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אל מע"כ הרבנים משתתפי הכינוס הל"ב של 'ועידת רבני אירופה' שליט"א

ראשית ברכות שמיים עליכם שנזכה לשנים רבות נעימות וטובות מתוך בריאות ונחת.

אחיי ורעי!

האנושות כולה העם היהודי במיוחד ועולם הרבנות והדיינות עמד בשנים האחרונות בפני אתגרים גדולים ביותר. 

עברנו מגיפה נוראית שקטלה מיליוני בני אדם. הפרידה בין משפחות וקהילות הייתה לנו למוסר עולם. והנה 

אך שלח הקב"ה את המזור למגיפה ניצב העולם בכלל ואירופה בפרט בפני אתגר שלא היה לפנינו שנות דור. 

קליטת מיליוני פליטים מאימת המלחמה באוקראינה.

כמו בימי הקורונה נערכה הועידה מיד כשהתבררו ממדיה והקימה קרן בינלאומית לסיוע לפליטים היהודים. 

וחסד שנבנו במשך עשרות בשנים במסירות נפש נעקרו מבתיהם על נשיהן  ומוסדות תורה  קהילות שלמות 

וטפם והם זכו וזוכים לסיוע מהקרן כאשר ניצבת בפנינו רק מטרה אחת וללא משוא פנים. עולם חסד יבנה.

אתגרים רבים לפנינו. אירופה המאוחדת שחרטה על דגלה את חופש הדת השתנתה לבלי הכר. בצרפת זכתה 

מפלגה בראשות הימין הקיצוני ביותר מ 40 אחוז כאשר המצע של הגב' לה פאן הציע בגלוי חוקים אנטישמים 

וכו'. חיזוקם של מפלגות הימין הקיצוני, השמאל הקיצוני והקיצונים המוסלמים מעמידים  נגד שחיטה כשרה 

בסכנה את עתידה של אירופה ושל הקהילה היהודית.

מחד אנו רואים פריחה אדירה של קהילות ומוסדות תורה וחסד ברחבי אירופה אולם מאידך החבל מתהדק 

סביב צווארה של יהדות אירופה, מבית ומחוץ. האיומים על מצוות הדת שחיטה מילה וגירות, קיומיים ומחייבים 

אותנו לעמוד על נפשנו כפי שעשה אבינו ישראל מול עשיו אחיו; דורון, תפילה ומלחמה. 

כאן בכינוס מצהירים רבני אירופה כולה; לא נקבל כל תכתיב כיצד לשחוט, למול או לבצע, כשצריך, מעשה 

ובתבונה על הערכים החשובים  ועמידה בנחישות  גירות. לא עת נחמדות אירופית היא, אלא שינוס מותניים 

היהודי באירופה.  לקיום  ביותר 

אני מתרגש להיות בצוותא עם אחי היקרים רבני אירופה מאז פרוץ המגיפה הנוראה ומקדם בברכה את פני 

אורחי הכבוד של הועידה ובראשם הגאון הגדול רבי אשר ווייס, העומדים לימין הועידה במסירות רבה בהלכה 

ידידי נפש ושותפים של הועידה ואת כל האורחים הרבים מכל קצוות תבל      עצה ותושיה. הרה"ר לישראל 

הרב פנחס גולדשמידט

נשיא 'ועידת רבני אירופה' 

רב ואב"ד מוסקבה

הזאת. דברי התורה  ׳לעשות׳ את  כיצד  ביחד  ולטקס עצה  וללמד לשמור  במטרה אחת ללמוד 

מאז נפגשנו באנטוורפן עברה הועידה תמורות רבות. ניהלנו, יחד עם רבני המדינות, מערכה קשה נגד החקיקה 

לאסור או להגביל את השחיטה הכשרה בפולין, בלגיה, יון והולנד, חיזקנו את הקריטריונים האחידים של בתי 

הדין באירופה בענייני גיור ואת שת"פ עם בתי הדין בישראל. הקמנו מחלקות חדשות ומשרדי הועידה בארה"ב. 

־התקדמנו בתוכנית הכשרת רבנים צעירים ועתה פתחנו מחזור נוסף, הקמנו 'בית ועד לחכמים', ובית הדין לע

גונות של הועידה באמסטרדם פועל במסירות. 

־הבענו את דעתנו בפני ממשלת ישראל והתקשורת הבינלאומית נגד רפורמת הגיור המוצעת בישראל והשלכו

תיה. עמדנו בראש המערכה יחד עם ארגונים רבניים בארץ בעולם נגד הניסיון לפרוץ את החומות. הודענו ונחזור 

על הדברים שוב בועידה חשובה זו כי הרפורמה המוצעת בגיור תגרום חלילה להגברת ההתבוללות ואנו דוחים 

אותה מכל וכל. הרה"ר לישראל הנה המזוזה של מדינת ישראל וכל המכרסם במעמדה תולש את המזוזה מעל 

הבית וקוטע את חבל הטבור בין העם לתורתו. 

לפני כמה חודשים למרות  הקשיים הפרלמנטריים הצלחנו להעביר בכנסת את חוק העגונות שהתקבל בכנסת, 

מהוראת שעה לחוק קבע. כזכור עפ"י החוק יש כיום סמכות לבתי הדין בישראל לדון בעניינן של עגונות יהודיות 

בחו"ל ולפעול בכלים חוקיים נגד בעלים סרבנים כשהם מגיעים לבקר בארץ, במטרה לקדם את שחרורן של 

נשים אלו מכבלי עגינותן. רשמנו הצלחות כבירות מאז נחקק החוק. מאות נשים שוחררו מכבלי עגינותן וכאן 

המקום להודות לכל מי שנטל חלק במערכה'.

מאז הועידה האחרונה אבד לעם היהודי אחד מקברניטיו אביהם ורבן של ישראל מרא דכולא תלמודא האורים 

ותומים ותל תלפיות לרבני ישראל בעולם כולו מרן הגאון רבי שמריהו יוסף חיים קניבסקי זצוק"ל שליווה אותנו 

בברכת הדרך בה נלך וחיזק אותנו בכל המאבקים הציבוריים מול אומות העולם בגזירות מילה ושחיטה, ועודד 

אותנו תמידין כסדרן בכל אגרותיו, לייסד מקומות תורה בקהילות שהן הערובה היחידה להמשך החיים היהודיים 

באירופה, לקומם את הקהילות בהקמת מקוואות ומוסדות חינוך לצעירים.

זכינו לשמוע דברי חכמים ובשם כל הרבנים אנו מודים למרנן ורבנן גדולי ומאורי הדור ישראל זצוק"ל ושליט״א 

על דברי החיזוק והליווי לו אנו זוכים כל השנים. ובפינו תפילה שנזכה לקיים בנו חכמי ישראל לאורך ימים ושנים 

זקנים ורעננים יהיו.

התקופה שלנו היא הרת עולם. האתגרים העומדים היום בפני רב הקהילה בעולם כולו ובאירופה במיוחד הם 

רבים, וההתמודדות חייבת שתהי' על ידי הכלים המתאימים לתנאי הסביבה של ימינו. אחוזי ההתבוללות הם 

גבוהים מאוד ורבני הקהילות הם חוד החנית והציר המרכזי העומדים כחומה בצורה להגן לחזק ולהרחיב את 

היהודית. הקהילה 

מי יתן וכינוס זה יתן לכולנו את הכח והכלים חיזוק לאוהבי ה׳ ולחושבי שמו ואיש לרעהו יאמר חזק.

בכבוד רב וביקרא דאוריתא

הרב פנחס גולדשמידט
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Kvod HaRabbanim, liebe Leser! 

Es gibt für den Vorsitzenden einer jüdischen Gemeinde kaum eine größere Ehre als den Besuch eines 

bedeutenden Rabbiners in seiner Stadt. Wie viel geehrter fühlen wir uns deshalb in diesem Jahr, da 

nicht nur einer, sondern Hunderte Rabbiner aus ganz Europas bei uns in München 

zusammenkommen: Das ist ein außergewöhnlicher Koved, für den unsere Kultusgemeinde und auch 

ich persönlich überaus dankbar sind! 

Daneben kommt diese Münchner Generalversammlung der Europäischen Rabbinerkonferenz zu 

einem wichtigen Zeitpunkt. Fast zwei Jahre Pandemie haben in vielen Ländern Europas auch die 

Ausbreitung des deutlich älteren Virus Judenhass begünstigt; die Folgen dieser Entwicklung spüren 

wir auf dem ganzen Kontinent. Auch hier in Deutschland, das sich seiner besonderen Verantwortung 

für jüdisches Leben weiterhin bewusst bleibt. München, nicht weit von Dachau entfernt und bis 1945 

„Hauptstadt der Bewegung“, ist heute Heimat der größten jüdischen Gemeinde in Deutschland. 

Unsere Kultusgemeinde, die erst vor 15 Jahren mit Eröffnung der neuen Hauptsynagoge ins Herz der 

Stadt zurückgekehrt ist, muss sich keine Sorgen um die Zukunft machen – Baruch HaShem. 

Damit dies aber in ganz Europa auch in der Fläche gelten, braucht es weiterhin großes Engagement 

gerade auch für die religiöse Bildung der kommenden Generationen. Nicht überall wird dies in 

eigenen Schulen und Kindergärten möglich sein wie hier bei uns – aber es müssen Lösungen 

gefunden werden, damit Europa eine jüdische Heimat bleibt. Ihnen allen wünsche ich daher für Ihre 

Generalversammlung gute Gedanken, anregende Gespräche und konstruktive Diskussionen. 

Kommen Sie uns gerne wieder in München besuchen – die Türen unserer Gemeinde stehen Ihnen 

immer offen! 

Ihre  

Charlotte Knobloch 

Präsidentin 

 

30 May - 1 June 2022
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Krisen schweißen zusammen. Sagen 
die einen. Sie bringen zuvor unsicht-
bare Bruchstellen zum Vorschein, sa-
gen die anderen. Viele Menschen 
tendieren aktuell zur pessimistische-
ren der beiden Sichtweisen. Das mag 
kaum überraschen: Nach zwei Jah-
ren Pandemie, nach der Erfahrung 
eines sehr nahen und sehr verstören-
den Krieges, nach den großen Aufs 
und Abs in den internationalen Wirt-
schaftsbeziehungen, die immer auch 
eine geopolitische Komponente ha-
ben. Long Covid und die Kriegsfolgen 
sind nicht nur körperlich spürbar, sie 
drücken sich auch aus in Misstrauen, 

Missgunst, schlimmstenfalls Hass und Radikalisierung. Wir vergessen 
beizeiten die Nächstenliebe, die doch einen Grundpfeiler der abrahami-
tischen Religionen und damit unserer Werteordnung darstellt. 

Vor diesem Hintergrund ist es ein großes Geschenk an uns Münchner, 
dass wir heuer die Europäische Rabbinerkonferenz in unserer Stadt be-
grüßen dürfen. Der Konferenz kommt in diesen krisenreichen Tagen 
eine besonders große Bedeutung zu: Der Dialog zwischen den Religio-
nen und Kulturen, das Verständnis, die Akzeptanz und idealerweise so-
gar das offene Interesse am Gegenüber ist heute wichtiger denn je. Die 
Europäische Gemeinschaft wurde ursprünglich als starke Wirtschafts-
union begründet, sie hat sich im Laufe ihrer Geschichte aber immer 
mehr zu einem vorbildlichen Friedensprojekt entwickelt. Lassen Sie uns 
gemeinsam alles daransetzen, dieses Projekt zu erhalten und in die Zu-
kunft zu tragen!

Prof. Klaus Josef Lutz 
CEO der BayWa AG und Präsident der Industrie- und Handelskammer 
für München und Oberbayern

   

 

   Landeshauptstadt 
München 
Oberbürgermeister 
 

            
                                                                                                                   
   
                                                                                                               Dieter Reiter 
 
 

Grußwort 
 
Letztes Jahr gab es etwas ganz Besonderes zu feiern, nämlich 1.700 Jahre jüdisches Leben in 

Deutschland. Und weil der Zuspruch so groß und die Zeit für das umfangreiche 

Veranstaltungsprogramm so knapp war, hat man das Festjahr kurzerhand bis Ende Juli 2022 

verlängert. Wobei jüdisches Leben bei uns heute genauso wie der Blick zurück ja auch sonst 

gelebte Alltagsrealität sein sollten. So wie das Wissen darum, dass sich auch in München 

Menschen jüdischen Glaubens schon früh angesiedelt haben. Belegt ist das jedenfalls seit 

1229. In den nachfolgenden Jahrhunderten florierte die jüdische Gemeinde immer wieder, 

hatte eigene Synagogen und hat ihr Umfeld mitgeprägt. Auf der anderen Seite wurden die 

Münchner Jüdinnen und Juden von Beginn an aber auch diskriminiert, vertrieben, mit 

Pogromen überzogen und ermordet. Bis hin zum absoluten Tiefpunkt unserer Geschichte: 

München als ehemalige „Hauptstadt der Bewegung“, als Brutstätte und Protagonistin des 

nationalsozialistischen Terrors, der schließlich in die Shoah gemündet ist. 
 
Mit umso größerer Dankbarkeit und Freude blicken wir darauf, dass jüdisches Leben und 

jüdische Kultur heute tatsächlich wieder selbstverständlich zum Bild und zum Wesen unserer 

Stadt gehören. Das ist ein großes Geschenk, dessen Wert gar nicht hoch genug geschätzt 

werden kann. Und so begrüßen wir es auch ausdrücklich, dass die Conference of European 

Rabbis, die CER-Generalversammlung, nach der pandemiebedingten Absage im vergangenen 

Jahr heuer nun doch noch hier bei uns in München stattfindet. Als ein bemerkenswertes 

Treffen von rund 400 Rabbinern und anderen religiösen und politischen Entscheidungsträgern 

aus aller Welt. Und das sogar zum allerersten Mal in ihrer Geschichte in München. Auch 

deshalb sehe ich der Europäischen Rabbinerkonferenz mit großer Freude entgegen und heiße 

alle Gäste dazu ganz herzlich in München willkommen. 
 

 
 

Dieter Reiter 
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סדר היום לוועידה הל"ב

מוגש ע"י הוועדה המכינה

הרב משה לבל, ראש ישיבת ''תורת חיים'' מוסקבה

הרב שלמה בקשט, רבה הראשי של אודסה

הרב אביחי אפל, יו"ר ארגון רבני גרמניה ורבה הראשי של פרנקפורט 

הרב אברהם ווייל, רבה הראשי של שטרסבורג והריין התחתון

הרב משה הלפרין, ראש בית המדרש לרבנים בברלין

הרב מרדכי באלה, הרב הצבאי הראשי בגרמניה ורבה של לייפציג

מר גדי גרוניך, ראש המטה ומנכ''ל קרן הוועידה 

הרב אהרן שמואל בסקין, מזכיר הוועידה 

יעוץ משפטי: עו"ד שורנה מיקווה

מנחי הועידה: 

הר"ר קובי אריאלי-עיתונאי ומבכירי המגישים של התקשורת בישראל - עברית 

מר עלי אסלן, מבכירי המגישים ברשתות התקשורת באירופה - אנגלית

עריכה: הר"ר משה פרידמן, יועץ תקשורת ודובר הוועידה

עיצוב גרפי: יעל פרידמן

צילום ועיצובים: מיכאלה וובר

תרגום, הגהה ועריכה לשונית: ליאורה מנחם 

צילום: אלי איטקין

חדר עבודה לאנשי התקשורת 
של 'ועידת רבני אירופה' 

St. Mortiz  אולם

חדר עבודה לאנשי המדיה
Insbruk אולם

Wi-Fi
CER2022 שם

Westin2022 סיסמה 

מידע כללי
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יום ראשון כ"ח אייר תשפ"ב

Sunday,  May 29  2022

מושב הוועדה המתמדת20:00 - 17:30
מלון – אולם 

Sydney

18:00 - 22:00
מפגש הרבנים בוגרי תוכנית 

הועידה: 'העתודה הרבנית
של אירופה'

מלון – אולם 
Barcelona

18:00-20:00
ישיבת ועד ארגון רבני גרמניה 

ORD
מלון – אולם 

Atlanta

ארוחת ערב21:00 - 20:00
מלון – אולם 

 Foyer
Sommerspiele

ערבית21:45

אירוע מקוםשעה

Kosher events in the South of Germany near the Alps
Munich | Bavaria, Germany

Diversity and internationality are lived at The Westin Grand Munich. 

The Westin Grand Munich is a perfect venue for your next kosher event from weddings, Bar and Bat Mitvahs to 
corporate functions. We look back on 50 years of upscale hospitality including kosher events. Our expert team 

in event planning make sure to beautifully represent your culture, your values and your beliefs. 
We work with carefully selected kosher caterers who will prepare delicious meals and have the opportunity to 

use a separate fully equipped kosher kitchen.

At The Westin Grand Munich you can not only enjoy breath-taking views over the city up to the Alps, but also 
have a good night‘s sleep on the world-famous Heavenly® Beds or indulge in the 1,500sqm spa area, because 

we put wellbeing at the top of our mind.

Only a few minutes away from the English Garden, the location of the hotel is ideal for exploring the Bavarian 
metropolis. The city centre of Munich can be reached by direct transport connection in only a few subway 

minutes. The beautiful Alps and picture-perfect lakes are only one hour away by train.

THE WESTIN GRAND MUNICH
Arabellastraße 6, 81925 | Munich, Germany
T +49-800-1 854 422  F +49 89-9264 8699
W westingrandmunich.com
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יום שני כ"ט אייר תשפ"ב

Monday,  May 30  2022

תפילת שחרית8:00
מלון –

München אולם 

ארוחת בוקר8:30-10:00

מלון –  
 Paulaner's
 Wirtshaus
Restaurant

 עמדות הרישום רישום לכנס21:00 - 9:00
בלובי

מושב הוועדה המתמדת12:00 - 10:00
מלון – אולם 

Sydney

9:15 - 12:00

"ברוכים הבאים לרבנים"
בחסות שר החינוך 
של מדינת בוואריה

רבנים משיבים לשאלות צוערים  
באקדמיה הצבאית והמשטרה 

ובתי ספר תיכוניים

למוזמנים בלבד

מפגש 
לפני היציאה 
בלובי המלון

12:00- 12:45
מפגש עבודה – 

ארוחת צהרים בנושא הסיוע 
ליהדות רוסיה ואוקראינה

מלון – אולם
Calgary

ארוחת צהרים13:30 - 12:00

מלון –  
 Paulaner's
 Wirtshaus
Restaurant

לובימפגש בין עמיתים 13:30 - 13:00

12.30 - 13:30
תדרוך לאנשי התקשורת  

של הוועידה
למוזמנים בלבד

מלון – אולם
St. Mortiz 

אירוע מקוםשעה

13:30-
15:00

מושב הפתיחה:

"דור התהפוכות"

יו"ר: דיין מנחם געללעי 
אב"ד לונדון

יו"ר הוועדה המתמדת

"ונתתי שלום בארץ" - תפילה לשלום העולם
הרב אריה רלב"ג

אב"ד אגודת הרבנים דארה"ב וקנדה וביה"ד 
לעגונות של הוועידה באמסטרדם

ברכת מרנן ורבנן גדולי ישראל שליט"א
הרב משה לבל

 המנהל הרבני של 'ועידת רבני אירופה'

הרב משה מרדכי פרבשטיין
ראש ישיבת חברון, נשיא עמית

של בית המדרש לרבנים 
ע"ש הרב הילדסהיימר בברלין

דברי ברכה ושיעור פתיחה:
"הנהגת רבני קהילות בתפוצות לנוכח

אתגרי הזמן"
הרב הראשי לישראל 
נשיא מועצת הרה"ר

הראשל"צ הרב יצחק יוסף 

דברי ברכה ושיעור פתיחה:
"התמודדות הרבנים 

בזמן הקורונה והשלכותיה" 
הרב הראשי לישראל
נשיא בית הדין הגדול

הרב דוד לאו 

ברכת אורח הכבוד
הרב אריה דרעי,
יו"ר תנועת ש"ס

מרא דאתרא
הרב שמואל אהרן ברודמן

רבה הראשי של מינכן

מלון – 
האולם 

המרכזי  
Ballsaal
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סדנאות: ראה טבלה בעמ' 36-41 15:00-15:45

15:00 - 15:45
תדרוך לתקשורת אנגלית, 

גרמנית וצרפתית
מלון – אולם 
Barcelona

16:00-16:30

דברי פתיחה
הרב פנחס גולדשמידט, 
נשיא 'ועידת רבני אירופה'

דבר המארח
ד''ר מרקוס זדר,

 ראש ממשלת בוואריה

מנחה: אלי אסלן

מלון – 
האולם המרכזי  

Ballsaal

16:30-16:35

המאבק באפליה ובאנטישמיות

הגב' ניקולה ביר, 
חברת הפרלמנט האירופי, 

סגנית נשיא הפרלמנט האירופי 
ושגרירת המאבק באפליה דתית 

לרבות אנטישמיות

מלון – 
האולם המרכזי  

Ballsaal

16:35-17:25

פאנל: האם חופש הדת באירופה 
בסכנה ?

מנחה: אלי אסלן

חברי הפאנל:

פרופ' תומאס שירמאכר, 
מזכ''ל הברית האוונגליסטית 

העולמית

גב' קתרינה פון שנורביין, 
המתאמת מטעם הנציבות 

האירופית למאבק באנטישמיות 
ולקידום חיים יהודיים באירופה

מר שמעון כהן, 
יועץ בכיר ל'ועידת רבני אירופה' 

ומנהל שחיטה OU בבריטניה
>>

מלון – 
האולם המרכזי 

Ballsaal

מר דניאל הולטגן, 
דובר מועצת אירופה והנציג 

המיוחד מטעם מועצת אירופה 
למאבק באנטישמיות, 

אנטי-אסלאם ופשעים על רקע 
איבה ואי-סובלנות דתית

מר אחמד שהיד, 
השליח המיוחד לנושא חופש הדת 
או האמונה מטעם משרד זכויות 

האדם של האו''ם

מלון – 
האולם המרכזי 

 Ballsaal

הפסקת קפה17:25-17:35
מלון –אולם 

Foyer Ballsaal

17:35-18:25

פאנל: מגפות ומלחמה -
 כיצד להגן על קהילות יהודיות 

ברחבי העולם כאשר האנטישמיות 
לובשת פנים אלימות וקטלניות?

מנחה: אלי אסלן

מר ארמין לאשט, 
חבר פרלמנט 

וראש הממשלה לשעבר 
של מדינת נורדריין-וסטפאליה, 

חבר הוועדה לענייני חוץ 
של הבונדסטאג הגרמני

ד"ר פליקס קליין, 
הנציב מטעם הממשלה הפדרלית 

לקיום חיים יהודיים בגרמניה 
ומאבק באנטישמיות

מר אנדרו בייקר, 
הממונה על הנושאים היהודיים 

בוועד היהודי האמריקאי, נציג יו"ר 
הארגון לביטחון ולשיתוף פעולה 
באירופה למאבק באנטישמיות 

>>

מלון – 
האולם המרכזי  

Ballsaal
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פרופ' פיטר ניומן, 
פרופסור ללימודי ביטחון 

במחלקה ללימודי מלחמה 
באוניברסיטת קינגס קולג' לונדון, 
חבר הנהלה במכון לחופש הדת 

)IFFSE( והביטחון באירופה

18:25-18:45

טקס הענקת הפרס 
ע"ש הרב משה רוזן

הענקת הפרס ע''ש משה רוזן 
לגב' קתרינה פון שנורביין, 
המתאמת מטעם הנציבות 

האירופית למאבק באנטישמיות 
ולקידום חיים יהודיים באירופה

דברים: 
מר וולפגאנג סובוטקה, נשיא 

המועצה הלאומית של אוסטריה

הענקת הפרס ע''ש משה רוזן
ע''י הרב חיים קורסיה, 
רבה הראשי של צרפת, 

משנה לנשיא 'ועידת רבני אירופה'

דברי תודה: 
הגב' קתרינה פון שנורביין

מלון – 
האולם המרכזי  

Ballsaal

מנחה18:45-19:00
מלון – אולם 

München

19:00-20:00

קבלת פנים של ממשלת בוואריה 
למשתתפי הוועידה

בהזמנת ראש הממשלה
 ד"ר מרקוס זדר

מלון – אולם 
Foyer Ballsaal

20:00-23:00

דינר גאלה חגיגי בחסות ממשלת 
בוואריה למשתתפי הוועידה

מנחה: אלי אסלן

דברי ברכה: 
הרב פנחס גולדשמידט 

נשיא 'ועידת רבני אירופה'

ברכות מירושלים:
מר יצחק הרצוג

נשיא מדינת ישראל

ברוכים הבאים בשם המארחים: 
ד"ר פלוריאן הרמן 

חבר הפרלמנט ושר המדינה 
לעניינים פדרליים 

ותקשורת של בוואריה

נאום מרכזי: 
פרופ' מיכאל פיאזולו

שר החינוך של בוואריה

דברים:
 מר מרגריטיס שינאס 

סגן נשיאת הנציבות האירופית 
והממונה על עידוד וטיפוח 'דרך 

החיים האירופית שלנו'

דברי ברכה: 
ד''ר ג'וזף שוסטר

נשיא המועצה המרכזית 
של יהודי גרמניה

___________________

פרס נשיא 'ועידת רבני אירופה'

>>>

מלון – 
האולם המרכזי  

Ballsaal
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הענקת פרס 
נשיא ועידת רבני אירופה 

לגב' ד''ר שרלוט קנובלוך, 
נשיאת הקהילה היהודית 
של מינכן ובוואריה עילית 

דברי מבוא: 
הרב פנחס גולדשמידט 

נשיא 'ועידת רבני אירופה'

דברים: 
מר מתיאס דופנר 

מנכ''ל ענקית המדיה הגרמנית 
אקסל-שפרינגר ונשיא התאחדות 

המו''לים של עיתונים בגרמניה

הענקת פרס 
נשיא ועידת רבני אירופה 

ע''י מר אנו אוגוסט יאגדפלד,
חבר ועד הפטרונים 

של 'ועידת רבני אירופה'

דברי תודה:  
הגב' ד''ר שרלוט קנובלוך, 
נשיאת הקהילה היהודית 
של מינכן ובוואריה עילית

ליווי מוסיקלי:
מר אנדרי צירלין

תפילת ערבית

HOSPITAL(ITY) 
 IN NATURE –  

WITH A 5 STAR  
KOSHER SERVICE

CONTACT

Waldkliniken Eisenberg GmbH  
Klosterlausnitzer Straße 81
D-07607 Eisenberg
www.koscher.waldkliniken 
-eisenberg.de 

Daniel Schönberger,  
Guest relations manager  
Telefon: +49 (0) 3669 1818 00
E-Mail: koscher(@)waldkliniken 
-eisenberg.de
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Klosterlausnitzer Straße 81
D-07607 Eisenberg
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-eisenberg.de 

Daniel Schönberger,  
Guest relations manager  
Telefon: +49 (0) 3669 1818 00
E-Mail: koscher(@)waldkliniken 
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HOSPITAL(ITY) 
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Klosterlausnitzer Straße 81
D-07607 Eisenberg
www.koscher.waldkliniken 
-eisenberg.de 

Daniel Schönberger,  
Guest relations manager  
Telefon: +49 (0) 3669 1818 00
E-Mail: koscher(@)waldkliniken 
-eisenberg.de
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יום שלישי ר"ח סיוון תשפ"ב

Tuesday,  May 31 2022

 מזכירות הוועידהיום הבחירות לוועדה המתמדת
והיועה"מ

תפילת שחרית8:15 - 7:00
מלון – אולם 

München

ארוחת בוקר9:30 - 8:15

מלון –  
 Paulaner's
 Wirtshaus
Restaurant

 8:15 -9:30

ארוחת בוקר
 ישיבת עבודה 

בית הדין הגדול של אירופה
לחברי בית הדין בלבד

מלון – אולם
Calgary

9:30 - 18:00
אולפן ועידת רבני אירופה

למוזמנים בלבד

מלון – אולם
Sapporo

9:30 - 10:15

מושב שני

יו"ר: הרב אביחי אפל
יו"ר ארגון רבני גרמניה ORD רבה 
של פרנקפורט וסגן נשיא 'ועידת 

רבני אירופה'

"עיקר וטפל 
בעולם פוסט-קורונה"
הרב אפרים מירוויס

רבה הראשי של בריטניה,
נשיא עמית של 'ועידת רבני 

אירופה'

מלון – 
האולם המרכזי

Ballsaal 

9:30-10:15
מפגש עבודה בנושא הקמת גוף 

הכשרות של הוועידה
למוזמנים בלבד

מלון – אולם
Chamonix

אירוע מקוםשעה

הפסקת קפה10:30 - 10:15
מלון – אולם

Foyer Ballsaal

10:30 - 11:45
ישיבת עבודה 

בנושא חופש הדת באירופה
למוזמנים בלבד

מלון – אולם
Montreal

10:30 - 11:15

מושב שלישי

יו"ר: הרב אליעזר וולף 
אב"ד אמסטרדם 

חבר הוועדה המתמדת

גדרי ספק פיקוח נפש בעקבות 
מגפת הקורונה

הרב משה מרדכי פרבשטיין 
ראש ישיבת חברון ''כנסת ישראל" 

נשיא עמית 
של בית המדרש לרבנים 

ע"ש הרב הילדסהיימר בברלין

מלון   – 
האולם המרכזי

Ballsaal 

11:15-12:00

מושב רביעי

יו"ר: הרב שלמה בקשט 
רבה של אודסה 

סגן יו"ר הוועדה המתמדת

"התמודדות ברגע המשבר"
הרב יעקב שפירא

ראש ישיבת ''מרכז הרב" ירושלים 
חבר מועצת הרה"ר לישראל

 מלון – האולם
המרכזי

Ballsaal

סדנאות: ראה טבלה בעמ' 36-41 12:00-12:45
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13:00 - 14:15

ארוחת צהריים

עדכונים בנושא המערכה 
על השחיטה באירופה

יו"ר הרב אברהם גיגי
רבה של בריסל,

חבר הוועדה המתמדת

מר שמעון כהן
יועץ מיוחד ל'ועידת רבני אירופה'

UK ומנהל ארגון שחיטה

מר גדי גרוניך
ראש המטה ומנכ''ל קרן הוועידה

מלון – 
Paulaner's 
Wirtshaus 

Restaurant  

13:00 - 14:15
  ארוחה משותפת של הרבנים
הצבאיים מאירופה וישראל

מלון – אולם
Rom

13:00 - 14:15

ארוחת צהריים

תוכנית מיוחדת לנשות הרבנים

יו"ר: הרבנית דרה גולדשמידט
 מנהלת בית הספר 
"עץ חיים" מוסקבה

"חזון 2020 – עלייה והתפתחות
 בתקופה מאתגרת"

גב' לורי פלטניק
מייסדת ויו"ר "מומנטום"

מלון –קומת לובי
 Greenhouse

Restaurant

14:30 - 15:30

יציאת משלחת רבנים לאתר
ההנצחה לי"א חללי מינכן

למוזמנים בלבד

טקס זיכרון
מנחה: הרב מיכאל ידוובני

רבה של אאכן

 מקום מפגש
בכניסה למלון

14:30 - 17:30
  סיור בעיר מינכן לנשות הרבנים

ואנשי תקשורת
 מקום מפגש

בכניסה למלון

סדנאות: ראה טבלה בעמ' 36-41 15:00 - 14:15

14:15 - 15:00

מפגש בין בוגרי התוכנית 
"העתודה הרבנית של אירופה" 

לרבני התכנית
"בית וועד לחכמים"

יו"ר: הרב אריה שטראוס
מנהל התכנית "בית ועד לחכמים"

מלון – אולם
Garmisch

14:15 - 15:00

מפגש עבודה בנושא יסוד
כוללים קהילתיים באירופה 

על ידי הוועידה
למוזמנים בלבד

מלון – אולם
Montreal

15:00 - 15:45

מושב חמישי

1700 שנה להתיישבות היהודית 
בגרמניה - תקופות גאות ושפל

יו"ר:
הרב אריה פולגר

 חבר ביה"ד וינה, אוסטריה 
חבר הוועדה המתמדת

דברי פתיחה: 
ד"ר לודוויג ספאנלה 
נציג ממשלת בוואריה

המופקד על החיים היהודיים 
והמאבק באנטישמיות

הרצאה: 
פרופ' מיכאל ברנר

פרופסור להיסטוריה ותרבות 
יהודית, אוניברסיטת מינכן

מלון –
 האולם המרכזי  

  Ballsaal
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סדנאות: ראה טבלה בעמ' 36-41 16:30 - 15:45

16:30 - 17:15

מושב שישי

יו"ר: הרב שלמה נח מנדל
ראש קרן "שמע ישראל"   

נציג הועידה בקנדה,
חבר הוועדה המתמדת

שיעור בנושא 
"ידע מדעי

ונאמנות הרופאים בהלכה"
הרב אשר וייס

גאב"ד "דרכי הוראה"

שאלות ותשובות מהקהל

מלון   –
 האולם המרכזי 

Ballsaal

סדנאות: ראה טבלה בעמ' 36-41 18:00 - 17:15

17:15 - 18:30
מושב חברי החטיבה הבינלאומית 

של הוועידה
למוזמנים בלבד

מלון –אולם
Calgary

מפגש עמיתים -הפסקת קפה18:30 - 18:00
מלון – אולם

Foyer Ballsaal

תדרוך לאנשי תקשורת בעברית19:15 - 18:30
מלון – 

Atlanta 

18:30-19:15

שעת הלכה ומוסר

מושב שביעי

יו"ר: הרב נפתלי שיף 
יו"ר ומייסד "נצח"- בריטניה,

חבר הוועדה המתמדת

'מעלת כלל ישראל בעת
מלחמה - כמה יוסף איכא בשוקא' 

הרב ראובן לויכטר
ראש הכולל "מי דעת" ירושלים 

מלון – אולם
München

18:30-19:15

מושב שמיני

יו"ר: הרב יצחק דיין 
רבה של ז'נבה, 

סגן יו"ר הוועדה המתמדת

'בעניין חובת בירור יוחסין 
לפני הנישואין' 

דיין יהורם אולמן
ראב"ד סידני אוסטרליה

מלון – אולם
Sydney

תפילת מנחה19:15
מלון –אולם
München

19:30-23:00

ארוחת ערב חגיגית 
למשפחת רבני אירופה

משא מרכזי: 
הרב פנחס גולדשמידט

נשיא 'ועידת רבני אירופה'

אורח הכבוד: 
הרב יעקב אשר 

סגן יו"ר הכנסת - 'יהדות התורה'

מלון   –
 האולם המרכזי 

Ballsaal

>>>
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פרס ע"ש הרב אליהו טואף 
למנהיגות רבנית 

דברי ברכה והענקת הפרס:
נציג חבר הנאמנים 

של 'ועידת רבני אירופה'
___________________

פרס 'מתנאל' למצויינות ופיתוח הקהילה 
לשנת תשפ"ב

מוענק לנבחרים מבין הרבנים
משתתפי תכנית 

'העתודה הרבנית של אירופה'
של 'ועידת רבני אירופה'

דברי מבוא:

הרב אהרן שמואל בסקין 
מזכיר 'ועידת רבני אירופה'

מר גדי גרוניך
ראש המטה ומנכ''ל קרן הוועידה

דברים והענקת הפרס:
נציג קרן 'מתנאל'

___________________

ערב הצדעה לרבנים 
בקו החזית

דברי מבוא:
הרב פנחס גולדשמידט

נשיא 'ועידת רבני אירופה'
רב ואב"ד מוסקבה

הרב מיכאל שודריך
רבה הראשי של פולין

הרב שלמה בקשט
רבה הראשי של אודסה

מלון –
 האולם המרכזי  

Ballsaal

הרב רפאל קרוסקל
מנכ"ל מוסדות 'תקווה', אודסה

הרב פנחס זלצמן
רב קהילת החרדים

׳אגודת ישראל׳ 
מולדובה 

___________________

תעודות הוקרה 
יקיר 'ועידת רבני אירופה'

דברים והענקת התעודות:
הרב משה לבל

ראש ישיבת "תורת חיים"
המנהל הרבני 

של 'ועידת רבני אירופה'

הרב אברהם גולדמן
לציון פועלו בוועדה המתמדת

יובל שנים

הרב ישראל פרידמן
על פועלו כנציגם של גדולי ישראל     

בוועדה המתמדת 

הרב יחיאל ווסרמן
על פועלו כראש מערך לשירותים רוחניים 

בתפוצות 

מר אלכס שפירא
 'MyZuzah' יו"ר ומייסד ארגון

על פועלו למען הקהילות באירופה
___________________

הצגת המבנה הארגוני והאישים 
שמאחורי הוועידה

מר גדי גרוניך
ראש המטה ומנכ''ל קרן הוועידה

קונצרט מיוחד בהפקה מרהיבה  
עם אמן הרגש שלומי גרטנר 

ותזמורת "מנגנים"

תפילת ערבית

מלון –
 האולם המרכזי  

Ballsaal
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יום רביעי ב' סיוון תשפ"ב

 Wednesday,  June 1 2022

7:00
 יציאה לבית הכנסת
מפגש בלובי המלוןובית הקהילה במינכן

תפילת שחרית8:30 -  7:45

בית הכנסת 
"אהל יעקב" 
בית הקהילה 

היהודית במינכן 
Sankt-Jakobs-
Platz 18, 80331

München

צילום קבוצתי

8:30 - 9:15

ארוחת בוקר

הצגת פעילות המחלקה להכשרת 
רבנים בשיתוף פעולה עם מכון 

"לימודי דעת"

הרב אהרן שמואל בסקין 
מזכיר ועידת רבני אירופה

הרב אורי מאיר גריליוס 
מכון "לימודי דעת"

בית הקהילה 
היהודית  במינכן 

אולם 'בורדה'

9:15 - 9:25

דברי פרידה 
גב' ד''ר שרלוט קנובלוך 
נשיאת הקהילה היהודית 
של מינכן ובוואריה עילית

בית הקהילה 
היהודית  במינכן 

אולם 'בורדה'

9:25 - 10:20

מושב נעילה

פאנל עם חברי ביה"ד הגדול
של אירופה

יו"ר: הרב ראובן אוחנה 
רבה של מרסיי חבר הוועדה 

המתמדת

בית הקהילה 
היהודית במינכן 

אולם 'בורדה'

אירוע מקוםשעה

בהשתתפות:
הרב אשר וייס

גאב"ד 'דרכי הוראה' 

הרב בצלאל וקסלשטיין, 
ראש ישיבת טשרנוביל, דיין בבית הדין 

"הישר והטוב", ירושלים 

שאלות ותשובות מהמשתתפים
___________________

הכרזת תוצאות הבחירות 
לוועדה המתמדת 

הרב אהרן שמואל בסקין 
מזכיר 'ועידת רבני אירופה'

יציאה חזרה למלון10:30

מסירת חדרים 11:45 - 11:00

11:45
יציאה מהמלון  

נסיעה לאתר מחנה הריכוז דכאו
לובי 
המלון

12:30 - 14:30

טקס זיכרון באתר מחנה הריכוז

דברי זיכרון והנחיה: 
הרב שמואל אהרן ברודמן

רבה של מינכן

בהשתתפות: 
מר יואכים הרמן 

שר הפנים של בוואריה 

מנהלת אנדרטת מחנה הריכוז 
ד"ר גבריאל המרמן

ד"ר שרלוט קנובלוך
נשיאת הקהילה היהודית במינכן 

ובוואריה עילית
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14:30

תפילת מנחה, 
יציאה ופיזור לשדה התעופה, 

תחנת רכבת ובית מלון
)בתיאום מראש(

ENGLISH-HEBREW TRANSLATION
PROOFREADING & EDITING
By an experienced & qualified Subject Expert for Modern Hebrew

TO FIND OUT HOW I CAN HELP YOUR BUSINESS PLEASE CONTACT
MRS LEORA MENAHEM           leoramenahem.linguistics@gmail.com

ENGLISH-HEBREW TRANSLATION

HEBREW PROOFREADING 

OFQUAL - UK GOVERNMENT DEPARTMENT 
OFFICE OF QUALIFICATIONS AND 
EXAMINATIONS REGULATION

CER - CONFERENCE OF EUROPEAN RABBIS

PAJES UK - PARTNERSHIPS FOR JEWISH 
SCHOOLS

ADANIM PLC MORTGAGE BANK ISRAEL

EDITING / POST-EDITING

PROFESSIONAL
AND FAST SERVICE

WIDE EXPERIENCE IN 
EDUCATION,

BANKING, DOCUMENT 
COMPLIANCE, LINGUISTIC 

SERVICES AND JOURNALISM

SERVICES INCLUDE:

SATISFIED CLIENTS:

REFERENCES AVAILABLE
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כי בית מקדש מעט צריך להיות הרבה יותר

על אדריכלות של
בתי כנסת

מאת: ריקי גרוזמן 

אדריכלות ועיצוב פנים

"מי שלא ראה בנין הורדוס, לא ראה בנין 
נאה מימיו", אומרת הגמרא.

מהווים  עדיין  העריץ,  המלך  שבנה  הבניינים 
הערצה.  מעוררי  אדריכליים  מונומנטים 
בית  מוגדר  החורבן,  לאחר  שנים  אלפי  וגם 

המקדש על ידי חז"ל כסמל לבנייה יפה.
אינו  לכשעצמו  יופי  יודעים,  שכולנו  כפי  אך 

מספיק.

בפני  פעם  לא  נפעם  עמד  לא  מאיתנו  מי 
מרשימים  ציבור  ומבני  ישיבות  כנסת,  בתי 

ביופיים? 
אך האם שאלנו את עצמנו מהי האוירה שאנו 
החיים  האנשים  האם  הזה?  במקום  חשים 
חשים  ישיבה,  באותה  או  כנסת,  בית  באותו 

שם בנוח?
בבואי לתכנן בית כנסת אני מבקשת להציף 
בעיקר את התחושות הרוחניות, להביא לידי 
הרוח.  ורוממות  הקדושה  אווירת  את  ביטוי 
חשה  אני  למלאכה,  ניגשת  אני  כאשר  ולכן, 

"חרדת קודש".

על אדריכלות של
בתי כנסת

בקהילה  מתחשבת  נכונה  אדריכלות 
הכנסת,  בית  נמצא  שבו  במקום  ובאופיה, 
ובתנאים הסביבתיים המשתנים. אבל מתוך 
בית  כאן  הקריאה:  לבקוע  צריכה  המבנה 

כנסת, מקום תפילה, בית מקדש מעט!

אדריכלות היא אמנות שנתפסת בעין, בחוש 
ומתרשמים  המבנה  את  רואים  אנו  הראיה. 
מן ההרמוניה שיוצר המכלול כולו. אבל מה 

שיותר משמעותי הוא התחושה. 
איך אנחנו מרגישים כאן: מתח? שלוה? יראת 

כבוד? שמחה?
כלים  מספר  עומדים  האדריכל  לרשות 
אלו  בכלים  מושכל  שימוש  אוירה.  ליצירת 
המפתח  מילת  הראויה.  התוצאה  את  ייתן 
המבנה,  גובה  פרופורציות.  היא  באדריכלות 
האטומים,  הקירות  לעומת  הפתחים  כמות 
החלל  גובה  ועוד.  והפנים,  החוץ  שילוב 
"ההוד".  תחושת  על  רבות  משפיע  המרכזי 
גבוה  חלל  לעומת  מועקה,  יוצר  נמוך  חלל 

ייתן  מרובע  חלל  איום.  תחושת  היוצר  מדי 
מלבני  חלל  לעומת  אינטימית,  תחושה 
ממרכז  מנותק  ירגיש  מהקהל  חלק  שבו 

ההתרחשות. 
גם לחומרים יש השפעה רבה על התחושה. 
נודעת  ולטקסטורות  לגוונים  לתאורה, 
חשיבות עצומה. באמצעות שילוב בין גוונים 
וכן  גובה  ניתן ליצור אשליית  כהים לבהירים 
אשליית גודל לחללים קטנים או נמוכים מדי.
לתאורה הטבעית והמלאכותית יש השפעה 
היא  רכה  תאורה  האווירה.  על  מכרעת 
ומסנוורת  חזקה  תאורה  לעומת  מזמינה, 

שגורמת לתחושת כאב וחוסר נוחות.
את  חש  הכנסת,  בבית  השוהה  האדם 

האווירה הזו, ומתייחס אליה בהתאם.
אוירה הולמת היא נקודת מפתח בתכנון בתי 
כנסת. אבל אל לנו לשכוח את אנשי הקהילה 
בחגים  בשבתות,  ביומיום,  במקום  השוהים 
ובשמחות. בית הכנסת צריך להתאים להם 
מבחינה פונקציונלית – שימושית ולשרת את 
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צרכיהם במאה אחוז. ברחבי הארץ והעולם 
קיימים אלפי בתי כנסת ואף אחד אינו דומה 
למישנהו. כי בית הכנסת הוא ראי הקהילה. 
ואת  ייחודיותה,  את  אופיה,  את  משקף  הוא 
משתקפת  הכנסת  בבית  שלה.   DNAה

בבואה של הקהילה ושל חזונה.
בית  כל  של  בתכנון  הראשון  השלב  לכן, 
כנה  שיחה  להיות  חייב  הוא,  באשר  כנסת 
הזו  השיחה  המתפללים.  נציגי  עם  ופתוחה 
אופי  להבנת  מכרעת  חשיבות  בעלת  הינה 
המבנה  בתוך  ההתנהלות  אופן  הקהילה, 
ומחוצה לו, ומסייעת רבות בהתאמת התכנון 

לצרכי המתפללים. 

אך  לעין,  נראה  שאינו  נוסף,  חשוב  תחום 
הכנסת  בית  של  היותו  על  רבות  משפיע 
התשתיות.  תכנון  הוא  למשתמש",  "ידידותי 
טובה,  אקוסטיקה  אפקטיבי,  אויר  מיזוג 
עמידה בתקנים של בטיחות, נגישות ואיכות 
תורמים תרומה מכרעת  אלו  כל   – הסביבה 

לשהות נעימה בבית הכנסת.

הארגונומיה,  ביטוי  לידי  באה  מיוחד  באופן 
בכל  האנוש",  "הנדסת  של  המחקר  תורת 
לקחת  צריך  האדריכל  התכנון.  לאורך  פרט 
כל הצרכים של האדם הבודד  בחשבון את 
את  ולתכנן  הפרט  ברמת  הכנסת  בבית 
עפ"י  בפניו  שעומדות  והמשימות  המטלות 
וסדר  השימוש  תדירות  החשיבות,  דרגת 
הפעולות. הסוגיות בהחלט רבות, שכן מעגל 
במהלך  שונות  פעילויות  לנו  מזמן  השנה 

וחלקן  ויומיומיות,  תדירות  חלקן  התפילה. 
כולל  מקצועי  תכנון  שנתיות.  חד  נדירות, 
מחשבה ותשומת לב לאותם פרטים קטנים, 
החל ממקום ראוי לתליית מעילים, הקצאת 
הטלית  עבור  מתפלל  לכל  נעול  פרטי  תא 
ותפילין, סידור מקומות ישיבה ונוחיותם, איך 
לשפר את "מרחב המחיה" של המתפלל – 

ד' אמותיו. 

הנקודות  לשלל  ספורות  דוגמאות  רק  אלו 
כדי  תוך  מתמודדת  אני  שאיתן  למחשבה 
התכנון. ועדיין לא הזכרתי את הרבנים, בעלי 

גרוזמן ריקי 
אדריכלות ועיצוב פנים

9 7 2 - 3 - 6 2 4 1 8 2 8  : ל ט
9 7 2 - 5 0 - 5 5 4 9 9 3 9  : ד י י נ

rikigruzman@gmail.com
www.rikigruzman.co.il

יש  אלו  לכל  והנשים.  הכהנים,  התפילה, 
להקדיש מחשבה ולספק פתרונות הולמים.

רבים  וישיבות  כנסת  בתי  שתיכננתי  לאחר 
יכולה  אני  ובעולם,  בארץ  שונים  במקומות 
מהווה  כנסת  בית  תכנון  כי  בוודאות  לקבוע 
דומה  אינו  כנסת  בית  אף  מרתק.  אתגר 
זהה  אינה  קהילה  שאף  כשם  למישנהו, 
בתי  עוד  לתכנן  אמשיך  בע"ה  לרעותה. 
מקדש מעט לרוב, עד לביאת משיח צדקנו 

בב"א.
"וגדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון"...

05
09

-7
21

83
0  

סון
ימ

חי
 ר.

ה:
יק

רפ
ג



37 36

Atlanta  Private Dining Garmisch Balsaal B אולם

פיתוח קהילתי הרב וקהילתו בירור יהדות
 סדנאות בנושא

כשרות

נושא
סדנא 

 Kiruv is dead-"
 Connection is

!"alive
צעדים פרקטיים 

לשינוי מהותי 
מ״קירוב״ 
ל״חיבור״ -
הצלחה 

בבניית קהילות 
וארגונים

בניית יכולות 
מקצועיות 

בקהילה לתמיכה 
במשברים 
משפחתיים

אתגרי בירור 
יהדות בזמננו - 
הבטים מקצועיים

האמת 
שמאחורי 
הכשרות 

הרב נפתלי 
שיף, ראש 

ומייסד "נצח" 
ו"אש התורה - 

בריטניה"

הרב מיכאל 
וסרטייל, 

יו"ר 'יד תמר'

הרב שמעון הר 
שלום, מוסמך 
לבירורי יהדות 

מטעם בתי הדין 
הרבניים בישראל

הרב רפאל מנת, 
רבה של אוסם

 מעביר
סדנא

יום שני   30.05

Calgary Partenkirchen Barcelona Munchen אולם

שלום בית משפחה וחינוך סדנא מקצועית רפואה והלכה

 נושא
גישה, טיפול סדנא

ומניעה -שלום 
בית

משפחה רב גונית 
- כיצד מנהלים 
פער דתי זוגי?

שיתוף פעולה 
בין-דתי 

הבירור הגנטי - 
מוסיף דעת או 
מוסיף מכאוב ?

הרב אליהו לעמל 
מייסד ומנהל 
עמותת "לב" 

בצרפת ובישראל

הרב עמרם 
ברעם 

והרבנית אביטל 
ברעם- 

'תקשורת זוגית, 
מאמינים ב-יחד' 

- ישראל

הרב אריה פולגר, 
חבר בית הדין 

של וינה 
הרב שלמה 
הופמייסטר, 
רב הקהילה 

היהודית של וינה 
מר גדי גרוניך, 

ראש מטה הנשיא 
ומנכ"ל קרן 

הוועידה

הרב דב פופר 
- מומחה ליעוץ 
גנטי בי"ח הדסה 

עין כרם

 מעביר
סדנא

סדנאות
שעה 15:00

Garmisch Partenkirchen Barcelona Munchen אולם

שלום בית
 סדנאות בנושא

המקוואות
 זיהוי וטיפול

בהתמכרויות
רפואה והלכה

 נושא
סדנא

Therapeutic skills 
with couples 
and families – 
and ourselves: 
A workshop on 

systemic principles 
and practice

בדיקת 
מקוואות

מה בין יצר הרע 
להתמכרויות

הבירור הגנטי - 
מוסיף דעת או 
מוסיף מכאוב?

"Jonathan Rabson 
MSc UKCP 

Specialist Family 
& Systemic 

Psychotherapist 
UK"

הרב גדליה 
אולשטיין - 

ראש מחלקת 
המקוואות של 

ועידת רבני 
אירופה

הרב איתן 
אקשטיין ראש 

ומייסד של 
"רטורנו" - 

ישראל

הרב דב פופר 
- מומחה ליעוץ 
גנטי בי"ח הדסה 

עין כרם

 מעביר
סדנא

Atlanta Calgary Balsaal A  Balsaal B אולם

פיתוח קהילתי הרב וקהילתו בירור יהדות הרב וקהילתו

 נושא
סדנא

״ביני ובינך מה היא?״ 
איך להצליח בגיוס כספים 

ולא לשנות מהותו 
של כלי קודש

מניהול משבר 
משפחתי 

לניהול חירום 
בקהילה

ההליך החדשני 
לבירור היוחסין 
לחברי הקהילה 

-"דרכיה - 
דרכי נועם"

הקירוב האמיתי: 
ראיית הזולת

מחוץ למסגרת 
של התורה

הרב נפתלי שיף, 
ראש ומייסד "נצח" 

ו"אש התורה-בריטניה"
מר גדי גרוניך,

ראש מטה הנשיא

בהשתתפות אורח
 Managing director of the
 association 1700 years

 of Jewish life in Germany
- Andrei Kovacs

הרב מיכאל 
וסרטייל,

יו"ר 'יד תמר'

הדיין יהורם 
אולמן- 

ראב"ד סידני 
אוסטרליה

הרב ראובן 
לויכטר, 

ראש מכון מי 
דעת - ירושלים

 מעביר
סדנא

 יום שלישי  31.05סדנאות
שעה 11:15
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Garmisch Partenkirchen Barcelona Munchen אולם

שלום בית משפחה וחינוך
 זיהוי וטיפול

בהתמכרויות
רפואה והלכה

 נושא
גישה, טיפול סדנא

ומניעה -שלום 
בית

משפחה רב גוונית - 
כיצד מנהלים פער 

דתי זוגי?

כיצד מאתרים 
ומשכנעים לקבל 

עזרה....
פוריות מודרנית

הרב אליהו לעמל 
מייסד ומנהל 
עמותת "לב" 

בצרפת ובישראל

הרב עמרם ברעם 
והרבנית אביטל 

ברעם- 
'תקשורת זוגית, 

מאמינים ב-יחד' - 
ישראל

הרב איתן אקשטיין 
ראש ומייסד של 
"רטורנו" - ישראל

פרופ' אברהם 
שטינברג, מנהל יחידת 
אתיקה, בית החולים 
שערי צדק - ירושלים

 מעביר
סדנא

Sydney Atlanta Calgary Balsaal A  Balsaal B אולם

 סדנא
מקצועית

פיתוח קהילתי הרב וקהילתו בירור יהדות
 סדנאות
 בנושא
כשרות

 נושא
סדנא

 הרב
 והתקשורת

 - כלים
 לשילוב
מנצח

ABSORPTION 
OF  UKRAINE 

WAR REFUGEES 
IN OUR 

COMMUNITIES 
- ROLES , 

CHALLENGES 
AND 

OPPURTUNITIES

Hospital)ity( in 
nature – with a 
5 star kosher 

service 

אתגרי בירור יהדות 
בזמנינו - הבטים 

מקצועים

כשרות - 
הלכה או 
מקצוע?

 ניסן
  שטראוכלר,

 יועץ
תקשורת

"DAVID GIDRON  
DIRECTOR OF 
COMMUNITY 
RESILIENCE 

JDC EUROPE"

David-
Ruben Thies 
)Managing 
Director(; 

Univ.-Prof. 
Dr. Georg 
Matziolis 
)Medical 
Director(

הרב שמעון הר שלום, 
מוסמך לבירורי יהדות 

מטעם בתי הדין 
הרבניים בישראל

הרב רפאל 
מנת, 

רבה של 
אוסם

 מעביר
סדנא

שעה 14:15

 יום שלישי  31.05סדנאות

Balsaal B Garmisch Partenkirchen Barcelona Munchen אולם

הרב וקהילתו שלום בית
 סדנאות בנושא

המקוואות
 זיהוי וטיפול

בהתמכרויות
 סדנא

מקצועית

 נושא
סדנא

קבלת החלטה 
לגבי חיי 

הזולת - כרב 
או כבן אדם?

משפחה רב 
גונית - כיצד 

מנהלים 
פער דתי?

בדיקת 
מקוואות

תכנית 12 
הצעדים 
- השיטה 
המרכזית 

לטיפול

הרב 
והתקשורת - 
כלים לשילוב 

מנצח

הרב ראובן 
לויכטר, ראש 

מכון מי דעת - 
ירושלים

הרב עמרם 
ברעם 

והרבנית אביטל 
ברעם- 

'תקשורת זוגית, 
מאמינים 
ב-יחד' - 

ישראל

הרב גדליה 
אולשטיין - 

ראש מחלקת 
המקוואות של 
'ועידת רבני 

אירופה'

הרב יהודה 
ליף - 

"רטורנו"

ניסן 
שטראוכלר  
יועץ תקשורת

 מעביר
סדנא

Sydney Atlanta Calgary Balsaal A  אולם

שלום בית פיתוח קהילתי הרב וקהילתו בירור יהדות

 נושא
סדנא

Therapeutic skills with 
couples and families – and 
ourselves: A workshop on 

systemic principles and 
practice

״ביני ובינך מה היא״ 
- כיצד להצליח 

בגיוס כספים מבלי 
לשנות מהותו של 

כלי קודש

בין הרב לחברו  
-שילוב של 

אמת 
ורגישות

אתגרי בירור 
יהדות בזמננו 

- הבטים 
מקצועיים

"Jonathan Rabson MSc 
UKCP 

Specialist Family & 
Systemic Psychotherapist 

UK"

הרב נפתלי שיף, 
ראש ומייסד "נצח" 

ו"אש התורה - 
בריטניה", 

מר גדי גרוניך, 
ראש מטה הנשיא 
ומנכ"ל קרן הוועידה

הרב 
שמואל כ"ץ,
 מזכיר בי"ד 
אמסטרדם, 
חבר הוועדה 

המתמדת

הרב שמעון הר 
שלום, מוסמך 
לבירורי יהדות 

מטעם בתי 
הדין הרבניים 

בישראל

 מעביר
סדנא

שעה 15:45

 יום שלישי  31.05
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Garmisch Partenkirchen Barcelona Munchen אולם

פיתוח קהילתי משפחה וחינוך
 זיהוי וטיפול

בהתמכרויות
רפואה והלכה

 נושא
סדנא

 Kiruv is dead-"
 Connection is

!"alive
צעדים פרקטיים 

לשינוי מהותי 
מ״קירוב״ 
ל״חיבור״ -
הצלחה 

בבניית קהילות 
וארגונים

משפחה רב גונית - 
כיצד מנהלים 

פער דתי?

האם יש לסובבים 
יכולת למנוע, 

לעצור או להקל....

קדימויות בטיפול רפואי 
במצבי חירום ובמגפות

הרב נפתלי 
שיף, ראש 

ומייסד "נצח" 
ו"אש התורה - 

בריטניה"

הרב עמרם ברעם 
והרבנית אביטל 

ברעם- "תקשורת 
זוגית, מאמינים 
ב-יחד" - ישראל

הרב יהודה ליף - 
"רטורנו"

פרופ' אברהם 
שטינברג, מנהל יחידת 
אתיקה, בית החולים 
שערי צדק - ירושלים

 מעביר
סדנא

Paulaner Atlanta Balsaal B אולם

הרב וקהילתו פיתוח קהילתי כשרות 

 נושא
סדנא

 "תכנית "סמיכת חבר
)SCP( - לשיעורי הלכה 
 מעמיקים לבעלי בתים

 - לימוד שירומם את בני
הקהילה

ABSORPTION OF  UKRAINE 
WAR REFUGEES IN OUR 
COMMUNITIES - ROLES 

, CHALLENGES AND 
OPPURTUNITIES

על משמר היין

 הרב אלידע גולדוויכט,
ירושלים

"DAVID GIDRON  DIRECTOR OF 
COMMUNITY RESILIENCE 

JDC EUROPE"

הרב אליעזר וולף 
אב"ד אמסטרדם

 מעביר
סדנא

שעה 17:15

 יום שלישי  31.05סדנאות

16:30-17:15 15:00-15:45 שעה

Sydney Sydney אולם

משפחה רב גונית - כיצד 
מנהלים פער דתי?

פוריות מודרנית נושא סדנא

הרב עמרם ברעם 
והרבנית אביטל ברעם- 

'תקשורת זוגית, 
מאמינים ב-יחד' - ישראל

פרופ' אברהם שטינברג, 
מנהל יחידת אתיקה, 

בית החולים שערי צדק - 
ירושלים

מעביר
סדנא

17:15-18:00 11:15-12:00 שעה

Sydney Sydney אולם

"חוכמת נשים בנתה ביתה" 
איך לבנות סביבה 

חינוכית ותורנית

Hospital)ity( in nature 
– with a 5 star kosher 

service 
נושא סדנא

הרב ראובן לויכטר, ראש מכון 
מי דעת - ירושלים

David-Ruben Thies 
)Managing Director(; 
Univ.-Prof. Dr. Georg 

Matziolis )Medical 
Director(

מעביר
סדנא

תכניות לנשים

30
.0

5 
י  

שנ
ם 

יו
31

.0
5 

י  
ש

לי
ש

ם 
יו

Partenkirchen אולם 

18:30-19:15 12:00-12:45 10:30-11:15 9:30-10:15 שעה

הרבנית 
לורה פלטניק 

גב' פייני 
גולדשמידט 

הרבנית דבורה 
געללעי 

הרבנית אסתר 
פרבשטיין

מעביר
סדנא

Chazzak Nashim: 
Greeting 

Mashiach in our 
lifetime

אלימות 
במשפחה - 
למנוע שעה 
אחת קודם

התמודדות 
עם בעיות 
במערכת 
הזוגית 

כאב וכוח - 
האשה היהודיה 

בשואה

 מעביר
סדנא

31
.0

5 
י  

ש
לי

ש
ם 

יו
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Drawing on the holiness inherent in their work, Lavi’s 

master craftsmen are ירא שמים who reflect on the values and 

passions resonant with  sanctified splendor of a מקדש מעט.

 

Skilled in masterful wood carvings, stained glass art, 

and detailed metalwork; Lavi Shul Furniture is a triumph 

of tradition and craftsmanship around the world.

BEGIN YOUR PROJECT

R’ Yitzchok Worch: 347.469.6665
lavi-furniture.com

שומרי תורה ומצוות 60 years
experience

SHUL FURNITURE

Chicago, IL
KEHILAT CHOVEVIM

Los Angeles, CA
HANCOCK PARK

Geneva, Switzerland
BAIS  CHABAD

Paris, France
CHAI  TA IB  SHUL

Moscow, Russia
JUKOVKA SHUL

Toronto, Canada
TORAS EMES R IZH IN  SADIGURA YATED HATSHUVA

Bnei Brak Tzefas

Antwerp
KEHAL YETEV LEV D'SASTMAR

Brooklyn, NY
BOYAN SHUL

London
BIALA

Yerushalyim
BELZ SHUL

Ottawa, Canada
TORAH CENTER

BeitarYerushalayim
WALDORF ASTORIA SLUNAM

Manchester
BELZ
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ע''פ  ורש''י  ההר"  נגד  ישראל  שם  "ויחן  התורה  מספרת  סיני  הר  מעמד  ערב 
המכילתא מסביר מדוע נכתב פסוק זה בלשון יחיד, משום שהיו שם כל ישראל 

"כאיש אחד בלב אחד".

העתודה  תוכנית  בוגרי  ההגבלה,  ימי  שלושת  ולרגל  הל''ב  הועידה  סיום  עם 
את  מזמינים  עמ''י  ומנהלת  אירופה  רבני  ועידת  בשם  אירופה  של  הרבנית 

הרבנים וקהילותיהם לאירוע שכולו תורה.

ועידת רבני אירופה בה חברים מאות רבנים מכל רחבי אירופה, פועלת כל העת 
לטובת צרכיהם הרוחניים והגשמיים של הקהילות היהודיות באירופה. בכנסים 
תורה  מתן  חג  לקראת  ובתמיכה.  בעצה  ובתקשורת,  בדיפלומטיה  ובועידות, 
הבעל''ט, אנו שמחים לבשר על מחשבה המצטרפת למעשה של רבנים צעירים, 
בוגרי תוכנית העתודה הרבנית של הועידה, לקיים ערב לימוד לכל יהודי אירופה.

בשיתוף פעולה ראשון עם מנהלת עמ''י - המנהלת הלאומית לקשרי ישראל 
והתפוצות במשרד התפוצות - נקיים ערב לימוד גדול ובו כ-30 שיעורים בשפות 

שונות ובנושאים שונים המיועדים לכלל הציבור.

מבקשים  אנחנו  הועידה  רבני  בין  השוררים  והקרבה  האחדות  תחושת  את 
להעביר הלאה אל חברי קהילותינו והיהודים הסובבים אותנו. כמו הכנה לליל 
שבועות אנחנו ניפגש עם כל עם ישראל, כל אחד בשפתו ובלשונו, על המסך 

בביתו, עם שיעורים מפי רבני הועידה בהלכה ואגדה, מחשבה ומוסר.

את  קהילותינו  לבני  להכיר  הרבנים  בשבילנו  הזדמנות  הוא  זה  לימוד  ערב 
יהפוך  זה  אירוע  אי''ה  היבשת.  קצווי  משאר  חברינו  ואת  הועידה  פעילות 
לכל  גם את הרב למסור שיעור הפתוח  נזמין  ובשנה הבאה  הועידה  למסורת 
יהודי אירופה וארה''ק. אנחנו מזמינים את כל רבני הקהילות לפרסם ולהזמין 
את בני קהילתם וכל מכריהם בכל מקום שהם להצטרף ללימוד המשותף, אשר 

ובצד השני   rabbiscer.org יתקיים בזום באתר הועידה. פרטים נוספים באתר 
של דף זה.

שנזכה, על ידי הלימוד המשותף להגיע לחג מתן
תורתנו כאיש אחד בלב אחד, בקדושה ובשמחה

כאיש אחד בלב אחד
- ערב לימוד משותף ליהודי אירופה
יום חמישי ג' סיוון התשפ''ב 2.6.22

ך
רי

ד
שו

ל 

מייק
הרב 

 C
ET

ון 
שע

Rabbi Michael Schudrich
Chief rabbi of Poland

16th Century Anusim 
(Morannos):

Are they still Jewish - 
Rabbinic Responses (EN)

ט
מנ

רג
תו

ל 

הרב דניא

Rabbi Daniel Torgmant
Rabbi of Edmond J. Safra 

Synagogue, Monaco 
Comment parvenir à se 

connecter davantage à la 
Tora à l'ère 

post-moderne? (FR)

שי
בו

רי
 ק

הו
הרב אלי

Раввин Элияу Кривошей
Ешива ‘Торат Хаим’  

Москва
"Подготовка к Дню 

дарования Торы" (RU)

ף
ל

וו
ר 

עז

הרב אלי

אב בי''ד אמסטרדם
 עולם הגבינות של הולנד

 מנקודת המבט של הכשרות
(עב)

17:00-17:30

ט
ד

מי
ש

ד
ול

ה ג
הרבנית דר

 C
ET

ון 
שע

Rebbetzin Dara 
Goldschmidt

Moscow Jewish community 
Megillat Rut (EN)

אי
ב

 ג
קב

הרב יע

Rav Yaakov Gabay
Synagogue Hekhal 
Haness, Genève

La Torah d'Avraham ben 
Avraham, le Ger Tzedek 

de Vilna (FR)

סון
ק

יז
אי

ל 
א

דני
שון 

הרב שמ

Раввин Шимшон Даниэль 
Изаксон

Еврейская Община 
Молдовы

Тора: Разум vs Мистика 
(RU)

ל
יי

וו
ם 

רה
הרב אב

 רב הראשי של קהילת
 שטראסבורק והגלילות

 כפיית ההר כחלק משמעותי
של קבלת התורה (עב)

ה
ל
א

 ב
 ז'ולט

הרב

Rabbiner Szolt Balla
IRG Leipzig, Germany

Mosche und die Engel 
(DE)

17:45-18:15

מן
ד

פל
ן 
לי

ת ג‘ק
הרבני

 C
ET

ון 
שע

 Rebbetzen Jacqueline 
Feldman

Rebbetzen of Bushey 
United Synagogue

Idol worship in 2022? 
(EN)

ה
כ

ל
מ

ל 
תניא

הרב ע

Rav Otniel Melka 
Communauté Yaguel 

Yaacov, Paris sud
L'influence de 
chavouot (FR)

אק
לי

י-
ק

ס
וב

טנ

קו
הרב שמעון 

Раввин Шимон Кутновски-Лиак
“Jewrmala" Еврейская община 

Юрмалы
Рай и Ад "глазами” иудаизма 
- О Песахе, Омере и Шавуот 
с точки зрения каббалы (RU)

וי
 נ

זר
יע

אל
הרב 

 מנהל כספים ופיתוח
 במנהלת עמ"י - המנהלת
 הלאומית לקשרי ישראל

והתפוצות
שבירת הלוחות (עב)

זי
כנ

ש
א

ל 

דניא
הרב 

Rabino Daniel 
Askenazi

Comunidad Israelita 
de Barcelona

Recibiendo la Torá 
hoy (ES)

18:30-19:00

ר
יל

מ
ם 

ב נוע
הר

 C
ET

ון 
שע

Rabbi Noam Miller
Morasha Germany

The Hidden Dimensions 
of the Ten 

Commandments (EN)

ץ
בי

ל
כי

ד
ור

הרב שמואל מ

Rav Shmouel 
Mortchelewicz

Rav de la communauté 
Adath Israël Paris

Kabalat Hatorah au 
féminin (FR)

מן
כר

 זי
רחל

Рахэль Зихерман 
Тора миЦион 

Москва
От поколения 

пустыни к 2022 
году (RU)

ון
מ

דר
ל 

תנא
הרב נ

צוזאמן ברלין
ICE - Israeli Community 

Europe e.V
 כי קרוב אליך הדבר

מאוד!! (עב)

ב
קו

סי
נו

ר 
דו

ביג
הרב א

 רב העיר וורונז׳
והמחוז, רוסיה

 מקומו של הגורל
בחיינו (עב)

19:15-19:45

ון
טר

צי
ם 

ינוע
הרב אב

 C
ET

ון 
שע

Rabbi Avinoam Czitron
Childwall Shul, Liverpool

Women and Torah 
learning (EN)

רי
זי

ר 
אי

ב י
הר

Rav Yaïr Ziri
Ohr Torah, Toulouse

Les relations humaines 
comme préalables à 
l'acceptation de la 

Torah" (FR)

מן
כר

זי
ם 

חו
הרב נ

Рав Нахум Зихерман
община Московской 
хоральной синагоги
Может ли сглаз 

навредить 
по-настоящему? (RU)

ל
א

די
ש

ה 
תהיל

 שליחת הוראה ההסתדרות
הציונית העולמית, ברלין

 מתנות עניים וחסד במגילת
רות (עב)

פל
א

חי 
בי

הרב א

Rabbiner Avichai Apel
Rabbiner der Jüdischen 
Gemeinde Frankfurt am 

main
Giur- warum manche 

Giurim nicht anerkannt 
sind? (DE)

20:00-20:30

ק
סו

 ב
וד

הרב ד

 C
ET

ון 
שע

Rabbi David Basok
Jewish community of 

Estonia 
Why Jewish holidays 
have so many names 

(EN)

ם
עי

 נ
רון

הרב דו

Rav Doron Naïm
Rabbin de Toulouse
Chavouot l’amour 

inconditionnel (FR)

ר
זנ

בר
ל 

דניא
הרב 

Раввин Даниель Берзанер
Бейс Исроель, Минск

Моше получил Тору на 
Синае. О пророчестве и 

особенностях 
пророчества Моше 

рабейну. (RU)

ל
ב

 ל
שה

הרב מ

ישיבת 'תורת חיים' 
מוסקבה, מנהל רבני 

CER
 מתן תורה

באקטואליה (עב)

וי
ם נ

רות

 LILMOD רכזת תכנית
בגרמנית

"עד דרוש אחיך אותו"- על 
צמיחה אישית מתוך 

הסביבה שלך (עב)

20:30-21:00

אחרעבריתרוסיתצרפתיתאנגלית
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11:45
Leave hotel to Dachau 

Concentration
 Camp Memorial Site

Meeting point: 
Hotel Lobby

12:45-13:30

Memorial Service with 
Rabbi Shmuel Aharon Brodman, 

Chief Rabbi of Munich

In the presence of:
Dr. Gabrielle Hammerman, 

Site Director of Dachau 
concentration camp 

 Dr. Charlotte Knobloch, 
Holocaust survivor & President of 

the Israelite Religious Community of 
Munich and Upper Bavaria

Mr Joachim Hermann, 
Minister of the Interior 
of the state of Bavaria

13:30-14:30
Guided tour at the Memorial Site

Mincha

14:30 צאתכם לשלום!
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07:15

Leave hotel to Ohel Jakob 
Synagogue and Jewish 

Community Centre in Munich, 
Sankt-Jakobs-Platz 80331 ,18

07:45-08:30 Shacharit

Ohel Jakob 
synagogue, 

Munich 
Community 

Centre, Sankt-
Jakobs-Platz 18, 

80331

Group Photo

08:30-09:15

Breakfast

Taking a peek at the work and 
undertakings of the Department for 
Training Rabbis in conjunction with 

Machon Limudei Da’at

Rabbi Aharon Shmuel Baskin, 
Secretary of the Conference of 

European Rabbis

Rabbi Uri Meir Grilius, 
Machon Limudei Da’at

Munich Jewish 
Community 

Centre, Burda 
Hall

Wednesday,  June 1st 2022

 Time Event Venue

09:15-09:25

Farewell:
Dr. Charlotte Knobloch, 
President of the Israelite 

Religious Community 
of Munich and Upper Bavaria

Munich Jewish 
Community 

Centre, 
Burda Hall

09:25-10:20

Closing Session

Panel with the Heads
 of the Conference

Chairman: Rabbi Reouven Ohana, 
Chief Rabbi of Marseille & Member 

of the Standing Committee

Q&A Session with the members 
of the European Beth Din and 

Dayan Bezalel Waxelstein, 
Head of Chernobyl Yeshivah & 
Dayan at Beth Hadin Hayashar 

Vehatov in Yerushalayim 
 

Audience is welcome to present 
questions

Results of Standing 
Committee Election

Rabbi Aharon Shmuel Baskin, 
CER Secretary

Munich Jewish 
Community 

Centre, 
Burda Hall

10:30
Leave Munich Jewish Community 

Centre and head back to hotel

11:00-11:45 Checkout

›
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A NEW AMANO GROUP HOTEL WITH 141 ROOMS, A RESTAURANT, TWO BARS 
& A ROOFTOP TERRACE IN COVENT GARDEN, LONDON. NOW OPEN!

@AMANOCOVENTGARDEN
WWW.AMANOGROUP.COM

The best view over 
London City 

ישיבת ארחות תורה –בני ברק.  בית כנסת הבעש”ט – בית שמש. בית הכנסת המרכזי - סנסנה ישיבת הסדר - כרם ביבנה בית 
כנסת נוה רבין –אור יהודה  בית כנסת לכלל ישראל –רמת אביב  בית כנסת שבט הלוי –בית שמש. בית מלון ציפורי בכינרת – טבריה. 
ישיבת ברכת משה –מעלה אדומים. בית כנסת לכו נרננה - גבעת שמואל. בית כנסת בית משה –ביתר עילית. בית כנסת המרכזי 

־מורדות בית וגן –ירושלים. ישיבת תורה בתפארתה – אלעד. בית כנסת עתירת יצחק, צהלה–תל-אביב. קבר יהודה בן יעקב – המקו
מות הקדושים. ישיבת מעלות יעקב – מעלות בית כנסת הגדול, יוצאי חברון –בני ברק. בית כנסת היכל הבנים –כפר שמריהו. קבר 
יהודה בן יעקב – יהוד. בית מלון ציפורי בכפר – חפץ חיים. בית מדרש מכון לב - ירושלים בית כנסת אברהם יגל –גבעת שמואל. 
בית כנסת בית מאיר –ביתר עילית. בית כנסת משכן שילה –בית שמש. בית כנסת הכיפה –באר שבע. ישיבת הכתל - ירושלים 
בית כנסת אש קודש –בית שמש. ישיבת הסדר - שעלבים בית כנסת נוה אשר –בית שמש. בית כנסת משכן יצחק –פסגת זאב.
Yeshivat “Orhot torah” founded by rav steinman zt”l  Shul inspired by “Ba’al shem tov’s” shul, Beit-
shemesh  "Central shul", Sansana  Yeshivat "Kerem beyavne"  "Neve rabin" shul, Or-yehuda  "Klal 
yisrael" shul, Tel-aviv  "Shevet Ha'levy" shul, Beit-shemesh  "Zipory bakineret" hotel, Tverya  Yeshivat 
"Birkat moshe", Ma'ale edomym  "Lechu neran'na" shul, Givat Shmuel  "Beyt moshe" shul, Beytar 
illit  "Mordot bayit vagan" shul, Jerusalem Yeshivat "Tora betifarta", Elad  "Atirat yizhak" shul, Tel 
aviv  "Yehuda (sun of Ya'akov) ziyun", Yahud  Yeshivat "Ma'a lot"  "Central shul", Bney brak  "Heychal 
habanim" shul, Kfar shmaryahu  "Zipory bakfar" hotel, Kibuz Hafez hayim  "Machon lev" institute, 
Jerusalem  "Avraham yagel" shul, Givat Shmuel  "Beyt me'ir" shul, Beytar illit "Mishkan shilo" shul, 
Beit-shemesh  "Hakipa" shul, Be'er sheva  Yeshivat "Hakotel", old city, Jerusalem  "Esh kodesh" shul, 
Beit-shemesh  Yeshivat "Sha'alvim"  "Neve asher" shul, Beit-shemesh  "Mishkan yizhak" shul, jerusalem
ישיבת ארחות תורה –בני ברק.  בית כנסת הבעש”ט – בית שמש. בית הכנסת המרכזי - סנסנה ישיבת הסדר - כרם ביבנה בית 
כנסת נוה רבין –אור יהודה  בית כנסת לכלל ישראל –רמת אביב  בית כנסת שבט הלוי –בית שמש. בית מלון ציפורי בכינרת – טבריה. 
ישיבת ברכת משה –מעלה אדומים. בית כנסת לכו נרננה - גבעת שמואל. בית כנסת בית משה –ביתר עילית. בית כנסת המרכזי 

־מורדות בית וגן –ירושלים. ישיבת תורה בתפארתה – אלעד. בית כנסת עתירת יצחק, צהלה–תל-אביב. קבר יהודה בן יעקב – המקו
מות הקדושים. ישיבת מעלות יעקב – מעלות בית כנסת הגדול, יוצאי חברון –בני ברק. בית כנסת היכל הבנים –כפר שמריהו. קבר 
יהודה בן יעקב – יהוד. בית מלון ציפורי בכפר – חפץ חיים. בית מדרש מכון לב - ירושלים בית כנסת אברהם יגל –גבעת שמואל. 
בית כנסת בית מאיר –ביתר עילית. בית כנסת משכן שילה –בית שמש. בית כנסת הכיפה –באר שבע. ישיבת הכתל - ירושלים 
בית כנסת אש קודש –בית שמש. ישיבת הסדר - שעלבים בית כנסת נוה אשר –בית שמש. בית כנסת משכן יצחק –פסגת זאב.
Yeshivat “Orhot torah” founded by rav steinman zt”l  Shul inspired by “Ba’al shem tov’s” shul, Beit-
shemesh  "Central shul", Sansana  Yeshivat "Kerem beyavne"  "Neve rabin" shul, Or-yehuda  "Klal 
yisrael" shul, Tel-aviv  "Shevet Ha'levy" shul, Beit-shemesh  "Zipory bakineret" hotel, Tverya  Yeshivat 
"Birkat moshe", Ma'ale edomym  "Lechu neran'na" shul, Givat Shmuel  "Beyt moshe" shul, Beytar 
illit  "Mordot bayit vagan" shul, Jerusalem Yeshivat "Tora betifarta", Elad  "Atirat yizhak" shul, Tel 
aviv  "Yehuda (sun of Ya'akov) ziyun", Yahud  Yeshivat "Ma'a lot"  "Central shul", Bney brak  "Heychal 
habanim" shul, Kfar shmaryahu  "Zipory bakfar" hotel, Kibuz Hafez hayim  "Machon lev" institute, 
Jerusalem  "Avraham yagel" shul, Givat Shmuel  "Beyt me'ir" shul, Beytar illit "Mishkan shilo" shul, 
Beit-shemesh  "Hakipa" shul, Be'er sheva  Yeshivat "Hakotel", old city, Jerusalem  "Esh kodesh" shul, 
Beit-shemesh  Yeshivat "Sha'alvim"  "Neve asher" shul, Beit-shemesh  "Mishkan yizhak" shul, jerusalem
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ישיבת ברכת משה –מעלה אדומים. בית כנסת לכו נרננה - גבעת שמואל. בית כנסת בית משה –ביתר עילית. בית כנסת המרכזי 

־מורדות בית וגן –ירושלים. ישיבת תורה בתפארתה – אלעד. בית כנסת עתירת יצחק, צהלה–תל-אביב. קבר יהודה בן יעקב – המקו
מות הקדושים. ישיבת מעלות יעקב – מעלות בית כנסת הגדול, יוצאי חברון –בני ברק. בית כנסת היכל הבנים –כפר שמריהו. קבר 
יהודה בן יעקב – יהוד. בית מלון ציפורי בכפר – חפץ חיים. בית מדרש מכון לב - ירושלים בית כנסת אברהם יגל –גבעת שמואל. 
בית כנסת בית מאיר –ביתר עילית. בית כנסת משכן שילה –בית שמש. בית כנסת הכיפה –באר שבע. ישיבת הכתל - ירושלים 
בית כנסת אש קודש –בית שמש. ישיבת הסדר - שעלבים בית כנסת נוה אשר –בית שמש. בית כנסת משכן יצחק –פסגת זאב.
Yeshivat “Orhot torah” founded by rav steinman zt”l  Shul inspired by “Ba’al shem tov’s” shul, Beit-
shemesh  "Central shul", Sansana  Yeshivat "Kerem beyavne"  "Neve rabin" shul, Or-yehuda  "Klal 
yisrael" shul, Tel-aviv  "Shevet Ha'levy" shul, Beit-shemesh  "Zipory bakineret" hotel, Tverya  Yeshivat 
"Birkat moshe", Ma'ale edomym  "Lechu neran'na" shul, Givat Shmuel  "Beyt moshe" shul, Beytar 
illit  "Mordot bayit vagan" shul, Jerusalem Yeshivat "Tora betifarta", Elad  "Atirat yizhak" shul, Tel 
aviv  "Yehuda (sun of Ya'akov) ziyun", Yahud  Yeshivat "Ma'a lot"  "Central shul", Bney brak  "Heychal 
habanim" shul, Kfar shmaryahu  "Zipory bakfar" hotel, Kibuz Hafez hayim  "Machon lev" institute, 
Jerusalem  "Avraham yagel" shul, Givat Shmuel  "Beyt me'ir" shul, Beytar illit "Mishkan shilo" shul, 
Beit-shemesh  "Hakipa" shul, Be'er sheva  Yeshivat "Hakotel", old city, Jerusalem  "Esh kodesh" shul, 
Beit-shemesh  Yeshivat "Sha'alvim"  "Neve asher" shul, Beit-shemesh  "Mishkan yizhak" shul, jerusalem
ישיבת ארחות תורה –בני ברק.  בית כנסת הבעש”ט – בית שמש. בית הכנסת המרכזי - סנסנה ישיבת הסדר - כרם ביבנה בית 
כנסת נוה רבין –אור יהודה  בית כנסת לכלל ישראל –רמת אביב  בית כנסת שבט הלוי –בית שמש. בית מלון ציפורי בכינרת – טבריה. 
ישיבת ברכת משה –מעלה אדומים. בית כנסת לכו נרננה - גבעת שמואל. בית כנסת בית משה –ביתר עילית. בית כנסת המרכזי 

־מורדות בית וגן –ירושלים. ישיבת תורה בתפארתה – אלעד. בית כנסת עתירת יצחק, צהלה–תל-אביב. קבר יהודה בן יעקב – המקו
מות הקדושים. ישיבת מעלות יעקב – מעלות בית כנסת הגדול, יוצאי חברון –בני ברק. בית כנסת היכל הבנים –כפר שמריהו. קבר 
יהודה בן יעקב – יהוד. בית מלון ציפורי בכפר – חפץ חיים. בית מדרש מכון לב - ירושלים בית כנסת אברהם יגל –גבעת שמואל. 

אם אתם עומדים:
לשפץ את בית הכנסת  

לבנות מרכז קהילתי חדש  
מתכננים הקמת מקוה  

או חושבים על מלונית להכנסת אורחים   
אתם מוזמנים לפנות אלי ולהצטרף  

לעשרות קהילות בישראל, אירופה, ארה"ב 
ואוסטרליה אשר זכו לממש את החלום!!!

ן ו מתמחה בתכנ
, ת ס נ כ י  ת ב
ת  ו ב י ש י
ת ו ד ס ו מ ו
אישית בהתאמה 
. ה ל י ה ק ל  כ ל

א ל מ י  ו ו י ל
ט ק י י ו ר פ ל  כ ל
ההקצאה משלב 
ועד לחנוכת הבית!

0 3 - 6 2 4 1 8 2 8  : ל ט
0 5 0 - 5 5 4 9 9 3 9  : ד י י נ
גן רמת   138 ז׳בוטינסקי  רח׳ 
www.r ik ig ruzman.co. i l 
rikigruzman@gmail.com

ריקי גרוזמן
אדריכלות ועיצוב פנים

Tel. +972-3-6241828
Mobile: +972-50-5549939
138 Zabotinsky Rd.,
Ramat  Gan ISRAEL

Architecture and Interior Design
RIKI GRUZMAN

If you wish to -
* Renovate your synagogue
* Build a new community center
* Planning to establish a mikveh
* Or thinking of a hospitality motel
Feel free to contact me and join dozens of 
communities In Israel, Europe, the USA
and Australia Who were privileged to
realize the dream!!!

S p e c i a l i z i n g 
in planning of 
shuls, mikvehs, 
yeshivas, hotels, 
c o m m u n i t y
c e n t e r s  a n d 
r e s t a u r a n t s .
C u s t o m i z e d 
individually for
each community.

With personal 
a c c o m p a n i m e n t 
throughout the 
project,  from the 
first concept until 
the grand opening.
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Rabbi Aharon Shmuel Baskin, 
Secretary of the Conference of 

European Rabbis
_________________

Chief Rabbi 
Pinchas Goldschmidt, 

President of the Conference of 
European Rabbis

Tribute Evening to the Rabbis In 
the Frontline:

Rabbi Michael Schudrich, 
Chief Rabbi of Poland

Rabbi Shlomo Bakst, 
Chief Rabbi of Odessa

Rabbi Refael Kruskal, 
CEO of Tikva Institutions in Odessa

Rabbi Pinchas Zaltzman, 
Rabbi of the Charedim Community 

in Moldova
_________________

Certificate of Recognition 
Ceremony

By Rabbi Moshe Lebel, 
CER Rabbinical Director and Rosh 

Yeshiva Torat Chaim in Moscow

For:
Rabbi Avraham Goldman, 

in honour of his 50th jubilee in the 
Conference of European Rabbis

Rabbi Yisrael Freedman, 
for his contribution  to the 

CER Standing Committee as a 
representative of Gedolei Yisrael

Rabbi Yehiel Wasserman, 
for his service as the Head of the 

Centre for Religious Affairs
 in the Diaspora

Mr Alex Shapero, 
MyZuzah Programme Director

Presentation of the CER 
organisational structure and the 

people behind the scenes:

Mr Gady Gronich, 
Chief of Staff of the President & 

Executive Director 
of the CER Foundation

Captivating musical performance 
by Shloime Gertner & 

Hamenagnim Orchestra
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18:30-19:15

Halacha & Musar - 
Insights and Inspiration

Seventh Session

Chairman: Rabbi Naftali Schiff, 
Founder and Director of Jewish 

Futures, UK, Member of the 
Standing Committee

_________________
The Uniqueness of Klal Yisrael in 

Times of Adversity

Rabbi Reuven Leuchter, 
Founder of Mei Hada’as Beis 

Hamussar in Yerushalayim

München Hall 
(Hotel)

18:30-19:15

Eighth Session

Chairman: Rabbi Izhak Dayan, 
Chief Rabbi of Geneva & Standing 

Committee Vice President
_________________

Jewish Status Determinations 
before Marriage (Birur Yahadut)

Dayan Yehoram Ulman, 
Head of Sydney Beth Din, Australia

Sydney Hall 
(Hotel)

19:15 Mincha
München Hall 

(Hotel)

19:30-23:00

Festive Dinner 
for the CER  Family

Keynote Speech: 
Chief Rabbi Pinchas 

Goldschmidt, 
President of the Conference of 

European Rabbis

Guest of Honour:
Rabbi Ya’akov Asher, 

Deputy Speaker of the Knesset, 
Yahadut HaTorah

Award Ceremony
Presentation of the Rabbi Elio 

Toaff award for Rabbinical 
leadership

Introductory Speech: 
Representative

of the CER Board of Trustees
_________________

Presentation of the CER-
Matanel Award for Best Practice 
& Community Development for 
the Young Rabbis Programme

Greetings:
A Member of the Council of Advisers 

of the Matanel Foundation 

Mr Gady Gronich, 
Chief of Staff of the President & 

Executive Director 
of the CER Foundation

>>>

Ballsaal - Main 
Hall (Hotel)
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14:15-15:00

Get-together: Graduates of the CER 
Leadership Training Programme 

& the Rabbinical team of the 
Programme Bet Va’ad le’Chachamim

Chairman: Rabbi Aryeh Strauss
Director of the Programme Bet 

Va’ad le’Chachamim

Garmisch Hall 
(Hotel)

14:15-15:00

Work Session - Founding 
Community Kollels in Europe by the 

Conference of European Rabbis
By invitation only

Montreal Hall 
(Hotel)

15:00-15:45

Fifth Session

Chairman: Rabbi Arie Folger, 
Vienna Austria

Member of the Standing Committee

Introduction: 
Dr. Ludwig Spaenle, 

antisemitism Commissioner of the 
Bavarian State Government

The Best and the Worst of 
Times - 1700 Years of Jewish 

Life in Germany

Prof. Michael Brenner, 
Professor of Jewish History and 

Culture at the Ludwig-Maximilians 
University of Munic

Ballsaal - Main 
Hall (Hotel)

15:45-16:30
Workshops -

 see table on pages 36-41

16:30-17:15

Sixth Session

Chairman: 
Rabbi Shlomo Noach Mandel, 

Head of the Shema Yisrael Canadian 
Foundation,  CER Representative in 
Canada & Member of the Standing 

Committee
_________________

The importance of Scientific 
Knowledge and the Role of a 

Physician in Jewish Law

Shiur by Dayan Osher Weiss, 
Av Beth Din Darchei Hora’ah

Q&A Session: Audience is welcome 
to present questions

Ballsaal - Main 
Hall (Hotel)

17:15-18:00
Workshops -

 see table on pages 36-41

17:15-18:30
Meeting: Department of 

International Associate Members
By invitation only

Calgary Hall 
(Hotel)

18:00-18:30 Coffee Break & Networking Hotel Lobby
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11:15-12:00

Fourth Session

Chairman: Rabbi Shlomo Bakst, 
Chief Rabbi of Odessa & Standing 

Committee Vice President
_________________

Coping in Times of Crisis

Rabbi Yaakov Shapira, 
Rosh Yeshivat Mercaz HaRav, 

Yerushalayim & Member of the Chief 
Rabbinate Council

Ballsaal - Main 
Hall (Hotel)

12:00-12:45
Workshops -

 see table on pages 36-41

13:00-14:15

Lunch

Emergency meeting regarding 
Shechita in Europe

Chairman: Rabbi Avraham Guigui,  
Brussels Chief Rabbi & Member of 

the Standing Committee
_________________

Mr Shimon Cohen, 
Senior advisor to the CER and 

Campaign Director of Shechita UK

Mr  Gady Gronich, 
Chief of Staff of the President 

& Executive Director of the CER 
Foundation

Paulaner’s 
Wirtshaus 

Restaurant 
(Hotel)

13:00-14:15
Military Rabbis of Europe & Israel - 

Joint Lunch
Rom Hall 
(Hotel)

13:00-14:30

Lunch & Special Programme 
for Rebbetzins

Chairperson: 
Rebbetzin Dara Goldschmidt, 

Headteacher of Moscow’s Etz 
Chaim School

_________________

The 2020 Vision - Growth & 
Development in Challenging 

Times

Mrs Lori Palatnik, 
Founding Director of Momentum

Greenhouse 
Restaurant 

(Lobby floor)

14:30-15:30

Excursion to the Munich Memorial 
in honour of the slain 11 Israeli 

Athletes

Memorial service with 
Rabbi Michael Jedwabny 

of Aachen, Germany

By invitation only

Meeting point: 
Hotel Entrance

14:30-17:30
Tour around the city of Munich - for 

Ladies and Media Guests
Meeting point: 
Hotel Entrance

14:15-15:00
Workshops -

 see table on pages 36-41
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Elections for the Standing 
Committee

CER Secretary & Legal Advisor

07:00-08:15 Shacharit München Hall 
(Hotel)

08:15-09:30 Breakfast

Paulaner’s 
Wirtshaus 
Restaurant 

(Hotel)

08:15-09:30

Breakfast & Work Session - 
European Beth Din

Exclusively for European Beth Din 
Members

Calgary Hall 
(Hotel)

09:30-18:00
CER Recording Studio

By invitation only
Sapporo Hall 

(Hotel)

09:30-10:15

Second Session

Chairman: 
Rabbi Avichai Apel

Chief Rabbi of Frankfurt,
 CER Vice-President, 

Chairman of Germany’s Orthodox 
Rabbinical Board )ORD(

>>>

Ballsaal - Main 
Hall (Hotel)

Tuesday,  May 31st 2022

 Time Event Venue

Separating the Wheat from the 
Chaff in Post-Pandemic World

A Shiur by 
Rabbi Ephraim Mirvis, 

Chief Rabbi of the United 
Hebrew Congregations of the 

Commonwealth,
 CER Associate President

09:30-10:15

Work Session -  Establishing a 
Kashrut Supervision under the 

auspices of the CER
By invitation only

Chamonix Hall 
(Hotel)

10:15-10:30 Coffee Break
Foyer Ballsaal 

Hall (Hotel)

10:30-11:45
Work Session - 

Religious Freedom in Europe
By invitation only

Montreal Hall 
(Hotel)

10:30-11:15

Third Session

Chairman: 
Rabbi Eliezer Wolff

Head of Beth Din Amsterdam
Member of the Standing Committee

_________________

Examining the Principle of פיקוח 
in Light of the Pandemic  נפש

Rabbi Moshe 
Mordechai Farbstein

Rosh Yeshivat 
Chevron Knesset Yisrael

Co-President of the Hildesheimer 
Rabbinical Seminary in Berlin

Ballsaal - Main 
Hall (Hotel)
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With Lavi`s exceptional blend 
of skills and experience, 
they will provide you for no 
additional charge, a well-
thought-out plan taking into 
account all of the interior 
design elements and the 
unique needs of the Shul, like 
the amount of seat required 
in the room, the location 
and size of the various 
furniture items, as well as 
adaptive options for various 
configurations throughout 
the year, definitions regarding 
width of aisles, access for the 
disabled, emergency  exits 
and so on. 

Another important aspect 
of the Lavi process is to 
produce a harmonious and 
unified environment. Lavi 
manufactures all the furniture 
that belongs within the Shul- 
the seating systems, the 
Aron Kodesh and Bimah, the 
Mechitzas, wall libraries, side 
paneling and even the wall 
clocks. 

Artistic techniques may 
include wood carving, 
hammered brass, stained 
glass work, intricate laser 
cutting and more. The skill-set 
available at Lavi is truly unique 
and is one of the reasons why 
they have helped over 6100 
Jewish communities around 
the world.

Being involved in stimulating 
Jewish life for so many years 
has also given Lavi the drive 
to help communities adapt 
to changing times. In many 
places, the Shul is also the 
social hall. Here flexibility is 
the order of the day. 

When the Bimah is constructed 
on wheels and has a split 
design, it can be easily moved 

out of the way. The Aron can 
have additional screening 
so that it takes a 'back seat' 
during other events. Part of 
the seating can be individual 
and stackable. Designed 
in the same way as the 
permanent seating, it will 
have the same uniformity 
when placed together. Yet 
it can be easily removed on 
specially-built trolleys.

All these ideas - and more - are components in helping 
communities to achieve their vision. It is what drives Lavi 
forwards, The experience that we've gained over the years is 
unmatched. Over and over again, our customers tell us about 
the spiritual uplifting that takes place once we've finished 
our work. That's worth everything to us!
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שבתי בבית ה'
כל ימי חיי

For Lavi, getting involved with 
a Shul - whether a renovation 
or a completely new project - is 
a total community experience. 
Because we have years of 
expertise and understanding 
different community needs, 
we're able to create a landmark 
place that fills them with pride.

The attention to detail and 
the ability to grasp the wider 
picture makes Lavi stand 
out as the world's premier 
supplier of Shul interiors. This 
is what Lavi means by 'total 

involvement' in a project. They 
don't leave anything undone 
and plan things through to 
the end. 

Whether it’s the engineering 
of a perfectly designed Aron 
Hakodesh which is functional 
as well as beautiful or the 
seating systems that is 
customized for the specific 
use of space, whether its 
Learning or Davening or 
any other functions. Lavi 
engineer’s solutions for all 
your community needs.

The shul and Beis Midrash are a central part of our life. This 
approach guides Lavi Furniture Industries, which has spent 
over 61 years helping communities around the world to 
renew their Shuls. 

"
"
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20:00-23:00

Gala Dinner

Gala Dinner hosted by the 
Government of the Free State 

of Bavaria

Master of Ceremonies: Ali Aslan

Welcome remarks:
 Chief Rabbi Pinchas Goldschmidt, 

President of the Conference of 
European Rabbis

Welcome speech:
 Dr. Florian Herrmann, 

MP, Head of the Bavarian State 
Chancellery and Minister of State for 

Federal Affairs and Media
 

Keynote speech: 
Prof. Michael Piazolo, 
Bavarian State Minister 
for Culture & Education

 
Greetings: 

Mr Margaritis Schinas, 
Vice-President of the European 

Commission and Commissioner for 
Promoting our European Way of Life

 
Welcome remarks: 

Dr. Josef Schuster, 
President of the Central Council 

of Jews in Germany

Ballsaal - Main 
Hall (Hotel)

Greetings by the honourable 
Mr Isaac Herzog, 

Israeli President

First Ever CER Presidential 
Award Ceremony

Master of Ceremonies: Ali Aslan

Presentation of the CER 
Presidential award to 

Dr. Charlotte Knobloch, 
President of the Israelite Religious 

Community of Munich and 
Upper Bavaria

Introduction: Chief Rabbi Pinchas 
Goldschmidt, President of the CER

Laudatory speaker: 
Dr. Mathias Döpfner, CEO of 

media group Axel Springer SE and 
President of the Federation of German 

Newspaper Publishers

The award will be presented by
  Mr Anno August Jagdfeld, 

Member Board of Patrons, 
Conference of European Rabbis

Acceptance speech:
 Dr. Charlotte Knobloch

Arvit

Musical accompaniment
 by André Tsirlin



69 68

17:25-17:35 Coffee Break
Foyer Ballsaal 

Hall (Hotel)

17:35-18:25

Panel: 
Pandemics and War: When 
antisemitism turns to lethal 

violence - how to secure Jewish 
communities around the world?

Master of Ceremonies: Ali Aslan

Panel Members:

Mr Armin Laschet, MP, Former 
Minister-President and Member of

 the Committee on Foreign Affairs of 
the German Bundestag

Dr Felix Klein, Federal Government 
Commissioner for Jewish Life

 in Germany, and the Fight against 
antisemitism

Rabbi Andrew Baker, Director of 
International Jewish Affairs, American

 Jewish Committee, Personal 
Representative of the OSCE

Chairperson-in-Office on Combating 
antisemitism

Mr Peter Neumann, Professor of 
Security Studies at the Department of 
War Studies, King›s College; Director, 

Institute for Freedom of Faith and 
Security in Europe )IFFSE(

Ballsaal - Main 
Hall (Hotel)

18:25-18:45

Award Ceremony

Presentation of the Moshe Rosen 
Award 

 Presentation of the 
Rabbi Moshe Rosen award to 

Mrs Katharina von Schnurbein,  
European Commission Coordinator on 
combating antisemitism and fostering 

Jewish life

Laudatory speaker: 
Mr Wolfgang Sobotka, 

President of the National Council, 
Republic of Austria

The award will be presented by 
Rabbi Haïm Korsia, 

Chief Rabbi of France  & CER Vice 
President

Acceptance speech: 
Mrs Katharina von Schnurbein

Ballsaal - Main 
Hall (Hotel)

18:45-19:00 Mincha München Hall 
(Hotel)

19:00-20:00

Reception

Reception hosted by
Dr. Markus Söder, 

Minister-President of the Free 
State of Bavaria &

the Bavarian State Government

Ballsaal - Main 
Hall (Hotel)
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Welcome and opening shiur:
Rabbinic Community 

Leadership in the Diaspora in 
the Face of Current Challenges

Rabbi Yitzhak Yosef,
 the Rishon LeZion 

& Chief Rabbi of Israel 

Welcome and opening shiur:
Dealing with Communal Issues 

during Corona 
and its Ramifications

Rabbi David Lau, 
Chief Rabbi of Israel & President of the 

Beit Hadin Hagadol

Guest of Honour: 
Rabbi Aryeh Deri 

Chairman of Shas Party

Mara D’Atra:
 Rabbi Shmuel Aharon Brodman, 

Chief Rabbi of Munich

15:00-15:45
Workshops -

 see table on pages 36-41

15:00-15:45
Briefing for Media - English, German & 

French

Barcelona Hall 
(Hotel)

16:00-16:30

Master of ceremonies:  Mr Ali Aslan, 
International TV-Presenter

Opening address:
Chief Rabbi Pinchas Goldschmidt, 

President of the Conference of 
European Rabbis

Welcoming Remarks:  
Dr. Markus Söder, Minister-President 

of the Free State of Bavaria

Ballsaal - Main 
Hall (Hotel)

16:30-16:35

Combating Religious Discrimination

Mrs Nicola Beer, MEP, Vice President of 
the European Parliament, Special envoy 

on
combating religious discrimination, 

including antisemitism

Ballsaal - Main 
Hall (Hotel)

16:35-17:25

Panel: Is Religious Freedom in Europe 
on the brink?

Master of Ceremonies: Ali Aslan

Panel Members:

Prof. Thomas Schirrmacher - 
Secretary General of the World 

Evangelical Alliance

Mrs Katharina von Schnurbein - 
Coordinator on combating antisemitism 

and fostering Jewish life, European 
Commission

Mr Shimon Cohen - Senior Advisor 
to the CER and Campaign Director of 

Shechita UK

Mr Daniel Höltgen - Special 
Representative on antisemitic, anti-
Muslim and other forms of religious 

intolerance and hate crimes, Council of 
Europe

Mr Ahmed Ahmed Shaheed - Special 
Rapporteur on freedom of religion or 

belief, UN Human Rights Office )OHCHR(

Ballsaal - Main 
Hall (Hotel)
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12:30-13:30
Briefing for CER Media Team

 By invitation only

St. 
Mortiz 

Hall 
(Hotel)

13:00-13:30 Time for Networking Hotel 
Lobby

13:30-15:00

Opening  Session

Times of Upheaval

Chairman: Dayan Menachem Gelley, 
Chairman of CER Standing Committee and 

Head of the London Beth Din

A Prayer for Peace in the World:
Rabbi Aryeh Ralbag, Head of Beth Din 
of Agudas Harabbonim - the Union of 

Orthodox Rabbis of the USA and Canada 
& Head of the Beth-Din in Amsterdam for 

dealing with issues of freeing Agunot under 
the auspices of the CER

Greetings & blessings on behalf of Gedolei 
Yisrael delivered by:

Rabbi Moshe Lebel, CER Rabbinical 
Director

Rabbi Moshe Mordechai Farbstein, 
Rosh Yeshivat Knesset Yisrael Chevron 

& Co-President of the Hildesheimer 
Rabbinical Seminary in Berlin

>>>

Ballsaal 
- Main 

Hall 
(Hotel)

08:00 Shacharit München Hall 
(Hotel)

08:30-10:00 Breakfast

Paulaner’s 
Wirtshaus 
Restaurant 

(Hotel)

09:00-21:00 Registration Hotel Lobby

09:30-12:00

Welcome to All Rabbis
Special programme sponsored by 

the Minister of Education of Bavaria

Senior Rabbis responding to 
questions of the Military Academy 

& Police cadets and high school 
students

Participation by prior invitation only

Meeting at the 
Hotel Lobby

10:00-12:00 Standing Committee Meeting Sydney Hall 
(Hotel)

12:00-13:30 Lunch

Paulaner’s 
Wirtshaus 
Restaurant 

(Hotel)

12:00-12:45
Work Session & Lunch - the Support 

for Russian & Ukrainian Jewry
Calgary Hall 

(Hotel)

Monday,  May 30th 2022

 Time Event Venue
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Sunday, May 29th 2022

17:30-20:00 Standing Committee Meeting Sydney Hall 
(Hotel)

18:00-22:00
Meeting of the CER Leadership 
Training Programme Graduates

Barcelona Hall 
(Hotel)

18:00-20:00
Germany’s Orthodox Rabbinical 

Board )ORD( Meeting
Atlanta Hall 

(Hotel)

20:00-21:00 Dinner  Foyer
Sommerspiele

21:45 Arvit

 Time Event Venue

Die Zukunft hat längst 
begonnen.  
Das Klima wartet 
nicht auf uns.

Als Grundversorger wollen wir verantwortlich handeln –
für unsere Kunden und für unser Klima. 
Wir wissen, dass es an der Zeit ist zu handeln. Wir arbeiten
kontinuierlich an der Reduzierung unseres Energieverbrauchs und
unserer Emissionen und kommen so unserem ambitionierten
Ziel näher: als gesamtes Unternehmen im Jahr 2030 klimaneutral
zu sein. Daran wollen wir uns messen lassen.

Verbundenheit schafft Erfolg.

RZ01_BayWa_Adaption_Imageanzeige_Nachhaltigkeit_148x210.indd   1RZ01_BayWa_Adaption_Imageanzeige_Nachhaltigkeit_148x210.indd   1 12.05.22   11:0612.05.22   11:06
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32nd Convention Agenda
Compiled by the CER Executive Management Committee

Rabbi Moshe Lebel - Rosh Yeshivat Torat Chaim in Moscow
Rabbi Shlomo Bakst - Chief Rabbi of Odessa
Rabbi Avichai Apel - Chief Rabbi of  Frankfurt and Chairman of Germany’s 
Orthodox Rabbinical Board
Rabbi Avraham Weill - Chief Rabbi of Strasbourg and the Lower Rhine 
region
Rabbi Moishe Halpern - Rosh Beth Medrash for Rabbis in Berlin - 
Programme Director
Rabbi Mordechai Balla - Chief Rabbi of the German Army and Community 
Rabbi of Leipzig

Mr Gady Gronich - Chief of Staff of the President & Executive Director of 
the CER Foundation 
Rabbi Aharon Shmuel Baskin - Secretary of the Conference of European 
Rabbis
Ms Shorena Mikava - Legal Advisor to the Conference of European Rabbis
Mr Oliver Rolofs - Media & Political Advisor of the Conference of European 
Rabbis )CER(

Masters of Ceremonies:
R’ Kobi Arieli - Journalist and Senior Media Presenter - Hebrew
Mr Ali Aslan - Renowned TV Presenter & Event Moderator - English

Editing: R’ Moshe Fridman - Media Advisor and CER Spokesman
Graphic Design: Ms Yael Fridman 
Photography & Graphic Design: Mrs Michaela Weber
Photography: Mr Eli Itkin
Translation, Proofreading & Editing: Mrs Leora Menahem

CER Media Team Office 
St Mortiz

Invited Media Working Room 
Innsbruck

Wi-Fi
Name CER2022

Password Westin2022

General Information
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Vielen Dank 
Our Gratitude

התודה והברכה

 
ORTHODOXE RABBINERKONFERENZ 

– DAS RABBINAT DEUTSCHLAND 

 Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen:
Unsere Nachricht vom:

Name:
Telefon:
Telefax:
E-Mail:

Datum:

O RT H O D OX E
R A B B I N E R KO N F E R E N Z
DEUTSCHLAND

info@ordonline.de

Die Orthodoxe Rabbinerkonferenz, in Deutschland,
immer für Sie da.

K O S H E R
Z E R T I F I Z I E R T
O R T H O D O X E  R A B B I N E R K O N F E R E N Z
D E U T S C H L A N D

Z E N T R A L E R  B E I T  D I N
D E U T S C H L A N D S
O R T H O D O X E  R A B B I N E R K O N F E R E N Z
D E U T S C H L A N D

Matanel Foundation encourages and 
funds social entrepreneurship all over 
the world. It serves essentially as an 
incubator for new projects, working 

with them until they ultimately achieve 
full operation with the benefit of public 
support or with their own incomes. The 
foundation works with people of diverse 
backgrounds, academic, professional, 
activists and others, who represent a 
wide range of trends and positions.

Matanel Foundation is one of the main 
partners of CER in its various undertakings 

and agrees on the importance of rabbis 
in ensuring the future of Judaism and the 

well-being of communities both in the 
Diaspora and in Israel.
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Conference of European Rabbis Convention
Commemorating the 1700th Anniversary 

since Jewish Settlement in Germany

32nd Convention

The Westin Grand Munich Hotel    
 Arabellastrasse 6, Munich  81925 Germany  

כ”ט אייר - ב’ סיוון תשפ”ב

th st30  May-1  June 2022


