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חודש סיון  -קבלת התורה תש"פ

בפתח השער

לחבר צוערי הרבנים במדינות אירופה
אחרי מבוא השלום והברכה
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| העתודה הרבנית של אירופה

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,
במסגרת זו נעניק לכם כלים המשמשים אותנו לגבש את הקהילות וליצור את הפלטפורמה
הנכונה ,ולבנות יחד אתכם את הקתדרה אשר מעליה תשמיעו את קולכם ברמה ,בנעימות
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
הרב פנחס גולדשמידט

חבר נשיאות התוכנית
הרב מנחם געללי

הרב משה לבל

נשיאות

הרב מנחם געלעיי

הרב פנחס גולדשמידט

הרב משה לבל

הועדה הרבנית

הרב נפתלי שיף

הרב ראובן לויכטר

ניהול תוכנית

הרב אהרן שמואל בסקין

מר גדי גרוניך

מר ניר אהרן
העתודה הרבנית של אירופה |
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תוכנית תלת שנתית
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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.
אנו מצווים ועושים לתת לרבנים את הכלים המיומנות הנדרשת כדי שיוכלו לפעול בעוז
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
המטרה של התכנית הינה  -מחד ,לתת לרב שנמצא בתחילת דרכו ,את ארגז הכלים
המתאים ביותר למילוי תפקידו ולעמוד באתגרים הגדולים והשגרתיים על הצד הטוב ביותר.
ומאידך ,לתת לו אפשרות להיוועץ על בסיס קבוע עם הרבנים בעלי ניסיון רב והצלחה
מוכחת בהנהגת הקהילה.

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//
תכנית מנטור//

בתחומי השימוש במדיה ,הופעה בפני קהל ,ריטוריקה ,גיוס כספים ועוד

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

התכנית תתפרס על פני
שלוש שנים
ותנוהל וירטואלית בזמנים
הנוחים למשתתפים
בנוסף יתקייימו מספר מפגשי
העשרה משותפים ברחבי אירופה

העתודה הרבנית של אירופה |
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מנטורים

הרב ראובן אוחנה
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הרב אביחי אפל

הרב שלמה בקשט

הרב מנחם געלעיי

הרב שמואל די סייני

טלפון+33625033063 :

טלפון+491621024751 :

טלפון+380503952536 :

טלפון+447798584763 :

טלפון+393384291957 :

ravdemarseille@gmail.com

Rabbiner.apel@jg-ffm.de

rbaksht1@gmail.com

dayan.gelley@bethdin.org.uk

riccardo.disegni@gmail.com

רב הראשי של מרסיי ,צרפת

רב הראשי של פרנקפורט ,גרמניה

רב הראשי של אודסה אוקראינה

ראב"ד בית דין לונדון אנגליה

רב הראשי של רומא איטליה

הרב יצחק דיין

הרב אברהם ווייל

הרב שמחה וויס

הרב אליעזר וולף

הרב מנדל חיטריק

טלפון+41796642789 :

טלפון+33624546270 :

טלפון+972505541356 :

טלפון+31629099235 :

טלפון+905335137402 :

dayani@comisra.ch

haroldweill@gmail.com

rab.esw@gmail.com

rav.wolff@gmail.com

mendy@rabbimendy.com

רב הראשי של ז'נבה שוויץ

רב הראשי של שטראסבורג

חבר מועצת רבנות הראשית

רב הראשי של אמסטרדם

רב הראשי של אסטנבול

הרב יחי טובול

הרב יוסף עובדיה טולדנו

הרב דוד ישובייב

הרב משה לבל

הרב ראובן לויכטר

טלפון+33611220684 :

טלפון+972527648448:

טלפון+79857677713 :

טלפון+972544874223 :

dayanteboul@hotmail.com

ovadia013@013net.net

david.yushuvayev@gmail.com

Moshelebel@neto.bezeqint.net

rabbireuvenleuchter@gmail.com

רב הראשי של ליאון ,צרפת

בית הדין "דרכי תורה" ,ירושלים ,ישראל

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

ראש ישיבת תורת חיים ,מוסקבה ,רוסיה

מנהל הרוחני של הנר לאלף

|
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הרב שלמה נח מנדל

הרב ברוך רוזנבלום

הרב אריה רלבג

הרב מיכאל שודריך

טלפון+972544855899 :

טלפון+972548045153 :

טלפון+19179691604 :

טלפון+48501065014 :

snmandel@gmail.com

datshe@gmail.com

aralbag@gmail.com

schudrich@gmail.com

naftali@jroots.org

ראש הקרן ורשת החינוך "שמע ישראל"

מראשי בית המדרש "דרך החיים" ,ישראל

רב הראשי ואב"ד לשעבר  ,הולנד

רב הראשי של פולין

ראש ומייסד "נצח"

העתודה הרבנית של אירופה

הרב נפתלי שיף
טלפון+447967727869 :

יהושע אהרנס

דניאל אשכנזי

זוסולט בלה

דיוויד בסוק

טלפון+491725873556 :

טלפון+34681074315 :

טלפון+491762490751 :

טלפון+48577255182 :

טלפון+972524157758 :

jjbahrens@gmx.de

Dyaskenazi@gmail.com

rabbi.balla@gmail.com

Davidbasok@gmail.com

berzaner@gmail.com

דרמשטאט גרמניה

ברצלונה ספרד

לייפציג גרמניה

ורוצלב פולין

מינסק בלארוס

יעקב סימון גבאי

אלכסנדר גולדנהירש

יוסף דנסקי

משה דרונוב

דייוויד ויניץ

טלפון+41786711692 :

טלפון+79096864906 :

ysgabay@gmail.com

טלפון+447941340482 :

טלפון+79639789838 :

טלפון+4915234578377 :

goldengersh@gmail.com

josephdansky@gmail.com

Derunovmi2018@gmail.com

vinitzdavid@gmail.com

ג'נבה שוויץ

סמרה רוסיה

לידס בריטניה

ירוסלבל רוסיה

וופרטל גרמניה

אוריאל זרצקי

נחום זיכרמן

אלן יאיר זירי

שמשון דניאל יאן איזקסון

מיכאל ידוובני

טלפון+48504905417 :

טלפון+79636745086 :

טלפון+33666029148 :

טלפון+37360948013 :

טלפון+4915901343954 :

orielzar@gmail.com

nachum.zicherman@gmail.com

z-alain@hotmail.fr

Izakson.daniel@gmail.com

yedvabny@gmail.com

ורשה פולין

מוסקבה רוסיה

ניס צרפת

קישינאו מולדובה

אאכן גרמניה

אפרים יעקובוב

יואל יפרח

עוזיאל לויאן

שמעון קוטנובסקי ליאק

עתניאל מלכה

טלפון+7926017388 :

טלפון+359888860576 :

טלפון+46762697519 :

טלפון+37126886502 :

טלפון+33645486550 :

fimayak@mail.ru

yoel970@gmail.com

uzilav@gmail.com

shimon.kutnovsky@gmail.com

melkaotniel@gmail.com

מוסקבה רוסיה

סופיה בולגריה

גוטבורג שבדיה

יורמלה לטביה

פריז צרפת

משתתפים

דניאל ברזאנר

העתודה הרבנית של אירופה

7

משתתפים
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אליעזר סטפנסקי

גקאמפריאל נגרין

אביגדור משה נוסיקוב

טלפון+306938302426 :

טלפון+9204383083 :

טלפון+4917643911365 :

rgn.jcath@gmail.com

voronezhrabbi@gmail.com

Zoyzer1@gmail.com

אתונה יוון

ורונז רוסיה

ארגון 'מורשה' גרמניה

טולוז צרפת

מקסים פומיצ'ב

אשר אפרים פלדמן

אבינועם ציטרון

אליהו קריבושי

אבימלך רוזנבלט

טלפון+79119144957 :

טלפון+40770315922 :

טלפון+447568972819 :

maxud@mail.ru

ashi.script3@gmail.com

rabbi@childwallshul.co.uk

טלפון+79670200710 :

טלפון+995599938968 :

eliyau.k@eshiva.ru

סנט פטרסבורג רוסיה

בוקרשט רומניה

Rosavi6875@gmail.com

ליברפול בריטניה

ישיבה "תורת חיים" ,מוסקבה

טביליסי גאורגיה

יצחק רייכנשטיין

לוי יצחק שפנדיק

ברוך שופנוס

שמואל פיליפ שוקרון

אלברט שמנוב

טלפון+972556630022 :

טלפון+79629655754 :

טלפון+375293129209 :

טלפון+336803041304 :

טלפון+43676848839400 :

itzhak19985@gmail.com

Avital7levi@gmail.com

bshofnos@gmail.com

rabbinchoucroun@yahoo.fr

shamonov@hotmail.com

מינור בלארוס

אורל רוסיה

פינסק בלארוס

מץ צרפת

וינה אוסטריה
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אליעזר נוי

דורון נעים
טלפון+33769564689 :

טלפון+380959474956 :

naimdoron590@gmail.com

stefansky318@gmail.com

קייב אוקראינה

דוד שיחובסקי

דניאל תורגמנט

טלפון+48573122999 :

טלפון+33632571505 :

poland@shavei.org

daniel.torgmant@gmail.com

לודז' פולין

מונטה קרלו מונקו

בירור יהדות לקהלים
שונים
ניהול השגחת מערכת
כשרות ומפעלים
מראות נידה

חברה קדישא ובתי עלמין

שלום בית וחינוך

גרות

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

תכנים הלכתיים

1
2
3
4

מקוואות

5
6
7
8

עירובין

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

העתודה הרבנית של אירופה |
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קורס בירור יהדות
 .7יסודות בגנאלוגיה יהודית

רשימת נושאים

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

 .1יסודות בבירור יהדות ,מרכיבים הלכתיים ומעשיים

 .9מברר יהדות בקהילה  -כישורים נדרשים ,אופני עבודה

 .2כללי עבודת בירור יהדות בישראל בעבר ובהווה

 .10בירור ופתרון של שאלות יוחסין – הרב אשר ארנטרוי

 .3שאלות בבירור יהדות ,נקודות מרכזיות

 .11הסתייעות באמצעים גנטיים – הרב זאב ליטקה

 .4תשאול משפחה ,בניית עץ משפחתי

 .12מקרים מעשיים – ניתוח ומסקנות

 .5סוגי מקורות מידע נגישים

 .13שאלות ביוחסין אגב בירור יהדות

 .6ארגון משרד לבירור יהדות בקהילה

 .14שידוכים בקהילה ובין הקהילות – אחריות על יהדות

ניהול השגחת מערכת כשרות ומפעלים
רשימת נושאים הכשרות בעידן המודרני
א( ניהול מטבח ביתי מודרני הכשרת מטבח פרטי

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

ב( דינם של הכלים

ח( השגחת מסעדות

ג( טבילת כלים

ט( יצור כשר במפעל לא כשר

ד( הכשרת כלים

י( תעודת כשרות שנתית

ה( פת על כל היביטיו

יא( כשרות היין

ו( השחיטה ואיבוד מוצרי בשר

יב( פסח
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sĚƪǛîČĽ gĚîēĚƖƞĽŃƓ TťƞƪŃƪƲƪĚ ĴŰƖ ŰťĴĚƖĚťČĚ ŰĴ /ƲƖŰƓĚîť ¤îċċŃƞ
¤îċ
ċċŃ sîĴƪ
ĴƪîŚŃ ¬ČĽ
ĽŃĴĴ
Ĵ
¤îċċŃ 'Ɩ̤ /ĴĴ
Ĵ ŃĚ eŚĚŃťċĚƖĵ
¬ƲţţîƖǑ ŰĴ ¹Ɩî
îŃť
ťŃťĵ ¡ƖŰĵƖîţ̞ cĚǋŃƞƞĽ GƲƪƲƖĚ
Ěƞ ǋŃŚŚ ƓƖŰǊŃēĚ ˪ ƪƖîČŖƞ ŰĴ ƪƖîŃťŃťĵ Ńť ēŃĴĴĚƖĚťƪ îƖĚ
Ěîƞ ŰĴ ŚĚî
îēĚƖƞĽŃƓ ēĚǊĚŚŰƓţĚťƪ̤ /îČĽ
ƪƖîČŖ ǋŃŚŚŚ ƞƪƪîťēîŚŰťĚ
Ě îťē ǋŃŚŚ ĚťČŰţƓîƞƞ ČŚƲƞƪƪĚƖƞƞ ŰĴ ƞŖŃŚŚƞ ƪĽƖŰƲĵĽŰ
ŰƲƪ ƪĽĚ ČŰƲƖƞĚ ĚǐƓĚƖŃĚťČČĚƞ̤ ¹ĽĚ ČŰ
ŰƲƖƞĚ
Ěƞ ǋŃŚŚ ČŰţċŃťĚ
ƞǑťČČĽƖƖŰťŰƲƞ ̱ŚŃǊ
ǊĚ ƞĚ
ĚƞƞŃŰťƞ̲ îťē îƞƞǑťČČĽƖƖŰť
ťŰƲƞ ŚĚîƖťŃťĵ ǋŃƪĽ ƪîƞŖƞ îťē ƓƖĚƞĚťƪîƪŃŰťƞƞ ƪŰ ċĚ ČŰţƓŚĚ
ĚƪĚ
Ěē ċǑ ƪĽĚ ƓîƖƪŃČŃŃƓîťƪƞ̤
¡îƖƪ
Ɩ ŃČŃŃƓîťƪƞƞ ǋŃŚŚŚ ĚǐƓĚ
ĚƖŃĚťČĚ ˦ ŃţţĚƖƞƞŃǊĚ ŚĚ
ĚîēĚƖƞĽŃƓ œŰƲƖťĚǑƞ ̱˧ ēîǑƞ Ńť ŚĚťĵƪĽ̲ Ńť ƪĽĚ
Ě ĴîŚŚ îťē îťŰƪĽĚƖ Ńť ƪĽĚ ƞƓƖŃť
ťĵ̤
ŰƲƖƞĚ gŰĵŃƞƪŃČƞƞ̞
Ɣ ¡îƖƪ
ƖƪŃČŃƓîťƪƞ ǋŃŚŚ ċĚ ċƖŰ
ŰŖĚ
Ěť ƲƓ Ńť
ťƪŰ ČŰĽŰƖƪ
Ɩƪƞ îťē ĚîČČĽ ČŰĽŰƖƪ ǋŃŚŚ ĚǐƓĚƖŃĚťČĚ ƪĽĚ ČŰƲƖƞĚƞ ƪŰĵĚƪĽĚƖ Ńť ƪĽîƪ ĵƖŰƲ
ƲƓ
Ɣ
ŰƲ
ƲƖƞĚƞ ǋŃŚŚ ƖƲť ĴŰƖ ˫ ǋĚĚ
ĚŖƞ ēĚƓĚťēŃť
ťĵ Űť ƪĽĚ ťƲţ
ţċĚƖ ŰĴ ţŰēƲŚĚƞ ƓĚƖ ČŰƲƖƞƞĚ̤
Ɣ ¡îƖƪ
Ɩ ŃČŃƓîťƪƞ ǋŃŚŚ Ěťĵîĵ
ĵĚ Ńť î ČŰţċŃťî
îƪŃŰť ŰĴ ˥ ƞĚƞƞŃŰ
Űť ƓĚƖ ǋĚĚŖ Ńť îēēŃƪƪŃŰť ƪŰ
Ű Ńť
ťēĚƓĚťēĚťƪ ǋŰƖŖ ƪĽƖŰƲĵĽ ƖĚîēŃťĵƞ̟
ţƲŚƪŃţĚēŃî̟ îťē ƓƖĚƞĚťƪîƪƪŃŰťƞ̤
Ɣ
ŰƲƖƞĚ ŃťƞƪƪƖƲČČƪŰƖƞ ǋŃŚŚ ċĚ îǊîŃŚî
îċŚĚ ĴŰƖ ČŰ
ŰťƞƲŚƪîƪŃŰ
Űť îťē ŰťĚ̷Ű
Űť̷Ű
ŰťĚ ƪƖîŃťŃť
ťĵ ƪĽ
ĽƖŰƲĵĽŰƲƪ ƪĽĚ ČŰƲƖƞĚ̤
Ɣ
ŰƲƖƞĚƞ ǋŃŚŚ ĽîǊĚ î ƞĚƪ ŰĴ ČƖƖŃƪĚƖŃŃî ĴŰƖ ČŰţ
ţƓŚĚƪŃŃŰť îťē ƓîƖƪŃČŃƓîťƪƞƞ ǋŃŚŚ ƖĚČĚ
ĚŃǊĚ î ČĚƖƪŃĴŃČîƪĚ ƲƓŰť ƪĽĚ ČŰţƓŚĚƪŃŰť ŰĴ îŚŚ
ČŰƲƖƞĚƞ ŰǊĚƖ ƪĽ
ĽĚ ǑĚîƖ̤
ŰƲƖƖƞĚ
Ě TťƞƪƪƖƲČƪŰƖƞ̞ ¤îċ
ċċŃ 'îťŃĚ
ĚŚ ¤Ű
ŰǋĚ̟ ¤îċċŃ sîĴƪîŚŃ ¬ČĽŃĴĴĴ̟ qƖƞ̤ TŚîťî /ƓƞƪĚŃť̟ ¤îċċ
ċŃ 'Ɩ̤ /ĴĴŃĚ eŚĚŃťċĚƖĵ̟ ¤îċċŃ cŰťîƪĽîť
¤ŰŰē
ēǑť
ť̟ ¤î
îċċŃ ¬îƲŚŚ eĚŚŚǑ̟ qîƖČ ŚŰ
ŰČĽ̟ ¤îċċŃ qŰƞĽĚ GƖŃĚēţ
ţîť̟ Ěť ¹ĽǋîŃŃƪĚƞ̟ ¹Ǜ
ǛǊŃ ¬Ɠ
ƓĚƖċĚ
ĚƖ̟ qƖƞ ¬ĽîŚǊŃĚ GƖŃĚēţîť̟ ¤îċċŃ qŰƞĽĚ
gĚǊ
ǊǑ̟ 'îť qîƪîŚŚŰť̟ cŰť
ťťǑ eî
îŚţƲƞ̟̟ ¤îċċŃ ƖŃ eîǑƞĚƖ̟ ēîţ
ţ GŰǐ
ǐ̟ èîŖ cĚĴĴîǑ̟ ¤îċċŃ ¬î
îťē
ēŰƖ qŃŚƲť̟ ¤îċċŃ 'ŰťŃĚŚ gĚǊǑ
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¹ƖîČČŖ

13

¬ŖŃŚŚƞƞ̪ ŰƲƖƞĚ

ŰƲƖƞĚ 'ĚƪîŃŚƞ

'ŃĵŃŃƪîŚ
ŰţţƲťŃČîƪŃŰť
ť

Ɣ ¬ŰČŃîŚ qĚēŃî
qîƖŖĚƪŃťĵ
Ɣ 'ŃĵŃƪîŚ ŰťƪĚťƪ
ØƖŃƪŃťĵ
Ɣ /ēƲČîƪŃŰťîŚ
¹ĚČĽťŰŚŰĵǑ ¹ŰŰ
ŰŚƞ

Ɣ GîČĚċ
ċŰŰŖŖ̟ gŃťŖĚēTť
ť̟ TťƞƪîĵƖî
îţ
Ɣ HƖîƓĽŃČČ 'ĚƞŃĵť îť
ťē ŚŰ
ŰĵĵŃť
ťĵ
Ɣ /ēƲČČîƪŃŰť
ť ŰǊĚƖ èŰŰţ̟ HŰŰĵŚĚ ƓƓƞƞ ĴŰƖ
/ēƲČČîƪŃŰť̟ cĚǋŃƞĽ /ē¹ĚČĽ

OƲţî
îť
ŰţţƲťŃČîƪŃŰť

Ɣ ¡ƲċŚŃČ ¬ƓĚî
îŖŃťĵ
Ɣ qĚĚƪŃťĵ̪TťƪĚƖƓĚƖƞƞŰťî
îŚ
¬ŖŃŚŚƞƞ
Ɣ ¡ƖĚƓîƖîƪŃŰť ŰĴĴ
ŰťƪĚťƪ

Ɣ ¡ƖĚƞĚťƪîƪŃŰť
ť ƞŖŃŃŚŚƞ̞ ĚǑ
ǑĚ ČŰťƪîČƪ̟ ċŰēǑ ŚîťĵƲîĵ
ĵĚ̟
ǊŰŃČĚ ƞŖŃŚŚŚƞ
Ɣ ¬ƓĚĚČĽ ǋƖŃƪŃť
ťĵ ƞŖŃŚŚƞ
Ɣ gŃƞƪĚťŃťĵ ƪĚČĽťŃƕƲĚƞ̟ ĵŃǊŃťĵ ĴĚĚ
ĚēċîČŖ
Ɣ ¹ŰƖîƞ ĽîŃţ̷ ĽŰǋ ƪŰ ţîŖĚ ¹ŰƖîĽ
Ľ ƖĚŚĚǊîťƪ
Ɣ ŰťƪĚťƪ ¤ĚƞĚîƖČĽ ƞŖŃŚŚŚƞ

gĚî
îēĚƖƞĽŃƓ
¬ŖŃŚŚŚƞ

Ɣ ¹Ě
Ěîţ̷ċƲŃŚēŃťĵ
Ɣ ¹ŃţĚ qî
îťî
îĵĚţĚ
Ěťƪƪ
Ɣ ŰťĴŚŃČƪƪ qîťîĵĚ
ĚţĚťƪ
Ɣ ×îŚƲĚƞƞ ¬ƪƖî
îƪĚĵ
ĵǑ
qĚî
îƞƲƖĚ
ĚţĚťƪƪ

Ɣ TťĴĴŰƖţ
ţîŚ /ēƲČî
îƪŃŰťîŚ ¹ŰŰŚƞƞ ̱TČĚ
ĚċƖĚîŖĚƖƞ̟
îČČƪŃŃǊŃƪŃĚƞ̲̟ ƓƖŰ
ŰċŚĚţ ƞŰŚǊŃťĵ Ńť ČŰ
ŰŚŚîċ
ċŰƖƖîƪŃŰť
Ɣ ¹Ńţ
ţĚ ţîťîĵĚţĚťƪ ƞƪƖƲČƪƲƖĚƞ ΅ ƪŰŰ
ŰŚƞ
Ɣ ēēƖĚƞƞŃťĵ ƓĚƖƞŰťîŚ ċŚŃťē ƞƓŰƪƞ
Ɣ ťƪŃČŃƓ
ƓîƪĚ̟ ēŃîĵťŰƞĚ̟ ţŃƪŃĵîƪĚ ƓƖŰċŚĚţ
ţƞ
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¡Ʋ
ƲċŚŃČ
¤ĚŚî
îƪŃŰťƞ

Ɣ TťƪĚƖ̷ē
ēĚťŰţŃťîƪŃŰťîŚ
ČŰŚŚîċŰƖîƪŃŃŰť
Ɣ ¡ŰŚŃƪŃČîŚ
¤ĚƓƖĚƞĚ
ĚťƪîƪƪŃŰ
Űť
Ɣ Tť
ťƪĚƖĴîŃƪĽ ØŰƖŖ

Ɣ 'ŃĵŃƪîŚ ţĚēŃî ƓƲċŚŃČîƪŃŰťƞ
Ɣ ¡ƖĚƞƞ îťē ţĚēŃî ƖĚŚîƪŃŰťƞ
Ɣ ÀťēĚƖƞƪîťēŃťĵ ƲēŃĚťČĚƞ

ŰţţƲťŃƪƪǑ
Ʋ
ƲŃŚē
ēŃť
ťĵ

Ɣ 'ĚǊĚŚŚŰƓţĚťƪîŚŚǑ
ƓƓƖŰƓƖŃîƪĚ ~ƲƪƖĚîČČĽ
qĚƪĽŰēƞ
Ɣ ŰţţƲťŃƪǑ
/ēƲČîƪŃŰť
ť
Ɣ ¡ĚēîĵŰĵŃČîŚ
¬ƪƖƲČƪƲƖĚƞ
Ɣ qŃƞƞŃŰť
ť ¬ƪƪîƪĚţĚťƪƪ
Ɣ qĚîƞƲƖĚţ
ţĚťƪ̟
ČČŰƲťƪîċ
ċŃŚŃƪƪǑ ΅
¡ƖŰ
ŰĴĚƞƞƞŃŰťîŚŃƞţ

Ɣ 'ĚĴŃťĚ ƪîƖĵĚƪƪ îĵĚƞ îťē ĚēƲ
ƲČîƪŃŰť
îƓƓƖŰƓƖŃîƪĚťĚƞƞƞ ĴŰƖ ĚîČĽ
Ɣ GŰƖƖţîŚ îťē
ē ŃťĴŰƖţîŚ ĚēƲČîƪŃŰťîŚ ĚťĵîĵĚţĚťƪ
ƪŰŰŚƞ îťē ƓƖƖŰĵƖîţ
ţţŃťĵ
Ɣ eŃƖƲǊ Ǌƞ̤ qŰēĚƖť ~ƖƪĽŰēŰǐ ČĽŃťƲČĽ̤
Ɣ 'ĚČŃƞŃŰť ţîŖ
ŖŃť
ťĵ̟ ƞĚƪƪŃťĵ ĵŰîŚƞ̟ ēĚĴŃťŃťĵ ţŃƞƞŃŰť
Ɣ OîƖťĚƞƞŃťĵ ƪĽ
ĽĚ ƖîťĵĚ ŰĴ ŃţţĚƖƞŃǊĚ ĚǐƓĚƖŃĚťČĚƞ̞
ƞĽîċċîƪƪŰť̟ cĚǋ
ǋŃƞĽ ƪƖîǊĚŚ ēĚƞƪŃťîƪŃŰťƞ̟ ƞĚţŃťîƖƞ

GŃť
ťîťČČŃî
îŚ
¹ƖƖîŃťŃťĵ

Ɣ GƲťēƖîŃƞŃťĵ
Ɣ 'ĚǊĚŚŰƓţĚťƪ
Ɣ GŃťîťČŃîŚ /ēƲČČîƪŃŰť
ť

Ɣ
Ɣ
Ɣ
Ɣ

GƲťēƖîŃƞŃťĵ
ĵ îťē
ē ĽîƖŃƪǑ îţƓîŃĵťƞ
HƖîťƪ̷ǋ
ǋƖŃƪŃťĵ
ĵ
îƞŃČ îČČŰƲť
ťƪŃť
ťĵ̪ƲēĵĚƪŃťĵ
/ǊĚťƪ ¡ŚîťťŃťĵ
ĵ̞ ¹ŰŰŚƞ̟ ¹ĚţƓŚîƪĚƞ̟ Ěƞƪ ¡ƖîČƪŃČĚƞ
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'îƪĚƞ
cƲŚǑ ˥˨

/¤ ŰĽ
ĽŰƖƪ ˦

~ƓĚťŃťĵ ¬ĚƞƞŃŰť̞ ¤͂ sîĴƪîŚŃ ¬ČĽŃĴĴ ΅ ¤îċċŃ /ĴĴŃĚ eŚĚŃťċĚƖĵ̷ TťƪƖƖŰēƲČƪŃŰť
ť ƪŰ gĚîēĚƖƞĽ
ĽŃƓ
Ɠ
ŰƲƖƞƞĚ

ƲĵƲƞƞƪ ˦˩

gĚî
îēĚƖƞĽŃƓ ˦̞ ¤͂ sîĴƪ
Ĵ îŚŃ ¬ČĽ
ĽŃĴĴĴ̷ ¹ĽĚ ¤îċ
ċċŃ îƞ
ŰťťĚČČƪŰƖ

'ŃĵŃƪîŚ ˦̞ ¤͂ /ĴĴ
Ĵ ŃĚ eŚĚŃťċĚƖĵ̷ 'ŃĵŃƪîŚ ¹ŰŰŚƞ
ƪŰ /ťĵîĵĚ

¬ĚƓƪĚţċĚƖ ˥

gĚîēĚƖƞĽŃƓ ˧̞ ¤͂ 'îťŃĚŚ ¤Űǋ
ǋĚ̷ eĚǑ TƞƞƲĚƞ Ńť
eŃƖƲǊ
Ǌ

'ŃĵŃƪîŚ ˧̞ ēîţ GŰǐ̷ ×ŃēĚŰ /ēŃƪŃťĵ ˥ˤ˥
˥

¬ĚƓƪĚţċĚƖ ˬ

15

/¤ ŰĽŰƖƪ ˥

gĚ
ĚîēĚƖƞĽŃƓ ˨̞ ¤͂ cŰťťǑ ¤ŰŰēǑť̷ eťŰǋ ÞŰƲƖƞĚŚĴ 'ŃĵŃƪƪîŚ ˨̞ ¤͂ ƖŃ eîǑƞĚƖ̷ sîǊŃĵîƪŃťĵ ¬ŰČŃîŚ
qĚēŃî

¬ĚƓƪĚţ
ţċĚƖ ˥˩
˩

gĚîēĚƖƞĽŃƓ ˩̞ ¤͂ cŰťťǑ ¤ŰŰ
ŰēǑť̷ ¤îċċŃťŃČ
¬îĴĚĵƲîƖēŃťĵ
ĵƞ

'ŃĵŃƪî
îŚ ˩̞ 'îť qîƪƪîŚŰť̷ îťǊ
Ǌî ¹ƖîŃťŃťĵ

¬ĚƓƪƪĚţċĚƖ ˦˦

gĚî
îēĚƖƞĽŃŃƓ ˪̞ ¤͂ ¹ǛǊŃ ¬Ɠ
ƓĚƖƖċĚƖ̷ GŰƖţîŚŚ Ǌƞ̤
Tť
ťĴŰƖţ
ţîŚ /ťĵîĵĚ
ĚţĚťƪ

'ŃĵŃƪîŚ ˪̞ ĚťœŃ OîƖƖŃƞƞ̷ ĚČŰţĚ
Ě î èŰŰţ
qîƞƞƪĚƖ

~ČƪŰċĚƖ ˥˧

gĚîēĚƖƞƞĽŃƓ
Ɠ ˫̞ ¤͂ /ĴĴ
Ĵ ŃĚ eŚĚ
ĚŃť
ťċĚƖĵ
ĵ̷ ¹Ńţ
ţĚ
qîťîĵĚţĚťƪ

'ŃĵŃƪîŚ ˫̞ ¤͂ qŰƞĽĚ GƖŃĚē
ēţîť
ť̷ ×Ńē
ēĚŰ
Ű
ƖĚîƪŃŰ
Űť

| העתודה הרבנית של אירופה

'DWWHV
-XO\ 


&(5 &RKRUW 

&(5 &RKRUW 
2SHQLQJ 6HVVLRQ 5¶ 1DIWDOLL 6FKLLII

5DEEL (IIILH .OHLQ
QEHUJ ,Q
QWURG
GXFWLRQ
Q WR /HDGHUVVKLS &RXUVH

$XJ
JXVWW 

/HDGHUVKLS  5¶ 1DIWDOL 6FKLII
II 7KH 5DEEL DV &RQQ
QHFWRU

'LJ
JLWDO  5¶ (IIIILH .OHLQEHUJ 'LJLWDO 7RROVV WR (QJDJH

6HSWHPE
EHU 

/HDGHUVKLS  5¶ 'DQLLHO 5R
RZH .H\ ,VVXHV LQ .LLUX
XY

'LJLWWDO  $GDP )R[ 9LG
GHR (GLWLQJ 

6HS
SWH
HPEHU 

/HDGHUVKLS  5¶ -RQQ\ 5RRG\Q .QRZ <RXUVVHOI

'LJLLWDO  5¶ $UL .D\VVHU 1DYLJDWLQJ 6RFLDO 0HGLD

6HSWHPEHU 

/HDGHUVKLS  5¶ -R
RQQ\\ 5RRG\Q 5DEELQ
QLF 6DIIHJXDUGLQJV

'LJ
JLWWDO  'DQ
Q 0DWDORQ &DQYD 7UDLQLQJ
J

6HSWHPE
EHU 

/HD
DGHUVKLS  5¶ 7]YL 6SHUEHU )RUP
PDO YVV ,QIIRUP
PDO (QJ
JDJHPHQWW

'LJ
JLWDO  %HQML +DUUULV %HFRPH D =RRP 0DVWHU

2FFWRE
EHU 

/HDGHUVKLS
S  5¶ (IILH .OHLQEH
HUJ 7LPH 0D
DQDJ
JHPHQW

'LLJLWDOO  5¶ 0RVKH )ULH
HGPDQ 9LGHR &UHDWLRQ

2FFWREHU 

&RPPX
XQLFFDWLRQ  (QJDJ
JLQJ WKH 8QHQJDJH
HG

3XEOLF 5HODWLRQV  6WUDWHJLFF 3DUWQHUVKLSV

2FWREHU 

&RPPXQLFDWWLR
RQ  &RQWHQWW :ULWLQJ

3XEOLFF 5HODWLRQV  ,QWHUIDLWK

1RYHPEH
HU 

&RPPXQLFFDWLR
RQ  &RQYH\LQJ 7RUDK ZLLWK &ODULWW\

3XEOLF 5HODWLRQV  %UDQGLQJ

1RYHPE
EHU 

&RPPXQLFD
DWLRQ
Q  +RZ WR 0DNH 7RUDK 5HOHYDQW

3XEOLF 5H
HODWLRQV  3XEOLF ,PDJH

1R
RYHPEH
HU 

&RPPX
XQLFD
DWLRQ
Q  &UHDWLYLW\ LQ 3UHVHQWDWLRQ
Q

3XEOLF 5H
HODWLRQVV  3UHVV

1R
RYHPEH
HU 


&RP
PPXQLFDWLR
RQ  ,QIR
I UPDO (GXFDWLRQ ,

3XEOOLF 5HOODWLRQV  (WLTXHWWH

'HFHPEH
HU 

&R
RPPXQLFDWWLRQ  ,QIIR
RUPDO (GXFDWLRQ ,,

3XE
EOLF 5HOD
DWLRQV  (QJDJLQJ ZLWK *HQWLOHV

3ROLWLFV

0HGD 5HOHDVHV
$SSHDUDQFH
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'DWWHV

&(5 &RKRUW 

&(5 &RK
KRUW 

'HFH
HPEHU 

&RP
PPXQLWW\ %XLOGLLQJ  .QRZ \RX
XU $XGLHQFH
H

)LQ
QDQFLDO 7UUDLQLQJ  2UJDQL]DWWLRQDO %XGJHWLQ
QJ

'HFHPEH
HU 

&R
RPPXQLWW\ %XLOGLQJ  7KH 6FLHQFH RI &RPPXQLW\ %XLLOGLQJ

)LQDQFLDOO 7UDLQLQJ  )X
XQGUDLVLQJ ,

'HFHPE
E HU 

&RPPXQLLW\ %XLOGLQJ  (QJ
JDJLQJ $XGLHQFH
HV RI 'LIIIHUH
HQWW $JH
HV

)LQ
QDQF
FLDO 7UDLQLQJ  )XQGUDLVLQJ ,,

-DQX
XDU\ 

&RPPXQLW\ %XLOGLQJ  :LVGRP IURP 5HEE
EHW]LQV

)LQDQFLDO 7UD
DLQLQJ  (YHQW 3ODQQLQJ
J,

-DQXDU\ 

&RP
PPXQLW\ %XLOGLQJ  0LVVLRQ 6WDWHPHQ
QW

)LQDQFLD
DO 7UDLQLQJ  (YHQW 3OD
DQQ
QLQ
QJ ,,

-DQXDUU\ 

&RPP
PXQLW\ %XLOGLQJ  7RROV IRU &RP
PPXQLW\ (QJDJHPHQW ,

)LQDQF
FLD
DO 7UDLQ
QLQJ  $FFRXQWLQ
QJ 

-DQXDU\ 

&RPP
PXQLW\ %XLOGLQJ  7R
RROV IR
I U &RPPXQLW\ (QJDJHPHQW ,,,

)LQDQF
FLDO 7UDLQLQJ  )XQGUDLVLQJ &DPSDLJQ 0RGHOV

)HEUUXDU\ 

/HDGHUV
VKLS  5¶ 1DIWDOOL 6FKLII
II 7KH 5DEEL DV 7HDP /HDGH
HU

'LJLWDO  5¶ (II
I LH .OHLQEHUJ 'LJLWDO 7RROV WR (QJDJH ,

)HEUXDU\
\

/HDGHUVKLS  5¶ 1D
DIIWWDOL 6FKLII
II 7KH 5DEEL DV &RQQHFWRU

'LJLWDO  5¶ (II
I LH .OHLQEHUJ 'LJLWDO 7RROV WR (QJDJH ,,

)HEUX
XDU\ 

/H
HDGHUVKLS  5¶ 'DQLHO 5RZH .H\
\ ,VVXHV
V LQ .LUXY

'LJLWDO  $GDP )R[ 9LGHR (G
GLWLQJ 

)HE
EUXDU\ 

/HDGHUUVKLS  5¶ -R
RQQ
Q\ 5RRG\Q .QRZ <RXUV
VHOII

'LJ
JLWDO  5¶ $UL .D\VHU 1DYLLJDWLQ
QJ 6RFLDO 0HGLD

0DUUFK 

/HDGH
HUVKLS  5¶ -R
RQQ\ 5RR
RG\Q 5DEELQLF
F 6DIHJX
XDUUGLQJ
JV

'LJLWDO  'DQ 0D
DWDORQ &DQYD 7UDLQ
QLQJ

0D
DUFK 

/HDG
GHUVKLS  5¶ 7]Y
YL 6SHUE
EHU )RUPDOO YV ,QIR
IRUPDO (QJ
JDJHPHQ
QW

'LJLWDO  %HQML +DUULV %HFRPH
H D =RRP 0DVWHU

0DUFK 

/HDGH
HUVKLS  5¶ (II
I LH .OHLQEH
HUJ
J 7LP
PH 0D
DQD
DJH
HPHQW

'LJLWDO  5¶ 0RVKH )ULHGPDQ 9LGHR &UH
HDWLRQ
Q
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9DOOXHV
V 6WUUDWHJ\

'D
DWHV

&(5 &RKRUW 

&(5 &RKRUWW 

$SULO 

&RPPXQLFFDWLR
RQ  (QJ
JDJLQ
QJ WKH 8QHQ
QJDJHG

3XEOLF 5HOD
DWLR
RQV  6WUUDWHJLF 3DUUWQHUUVKLSV

$SULO 


&RPPXQLFDWLR
RQ  &RQWHQW :ULLWLQJ
J

3XEOLFF 5HODWLR
RQV  ,QWHUIDLWWK

$SULO 

&RPPXQLFDWLRQ  &RQ
QYH\LLQJ 7RUDK ZLWWK &ODULW\

3XEOLLF 5HODWLRQV  %UDQGLQJ
J

$S
SULLO 

&RPPXQLFDWLRQ  +RZ WR 0DNH 7RUDK 5HOHYD
DQ W

3XEOLFF 5HODWWLR
RQV  3XE
EOLF ,P
PDJH

0D\ 

&RPPXQLFDWLRQ  &UHD
DWLYLW\ LQ 3UHVHQWDWLRQ

3XEOLF 5HODWLRQ
QV  3UH
HVV

0D\ 

&RP
PPXQLFDWLLRQ  ,QIRUPDO (GXFDWLRQ
Q,

3XEOLF 5HODWLRQV  (WLTXH
HWWH

0D\ 

&RPPXQLFDWWLRQ  ,QIRUPDO (GX
XFDWLRQ ,,

3XE
EOLLF 5HODWLRQV  (QJDJLQ
QJ ZLWK *HQWLOHV

0D\ 

&RPPXQ
QLWW\ %XLOGLQJ  .QRZ \RXU $XGLHQFH

)LQDQFFLD
DO 7UD
DLQLQJ  2UJDQL]DWLRQDO %XGJHWLQJ

-XQH 

&RPPX
XQLW\ %XLOGLQJ  7KH
H 6FLLHQFH RI &RPP
PXQLW\ %XLOGLQJ

)LQ
QDQFLLDO 7UDLQLQJ  )XQGUDLVLQJ ,

-X
XQH 

&RPPXQLW\ %XLOGLQ
QJ  (Q
QJDJLQJ $XGLHQFH
HV RI 'LIIHUH
HQW $JHV

)LQD
DQFFLDOO 7UDLQLQJ  )XQGUDLVLQJ ,,

-XQH 


&RPPXQLW\\ %X
XLOGLQJ  :LVG
GRP IUR
RP 5HE
EEHW]LQV

)LQDQFLDO 7UDLQLQJ  (YHQW 3ODQQLQJ ,

-X
XQH 

&RPPX
XQLW\\ %XLOOGLQJ  0LVVVLRQ
Q 6WDWHPHQ
QW

)LQDQFLDO 7UDLQLQJ  (YHQW 3ODQQLQJ ,,

-XQH 

&RPP
PXQLWW\ %X
XLOG
GLQJ
J  7RROV IRU &RPPXQLW\\ (Q
QJDJ
JHPHQW ,

)LQDQFLD
DO 7UD
DLQLQJ  $FFRXQWLQJ 

-XO\ 

&RP
PPXQLW\ %X
XLOG
GLQJ  7RROV IRU &RP
PPXQLW\ (QJD
DJHPHQW ,,

)LQDQFLDO 7UDLQ
QLQJ  )XQGUDLVLQJ &DPSDLJQ 0RGHOVV

9D
DOXHV 6WUDWHJ\

3ROLWLFV

0HGD 5HOH
HDVH
HV
$SSHDUDQFH
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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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Title

Instructor

July 15th, 2020

Introductions and presentation of the Yesod program

Daniel Rose

July 22nd, 2020

Broadening our concept of community

Marina Goutman

July 29th, 2020

Re-examining the concept of rabbinical leadership in modern times

Marina Goutman

August 5th, 2020

The Rabbi as community leader - Reflecting on Best Practices

Marina Goutman

Sept. 2nd, 2020

Emotional intelligence for leaders

Kylie Eisman-Lifshitz

Sept. 9th, 2020

Authenticity and personal leadership

Kylie Eisman-Lifshitz

Sept. 16th, 2020

Reflection, processing, and evaluation

Daniel Rose/Colin Bulka

Oct. 14th, 2020

Group dynamics and communal leadership

Kylie Eisman-Lifshitz

Oct. 21st, 2020

Leading transformation- change and consensus building in community development

Kylie Eisman-Lifshitz

Oct. 28th, 2020

Social Entrepreneurial thinking and innovation in rabbinic leadership Part I

Clare Goldwater

Nov. 4th, 2020

Social Entrepreneurial thinking and innovation in rabbinic leadership Part II

Clare Goldwater

Nov. 11th, 2020

The Rabbi as Formal Educator

Daniel Rose

Nov. 18th, 2020

The Rabbi as Informal Educator

Daniel Rose

Nov. 25th, 2020

Learning from failure in principle and practice Part I

Clare Goldwater

Dec. 2nd, 2020

Learning from failure in principle and practice Part II

Clare Goldwater

Dec. 9th, 2020

Reflection, processing, evaluation and sikkum

Daniel Rose/Colin Bulka

| העתודה הרבנית של אירופה
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מערכת שעות הכללית
שעון אירופה )פריז -ברלין(
ככלל ,כל ההרצאות ימסרו בשפה העברית

קבוצה ב'
נצח
מקוואות

יום ג'
קבוצה א'
נצח
בירור יהדות

12:00
13:15

קבוצה ב'
בירור יהדות
'יסוד'

יום ד'
קבוצה א'
'יסוד'
מקוואות

12:00
13:45

העתודה הרבנית של אירופה |
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תודתנו

נתונה מעומק הלב ל :
Patrick and Lina Drahi
Foundation
And
Philigence Foundation
שהתמיכה שלהם איפשרה את ההתממשות של הפרויקט.

כן אנו מודים באופן מיוחד ל
כמו ן

על עזרתם הנדיבה בהקמת מערך של "פיתוח אישי וקהילתי" של התכנית
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WWW.Rabbiscer.org
info@rabbiscer.org

