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 החלטות

 
מועצת הרבנות הראשית לישראל מוחה בכל תוקף על התנהלות אלימה כלפי רבנים שהביעו  (9

 הרב משה הבלין בפעלו -דעתם ההלכתית. המועצה מחזקת את ידיו של רב העיר קריית גת 

 ובעמידתו האיתנה.
מועצת הרבנות הראשית לישראל שמעה על רבנים שעורכים הצגה של חופה לזוגות מעורבים.  (8

המועצה מבקשת ממנכ"ל הרבנות הראשית ומהיועץ המשפטי לבדוק את אמיתות המידע ולזמן 

וסמך את הרבנים הללו לבירור. כמו כן, יש לבדוק את עניינו של הרב אברהם דב לוין האם הוא מ

 לעריכת חו"ק ואם כן לזמנו לבירור לפני ועדת משמעת על הצהרתו כנגד הרבנות הראשית.

מועצת הרבנות הראשית לישראל קוראת לעמוד על כך שבכל ענייני היתרי העבודה בשבת תשמע  (3

עמדת הרבנות הראשית. כמו כן, ראוי שנושא שמירת השבת יוגן בחוק העבודה והמנוחה 

 במקרים של פיקוח נפש ועל פי הסכמת הרבנות הראשית לישראל.שההיתר ינתן רק 

מועצת הרבנות הראשית לישראל ממנה את הרב אריה שטרן ואת הרב שמעון אליטוב לנסח  (4

 תקנות להפעלת החוק של מניעת הונאה בספרי תורה, תפילין, מזוזות ומגילות.

א הכרה ברבני חו"ל לצורך גיור, כל אחד מחברי מועצת הרבנות הראשית יגבש את עמדתו בנוש (5

 גירושין וכדו'. המועצה תדון ותגבש קריטריונים בנושא בשיתוף עם חברי ביה"ד הרבני הגדול.

 רב העיר קרית ים -הרב יוסף אברקי חליטה להסמיך את ממועצת הרבנות הראשית לישראל  (1

 כאחראי על רישום הנישואין בעיר קרית מוצקין.

רב המועצה האזורית  -הרב יוסף חיים רוזנבלט חליטה למנות את מהרבנות הראשית לישראל  (7

 כרב אחראי על מתן תעודות כשרות במשחטה בעילוט.  גליל תחתון

כרב  רב העיר מעלות -הרב מאיר סייג למנות את  מחליטהמועצת הרבנות הראשית לישראל  (2

 מעלה יוסף. המינוי הוא זמני לשלשה חדשים. אחראי על מתן תעודות כשרות במועצה האזורית

כרב אחראי על  רב העיר אלעד -הרב מרדכי מלכה חליטה למנות את ממועצת הרבנות הראשית  (9

 מתן תעודות כשרות במועצה המקומית בית אריה. 
כאחראי על רישום  הרב יחיעם עוזריחליטה להסמיך את ממועצת הרבנות הראשית לישראל  (91

המינוי הוא זמני עד לחזרתו של הרה"ג שלמה טובים שליט"א לתפקוד  עיר יהוד.הנישואין ב

 מלא.

גרשום אביגדור ליתן תעודת כושר לכהן כרב עיר לרב  מאשרתמועצת הרבנות הראשית לישראל  (99

, אשר עבר את כל הבחינות בכתב הנצרכות לקבלת תעודה זו, וכן עמד בבחינה בע"פ בפני אמיתי

 לרבני עיר שע"י מועצת הרבנות הראשית לישראל.ועדת הבחינות 

 מאשרת את הארכת כושר "ידין ידין" לרבנים:מועצת הרבנות הראשית לישראל  (98

 הרב חיים והב 

 הרב שלומי אליהו 

 הרב ירון נבון 



הבחינות רת את החלטתה הקודמת בדבר השינויים בנושאי רמועצת הרבנות הראשית מאש (93

 לכהן כרב.לקבלת תעודות כושר 
כושר לכהן כרב שכונה יש להבחן על הנושאים יורה" ו/או תעודת -תעודת "יורהעל מנת לקבל 

 :כדלהלן
 הלכות שבת:. 9

 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:. 8

 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:. 5
 הלכות קריעה. 
 הלכות אנינות ואבלות. 
 .ת"ג )כולל( -שמ"ז, שע"ה  -סימנים: ש"מ  

 עריכת חו"ק:. 1
 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 כושר לכהן כרב שכונה ובנוסף יש להבחן גם על

 שמ"ט, שנ"ח, שס"ב, שפ"ב, ת"ח. -סימנים שמ"ה  )בעיון(: הלכות עירובין. 9
חדש, ערלה, כלאיים, שביעית, חלה, תרומות ומעשרות )עם שולחן  :הלכות מצוות התלויות בארץ .8

 ערוך(.
כושר הנדרשים לקבלת תעודת יש להבחן על הנושאים  עירעל מנת לקבל תעודת כושר לכהן כרב 

 :הנושאים כדלהלן ובנוסף יש להבחן גם על מושבלכהן כרב 
 הלכות מקוואות. 9

 הלכות פסח ויו"ט. 8
 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(. 
 כיבוד אב ואם 
 כבוד רבו ותלמיד חכם 
  צדקה 
 ביקור חולים 



 גביית חוב מיתומים 
 שכנים 
 דינא דבר מצרא 
 הונאת דברים וגניבת דעת 
 השבת אבידה 
  המהפך בחררהעני 
 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 
 או"ח קנ"ו עם משנה ברורה 
  קנ"ד -אבן העזר 
  החפץ חיים -אהבת חסד 
  החפץ חיים -לשון הרע 

 בחנים(.)יש להבחן באחד מהמ הלכות מילה וגירות / רבית. 5

)בכפוף להוראות המעבר עליהן הוחלט בישיבת  ההסדר החדש יכנס לתוקף במבחני תשע"ז.

 [(.85.8.91מועצה מיום ט"ז אדר א' תשע"ו ]

מועצת הרבנות הראשית לישראל מאשרת את החלטת ועדת "כבוד המת" שע"י מועצת הרבנות   (94

 בענין הפעלת מוקד ארצי לפינוי נפטרים בשבתות ובחגים.  ,הראשית

ובחגים, הפינוי יהיה לחדר  ותמספר גורמים במספר מקומות ברחבי הארץ יפנו נפטרים בשבת 

 קירור או לבית חולים הסמוך ביותר. 

ובחגים.  ותגורם מטעם מועצת הרבנות הראשית לישראל יפקח על פעילות פינוי הנפטרים בשבת 

  ע"י אינם יהודים. תעשנהד והפינוי המוקפעילות 

מועצת הרבנות הראשית לישראל חוזרת על החלטתה בדבר מעמדם של רבני ההתיישבות, ופונה  ( 95

סיום העסקתם של רבני אזוריים ורבני ההתיישבות  במקרים שללשר לשירותי דת שיתקן תקנות 

 כפי שתקנות כאלו קיימות לגבי רבני עיר.

 את הרה"ג יהודה דרעי לפעול בענין זה מול השר לשירותי דת.המועצה מסמיכה  

 בשחיטת בשר בחו"ל מועצת הרבנות הראשית לישראל החליטה שבנוסף לשתי דרגות כשרות ( 91

נשחט ונבדק  -, תהיה דרגה נוספת "ריאה חלק "כשרות למהדרין"ו "כשרות רגילה"הקיימות 

בקו ייצור בכשרות רגילה". דרגה זו מתייחסת לשחיטה בצוות רגיל כשהבדיקה העלתה כי אין 

 כל שאלה לגבי הריאה.

מועצת הרבנות הראשית לישראל תדון באחת מהישיבות הקרובות בנושא נישואי כהן לבת לאם  ( 97

ת הדין הרבני או רב עיר יהודיה ולאב שאינו יהודי, האם חובה להעביר את השאלה לדיון בבי

 רושם נישואין יכול להכריע לבד בשאלה זו. 
 

 

 

 

 ____________________  ____________________ 

 הרב רפאל פראנק הרב דוד לאו 

 מזכיר המועצה הרב הראשי לישראל 


