת ,ותמשיכי להאיר
לכולנו ,ללא מאמץ  -אלא בטבעיות.

ית ָמ ְל ָאה
ָמה ַרּבּו ַמ ֲע ֶשיָך ה' ּכֻ ָּלם ְּב ָח ְכ ָמה ָע ִש ָ
ָה ָא ֶרץ ִקנְ יָ נֶ ָך (תהילים קד).
כך חשתי במפגשים איתך .מה רבו מעשייך!
עד כמה את נתונה בכל נפשך ובכל מאודך
בעשייה נחושה ושיטתית בחיי הקהילה
ובהרחבת מעגלי השפעתה "ימה וקדמה
צפונה ונגבה" .ראית בחברי הקהילה שותפים
מלאים בעשיית הקודש הזו והטמעת בהם את
האמונה "כי בידיהם הדבר ולא בשמים היא!

לרב מאיה
כל האומר קמ"ץ בנשימה אחת אומר 'מאיה',
הקהילה בצלם דמות תבניתה .מסורות יבואו
ויחדשו אך אדני הקהילה ,הד.נ.א .שר/אומר -
מאיה!
הקהילה ,בית הכנסת כ'אבן דרך' הנראה
למרחקים ,כמגדלור יאיר  -כדברי הנביא
"על ַהר ּגָ ב ַֹה ֲע ִלי ָלְך ְמ ַב ֶּׂש ֶרת
ישעיה (מ' ,ט') ַ
ימי
רּוׁש ִָלם ָה ִר ִ
קֹולְך ְמ ַב ֶּׂש ֶרת יְ ָ
ימי ַבּכ ַֹח ֵ
ִצּיֹון ָה ִר ִ
ֹלה ֶיכם"
הּודה ִהּנֵ ה ֱא ֵ
ַאל ִּת ָיר ִאי ִא ְמ ִרי ְל ָע ֵרי יְ ָ
כך שרו וישירו בנות ובני ישראל .פועלך היה
ויהווה מודל ודוגמה לכלל קהילות ישראל.
נכונת  -רצית ויכולת  -צלחה ותצלח עלייך
רוח אלוהים במעשי ידייך!

שלמה פוקס  -רב קהילת קמץ
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זכית להגשים את החלום הרבני שלך להקים
קהילה וללוות אותה מרגע לידתה ,בגדילתה
ובתהליך עיצוב זהותה הייחודית .אשריך
שזכית!!! אשרי הקהילה שזכתה ברב היודעת
גם לחלום וגם להגשימו!!!

				

בני מיניץ'

				

אוריה ברטל

הרב מאיה היקרה,
אני מאחלת לך להמשיך לרתום את היכולות
שלך בכל אשר תלכי כדי להפוך את החברה
הישראלית ואת העולם למקום טוב יותר לנו,
לילדינו ולנכדינו.
			
			

באהבה,
צפורה ליבנה

רב מאיה היקרה,

זכות עונג וכבוד היה לי ללמוד ממך ואיתך
ולערוך את חלק מן העבודה המעשית שלי
בקהילה שלך.
ההדרכה שלך בצורה מקצועית והרצון העמוק
והכן לסייע בהכשרת הדור הבא של רבנים
ורבות היה מורגש בכל רגע .למדתי ממך הרבה
על רבנות ,אנושיות ,תורה וגם דרך ארץ.
			

תודה רבה ,בנג'י גרובר

אנחנו מאחלים לך מזל ,אושר וכל הדברים הטובים
שמגיעים לך .למרות שאנחנו לא היינו פעילים
בקהילה  -בכל זאת היינו גאים להיות חברים
בקהילה ולראות איך את עבדת עם הילדים לפני
ואחרי הבר או בת מצווה שלהם/הן .תהני ביחד
עם בעלך ,הילדים והנכדים.
			
			

בברכה,
ג'ודי וסטו טלמן
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מיה מורתנו וחברתנו,
ברבות מן המהדורות של סדרי ט"ו בשבט בתנועתנו ,שזכית להיות בין עורכיהן הראשונים ,מופיעה אמרתו של
המגיד ממעזריטש על הפסוק" :צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה" )תהילים צב(:
כי הנה יש ב' מיני צדיקים ,ושניהם צדיקים גמורים .אך החילוק ביניהם ,האחד הוא תמיד בדביקות הש"י
 ...והוא צדיק רק לעצמו ולא לזולתו ...וזה הוא הנמשל לארז ,שאמרו רז"ל שאינו עושה פירות ...אבל
הצדיק הב' הוא נמשל לתמר העושה פירות .וזהו כתמר יפרח ,כלומר שהוא מוציא יקר מזולל ומפריח
ומרבה הטוב בעולם...
עצים רבים עומדים ופורחים בבוסתנה ההולך וגדל של היהדות המתקדמת בישראל ,ואין כל ספק שהעץ
הפורח והמרשים של עשייתך הרבנית ניצב במרכזו של הגן .ברוח מאמרו של המגיד ,עץ מנהיגותך ועשייתך
פורח כתמר .פירותיו המתוקים וצלו היו למקור של השראה ,העצמה ותמיכה לדורות של רבנים ורבות ,מנהיגי
קהילות ,עמיתים ועמיתות .בצד מאות חברי קהילתך ואלפי תושביה של מבשרת ציון ,זכינו כולנו ליהנות
מחוכמתך ,ניסיונך ומנהיגותך ,שתמיד הוצעו בנדיבות ובחברות לכל מבקש תורה ועצה.
בשמם של התנועה וכל חבריה וחברותיה אנו מבקשים להודות לך על הפרי המתוק ,על הצל ועל האמירים
שהענקת לנו שנים רבות וארוכות בתפקידיך הרבים :הרב המייסד של קהילת קמץ ,יו"ר מועצת הרבנים ,חברת
צוות האיגוד העולמי בעת פתיחתם של שערי המזרח ,מורה ,עורכת ויוצרת .פרות עשייתך יוסיפו להזין את
הנפש והגוף התנועתיים שלנו שנים רבות ,ואנו בטוחים כי תוסיפי להעניק לכולנו פירות עשייה ויצירה חדשים.

איך עושים רבה צברית?
צריך להוציא את הנשמה ,להזיע ,לירוק דם ,לעבוד כמו חמור שעות נוספות,
להתאמץ מאוד מאוד כדי לא להפריע לה לפרוח בכוחות עצמה.
יופי לא צריך לגדל .יופי גדל לבד.
ברכות לך מאיה
מענת הופמן
בשם ההנהלה והצוות של המרכז הרפורמי לדת ומדינה

עם יציאתך לגמלאות ,אנו מאחלים לך שתוסיפי לראות גמול בעמלך רב השנים ושיתקיימו בך ובשותפך מנחם
דבריו של משורר התהילים בהמשכו של המזמור:
עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו ,להגיד כי ישר יי' ,צורי ולא עולתה בו
בברכה ובהערכה עמוקה
הרב גלעד קריב – מנכ"ל התנועה
ראובן מרקו – יו"ר הנהלת התנועה
וכל חברי וחברות הנהלת התנועה וצוות
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Dear Rav Maya,
There are no words to properly express
how knowing you has enriched our lives.
Like so many others in our community, the
light and strength of your presence drew us
in, and for that we will be forever grateful.
 forבית יהודה  has given us aמפעל חיים Your
ourselves, our children, grandchildren and
those who will follow. How many people
?have such long-reaching influence

מאיה יקרה
אחת השעות הקשות ביותר של הקהילה,
בתחילת דרכה ובשנה הראשונה להקמתו
של גן קמץ ,היתה גם השעה הקשה ביותר
של משפחתנו ,כאשר בתנו רחלי ,הגננת
הראשונה של הקהילה ,נרצחה בפיגוע חבלני
יחד עם בעלה ואביו .לא נשכח את הליווי
שלך אותנו לאחר האסון ותמיכתך הבלתי
מסויגת כאשר ביקשנו להנציח את זיכרה
של רחלי מידי שנה באירוע בקהילה .בזכות
תמיכתך ומעורבותך הפעילה ,הערב לזיכרה
של רחלי הינו מוסד שמביא מידי שנה מרצים
ידועי שם ומושך קהל מקרב תושבי מבשרת.
תמיד אזכור כיצד תיארת את האור שרחלי
הפיצה על סביבתה .תודה לך גם על קריאת
הגן על שם רחלי שלנו .אין הנצחה ראויה יותר
מזו.
בשם משפחתי ,ילדי ונכדי ,אני מודה לך,
מזל שמי
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מאיה היקרה

19.2.15

		
לרב מאיה היקרה,
					
בילדותנו בית כנסת היה מקום שפוקדים פעם
בשנה עם דגל קרטון.
בהמשך ,הוא הפך למקום שבו שולחים את
הנשים למעלה ,ואין טעם להיכנס אליו.
רק במחנה "רמה" בארה"ב הסתבר שאפשר
אחרת .קיוויתי שבבוא העת אזכה לחנך את
ילדיי ברוח זו.
בקהילת קמ"ץ ,יציר כפייך ,התגשמה
המשאלה .קבלת שבת נקייה ממסכים
מהבהבים ,שמעבירה אותנו מטירדות השבוע
לנעימות השבת ,מותירה טעם שלא יישכח,
תהא אשר תהא הדרך שבה יבחרו ילדינו.
אין לנו אלא להודות לך מכל הלב ,לאחל לך
ברכה בכל ובריאות טובה.
יפעת רווה ,רובי ,עידו ורותם גת.

שנים רבות עמלת בקיום משימות למען הקהל הרחב
במבשרת ,למען הקהילה ,למען התנועה ולמען
עמיתייך הקרובים והרחוקים .יישר כוחך!
חלוצה את בהישגייך לקידום החזון והגשמתה של
יהדות מתקדמת בארץ ומחוץ לה .ומקרוב פעלת
למען עמיתיך במר"ם ולמען עשרות קולגות בחו"ל.
בעידודך וטיפוחך צמחו מתוך הקהילה עשרות שליחי
ציבור ,אשר שרתו בקודש בשבתות וחגים ובימים
נוראים ,מבוגרים וצעירים גם יחד וביניהם בניך.
ובשמחה ,אני מציין את עשרות הסטודנטים לרבנות
הישראלית ,אשר הנהגת ולימדת לקחים חיוניים
בהנחית חיי הקהילה ברוח "והעמידו תלמידים
הרבה .....ועל התורה ועל העבודה ועל גמילות
חסדים"

G-d bless you, Menachem and the family
.נחת with much good health and
With much respect, love and appreciation,
Yours always,
Kay & Adi Elkayam

ברכות חמות לרב מאיה
המייסדת ומנהיגת קהילתנו
איחולים להצלחה בהמשך הדרך

הרב ד"ר פאול (שאול) פיינברג
הר אדר

בלי הרב מאיה קהילת מבשרת לא היתה
נראית כפי שהיא היום .קהילה לתפארת
שמהווה דוגמא לקהילות אחרות בארץ.
מיה חדרה לליבם של רבים בארץ
ובמדינות ניכר .התוצאות ניכרות בגיוס
תרומות שמחזיק את קהילתנו בכבוד.
למיה יחס מיוחד לילדים .הצלחת גני
קמץ מרשימה .רושמים לגן ילדים שעוד
לא נולדו…
מיה ,מה נאחל לך? שתמשיכי בפעילות
בתנועה הרפורמית; שתירווי נחת
מהילדים והנכדים; בריאות טובה .צריך
יותר מזה?
לאה ואילן סקלי

צבי ורוז גינוסר וכל המשפחה
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Raba Maya Leibovitz
For twenty years you devoted yourself
to the development of a vibrant,
pluralistic Jewish entity in Mevasseret
Zion.
We are full of admiration for your
achievements and we hope that
we will be equal to the challenge
of maintaining and enriching this
community which you have created
with love, determination and
inspiration.

מאיה יקירתי,
ברכות חמות לרגל פתיחת הדף החדש בחייך ,לאחר
שנים רבות ומבורכות של שירות בקודש.
שמך  -כמקור ברכה:
מ'  -מעין של זמן לעשות כל מה שלבך חפץ
א'  -אהבה
י'  -יהא ה' עמך תמיד
ה  -העיקר  -בריאות ,נחת ושמחה לך ולמשפחה !
בברכה חמה,
הקולגה הירושלמית  -הרב עדה זבידוב,
קהילת הר-אל

Judy & Moshe Admon
למאיה
לרב מאיה היקרה,

לרב מאיה,
אוהבת שלום ,ומטיפה לרדיפת שלום ,אוהבת
אנשים ,ומקרבת אותם לתורה ,אומרת מעט ,אבל
בטעם ,ועושה הרבה מאד .מאחלים לך שנים רבות
של המשך עשית טוב בכל שתפני אליו .אוהבים,
משפחת כהן  -גדרה.
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תודה,
טל ואיציק כהן (וניצן ,שקד ,אלון ודרור)  -גדרה.

משפחת מנדלסון מעריכה לאין קץ את
מסירותך ,דבקות במטרה וחזון להקים קהילה
רפורמית לתפארת במבשרת .יכולת לדמיין
מעבר לאופק ולהוביל קהילה עם ערכים,
דוגמה אישית מנהיגות ,וגם להקים את הבית.
מאחלים לך הרבה אושר יחד עם משפחתך
המשך עשייה פורייה בכל דרך שתבחרי.
בהערכה רבה!
משפחת מנדלסון

מילדות הייתי פמיניסטית תאבת דעת.
בבית האורתודוכסי בו גדלתי התשובה לשאלות
שהיציקו לי הייתה :ככה...
בבר המצווה של יוחאי ובמיוחד כשיערה עלתה
לתורה ואני איתה  -עשיתי מעבר מקצה לקצה
התרגשתי ,התחברתי ,והכרתי אותך.
אני מודה לך שעזרת לי למצוא תשובות ,להרגיש
רצויה ומכובדת.
מודה לך על תשומת הלב המיוחדת בחגים,
במשברים ,ובכלל.
מודה לך על הידידות
אסתר ציון
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לרבה מאיה היקרה,

למאיה
על שפתחת לנו חלון לעולם שהפך לבית ודרך חיים
על הליווי המשמעותי והמחבק בכל ציוני
הדרך המשפחתיים
על עולם של רוח מחשבה ועשייה שהובלת
אותנו בתוכו
על חברות אישית מיוחדת וחמה
תודה!!
מכולנו :ירון ,מיכל ,יוחאי שרה ,יפתח יערה
ועלמא שביט

מאיה היקרה,
ברכות ואיחולים וחיבוקים לרבה מאיה,
בת-אדם ,חברה ,אישה ומנהיגה ,רבה
מיוחדת בעלת שיעור קומה ודבקות במטרה,
שהנהיגה והביאה את קהילת מבשרת ציון
לביסוס ושגשוג עם בניית המבנה היפה
ביותר במבשרת והסביבה .אישה רבת פעלים
שהכתר במפעלה הוא הקהל הרב שממלא
את הקהילה ומשתתף בכל הפעילויות ,קהילה
שמבעבעת ומקרינה את אורה על כל האזור.
ידידת אמת למשפחתנו בעצב ובשמחה.
תודה מכל הלב ובאהבה ❤
אן-מרי וסטפן (רוקם)
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קהילת כל הנשמה מברכת את הרב
מאיה ליבוביץ ,הרב המייסדת של
הקהילה ,עם פרישתה לגמלאות.
אנו מוקירים אותה ואת תרומתה
למרחב הרפורמי והיהודי .קהילת
קמץ היא קהילה למופת חותמה
של הרב מאיה ניכר באופייה של
הקהילה ובפעולותיה הרבות.
אנו תפילה שהרב מאיה תמשיך
ללמד אותנו ולהדריך אותנו עוד
שנים רבות ושנמשיך לזכות
בחוכמתה וחיוכה .מי ייתן והפרק
הבא בחייהם של מאיה ומנחם יהיה
מלא ברכות משמעות ושמחה.
הרב לוי ויימן-קלמן
וקהילת כל הנשמה

מעטים זוכים להקים בחייהם מפעל בעל השפעה
כמעט קוסמית ,ואת זכית .קהילתנו ,קמ"ץ ,קמה
תחת ידייך והייתה לאחת מנושאי דגל היהדות
הישראלית המתחדשת.
את שובה את ליבי בחדות המחשבה שלך,
וביכולתך לבנות גשר של ברזל בין מקורותינו
העתיקים לבין חיינו כאן ועכשיו .אני משתאה כל
פעם מחדש מן העין החדה שלך הרואה תמיד את
הפרט בתוך ההמון ויודעת למה הוא כאן ,ואיך
להתייחס אליו ולנוכחותו .לצד הרוח והאנושיות
התוססת את מביאה אתך את כוח המעשה ,מזיזה
דברים ,פותרת בעיות ,ומכבירה טוב.
כבר מזמן את לא רק מאיה של קמ"ץ .את כוחך
והשראתך את מעתירה על ציבור שלם שרואה
בישראל בית יהודי פתוח שמחובר בעבותות אל
העולם הרחב ואל תרבותו .אני מאחל לך מקרב
לב שתמשיכי בכל אלה ותוסיפי עוד ועוד לבנות
וליצור ולהרעיף טוב על כל סביבותייך.
בברכה חמה והערכה רבה,
ערן עובדיה ,יו"ר הקהילה

מאיה היקרה,
את (ובני ביתך) וקהילת קמ״צ שהובלת ,אפשרתם לנו לגדל ילדים תחת
כנפי קהילה יהודית ,דבר שלא קל לעשות בארצנו.
עם החום ,הפתיחות והאהבה שלך ,קירבת את כל משפחת אסיף לקהילה
 כל אחד בדרכו  -ועל כך אהיה אסירת תודה תמיד.מאחלים לך ולמשפחתך היקרה רק טוב!
אוהבים,
דני ,יהודית ,רונן ,יונתן וגבי אסיף
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Office of the President
RABBI AARON D. PANKEN, PH.D.
PRESIDENT

March 15, 2015
24 Adar 5775
Rabbi Maya Leibovich
Kehilat Mevasseret Zion
POB 40148
Mevasseret Zion, Israel
Dear Maya,
On behalf of the faculty, students, administration, and Boards of Governors and Overseers of Hebrew Union
College-Jewish Institute of Religion, I am honored to congratulate you on the culmination of your twenty-two
years of dedicated service to Kehilat Mevasseret Zion.
As the first native-born Israeli woman to be ordained a rabbi in the State of Israel, you have been an
exceptional pioneer. Together with a handful of families, you founded your congregation and have nurtured
its growth into a flourishing community and a powerful force for pluralism in the Jewish State. You have been
an ambassador linking the Israeli Reform Movement with communities far and wide throughout North
America and around the world.
As a devoted spiritual leader, you have offered your congregants pastoral counseling and care during difficult
personal moments and the challenges of Israeli life during times of terrorism and war. You have engaged
learners of all generations to embrace Judaism’s teachings and heritage. As a voice for social justice and
human rights, you have expressed our faith’s highest values.
We take great pride in your tremendous achievements and commitment to excellence. You are a true heroine
of the Jewish People.

May 2, 2015
14 Iyar 5775
Rabbi Maya Leibovich
Kehilat Mevasseret Zion
POB 40148
Mevasseret Zion 9140002 ISRAEL
Dear Maya,
Because you and I have a longstanding, close relationship, I am especially delighted to add my own mazel tov
and yasher koach—both personally and on behalf of the Union for Reform Judaism—to the many others I know
you are receiving this evening as you are honored by the entire Mevasseret Zion family. It is no surprise that
the members of your synagogue family are celebrating you, their beloved rabbi, teacher and friend, who, for
decades, has been Mevasseret Zion’s driving force and the pillar on which the congregation rests.
A trailblazer in every way, you were the first female sabra ordained as a rabbi by Hebrew Union College-Jewish
Institute of Religion, and in the years since, you have worked tirelessly to build and sustain Mevasseret Zion as
a welcoming, vibrant, and vital Reform presence in greater Jerusalem. A gifted and passionate leader of our
movement, you have promoted the work of the Israel Movement for Progressive Judaism (IMPJ) tirelessly to
North American audiences, building and strengthening Jews’ ties to Medinat Yisrael. I am particularly proud
that when I was a congregational rabbi, you were a frequent and beloved guest at Westchester Reform Temple,
and that ours was one of the first congregations to “twin” with the fledgling Mevasseret Zion. Today, it stands
as a truly inviting presence throughout the region, bringing God and Torah into the lives of congregants and
their families. Indeed, Reform Judaism is proud to count you among its own.

As you embark on a new chapter in your life, we wish you continued fulfillment and joy, together with
Menachem and your children Itzhak, Gilad, Avishag, and Iftach. May you be blessed with health, happiness,
and peace in the years ahead.

Tonight, as your entire congregational family, bestows much deserved praise, recognition and affection upon
you, their adored rabbi and teacher, I hope you take pride in your many meaningful accomplishments on
behalf of the incredible community you have built and in this heartfelt tribute in your honor. May the
countenance of the Holy One of Blessing shine brightly upon you and all who hold Kehilat Mevasseret Zion
dear, and may you continue to go and grow from strength to strength. Yasher koach.

In friendship,

B’yedidut,

Rick Jacobs

Rabbi Aaron D. Panken, Ph.D.
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מאיה יקרה,
בעת הפרידה ממך כרבת הקהילה לא מצאתי מילים יפות ונכונות יותר
מאלו שהיו אומרים החכמים בעת פרידתם מרבי אמי [רק בשינוי קטן
ללשון הנקבה]:
עולמך תראי בחייך ,ואחריתך לחיי העולם הבא ,ותקותך לדור דורים .לבך
יהגה תבונה ,פיך ידבר חכמות ולשונך ירחיש רננות ,עפעפיך יישירו נגדך,
עיניך יאירו במאור תורה ופניך יזהירו כזוהר הרקיע ,שפתותיך יביעו דעת
וכליותיך תעלוזנה מישרים ,ופעמיך ירוצו לשמוע דברי עתיק יומין.
(בבלי ברכות יז ע"א )
יהי רצון וכל הברכות הללו ורבות אחרות יתקיימו בך.
בהערכה גדולה,
אלונה לסיציה-זינגר

הרב מאיה ,בשבילי את הפתעה .
יצא שהשתלבת בחיינו בצמתים מאוד חשובים לנו .אני לא תכננתי שחיי וחיי בני משפחתי יהיו ,אי
פעם ,קשורים לבית הכנסת .עזבתי את הבית כנסת בגיל  14בלי שום כוונות לחזור .הצלחת להביא
אותי ואת משפחתי למקום של היותנו חברים בקהילה ,שמחים בקהילה ,פעילים בקהילה.
היו לנו הרבה ממשקים שהפעמת אותנו  :כשבתי הבכורה ,עדי נסעה לשליחות בחו"ל-ידעת תוך
רגע לקבלה כשווה בן שווים .כשרועי הגיע לגיל מצוות ואחכ חניך ,מדריך ,מנגן -והכול איתך,
בהכוונתך ,בקירובך את הנוער לקהילה .
כשיובל הגיע כחניך ,כנער מצווה ,כקורא קטע מהתפילה כמדריך כנגן ,תמיד היית שם לכוון ,להגיד
מילה טובה ,לקרב .אפילו ניצן ,מרגישה הכי נוח להגיע בחגי תשרי לבית כנסת הרפורמי.
בהתחלה הגעתי עם רועי לבית כנסת .מוזר ,אישה רב ,מנגינות אשכנזיות ,מצד שני אנשים סביבי
נראים נחמדים ,מסבירי פנים ,והבן שלי מתלהב.
לאט לאט גם בעלי הצטרף לראות את הפלא ,ונראה לי שהשאר היסטוריה.
יובל ,הבן הקטן ,הצטרף בשמחה ושני הבנים התחילו לשיר בכל מקום את כל הניגונים והזמירות.
יצא שכל המשפחה ,מאז ,מכירה את כל התפילה בע"פ ,בזכותם-בזכותך.
בן אם באו לתפילה ובן אם לא.
שני בני הפכו לפעילים בתנועת הנוער ,במכינה והמשכתי לראותם דרך עיניך ,מילותיך.
מאיה ,הרב מאיה ,האישה והאגדה.
תודה ,תודה
אלגרה אילוז והמשפחה.

רבה מאיה
למאיה -
תודה על על היותך לי מורה ,שותפה ללבטים וחברה לאורך הדרך.
תודה על כך שפרשת בפני את חכמת ניסיונך .
תודה על מסירותך למגוון הרחב של נושאי מר"מ  -החל מאידיאולוגיה ועד
לעניינים אישיים עדינים.
על היותך אשת רוח ואשת מעשה ,שאי ברכה.
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ומי יתן ותמשיכי לזכות בכל טוב ונחת רוח לרוב!
הרבה תמר קולברג

שבעמל רב ,בסבלנות ובכישרון יוצא דופן נטעה את שורשי היהדות המתקדמת
במבשרת ,הקימה קהילה לתפארת והוכיחה שהקמץ יכול להשביע אריות הרבה
ולהלעיטם בתורה ,חכמה ודרך ארץ.
עוקבים ומלווים זה שנים רבות
מוקירים ומעריכים עד מאוד
(גם את מנחם הזכור לטוב)
אסתי וצבי לי-דר
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Dear Rav Maya,
To work so many years,
with young and old,
with a community.
To give all of yourself.
And to feel that
they became your family.
In the end comes the time
and one has to leave.
It is sad
And one feels like falling apart.
Why not just a little longer...
But if one picks oneself up,
one will keep swimming
head clear above the water.
And from every ending,
comes a new beginning.

And, therefore, I want to ask you a
question:
“Is there life after work?”
And you will answer:
“Of course!
It is just a beginning.
There is so much to learn
and to do.
Anything my heart desires!”
So onwards!
Because at the end of every day,
a new day begins.
A day sweeter than honey
on which a person becomes
happy and new!

מי שברך אמותינו שרה רבקה רחל ולאה ואבותינו אברהם יצחק ויעקב הוא יברך אותך עם
.כניסתך לפרק החדש הזה בחייך
May the One who blessed our foremothers Sarah, Rebecca, Rachel and Leah and our forefathers
Abraham, Isaac and Jacob bless you as you enter into this new chapter in your life!

Warm wishes and thank you ever so much for your long years of advice and support.
Rabbi Prof. Walter Homolka

Rector of the Abraham Geiger College
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and especially the students of the Israel program
Jasmin Andriani
Lior Bar-Ami
and Ariel Pollak

Congregation Emanu-El of the City of New York
honors Rabbi Maya Leibovich, an extraordinary rabbi and
beloved friend, on her retirement.
Joshua M. Davidson
Senior Rabbi
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הרב מאיה,

למאיה היקרה

כרבה הישראלית הראשונה שהוסמכה
לרבנות ,סללת עבורינו ,הרבות שבאו
אחרייך ,את הדרך .עבורי באופן אישי ,לא
רק במובן המעשי אלא גם במובן הרוחני,
כרבה מלווה וכרבת הקהילה שלי .שמחתי
ללמוד ממך ואיתך ואני מודה לך מאד על
תקופה יפה ומשמעותית.

הגיע הזמן לומר תודה.
תודה על שיתוף הפעולה,
על העזרה הרבה בניהול גני קמ"ץ
ועל ההיענות לכל בקשה לרווחת ילדי הגנים.
מאחלת לך שתיהיה לך פרישה רכה ונעימה
עם הרבה זמן איכות ושמחה
ובעיקר כיף גדול והמון בהצלחה!

מאחלת לך הנאה שלמה בדרך החדשה.
הרב אשרת מורג

עדה ויסלר
רכזת גני קמץ בשנים 2008 -2000
מאיה
איך ניתן לתמצת שנים של חיבור רוחני ,קהילתי
ופרטי תחת הנהגתך?
בחרנו לצטט קטע אחד משיר של יהודה עמיחי:
אֹומר ֶּב ֱאמּונָ ה ְׁש ֵל ָמה
ֲאנִ י ֵ
ֹלהים
ֶׁש ַה ְּת ִפּלֹות ָק ְדמּו ֵל ֱא ִ
ֹלהים,
ַה ְּת ִפּלֹות יָ ְצרּו ֶאת ָה ֱא ִ
ֹלהים יָ ַצר ֶאת ָה ָא ָדם
ָה ֱא ִ
יֹוצר ְּת ִפּלֹות
וְ ָה ָא ָדם ֵ
ּיֹוצר ֶאת ָה ָא ָדם
ֹלהים ֶׁש ֵ
ּיֹוצרֹות ֶאת ָה ֱא ִ
ֶׁש ְ
אז תודה לך שאפשרת לכל אחד מאתנו להכיר את
התפילות שבסידור והתפילות שבלב,
ועל ידי כך גם למצוא את האלוהים שבנו.
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כבר מתגעגעים,
מיכל ,עופר ,שי ורוני ליכטיג
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Dear Maya:

 ידידתנו היקרה, האחת והיחידה,בנשים- לנאווה
!!!  מאיה שלנו-

You can be very proud of your accomplishments with Kamatz, you have built
a dynamic Kehila, leaving as testimony the
beautiful building and a thriving congregation that exists as a result of your efforts and
perseverance. Kol Hakavod!!!
May God shine your path for a new beginning in your private life.
Hoping to still see you sometimes in the
synagogue, your second home.
With much appreciation
Renata and Jose Isaak

Dear Rabbi Maya,
" "משפחת נבארוconsider ourselves amazingly
fortunate to have found Kehillah Mevasseret
Zion when we came to Israel in 2008.
We will never forget what a warm and welcoming place it has been for us under your
leadership. Through simchas (Nathaniel's
bar mitzvah) and difficulties (such as illness) you have been there for us.
We wish you all the best in the next phase
of your lifelong adventures of body, mind,
and spirit!
Nancy, Richard, and Nathaniel Navarro

 מתקדמת- בהיותנו חברות הקהילה ליהדות
15- שמענו על קמ"צ ועלייך לפני למעלה מ.שנים

,לרב מאיה היקרה
 אנו,עם סיום הנהגתך ומערבותך השוטפת בקהילה
.שמחים להיות חלק ממברכייך
כיחידים וכמשפחה עזרת לנו להעשיר את מודעתנו
לחשיבות המרכיב הרוחני והדתי בחיינו כיהודים
.בישראל
בר/הדרכתך ועזרתך לשירה ואופיר בשנת וטקסי הבת
.מצווה שלהם נתנו להם מסד יהודי איתן לחייהם
 בברכה ובהצלחה,בתודה
 ג'ולי וגילעד נבו, שירה,אופיר

 את והקהילה אימצתם. ראינו והתאהבנו,באנו
.אותנו מייד אל ליבכם החם
היריעה קצרה מלתאר מה שקיבלנו ממך
 אלה דברים שילוו אותנו לתמיד.ומהקהילה
 בתקווה לידידות ארוכת-  ובע"ה,באהבה רבה
!!!  אמן. שנים
תקוה- פתח,  זיוה אילות/ שושה צור

Dear Maya,
As the oldest active couple in the Kehilla we feel very honored to have been with you since you first came to us.
We appreciate the many roles you have filled and your
countless accomplishments. You have been our rabbi, our
leader, our educational consultant and you have helped
in building the English-speaking Bible group. We have
watched you develop the kids Bar/Bat Mitzvah programs
by using the many talented young people to help train
the even younger children. Personally you have been with
us during some difficult periods and celebrated our good
moments. The list never ends. You were everywhere and
with everyone. Thank you, we will miss you but expect
you will continue to join us.

,מאיה יקרה

God Bless, Chuck and JoAnne Greenblatt

,לרבתנו מאיה

לצערנו נבצר מאתנו להשתתף בארוע הפרידה
, אך רצינו לשלוח את ברכותינו החמות לך,לכבודך
.בערב מיוחד זה
 החל מהיותנו- את היא זו שקרבת אותנו לקהילה
חברים תושבי חו"ל ועד לחזרתנו לארץ והשתלבותנו
 מצאנו בקמ"צ בית חם ועל כך אנו.כחברים מן המנין
.אסירי תודה לך
.מאחלים לך הצלחה רבה בכל מעשיך לעתיד לבוא
בוב ואורית גולדווסר

 זכינו ללמוד- " וקנה לך חבר,"עשה לך רב
 ולהתוודע ליהדות כפי שהיא צריכה,ממך
 מקבלת ומעוררת מחשבה, חמה-להיות
.ומחלוקת
 הרבה.תודה על כל הטוב לאורך השנים
.הצלחה והנאה מהמשך הדרך
.ברוך שחלק מחכמתו ליראיו
 מורית ורונן בארי,  עמרי, יואב,ניתאי
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מאיה יקרה,

לרב מאיה היקרה,

גני קמץ הם מקום שאנחנו גאות להיות חלק ממנו .מקום שנותן הרגשה של משפחה
גדולה וחמה הן לילדים הלומדים בו ,הן להורים והן לנו הצוות.
כל זה לא מעט בזכותך .בזכות הרוח החינוכית שאת עיצבת בגנים .רוח חינוכית
שלימדה אותנו בין השאר מהו פלורליזם הלכה למעשה ועל כך אנחנו מודות לך.
אנחנו מאחלות לך שגם עכשיו ,כשזמנך בידייך ,תמצאי את המקומות המתאימים
להמשיך ולהאיר לאנשים את הדרך ברוח פלורליסטית ושוויונית.
והכי חשוב ,אנחנו מאחלות לך שתעסקי בעשיה מגוונת ומעשירה לעצמך
ולמשפחתך.

זה לא מובן מאליו להקים מפעל חיים .לזרוע הזרעים ,להשקותם ,לטפחם ,לעזור
להם לגדול ולצמוח ,ולהכות שורש.
זוהי קהילת קמץ שלנו במלוא הדרה ,שבנית ,השקעת וטיפחת אותה ,ללא לאות,
בכשרון ובנחישות ,ובהתלהבות מדבקת.
הייתה לי זכות גדולה להיות חלק מזה ולעבוד במחיצתך במשך למעלה משבע
שנים.
למדתי ממך המון ,היית לי למורת דרך ולמקור השראה לי ולמשפחתי.
דרך צלחה והרבה הנאה וסיפוק בפרק הבא.

אפרת רכס ,רכזת גני קמץ
וצוות הגננות והסייעות

שלך בידידות ובהערכה רבה,
גליה פרידמן ,ארז ,עומר ,יאיר ותמר

לרב מאיה,
ברכות ותודות על כל מה שעשית .על שנות הנהגה הדרכה ,עצה והנחייה.
זכינו לרבה אשת חיל רבת פעלים.
בשנות פעילותך בקהילת קמ"ץ הרחבת את עולמנו הרוחני ,העשרת את שבתותינו
וחגינו ,פתחת לנו שערים של תורה והובלת במאבק לתיקון עולם ,חברה ואדם.
נירה וישראל ברטל
מאיה יקרה,
כבוד לי היה לעבוד לצידך במשך  10שנים .פגשתי בך אישה עם חזון גדול ועם האנרגיה
הנדרשת להגיע למטרה .ראית את הכלל אבל אף פעם לא הזנחת את הפרט ובעיני זו
הגדולה של הקהילה שבנית והובלת.
כמה אני נהנת לראות אותך בשנה האחרונה פורחת לכיוונים אישיים .תמשיכי להנות
מהחופש ומהמשפחה הגדלה ומתפתחת .נחת! נחת! נחת!

לרב מאיה,
תודה על שנים רבות שבהן ליווית את משפחתנו בשמחה ובצער .שלושת ילדינו,
יונתן ,אורי ורותי ,עשו את טקס הבר/בת מצווה שלהם בקהילה שלך ,ובהדרכתך
הקרובה .היתה לנו ההזדמנות ללוות מקרוב את האופן שבו הקמת והנהגת את
קהילת מבשרת ציון ,ולחוות את הרוח המיוחדת שהבאת אתך ,ואת חוכמת הלב
שבה קשרת בין קצוות והענקת משמעות ותיבת תהודה למאורעות היומיום.
הבאת אל המקהלה הישראלית קול של תבונה ומתינות ,של אומץ ועומק ,של
הומניות וחיפוש שלום וצדק ,וגם  -של הומור ,של קלות ואהבת חיים.
וכמובן ,איננו שוכחים איך ליווית אותנו בימי אבלנו על אורי שלנו .איך עזרת לנו
לבנות את טקסי האבלות שמתאימים לנו ,יהודים חילוניים שכמותנו ,ואיך עשית
מקום לאורי בטקסים הרבים של הקהילה.
תודה על כל אלה ,מאיה יקרה .אין לנו ספק שגם בדרכך החדשה תיצרי מציאות
חדשה ,ותעוררי השראה והערכה רבה.

חיבוק גדול ,לין (טולמס-קרוון)
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שלך ,בתודה ובידידות עמוקה-
מיכל ודויד גרוסמן
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Dear Rabbi Maya,
It is with great admiration, respect and affection for you that our
very best wishes are extended as you move forward on your new
path. May all your years ahead be as golden as the years past.
Kol hakavod,
Toby z”l and Seymour Lipton
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הרב מאיה היקרה,

למאיה

הלב רוצה להתעטש
מאיה יקירתי,

תודה על דרך נפלאה בה ליווית אותנו לאורך שנים.
בשבילנו קמ"צ היא בית חם ומשפחה ,וילדיי הפנימו
ערכים שהם צידה חשובה להמשך דרכם בחיים
בזכותך!
שמחת בשמחתנו ותמכת בנו גם ברגעי כאב וקושי.
הרגשנו מחובקים.

את חלק כל כך גדול מהחיים שלנו  -כאנשים ,כזוג
שורש אמ"ץ סובב בי בבואי לכתוב לך:
וכמשפחה.
איך אימצתיני מיד .ואני אותך ואת שאת מיצגת.
בתור הרבה שלנו ,את אשת חזון ,מורה ושגרירה,
תומכת בנו במעברים שלנו ,ומלמדת אותנו לתמוך
לרבה הצברית הראשונה היה אומץ לצעוד ולכבוש שביל,
אחד בשני .את המצפן שכיוון אותנו .תמיד הערכנו
לשלב את הרפורמה שנולדה הרחק עם הישראליות
את היכולת שלך לאתגר את עצמך ואותנו לצמיחה
השורשית דכאן.
ושגשוג.
ומשורש אמ"ץ גם צמאונך צומח :לאנשים ,לחוויות ,לדעת.
אנחנו מודים לך ומרגישים ברי מזל להיות חלק מבניית תודה על היותך מודל לערכי אהבת אדם ,שיוויון ,מצאת אנשים והמצאת להם קהילה .נערים שמצאת
הקהילה שלנו.
שמירה על הטבע ועוד.
הפכת למורים.
חיבוק גדול של תודה ושל המשך ידידות בין שתי
באהבה,
משפחותינו,
משפחת גולדנבום
איסלה ,בארי,הדר ,אביה ומיכל קנישקווי
בני הנדל
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מאיה יקרה,

מאיה

כותבת ומוחקת ושוב כותבת..
ככל הנראה זה המקום שבו לא תמיד מוצאים את
המילים המדויקות שיסכמו תקופה שבה היית שותפה
למעגל חיים שלם של משפחתנו ,שותפה למימוש
חלום שלי כאם להקמת גן קמ"ץ .עמיתה ועוד שורה
שלמה של תפקידים שמילאת בחיי ובחיי משפחתי .
"אתה יכול לחלום ולעצב את המקום היפה ביותר
בעולם ,אך ללא אנשים ,לא תוכל להפוך את החלום
למציאות" אמר דיסני .ואת הפכת עבורנו את החלומות
למציאות.

בוודאי כי לא אחדש הרבה ממה שכולם מרגישים
אחרי  20שנים של מסירות ואהבה ,אבל חשוב לי
כי תדעי כי את תרמת לכך שקמ"ץ הפך להיות חלק
מחיי במבשרת .תמיד נתת לי את ההרגשה שאני חלק
אינטגרלי מהקהילה ,אפילו לפני שהצטרפתי רשמית
 -וככה את נהגת עם כולם.

מאיה יקרה,
פחות משנה שביליתי איתך ועם הקהילה .עבדנו יחד
ובכל יום נתת לי השראה בעבודה ואהבה אמיתית
לעשייה ולאנשים.
התפילות והמנגינות נכנסו לליבי וסרבו לצאת.
גם אחרי שעזבתי ,הבאתי את נועם ,בתי לתפילות .הזמן
שביליתי במחיצתך ובמחיצת אנשי קמ"ץ משמעותי
למקום בו אני נמצאת היום.

שתהני מהמשך דרכך  -מגיע לך!
בברכה ,ארין פולר

ענבל כהן

תודה !!
גוסטי יהושע ברוורמן
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Thanks Rabbi Maya
For all of your wonderful

Since 1998, Rabbi Maya Leibovich and her family have

Years of service as our

been our Rabbi in Israel, and our family as well!

Rabbi and friend.
Enjoy this New and Exciting
Time in your life.
All the best,

We are proud to honor her with this page in the Journal
but more proud that she and her family have found
room in their hearts for the Gilbert Family!
Dennis, Nancy, Shane and Lee Gilbert

Joel and Jenny Reinstein
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Dear Maya,
We want to express our feelings of gratitude
and admiration to you for all you have done
for our Kehila.
You were the visionary, the leader, the
ground breaker. You saw what the rest of
us difficulty imagining and you had worked
tirelessly to make your vision of a supportive and dynamic kehila into a reality.
May you find much joy and satisfaction in
the next exciting chapter of your life.
With love and appreciation,
Gary and Maayan Newman
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With admiration
Joyce D. Rudnick,
Port Washington, NY

Maya,
For over 20 years, you have been both a guiding voice and a dynamic leader as Kamatz
has grown from a small, tentative experiment into a strong and vibrant congregation. Thanks to your vision, drive and devotion, we now have a stunning synagogue,
an excellent daycare, and programming for
all ages. Through uplifting religious services and meaningful ceremonies, you have
helped us find our place in Judaism and our
voice in prayer; through your caring and
personal touch you have helped us become
a community.
On a personal level, thank you for your
partnership in Kehilla matters, your wisdom and support through the vagaries of
life, and most of all, your ongoing friendship!
Best wishes in your busy retirement!
Aviva Schwarzfeld

Kol hakavod to a
wonderful friend and
a great Jewish leader,
Susan & Gary
Aidekman
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מאיה היקרה

לרב מאיה ,שהפכה אותי לרבה,

הקשר שלנו נולד לפני כשלושים שנה כשצפית בטלביזיה בתוכנית "ערב חדש" .דברתי על
האתגרים כאישה הראשונה בארץ לכהן כרב קהילתי .שאלו אותי איך אדע שהצלחתי?
עניתי שמבחן ההצלחה יהיה כשהצברית הראשונה תוסמך לרבנות בארץ .ואת נדלקת
לרעיון!
תודה שהוכחת שהצלחתי  -ובעקבותינו עוד עשרות רבות הוסמכו!
בנית קהילה לתפארת וקרבת נפשות רבות ליהדות.

"אמר רבי תנחומא:
מה קופת הרוכל יש בה מכל מיני בשמים ,כך כהונה מיעקב ולויה ומלכות מיעקב.
ל-א ֶׁשר-לֹוְ ,ליִ ְצ ָחק" [ברא' כה .]5
תּ-כ ֲ
יצחק -נתן לו אברהם אבינו כל שלו .שנאמר" :וַ ּיִ ֵּתן ַא ְב ָר ָהם ֶא ָ
ברם רוכלותיו של יעקב לא הייתה אלא מאותו אבק שתחת רגליו"[ .שיהש"ר פרשה ג]
מלאכתך ,תבונתך ,תרומתך ,מסירותך ,מאבקייך  -לא זכית בהם מן ההפקר ,וכעת הם כניצוצות
המאירים ומתקנים עולם.
אשרייך ,אשרינו ,אשריי שזכיתי להתחמם לאורך.

מברכת מכל הלב,
הרב כנרת שריון

גלית כהן קדם
מאיה יקרה,

Mazal tov, Maya, on your years of

Dear Maya....

!inspirational, pioneering leadership

I first met you in the late ‹90s while doing volunteer work on the NY Regional Board of
ARZA and participating in URJ kallot in Israel. It was a transition time in my life, and
your story, your warmth, and your inspiration helped me make the leap to rabbinical
school as a very second-career student. Then, your embracing hospitality and support
during my Year in Israel in 2002-3 has been a role model and inspiration to me ever
since. May this next stage in your life be as rewarding and fulfilling as you wish for.
Yasher ko’ach and may you continue to go from strength to strength.
Fondest and warmest congratulations,

רב מאיה היקרה,

Rabbi Ron Segal, Temple Sinai,
Atlanta, GA
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את מקושרת לזכרונות יפים ורבים שיש לנו ולילדינו.
הארת ארועים רבים בחיינו ובחיי ילדינו ,באור מיוחד במינו.
אנו מודים לך ,ומוקירים את פועלך ,ומיוחד את השילוב היפה של הדור הצעיר בחיי
הקהילה .מלימוד טעמים ,הוראת הטעמים ,עלייה לתורה ועוד.
הענקת השראה לחברים רבים בקהילה  -לנו בטח ובטח .ובזכות השראה זו ,אישיותך
המיוחדת ועשייתך העצומה ,נבנתה לנו קהילה נפלאה.
מאחלים לך ולמנחם שתזכו להרבה שמחה ,בריאות ,וסיפוק בחייכם ובהמשך מעשיכם עם
משפחתכם הנפלאה.
באהבה,
משפחת לופטוס

Rabbi Debra Goldstein

קשה לחשוב על קמ"ץ בלי הרב מאיה .עם טונות הכריזמה,
הגישה המיוחדת והנפלאה שלך לילדים והיכולת שלך לגעת
בכל אחד ואחת.
יש לנו המון זכרונות נהדרים איתך  -של תפילות מרגשות
ומלאות השראה ,של חגיגות חגים ושל טקסי בר ובת מצווה
שהיו חוויה משמעותית ומרוממת.
רוצים להודות לך על הכל ולאחל לך הרבה שנים של עשייה
פורייה וגם טיולים ,זמן איכות עם הנכדים ובריאות ואושר עם
מנחם.
באהבה,
אסף ,אורלי ,יותם ,הגר ודניאל לחובסקי
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הרב מיה לייבוביץ' הנכבדה,
בשם קהילת "נתן יה" לעונג רב הוא לי לברכך בעת יציאתך לגמלאות בתום
כהונה בת שני עשורים בראש קהילת קמץ .ראשית צעדייך הרבניים היו גם
בקהילתנו ומאז ,מעת לעת ,יצא לנו ליהנות מחברתך ,תורתך וניסיונך .עזרתך
בתקופת קושי לקהילה בהנחיה עדינה ,מפוקחת וטובת-לב הייתה בין המסייעים
לשינוי שמאז כבר היכה שורשים.
בספר ויקרא פרק ב כתוב "ונפש ,כי-תקריב קרבן מנחה ליהוה--סולת ,יהיה
קרבנו; ויצק עליה שמן ,ונתן עליה לבונה .והביאה ,אל-בני אהרון הכוהנים ,וקמץ
משם מלוא קומצו מסולתה ומשמנה ,על כל-לבונתה; והקטיר הכוהן את-
אזכרתה ,המזבחה--אישה ריח ניחוח ,ליהוה ".הקמץ הוא ,לכאורה בלבד ,כמות
קטנה ,אך הקמץ הוא מהטוב שבטוב; כך עשית בעבודתך ,כך עשית בקמ"ץ.
יישר כוח על עבודה ברוכת שנים ומעשים .מי ייתן ותזכי את ,וזוגך ,מנחם ,בעוד
שנים טובות ורבות של עשייה משמעותית ,פורצת דרך ,בתנועה ובקהילותיה.
בידידות רבה,
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שרה גורי

הרב ד"ר אדגר נוף

יו"ר הקהילה

רב הקהילה

הרב מאיה,
הגענו למבשרת ציון לפני כ 14 -שנים ,בעקבות המשפחה .בתחילת
הדרך לא היה לנו פשוט וחיפשנו מקום בו נוכל להרגיש שייכים.
בעקבות האחיין הגענו לגני קמ"ץ ,שם התחנכו שלושת ילדינו .דרך
הגנים זכינו להכנס לקהילת קמ"ץ.
זכינו שיונתן למד בקורס עליה לתורה שאת העברת .אנחנו מרגישים
שהקורס היה מאד משמעותי עבורו ועבורינו.
רצינו להודות על הכל ,מאחלים לך הצלחה בהמשך,
איתי ,אילון ,יונתן ,עדו וסיגל חשין  -לחובסקי
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To Rabbi Maya Leibovich dear friend and co-worker
in Israel and in the Former
Soviet Union.
Rabbi Joel Oseran
World Union for Progressive Judaism
- לכבוד הרבה מאיה ליבוביץ
חברה יקרה ושותפה בעבודתנו
לקידום יהדות מתקדמת בארץ
.ובברית המועצות
הרב יואל אוסרן
האיגוד העולמי ליהדות מתקדמת
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“If you will it, it is no dream.”
Maya, your vision and tenacity
and ability to ignore impediments in pursuit of your dream
are an inspiration.
With affection and admiration,
Dru and Ted Greenwood

! מאיה,מזל טוב
Rabbi Robin Nafshi
Cantor Shira Nafshi
Temple Beth Jacob
Concord, New Hampshire
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We will forever be indebted to Rav Maya
and her daughter Avishag for preparing
our special needs son, Guy, for his Bar
Mitzvah. When Rav Maya first came to
our home to discuss if Guy was capable
of reciting his Haftara, she asked if he
liked music. She then suggested that
Avishag come to our home with her guitar and teach Guy to learn by heart the
words and melody. With Avishag and
her guitar at his side, Guy performed
perfectly. There was not a dry eye in the
congregation.
		

Haya and Larry Abraham

Mazel Tov to Rabbi Maya.
It was always a pleasure to have the Rabbi visit
our community in Miami. Her smile and positive energy was delightful to be around. Her
love of "Israel, her temple and family came
across in her presentations and speaking venues. Many of our congregants visited your
temple, feeling a connection because of Maya.
We even went shopping for her family during
some fun times . Rabbi Maya has a spirit of
reaching out to others and making the world
a better place. She really was a pace setter in
making her congregation a better place in the
world. May she continue to be blessed with
health, happiness and Peace.
Love from Paula Tabachnikoff and Family
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,לרב מאיה
רצינו להודות לך על שנים של עשייה בהן
 דרך, החל מגן הילדים,ליווית את משפחתנו
.בר המצווה של ליאור ובת המצווה של שירי
בזכותך ליאור ושירי התחברו ליהדות מתחדשת
 דבר.בצורה שלעולם לא היו מתחברים בלעדייך
.שמתבטא גם בבחירות נתיבי החיים שלהם
 מקבלות ונאורות,הראית לנו שיש פנים מאירות
.ליהדות
תודה על כל התמיכה שנתת לנו ברגעים
.קשים
 מקווים להמשיך.עשייתך תחסר לנו מאוד
.להיפגש ברגעי שמחה
 ליאור ושירי לבני, נילי,מיקי
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,מורתנו הרב מאיה ליבוביץ
 ברכתו. פרק מפואר של עשיה ויצירה נשלם. חברה, מפלסת נתיבים, מלווה,מורת דרך
שרויה על הקהילה שהקמת בנחישות והנהגת בעוז ובנועם; על הרבים שליווית וחינכת
." בתבונה ובדעת ובכל מלאכה,באהבה ובמסירות; ועל המועצה שהובלת "בחכמה
, בפתחו שלוחה לך מכולנו ברכת התורה והיצירה.פרק חדש בחייך מתחיל בימים אלה
, יהי פועל רוחך מקור לאהבה ולתקווה, היי ברכה רבה בכל מעשה ידייך.הבריאות והשלום
.לאמונה ולנחמה בכל אשר תלכי
, בשם כל חברותייך וחברייך למעשה הרבני,באהבה
 יו"ר מר"ם,הרב פרופ' יהוידע עמיר

Rabbi Maya Leibovich
Kehilat Mevasseret Zion

March 2, 2015
11 Adar, 5775

Dear Maya,
We are delighted that Kehilat Mevasseret Zion and our entire movement in Israel and throughout
the world will pay tribute to you on May 2nd. Unfortunately, a commitment in the States precludes
our physical presence on that date.
As the first Israeli woman to be ordained a rabbi in Israel, you have become an inspirational role
model for countless colleagues. You have brought to your work outstanding personal attributes
which have enabled you to set the highest standards. Among your distinctive characteristics, I
would list the following: personal and intellectual integrity; broad knowledge of Jewish classic
sources and world culture; a commitment to enhance your own scholarship and to inculcate love
of Jewish study in others; a remarkable homiletic ability to distill profound interpretations of the
Torah and to draw relevant lessons for contemporary societal issues; a passionate conviction in
your ability to establish an innovative, creative congregation and to build a beautiful facility to
house its activities; and shaping an exemplary family—a life partner, Menachem, who shares your
aspirations and takes pride in your achievements, and children and grandchildren who perpetuate
your values and traditions.
In sum, in your distinguished rabbinic career, you have fulfilled the prescription mandated in the
Woman of Valor:
“She plants a vineyard by her own labors
She girds herself with strength
And performs her tasks with vigor
Her mouth is full of wisdom
Her tongue with kindly teaching
Extol her for the fruit of her hand
And let her works praise her in the gates”
(Proverbs 31)
So, dear beloved and respected Maya, all of us in the congregation and movement who have been
privileged to be your students, express profound gratitude for your accomplishments. May you
and Menachem find nourishment in the fruit of your hands and may you continue to bless us with
many more years of inspired leadership.
Bivracha

Rabbi Richard G. Hirsch
Honorary Life President,
World Union for Progressive Judaism
Cc: World Union Leadership

 אב בית הדין,הרב יהורם מזור
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 רכזת,הרבה גליה סדן
9410125  ירושלים,13  רח' דוד המלך:כתובת

 יו"ר,הרב פרופ' יהוידע עמיר
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Dear Maya,
I am so proud of you and all you have accomplished on behalf of Kehillat Mevasseret Zion, the
Israeli Reform movement, the World Union for Progressive Judaism, and the cause of compassion, justice and peace in Israel. You are a model of dignity, integrity, grit, grace, and love.
As your synagogue’s mater familias, you are a friend and teacher to many, and a mentor to
many younger colleagues, having inspired and built ex nihilo a congregation that is one of the
great successes and jewels in the crown of the Israeli Reform movement.
May the years ahead be ones of good health, family joy, friendship and peace for you and all
you love. Barbara, my Temple Israel of Hollywood community and I send you our love and
mazal tov.
Bivracha uv’y’didut uv’ahavah rabbah,
John L. Rosove, Rabbi
Temple Israel of Hollywood, Los Angeles
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ההיברו יוניון קולג' -מכון למדעי היהדות
גאה לברך את הרב מאיה ליבוביץ ,בוגרת הקולג' בתכנית לרבנות ישראלית
אנו מוקירים אותך עבור שנים של מסירות והגשמה
על הקמת קהילה רפורמית משגשת
על שנים של הוראה ,ליווי ותמיכה בתלמידי הקולג' בצעדיהם הרבניים
הינך חלוצה בדורך ודמות מופת לבאים/באות אחריך

הרב ד"ר אהרון פנקין
נשיא הקולג'

הרב נעמה קלמן
דיקנית הקמפוס בירושלים

הרב ד"ר מיכאל מרמור
פרובוסט
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Dear Maya,

Dear Maya and Menachem,
We are so pleased and proud to call you our friends.

We wish you contentment in your retirement and send you
much love. We remember happy times spent together.
Linda Capozzola and Adele Wasko

Over the years we have shared much and we cherish our
connection to you and the family.
May you enjoy retirement in good health!
Let the adventure begin.
Lots of hugs from

Barbara and Philip Meltzer
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With the deepest gratitude…
…for wonderful stories shared in our home and yours
…for joyful Shabbatot celebrated in KMZ’s beautiful building
…for binding our congregants with yours again and again over the Shabbat dinner table
…for friendships that will span our lifetimes
We celebrate you, Rabbi Maya, and wish you abundant blessings!
With much love,
Rabbi Ken Chasen, Allison Lee, Micah, Ben and Eliana
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תודות לכל המברכים והמברכות
התורמים והתורמות

הפקת הספר :עדי אלמון בוקאי ולין טולמס-קרוון
עיצוב גרפי :סטפני ורותי עיצוב
תודות לכל החברים שסייעו בהוצאת הספר :רוז גנוסר ,ברנדה נידל-שמעוני ,עופר
ליכטיג ,צביקה אמיתי ,אביבה שוורצפלד ,סטפן רוקם וגליה כהנא פרידמן.

