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ב"ה ,שבט ה'תשע"ה

פתח דבר

כושר לרב קהילה בתפוצות
שמחים אנו לבשר לקהל הרבנים והשלוחים המכהנים בקודש ברחבי תבל
על האפשרות לקבלת תעודת כושר לרב קהילה בתפוצות מהרבנות
הראשית לישראל ,בחתימתם של שני הרבנים הראשיים לישראל שליט"א.
הרבנים המכהנים בפועל מעל עשר שנים ברבנות באחת הקהילות בחו"ל
יתקבלו לראיון בועדה שבראשותי .ובכפוף לשיקול דעת חברי הועדה
יקבלו את תעודת הכושר.
רב המכהן פחות מעשר שנים ומעונין לקבל את תעודת הכושר הנ"ל ,יהיה
עליו לעבור מסלול של שתי בחינות בהלכות הנצרכות לקיום חיי קהילה
ויהדות בחוץ לארץ.
להלן פירוט הסימנים מהם ישאלו השאלות במסגרת הבחינות ברה"ר
לישראל.
בברכת התורה ולומדי'ה
הרב שמעון אליטוב שליט"א
יו"ר ועדת התפוצות
נהלי ההרשמה:
לקביעת פגישת ראיון ולרישום לבחינות ,מצו"ב שאלון ופירוט המסמכים
שכת"ר נדרש להביא.
כתובת דוא"ל וועדת התפוצותravkehilah@gmail.com :
החומר שיתקבל יוגש למחלקת בחינות והסמכה ברבנות הראשית לישראל
בראשות הרב רפאל מזרחי ,לבדיקה ולהמשך טיפול.
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נושאים למבחן א'  -רבני תפוצות
מבחן מספר 1
הלכות תפילה  -שו"ע ומשנה ברורה
זמן קריאת שמע וברכותיה – סי' נח.
זמן תפילת שחרית – סי' פט.
דיני קדיש – סי' נה.
מקום הראוי להתפלל עם הציבור – סי' צ.
דיני שאילת טל ומטר – סי' קיד ,קיז.

הלכות קריאת התורה – שו"ע ומשנה ברורה
סדר העולים לתורה – סי' קלה ,קלו עם הביאור הלכה.
קרא וטעה ,או שאינו יודע לקרוא בדיוק – סי' קמב.
נמצא טעות ויתר דיני הספר – סי' קמג.
ברכות התורה והנהגת העולים – סי' קלט סעיפים ד־ו ,סי' קמא סעיפים ד־ז.

הלכות בית הכנסת – שו"ע ומשנה ברורה
דיני קדושת בית הכנסת – סי' קנא.

הלכות ברכות שו"ע ומשנה ברורה
פת וגדריו – קסח.
ברכת המזון – סי' קפד־קפו ,וסי' קפח.
דין קדימה בברכות עיקר וטפל – סי' ריא ,ריב.
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הלכות חגי ומועדי ישראל  -שו"ע ומשנה ברורה
מי הם הראויים לתקיעת שופר – סי' תקפט.
דיני תקיעת שופר – סי' תקצ.
איסור אכילה ביוה"כ ושיעורם – סי' תריב.
דיני עוברה ,מניקה ויולדת – סי' תריז.
דין חולה ביוה"כ – סי' תריח.
הלכות סוכה – סי' תרכה .תרכו.
דיני הסכך – סי' תרכט.
דיני ישיבה בסוכה – סי' תרלט.
פסח וספירת העומר – תכט־תלד ,תמח ,תנא .תנב .תעא־תפ .תפז־תצד.
דיני יו"ט ,ויו"ט שני של גלויות – תצה ,תצו .תקיב ,תקיד ,תקיח .תקכז (ערוב
תבשילין).
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נושאים למבחן ב'  -רבני תפוצות
מבחן מס' 2
הלכות שבת  -שו"ע ומשנה ברורה
הדלקת הנר – סי' רסג.
דיני קידוש והבדלה – סי' רעב ,סימן רצו.
אמירה ומלאכת הנכרי – סי' רעו ,שכה .שז.
דיני מוקצה – סי' שח.
דיני בישול – שהייה וחזרה – סי' רנג .שיח.
דיני בורר – סי' שיט.
דיני סחיטה – סי' שכ.
דיני טחינה ולישה – סי' שכא.
דיני דליקה – סי' שלד.

דין חולה – סי' רעח ,שכח .שכט.
שאר מלאכות .שטו ,שטז ,שלו .שמ.

יורה דעה :המבחן כולל שו"ע ובאר היטב
הלכות מליחה – סט ,עג ,עו.
הלכות בשר בחלב – פז־פט .צה .צו.
הלכות תערובות – צח .קג .קה.
פת ,ובישולי ,וחלב ,עכו"ם – קיב ,קיג .קטו.
הלכות נדה – קפג .קפד .קפח (סעיפים א' ב') .קפט (סעיפים א־ד) .קצ (סעיפים א־י).
קצב־ר[ .המבחן כולל  +ידע כללי מספרי האחרונים].
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הלכות שמחות  -שו"ע באר היטב פת"ש
דיני קריעה ,אונן ואבילות – סימן שמ ,שמא.
דיני השבעה – סימנים שפ־שפה ,שפט ,שצ .ת.
דיני יום השביעי – סי' שצה.
דיני אבילות בימי השלושים ובימי י"ב חודש – סי' שפט ,שצא.
הפסקת אבילות מחמת החג – סי' שצט.
דינים ומנהגים ביום השנה ואמירת קדיש – סי' שעו סעי' ה' ברמ"א

הלכות חופה וקידושין  -שו"ע באר היטב
אבן העזר סימן א' ב' ג' ו'.
הלכות קידושין – סי' כז (סעיפים א,ד) לד ,מב ,נה (סעיף א).
כתיבת הכתובה – קכו סעיפים ב־ז (כולל).
הלכות עדות חושן משפט – סימנים לג ,לד.
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שאלון
לקבלת כושר רב קהילה בתפוצות
שם פרטי ________:שם משפחה _________:שם האב____________:
מקום לידה ____________ :תאריך לידה_______________________:
מצב משפחתי________:תעודת זיהוי/דרכון __________ :אזרחות_____:
כתובת _____________:טלפון___________:נייד_______________ :
אני הח"מ מבקש ממעלת כבוד הרבנים הראשיים לישראל שליט"א
תעודת כושר רב קהילה בתפוצות
תאריך  ______________ :חתימת המבקש____________________
- - 
.1
.2
.3
.4
.5
.6

יש להגיש:
קורות חיים מפורטים (בצירוף מסמכים) הכולל מספר שנות לימוד ומקומות
הלימוד.
אישור מראש הקהילה  /נשיא הקהילה  /על היותו מכהן רב קהילה בתפוצות
ופירוט מספר השנים בהם הינך פעיל בקהילה.
הסמכות רבנים מוכרים.
המלצות מרבנים מוכרים על אישיותו ופועלו של הרב.
באם יש ,נא לצרף ספרים ,מאמרים תורניים.
באם יש ,פירוט הבחינות שנבחן ברבנות הראשית .לפרט את הנושאים
ותוצאות הבחינות ,נא לצרף את האסמכתאות.

_______________________________
לשימוש המשרד:
 חוו"ד מנהל מחלקת בחינות והסמכה_______________________:
 קיבל תעודה בתאריך________________________________ :
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