
הרב ד"ר ראובן סמואלס ז"ל
סיפורו של הרב ד"ר ראובן סמואלס ז"ל הוא סיפור מיוחד של חינוך, קהילה 

ויהדות.

החמישים  בשנות  אנט  אשתו  עם  יחד  לישראל  הגיע  סמואלס  הרב 
המאוחרות, כשהם בשנות ה-20 לחייהם, כשהרב סמואלס נמצא במהלך 
העברית   באוניברסיטה  למד  סמואלס  הרב  רפורמי.  כרב  הכשרתו  שנות 
 – בישראל  והתאהב  ליבוביץ,  נחמה  פרופ'  אצל  היתר  בין   , היהדות  מדעי 

בעיקר דרך הכרת הנופים והמקומות של ארץ ישראל.

הרב סמואלס חזר לארצות הברית להשלים את הכשרתו כרב והחל לכהן 
כרב קהילה – אולם אהבתו לישראל מעולם לא הסתיימה.

Rabbi Dr. Robert Samuels z”l

The legacy left by Rabbi Dr. Reuven Samuels is an exceptional blend of educational leadership, community 
involvement and Jewish values.

Rabbi Samuels arrived in Israel with his wife Anette in the late 1950's.  At the time, he was studying to 
become a Reform rabbi. While studying at the Institute of Jewish Studies of the Hebrew University of 
Jerusalem with noted biblical scholar Professor Nechama Leibowitz, Rabbi Samuels fell in love with the 
scenic Israeli landscapes, cities and historic sites.    

Rabbi Samuels returned to the United States to complete his rabbinic training and began to serve as a 
congregational rabbi – yet his passion for Israel never ceased. 

In 1962 he made aliyah with his young family, fulfilling his dream to live in the Land of Israel.  He joined 
Rabbi Dr. Meir Elk, the founder and principal of the Leo Baeck School in Haifa, in laying the infrastructure 
to expand the small Leo Baeck high school from 150 students into a multidimensional complex for Jewish 
education.  As part of this mission, he founded the "Or Hadash" congregation in 1964, which launched 
innovative youth programs aimed at Leo Baeck students, and inspired the establishment of Kibbutz Yahel, 
the first Reform community in the Arava.

It was during this period that Rabbi Samuels' relationship with the University of Haifa began to develop.  
He audited courses at the Faculty of Education on the management of educational institutions.  In 1974 he 
was appointed the second headmaster of the Leo Baeck Education Center and Community Center, a post 
he held until 1998.  In this capacity Rabbi Samuels introduced innovative programs in Jewish education, 
cultivated human values of love and respect for others, and fostered relationships with Jewish communities 
in the United States.  Rabbi Samuels led with the perception that students should be connected to the 
community, and therefore must be provided with all of their social and emotional needs – alongside the 
acquisition of knowledge.  Thus, the Leo Baeck Education Center developed into a community comprised 
of teachers, students and parents.  The school not only taught democratic principles, it sought to implement 
them. Jews and non-Jews, Ashkenazim and Sephardim, native Israelis and immigrants, and youths from 
Israel and the Diaspora – all learned together in a supportive and caring environment.  With pluralism 
turning into a way of life at Leo Baeck, it quickly became one of the leading educational institutions in 
Israel.  Rabbi Samuels focus on community building culminated in 1979 with the establishment of The 
Jacob and Charlotte Lehrman Community Center.

Rabbi Samuels was also a pioneering founder of Reform Judaism in Israel.  He was among the founding 
members of the MaRaM (the Israel Council of Progressive Rabbis) in 1964, which became the basis for the 
Reform movement in Israel.  Even after his retirement, Rabbi Samuels continued to contribute to the 
advancement of the community and educational and social projects.  He served for ten years as Chairman 
of the Leo Baeck Board of Directors, and later assisted the educational youth village called "Kfar Galim," of 
the Hof HaCarmel Regional Council, where he also served as Chairman of the Board.

In 2002, Rabbi Samuels served as the Chairman of the Center for Jewish Education at the University of 
Haifa and greatly contributed to its educational and academic agenda.  He was instrumental in bridging 
between the University's Faculty of Education and the KIPP (Knowledge Is Power Program) educational 
initiative, which has been implemented at the Tzur-Shalom School in Kiryat Bialik.

Rabbi Samuels laid the foundations of a liberal Zionist worldview in education, working towards the 
establishment of community life that integrates its educational system with a synagogue and a devout 
community at its center, and diverse and vibrant community center promoting extensive social and 
community involvement.  Rabbi Samuels was the quintessential educator, a man of vision and action, a 
humanitarian and a man of faith.
Rabbi Samuels died a few short weeks ago, after a long and courageous battle with cancer.  May his 
memory be forever blessed.

בשנת 1962 הוא סגר את המעגל ועלה לישראל, כשהוא נשלח לכהן כעוזרו של ד"ר מאיר אלק, מייסדו ומנהלו 
הראשון של מרכז החינוך ליאו-בק בחיפה והתחיל בהכנת התשתית להפיכת ליאו-בק מבית ספר תיכון קטן 
1964 את קהילת "אור  ובו כ-150 תלמידים למרכז חינוך קהילתי רב ממדים. כחלק מכך, הוא הקים בשנת 
חדש" שהתחילה בפעילות נוער לתלמידי בית ספר ליאו באק בבניין בית הספר, ובהמשך צמחו מהפעילות 

הזאת גרעיני ההגשמה הראשונים ל"יהל", קיבוץ רפורמי בערבה.

בשלב זה מתחיל הקשר של הרב סמואלס עם אוניברסיטת חיפה. במטרה לשפר את הידע החינוכי שלו, הוא 
החל להיות שומע חופשי בפקולטה לחינוך שרק נוסדה באוניברסיטה, שם הוא למד על חינוך וניהול מוסדות 
במסגרת   .1998 לשנת  עד  החזיק  בו  תפקיד  ליאו-בק,  של  השני  למנהלו  התמנה  הוא   1974 בשנת  חינוך. 
ואת  יהודי, טיפח את ערכי אהבת האדם באשר הוא אדם  תפקידו כמנהל הנהיג תכניות חדשניות לחינוך 
הקשרים עם קהילות בארה"ב. הרב סמואלס הנהיג את תפיסתו לפיה לתלמיד צריכה להיות זיקה לקהילה 
ועל כן יש לספק לתלמיד את צרכיו החברתיים הרגשיים – לצד הקניית הידע. מרכז החינוך ליאו-בק הפך 
לקהילה בה חברים המורים, התלמידים והורי התלמידים. בית הספר לא לימד רק מהי דמוקרטיה, הוא ניסה 
יהודים,  ולא  יהודים  ואיכפתיות.  חום  הוגן,  יחס  ולמורים  לתלמידים  שידר  הספר  בית  אקלים  ליישמה. 
אשכנזים וספרדים, צברים ועולים, ישראלים ונוער מהתפוצות - כולם למדו יחד בסביבה תומכת. פלורליזם 
הפך להיות אורח חיים בליאו באק וחיש קל הוא הפך להיות בין מוסדות החינוך המובילים בישראל. התפיסה 
הקהילתית, שהוביל הרב סמואלס, הגיעה לשיאה בשנת 1979, עם פתיחתו של המרכז הקהילתי על שם ג'ק 

ושרלוט להרמן.

"מועצת  של  המקימים  בין  היה  הוא  בישראל.  הרפורמית  הקהילה  מקימי  בין  סמואלס  הרב  היה  במקביל, 
הרבנים" ב-1964, שהייתה הבסיס עליו התפתחה התנועה הרפורמית בישראל. גם לאחר פרישתו מניהול 
ליאו-בק סייע הרב סמואלס רבות לקהילה ולמפעלות חינוך. הוא כיהן במשך עשר שנים כיו"ר הוועד המנהל 

של המוסד ולאחר מכן נקרא לסייע לכפר הנוער "כפר גלים", כשגם שם כיהן כיו"ר הוועד המנהל. 

בשנת 2002 נכנס הרב סמואלס לתפקיד יו"ר הוועד המנהל של המרכז לחינוך היהודי באוניברסיטה ותרם 
של  לחינוך  הפקולטה  בין  חיבר  הוא  זו  במסגרת  המרכז.  של  והאקדמית  החינוכית  דרכו  לגיבוש  רבות 
המרכזיים  הדוחפים  בין  והיה   KIPP - Knowledge Is Power Program החינוך  ומפעל  חיפה  אוניברסיטת 
בקרית  צור-שלום  בשכונת  ספר  בבית  לחינוך  הפקולטה  כיום  שמקיימת  הפרויקט,  של  לפועל  להוצאתו 

ביאליק. 

הרב סמואלס הניח יסודות לתפיסת עולם חינוכית, ציונית וליבראלית, הפועלת להקמת קהילת חיים וחינוך 
המשלבת בית ספר, בית כנסת וקהילה מתפללת, מרכז קהילתי תוסס ורב גוני, ומעורבות חברתית וקהילתית 

רחבת היקף. הרב סמואלס היה מחנך ברמ"ח אבריו, איש חזון ומעשה, הומאניסט ואיש אמונה.
הרב סמואלס הלך לעולמו לפני מספר שבועות, לאחר מאבק ממושך ואמיץ במחלת הסרטן.

 

.



אוניברסיטת חיפה
University of Haifa

Carmel Award of Merit
is awarded to

Rabbi Dr. Reuven Samuels
In recognition of his groundbreaking educational leadership integrating Zionist 

principles, community activism, democracy, and Judaism; for instilling 
generations of students and teachers with a strong moral foundation valuing 

community engagement, equality and human dignity; for his notable 
contributions to educational institutions and community organizations across 

Israel; and for his deep and longstanding friendship with the
 University of Haifa.

Conferred in Haifa, Israel
1 Sivan/ June 7, 2016

    

Prof. Alfred Tauber    Amos  Shapira  Yariv M. Sultan
Chairman of the Board           President                 Vice President
     of Governors
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