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 {21.2.52} תשע"ו יבת מועצת הרבנות הראשית לישראל ט"ז באדר א'מיש
 

 החלטות
 

 ההצעה להסדר התפילה ברחבת הכותל.שמעה את מועצת הרבנות הראשית לישראל  (5
עפ"י חוק שמירה על המקומות הקדושים בישראל, התקנות להתנהלות והתנהגות במקומות  

 קדושים ליהודים, חייבות להיעשות בעצה אחת ובהמלצת הרבנים הראשיים לישראל.
נדון במשך תקופה ארוכה, הדבר לא הגיע על כך שעד היום, למרות שהנושא וחה המועצה מ 

 לפתחה, וזאת בניגוד גמור להוראות החוק.
גופים הנקראים "ליברלים" כנגד עמדתה הבסיסית של מועצת הרבנות הראשית היא  

 םותוצאות מעשי .ו"מתקדמים" שחרטו על דגלם עקירת תורת ישראל ממהותה ויחודיותה
גופים קשורים עם הות שפשתה בקרב יהודי העולם מי שעוקב אחר ההתבולל .מדברות בעד עצמם

בעליל שאין להם כל קשר ליהדות  רואהעקירת כל דבר שבקדושה,  ,תערובתהנישואי אחרי , אלו
שהחזיקה את עם ישראל במשך כל שנות קיומו, והרי אין עם ישראל אומה  -השורשית, יהדות 

 תורה שבכתב ותורה שבע"פ. -אלא בתורותיה 
שבמשך שנים עקרו את ציון וירושלים מסידור תפילתם  מידריסת רגל במקום הקודש, ל ליתן 

בתורת ישראל ואינם  אינם רואים ייחודיות ומצהירים קבל עם ועדה שככל העמים ישראל,
, זה דבר מאמינים ביסודות האמונה היהודית שאחד מבסיסיה "זאת התורה לא תהא מוחלפת"

 .ארץ ישראל הלמקום המקדש נזדעזעעל הכנסת דברים זרים  חמור.
המציאות של מיליון יהודים ושאינם יהודים ברחבי העולם, המצביעים ברגליהם ומכבדים את  

קדושת המקום ואת חשיבותו לעם היהודי לאורך הדורות בצורת ההתנהלות הנוכחית, מלמדת 
ם, ואנו קוראים שאף אם ישנן קבוצות קטנות המנסות לפגוע במרקם העדין ובקדושה הקיימת ש

גם לממשלת ישראל לעמוד על המשמר ועל כבוד המקום. המועצה מציינת כי רב הכותל 
והמקומות הקדושים, הרב רבינוביץ יבצע את פעילותו אך ורק בהתאם להנחיות הרבנות 

 הראשית.
לגופו של עניין, לגבי המתווה המוצע, המועצה דורשת ממשלת ישראל להקפיא את החלטתה עד  

 תמלא את חובת ההתייעצות עם הרבנות הראשית בהתאם לחוק.אשר 
בביה"ד הגדול  מועצת הרבנות הראשית לישראל מאשרת הארכת תעודת כושר לכהן כדיין (2

 לדיינים כדלהלן:
 ( הרב מרדכי רלב"ג5 
 ( הרב יוסף יצחק רבינוביץ2 
 ( הרב אחיעזר עמראני3 

לדיינים חדשים עד לבחינת נושא התבחינים המועצה לא מאשרת קבלת כושר לכהן כדיין  

 שהומלצו על ידה.
רב העיר קרית גת, כאחראי על  -צת הרבנות הראשית לישראל ממנה את הרב משה הבלין מוע  (3

 נושא רשום הנישואין במועצה האזורית שפיר.
  כל הבחינות:הנ"ל שעברו את לרבנים  עיר כהן כרבכושר לתעודת מאשרים את מתן  (4

 הרב מנדל ליברמן אהרון בן נדיבההרב  
 הרב אבישי פרץ  הרב בן ציון קוק  
 הרב יניב גבאי הרב חזקיהו מלאכי  



 הרב שלמה דוקמן הרב דרור טויל 
 הרב יצחק מאיר יעבץ הרב אליהו אסוס 
 פיוהרב בניהו שנדר הרב יואב מתתיהו בר כוכבא 
 הרב מרדכי ברהום הרב עדי אזולאי 

לכהן כדיין אזורי לרבנים שסיימו את כל הבחינות מתן כושר  הראשית מאשרתמועצת הרבנות   (1
  כולל הבחינות בע"פ כדלהלן:

 הרב חיים בר ששת  הרב רמי רחמים פרשה 
 הרב אורן בר שלום   הרב יוסף עיני 

 מועצת הרבנות הראשית מאשרת את תוצאות הבחינות לדיינות: (2
 תשע"ה: אבחו"מ ג'  
 אברהם פורטל  דוד דיין ענניאל אהרון 
 שי ציון שאוליאן אלעד שלמה יוסף אברהם חיים 
 יהונתן יעקובוביץ עדיאל  אברהם בנימין גרינריס 
 שבח שולמן יצחק הכהן רבין בועז רוזנטל 
 יוסף אנטיזדה שלמה אמויאל עובדיה פרץ 
 אנסבכר ישראל רועי יפתח יהודה מנדלבאום 
 עומר יוסף מרדכי אריה חן אברהם משניות 
 אייל חבשוש עמנואל שרעבי איתמר לשם 
 משה מסרי ידידיה אברהם ריין שלמה בן רחמים 
 פרנק ראבית יצחק רם ישראל טרייסמן 
 שמואל בנימין ליזרוק שמואל יוסיפון מאיר זבולון 
 נן פרץוחישראל י חיים צבי הופמן יאיר הגר 
 משה לולקין דוד אוחיון דרור חיים אנגלמן 
 יאיר ביטון משה לניאדו דרעיאברהם  
 שמעון אלעזר מן ירון כהן פור ברגנפנחס ויס 
 יואל פטל גד יוסף אנסבכר יהודה סדן 
 משה כהן )בן ניסים( שמואל דומב אורן שוב 
 יעקב שחיבר יוסף כהניאן שאול דב גרינפלד 
 עמיצור אריאל דוד ביטון 
 תשע"ה: אבאבן העזר  
 אברהם דרשן אליעזרובנפתלי דוד  רפאל זמיר 
 שלמה ישי רבין רפאל אדלר ישראל מעטוף 
 שי ויסבורט אהרן בניסטי שי רפאל בן עמרם 
 יוסף רחבי הלל מנחם געז אסף אריאל )פחה( 
 צבי בוקשפן חיים יוסף זלץ מרדכי רומנו 
 יחיאל תם ירוחם יהורם דרעי שלום רפאלי 
 רועי מושקוביץ עופר אסרף עם עמרםנ 
 יצחק אלקנה סננס אוהד דדון רשבימשולם  
 יצחק שלמה קרביצקי יקיר כובאני אור בעדאש 
 ישראל מאיר קוק יואב טהרני 

 מועצת הרבנות הראשית מאשרת את השינוי בבחינות לקבלת כושר לכהן כרב. (7
כושר לכהן כרב שכונה יש להבחן על הנושאים יורה" ו/או תעודת -תעודת "יורהעל מנת לקבל 

 :כדלהלן
 הלכות שבת:. 5

 שד"מ -רמ"ב 



 -שי"ג , שי"א -ש"ז , ש"ב, רע"ט, רנ"ט -רנ"ג מתוכם יש ללמוד את הסימנים הבאים בעיון: 
 .ש"מ, של"ט, של"ז, של"א -שכ"ח , שכ"ה, שכ"ב

 הלכות איסור והיתר:. 2
 מליחה

 תולעים: סי' פ"ד
 בשר וחלב
 תערובות

 .בישולי עכו"ם: סי' קי"ב, קי"ג, קט"ו
 קכ"ב -טבילת כלים: סי' ק"כ 

 הלכות נידה. 3
 הלכות ברכות, בית כנסת ומזוזה: . 4

 קכ"ז -תפילה: מ"ו 
 קמ"ז -קריאת התורה: קל"ה 

 קנ"ו -בית כנסת: ק"נ 
 רי"ב -ברכות: קס"ח 

 רצ"א -מזוזה: יו"ד סימן רפ"ה 
 הלכות שמחות:. 1

 הלכות קריעה.
 הלכות אנינות ואבלות.

 .ת"ג )כולל( -שמ"ז, שע"ה  -סימנים: ש"מ 
 עריכת חו"ק:. 2

 אבן העזר: כ"ו, כ"ז, כ"ט, ל"ד, מ"ב.
 .ז'( -ס"ו, קכ"ו )סעיף א'  -ס"א 

 .חושן משפט: סי' ל"ג, ל"ד, מ"ב, מ"ד, מ"ט
הנדרשים לקבלת תעודת על מנת לקבל תעודת כושר לכהן כרב מושב יש להבחן על הנושאים 

 :הנושאים כדלהלן להבחן גם עלכושר לכהן כרב שכונה ובנוסף יש 
 שמ"ט, שנ"ח, שס"ב, שפ"ב, ת"ח. -סימנים שמ"ה  )בעיון(: הלכות עירובין. 5
חדש, ערלה, כלאיים, שביעית, חלה, תרומות ומעשרות )עם שולחן  :הלכות מצוות התלויות בארץ .2

 ערוך(.
כושר בלת תעודת הנדרשים לקיש להבחן על הנושאים  עירעל מנת לקבל תעודת כושר לכהן כרב 

 :הנושאים כדלהלן ובנוסף יש להבחן גם על מושבלכהן כרב 
 הלכות מקוואות. 5
 הלכות פסח ויו"ט. 2
 הלכות ר"ה, הלכות יוה"כ, הלכות הסוכה והלולב. הלכות חגים:. 3
 :ובין אדם לחברו הלכות דרך ארץ. 4

  )סימנים הקשורים לחוה"מ יש ללמוד רק עם באר היטב(.
  ואםכיבוד אב 
 כבוד רבו ותלמיד חכם 
  צדקה 
 ביקור חולים 
 גביית חוב מיתומים 
 שכנים 
 דינא דבר מצרא 
 הונאת דברים וגניבת דעת 
 השבת אבידה 
 עני המהפך בחררה 
 פריקה וטעינה 



 החובה לשלם לשכיר בזמנו 
 איסור גזל וגניבה 
 )חובל בחברו )חו"מ תכ"ב, או"ח תכ"ו 
 ז(-רמב"ם הלכות דעות )פרקים ו 
 קנ"ו עם משנה ברורה או"ח 
  קנ"ד -אבן העזר 
  החפץ חיים -אהבת חסד 
  החפץ חיים -לשון הרע 

 )יש להבחן באחד מהמבחנים(. הלכות מילה וגירות / רבית. 1
 ההסדר החדש יכנס לתוקף במבחני תשע"ז.

מועצת הרבנות הראשית לישראל פונה אל השר לשירותי דת הרב דוד אזולאי שיורה לעצור את  (8

ההליכים שמתנהלים בימים אלו ע"י ראשי מועצות דתיות אזוריות כלפי רבנים אזוריים, כל 
ומבקשת ממנו להקים ועדה שתורכב מנציגי מועצת הרבנות הראשית, נציגי המשרד לשירותי דת 
ונציג המועצות הדתיות ובפניה יתבררו כל חילוקי הדעות והסכסוכים בין הרבנים האזורים 

 ות.וראשי המועצות הדתי
מועצת הרבנות הראשית קובעת שהטבילה במקוואות שהם באחריות המועצות הדתיות נועדו אך  (9

ורק לצרכי טהרה, ולא נועדו לטבילת גירות. החלטה זו תכנס לתוקף לאחר קבלת חוו"ד של 
 היועה"מ בנושא זה.

וכחת בשעת מועצת הרבנות הראשית לישראל קובעת כי על פי ההלכה הבלנית צריכה להיות נ  (51
הטבילה. ניתנת אפשרות לטובלת להזמין את הבלנית בכל אמצעי שניתן מתוך בור הטבילה על 

 מנת לשמור על פרטיותיה.
המועצה מציינת כי רב הכותל והמקומות הקדושים הרב רבינוביץ יבצע את פעילותו אך ורק   (55

  בהתאם להנחיות הרבנות הראשית.
  
 
 
 
 
 

           ________________                                 _______________ 
 הרב רפאל פראנק                                  הרב דוד לאו                                              

 מזכיר המועצה                         הרב הראשי לישראל           
 

 


