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שער
בפתח ה

חודש סיון -  קבלת התורה תש"פ 

לחבר צוערי הרבנים במדינות אירופה
אחרי מבוא השלום והברכה

כרבני העתודה של אירופה אתם ניצבים כולכם היום למול אתגרי המחר של הקהילות היהודיות 
ברחבי המדינות, איש מאתנו לא יודע מה יולד יום, אבל המטען היהודי אותו אתם אמורים להנחיל 
לדור העתיד כולל בתוכו תשובות של ערכי נצח לעם הנצח, שאיתם אתם אמורים לצלוח את כל 

מהמורות הזמן,
ראשי הועידה החשובה שלנו האמונה על שימור מסגרות הקהילות באירופה, אל מול כל אתגרי 
הזמן, גמרו אומר לפתח מסגרת ייחודית תלת שנתית, שתנחיל בצורה מקצועית וברוח המסורה, 
את היכולת להופיע ולהשפיע מתוך חיזוק וביסוס מעמדכם כרבנים מנהיגים, לשם כך גויסו מיטב 

הרבנים והאנשים המקצועיים שיוכלו ללמדכם בינה, ומהם תלמדו ותשכילו, 
הפלטפורמה  את  וליצור  הקהילות  את  לגבש  אותנו  המשמשים  כלים  לכם  נעניק  זו  במסגרת 
בנעימות  ברמה,  קולכם  את  תשמיעו  מעליה  אשר  הקתדרה  את  אתכם  יחד  ולבנות  הנכונה, 
ובצלילות כדי שיהיו דבריכם נשמעים בתוככי הקהילות ושם ה' יתקדש בעולם, עם סיום התוכנית 

יקבלו מסיימיה תעודה מיוחדת שתעזור להם במעלה הדרך,
תוכנית ההעצמה תכלול בין היתר

השלמת השכלה תורנית הלכתית• 
הגדרת אתגרים מטרות ויעדים • 
הכשרה מקצועית – שימוש מושכל במדיה, הופעה בפני קהל, גיוס משאבים, ועוד • 
תוכנית מנטור – רבנים ואנשי מקצוע שילוו את את הרבנים לאורך קיום התוכנית• 
בניית קשר עם מנהיגות יהדות אירופה• 

וגדולה שימושה יותר מלימודה וכל הנוטל עצה מן הזקנים איננו נכשל

בברכת ברוכים הבאים וצאתכם לשלום
חבר נשיאות התוכנית

הרב פנחס גולדשמידט                 הרב מנחם געללי                    הרב משה לבל 
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נשיאות

הועדה הרבנית

ניהול תוכנית

הרב מנחם געלעיי

הרב ראובן לויכטר

מר ניר אהרן הרב אהרן שמואל בסקין

הרב נפתלי שיף

מר גדי גרוניך

הרב משה לבל הרב פנחס גולדשמידט
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תובנות וכלים לרב הקהילה
להתמודדות מול האתגרים

הגדולים והשגרתיים בקהילה
האתגרים העומדים היום בפני רב הקהילה בעולם כולו ובאירופה במיוחד 

הם רבים, וההתמודדות חייבת שתהי' על ידי הכלים המתאימיים לתנאי 
הסביבה של ימינו.

אחוזי ההתבוללות הם גבוהים מאוד ורבני הקהילות הם חוד החנית והציר המרכדי העומדים 
כחומה בצורה להגן לחזק ולהרחיב את הקהילה היהודית שברובה, לצערנו, אינה שומרת 

תורה ומצוות.

בעוז  לפעול  שיוכלו  כדי  הנדרשת  המיומנות  הכלים  את  לרבנים  לתת  ועושים  מצווים  אנו 
רוחני להעביר את מסר היהדות האותנטית השורשית ללא פשרות ויחד עם זאת להנעימה 

על הצעירים לחבר אותם לערכי התורה ולצרפם לחייה הפעילים של הקהילה.

רק בדרך זו נוכל ללחום בהתבוללות שהינה הבעיה הראשונה והחמורה 
ביותר.

היום יותר מתמיד זהו אחד התפקידים החשובים של הרב בקהילה

הכלים  ארגז  את  דרכו,  בתחילת  שנמצא  לרב  לתת  מחד,   - הינה  התכנית  של  המטרה 
המתאים ביותר למילוי תפקידו ולעמוד באתגרים הגדולים והשגרתיים על הצד הטוב ביותר.

והצלחה  רב  ניסיון  בעלי  הרבנים  עם  קבוע  בסיס  על  להיוועץ  אפשרות  לו  לתת  ומאידך, 
מוכחת בהנהגת הקהילה.

שנתית
תוכנית תלת 
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התוכנית מורכבת משלוש חטיבות
השלמת ההשכלה התורנית הלכתית// בהתבסס על התוכנית ללימוד הלכה הקיימת כעת בו'ועידת 
רבני אירופה' בתוספת תכנים הלכתיים מעשיים כגון: הכשרה הלכתית מעשית: בדיקת מקוואות, השגחה על משגיחים במפעלים ובמסעדות, 

טהרת המשפחה, נושאי ביטחון ושבת, כתובה וסידור קידושין, מסירת גט, בירור שמות, בירור יהדות מקדים, ועוד

הכשרה מקצועית// בתחומי השימוש במדיה, הופעה בפני קהל, ריטוריקה, גיוס כספים ועוד

תכנית מנטור// המורכבת משני חלקים:
מנטור הלכתי ויועץ כללי מתוך הועדה המתמדת - לצורך זה תורכב רשימה של הרבנים המתאימים והמומחים בתחומים הלכתיים מסוימים כדי 

שהרב יוכל להפנות אליהם שאלות רלוונטיות בצורה מרוכזת.

מנטור לפיתוח אישי - כל משתתף בתכנית יקבע חברותא - מפגש שבועי עם אחד מחברי ועד הרבנית ו/או עם רב אחר בעל נסיון מוכח כאשר 
המטרה היא בכך שה'מנטור' יכוון את הרב בכלים המתאימים בפעילותו בקהילה ובהתקדמותו האישית והרוחנית

ועד הרבנים שילווה את התוכנית:
הרב משה לבל - ראש ישיבת תורת חיים והמנהל הרבני של הועידה

הרב נפתלי שיף - ראש ומייסד "נצח"
הרב ראובן לויכטר - מנהל הרוחני של נר לאלף

הרב שבתאי רפפורט -ראש תכנית ניצוצות לרב תחומיות תורנית מדעית,
אונרבסיטת בר אילן רב קהילת אריאל ירושלים

פני  על  תתפרס  התכנית 
שלוש שנים

ותנוהל וירטואלית בזמנים 
הנוחים למשתתפים

מפגשי  מספר  יתקייימו  בנוסף 
העשרה משותפים ברחבי אירופה
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טלפון: 447798584763+טלפון: 33625033063+ טלפון: 393384291957+טלפון: 491621024751+

טלפון: 33624546270+

טלפון: 380503952536+

טלפון: 905335137402+טלפון: 31629099235+טלפון: 41796642789+

טלפון: 19179691604+

טלפון:972527648448+טלפון: 33611220684+

טלפון: 447967727869+טלפון: 48501065014+

טלפון: 79857677713+

טלפון: 972505541356+

טלפון: 972544874223+

טלפון: 972548045153+ טלפון: 972544855899+

ravdemarseille@gmail.comdayan.gelley@bethdin.org.uk Rabbiner.apel@jg-ffm.dericcardo.disegni@gmail.com

haroldweill@gmail.com

rbaksht1@gmail.com

dayani@comisra.chrav.wolff@gmail.commendy@rabbimendy.com

rabbireuvenleuchter@gmail.com

aralbag@gmail.com

dayanteboul@hotmail.comovadia013@013net.net

schudrich@gmail.com

david.yushuvayev@gmail.com

naftali@jroots.org

rab.esw@gmail.com

Moshelebel@neto.bezeqint.net

datshe@gmail.com snmandel@gmail.com

ראב"ד בית דין לונדון אנגליהרב הראשי של מרסיי, צרפת רב הראשי של רומא איטליהרב הראשי של פרנקפורט ,גרמניה

רב הראשי של שטראסבורג

רב הראשי של אודסה אוקראינה

רב הראשי של אסטנבולרב הראשי של אמסטרדםרב הראשי של ז'נבה שוויץ

מנהל הרוחני של הנר לאלף

רב הראשי ואב"ד לשעבר , הולנד 

בית הדין "דרכי תורה", ירושלים, ישראלרב הראשי של ליאון ,צרפת

רב הראשי של פולין

ראש "תורה מציון"  וחבר בית הדין של
 מוסקבה, רוסיה

ראש ומייסד "נצח"

חבר מועצת רבנות הראשית

ראש ישיבת תורת חיים, מוסקבה, רוסיה

מראשי בית המדרש "דרך החיים", ישראל ראש הקרן ורשת החינוך "שמע ישראל" 

הרב מנחם געלעייהרב ראובן אוחנה הרב שמואל די סייניהרב אביחי אפל

הרב אברהם ווייל

הרב שלמה בקשט

הרב מנדל חיטריקהרב אליעזר וולףהרב יצחק דיין

הרב ראובן לויכטר

הרב אריה רלבג

הרב יוסף עובדיה טולדנוהרב יחי טובול

הרב מיכאל שודריך

הרב דוד ישובייב

הרב נפתלי שיף

הרב שמחה וויס

הרב משה לבל

הרב ברוך רוזנבלום הרב שלמה נח מנדל

העתודה הרבנית של אירופה
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טלפון: 48577255182+ טלפון: 491762490751+

טלפון: 46762697519+

טלפון: 34681074315+

טלפון: 37126886502+

טלפון: 491725873556+

טלפון: 447941340482+

טלפון: 972524157758+

טלפון: 79639789838+טלפון: 41786711692+

טלפון: 4915901343954+ טלפון: 37360948013+

טלפון: 79096864906+

Davidbasok@gmail.com rabbi.balla@gmail.com

uzilav@gmail.com

Dyaskenazi@gmail.com

shimon.kutnovsky@gmail.com

jjbahrens@gmx.de

josephdansky@gmail.com

berzaner@gmail.com

ysgabay@gmail.comDerunovmi2018@gmail.com

yedvabny@gmail.com Izakson.daniel@gmail.com

goldengersh@gmail.com

ורוצלב פולין לייפציג גרמניה

גוטבורג שבדיה

ברצלונה ספרד

יורמלה לטביה

דרמשטאט גרמניה

לידס בריטניה

מינסק בלארוס

ירוסלבל רוסיהג'נבה שוויץ

אאכן גרמניה קישינאו מולדובה

סמרה רוסיה

דיוויד בסוק זוסולט בלה

עוזיאל לויאן

 דניאל אשכנזי

שמעון קוטנובסקי ליאק

יהושע אהרנס

יוסף דנסקי

דניאל ברזאנר

משה דרונוב יעקב סימון גבאי

 שמשון דניאל יאן איזקסון מיכאל ידוובני

אלכסנדר גולדנהירש
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טלפון: 4915234578377+
vinitzdavid@gmail.com

וופרטל גרמניה

 דייוויד ויניץ

טלפון: 33666029148+טלפון: 48504905417+ טלפון: 79636745086+
orielzar@gmail.comz-alain@hotmail.fr nachum.zicherman@gmail.com

ניס צרפתורשה פולין מוסקבה רוסיה

נחום זיכרמן אלן יאיר זירי אוריאל זרצקי

טלפון: 7926017388+
fimayak@mail.ru

מוסקבה רוסיה

אפרים יעקובוב
טלפון: 359888860576+

yoel970@gmail.com

סופיה בולגריה

 יואל יפרח
טלפון: 33645486550+
melkaotniel@gmail.com

פריז צרפת

 עתניאל מלכה
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טלפון: 995599938968+

טלפון: 972556630022+

טלפון: 48573122999+

טלפון: 380959474956+

טלפון: 79670200710+

Avital7levi@gmail.combshofnos@gmail.comshamonov@hotmail.com

Rosavi6875@gmail.com

itzhak19985@gmail.com

poland@shavei.org

stefansky318@gmail.com

eliyau.k@eshiva.ru

וינה אוסטריהפינסק בלארוסאורל רוסיה

טביליסי גאורגיה

מינור בלארוס

לודז' פולין

קייב אוקראינה

ישיבה "תורת חיים", מוסקבה

 אלברט שמנוב ברוך שופנוס לוי יצחק שפנדיק

 אבימלך רוזנבלט

 יצחק רייכנשטיין

 דוד שיחובסקי

 אליעזר סטפנסקי

 אליהו קריבושי
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טלפון: 33769564689+טלפון: 306938302426+
rgn.jcath@gmail.comnaimdoron590@gmail.com

טולוז צרפתאתונה יוון

דורון נעיםגקאמפריאל נגרין
טלפון: 4917643911365+טלפון: 9204383083+

voronezhrabbi@gmail.comZoyzer1@gmail.com

ארגון 'מורשה' גרמניהורונז רוסיה

 אליעזר נויאביגדור משה נוסיקוב

טלפון: 40770315922+טלפון: 79119144957+
maxud@mail.ruashi.script3@gmail.com

בוקרשט רומניהסנט פטרסבורג רוסיה

 אשר אפרים פלדמןמקסים פומיצ'ב
טלפון: 447568972819+

טלפון: 336803041304+

rabbi@childwallshul.co.uk

rabbinchoucroun@yahoo.fr

ליברפול בריטניה

מץ צרפת

אבינועם ציטרון

שמואל פיליפ שוקרון

טלפון: 33632571505+
daniel.torgmant@gmail.com

מונטה קרלו מונקו

 דניאל תורגמנט



קורס מקוואות
מטרת הקורס לתת לרבני הקהילות את הידע ההלכתי וההנדסי העכשווי הנדרש לטיפול במקוואות אשר בקהילתן.

הלכות מקוואות סבוכות ורבות הן ושיטות הפוסקים מגוונות ולפעמים סותרות אחת את השנייה. כמו כן נדרש מהרבנים ידע 
הנדסי בשיטות בניה,אשר אינו ברשותם.

הידע  את  לקבל  ומעוניינים  מקוואות  הלכות  למדו  אשר  לאלו  ובין  מקוואות  כות  הל  מכירים  לא  אשר  לאלו  בין  מיועד  הקורס 
המעשי לבדיקה ובניית מקוואות.

במהלך הקורס נלמד על מקור הלכות מקוואות בתורה, ההבדל בין מקווה למעיין, מקומות טבילה אפשריים , מבנה מקוואות 
היום ) השקה ,זריעה ,בור על גבי בור( , תכנון פונקציונלי ובניה מעשית של מקוואות.

דגש מיוחד יושם על בדיקת מקוואות קיימות , בין היתר ע"י ניתוח מעשי של המקוואות בקהילות של משתתפי הקורס.

בסיום הקורס יוכלו הרבנים "לראות" ולזהות את הבעיות במקווה , לטפל בהן ובעת הצורך להתייעץ עם מורה הוראה המתמחה 
בתחום המקוואות.
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תכנים הלכתיים

עירובין מקוואות

בירור יהדות לקהלים 
שונים

חברה קדישא ובתי עלמין

ניהול השגחת מערכת 
כשרות ומפעלים

שלום בית וחינוך

גרותמראות נידה

15
26
37
48



קורס בירור יהדות

ניהול השגחת מערכת כשרות ומפעלים

רשימת נושאים
1. יסודות בבירור יהדות, מרכיבים הלכתיים ומעשיים

2. כללי עבודת בירור יהדות בישראל בעבר ובהווה

3. שאלות בבירור יהדות, נקודות מרכזיות

4. תשאול משפחה, בניית עץ משפחתי

5. סוגי מקורות מידע נגישים 

6. ארגון משרד לבירור יהדות בקהילה

רשימת נושאים הכשרות בעידן המודרני
א) ניהול מטבח ביתי מודרני הכשרת מטבח פרטי 

ב) דינם של הכלים

ג) טבילת כלים 

ד) הכשרת כלים

ה) פת על כל היביטיו

ו) השחיטה ואיבוד מוצרי בשר

7. יסודות בגנאלוגיה יהודית

8. יחסי גומלין מול הרבנות הראשית לישראל – הרב אשר ארנטרוי

9. מברר יהדות בקהילה - כישורים נדרשים, אופני עבודה

10. בירור ופתרון של שאלות יוחסין – הרב אשר ארנטרוי

11. הסתייעות באמצעים גנטיים – הרב זאב ליטקה

12. מקרים מעשיים – ניתוח ומסקנות

13. שאלות ביוחסין אגב בירור יהדות

14. שידוכים בקהילה ובין הקהילות – אחריות על יהדות

ז) כל מוצרי החלב יוגורט גבינה מי חלב מי גבינה חלב ישר׳ ועד

ח) השגחת מסעדות

ט) יצור כשר במפעל לא כשר

י) תעודת כשרות שנתית

יא) כשרות היין

יב) פסח

העתודה הרבנית של אירופה10|
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Yesod Online Programme of 
Professional Development for the 

Conference of European Rabbis 
Young Rabbis Programme

Introducing the 'Big Ideas' of 
Leadership & How to Apply Them

Goals:
1. To support young Orthodox rabbis in Europe in gaining a broader and 
deeper understanding of their role as a professional and leader in the 
context of their community

2. To introduce leadership concepts and how to apply them for the 
rabbis to contribute to the sustainability and growth of meaningful 
Jewish life in their communities

3. To increase self-awareness and reflection capabilities of rabbis as 
individuals and in their community work

4. To explore the role of rabbis as community Jewish educators and 
enhance pedagogy awareness and skills

Provisional Schedule:
All workshops and session will be delivered twice, to two groups of 18 
participants. The first session will be at 12:00 CET and the second at 
13:45. Each workshop session will last between 75 and 90 minutes, and 
will be delivered on Zoom.
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Date Title Instructor
1 July 15th, 2020 Introductions and presentation of the Yesod program Daniel Rose

2 July 22nd, 2020 Broadening our concept of community Marina Goutman

3 July 29th, 2020 Re-examining the concept of rabbinical leadership in modern times Marina Goutman

4 August 5th, 2020 The Rabbi as community leader - Reflecting on Best Practices Marina Goutman

5 Sept. 2nd, 2020 Emotional intelligence for leaders Kylie Eisman-Lifshitz

6 Sept. 9th, 2020 Authenticity and personal leadership Kylie Eisman-Lifshitz

7 Sept. 16th, 2020 Reflection, processing, and evaluation Daniel Rose/Colin Bulka

8 Oct. 14th, 2020 Group dynamics and communal leadership Kylie Eisman-Lifshitz

9 Oct. 21st, 2020 Leading transformation- change and consensus building in community development Kylie Eisman-Lifshitz

10 Oct. 28th, 2020 Social Entrepreneurial thinking and innovation in rabbinic leadership Part I Clare Goldwater

11 Nov. 4th, 2020 Social Entrepreneurial thinking and innovation in rabbinic leadership Part II Clare Goldwater

12 Nov. 11th, 2020 The Rabbi as Formal Educator Daniel Rose

13 Nov. 18th, 2020 The Rabbi as Informal Educator Daniel Rose

14 Nov. 25th, 2020 Learning from failure in principle and practice Part I Clare Goldwater

15 Dec. 2nd, 2020 Learning from failure in principle and practice Part II Clare Goldwater

16 Dec. 9th, 2020 Reflection, processing, evaluation and sikkum Daniel Rose/Colin Bulka
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מערכת שעות הכללית
שעון אירופה (פריז -ברלין)

ככלל, כל ההרצאות ימסרו בשפה העברית

יום ג'

יום ד'

קבוצה ב'

קבוצה ב'

נצח

בירור יהדות

מקוואות

'יסוד'

קבוצה א'

קבוצה א'

נצח

'יסוד'

בירור יהדות

מקוואות

12:00

12:00

13:15

13:45
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תודתנו
נתונה מעומק הלב ל :

 Patrick and Lina Drahi
Foundation

And
Philigence Foundation

שהתמיכה שלהם איפשרה את ההתממשות של הפרויקט.

כמו כן אנו מודים באופן מיוחד ל 

על עזרתם הנדיבה בהקמת מערך של "פיתוח אישי וקהילתי" של התכנית

לן



 WWW.Rabbiscer.org 

info@rabbiscer.org


