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סיכום סמינר רבנים צעירים – סופיה ה'תשע"ה

שלום רב
זכיתי להשתתף בשבוע שעבר בפורום רבנים צעירים שהתקיים בעיר סופיה בבולגריה.

אכתוב קצת כאן מרשמיי מהסמינר הנפלא.
ראשית אציין לברכה את הרב יוסף סלומון שאירח אותנו בצורה יוצאת מן הכלל וברמה גבוהה מאוד ,החל מהמלון המפואר
וכלה בסנדוויצ'ים לנסיעה חזור ..הכל היה מסודר ומאורגן להפליא ,על הצד הטוב ביותר.
ולנושא העיקרי והוא התוכן שהועבר ע"י המרצים הנפלאים שהגיעו .אדגיש כי התוכן העובר בצורה פרקטית ומעשית ונתן לנו
כלים מעשיים להתמודד עם הדברים שאיתם מתמודד כל רב באירופה.
אחד הנושאים שדוברו בהרחבה יתירה ,הוא נושא ההתבוללות שפוגע ביהדות בכל רחבי היבשת ,הרב בידרמן שלו ניסיון רב
בתחום דיבר אתנו באריכות איך ניתן לדבר על לב צעירים וצעירות שיבינו את החשיבות של חתונה עם בן/בת העם היהודי
ושמירת שולשלת העם היהודי.
המרצה הנפלא הרב נתן רוזן העביר בטוב טעם כיצד ניתן להעביר את נושא טהרת המשפחה בצורה קלילה ומעשית לבני זוג
שלאו דווקא שומרי תו"מ ,כמו גם כלים למתן יעוץ זוגי שיוביל למניעת מקרי גירושין.
על חינוך הילדים הופקד המרצה הדגול הרב מנחם מענדלגלוכבסקי שכהרגלו בקודש ריתק את השומעים על חשיבות חינוך
הדור הצעיר וכמה זה ישפיע על עתידו של העם היהודי בכל תחום.
הרב טייכטל הסביר הלכה למעשה את האופן בו רב יכול לגרום לקהילה שלו להיות מיוחדת ומאוחדת כאיש אחד בלב אחד,
בצורה כזאת שכל חברי הקהילה ירגישו כמשפחה אחת גדולה ומאוחדת.

כל הנושאים החשובים שדוברו בסמינר יעזרו לנו באופן יומיומי בעבודה שלנו כרבנים ,אם זה ביעוץ זוגי וטהרת המשפחה ,או
קהילה מאוחדת וחינוך הילדים.
חלק חשוב מאוד היה יציאה של כל המשתתפים לאגם בקצה העיר שם התקיימה סדנת הסבר נפלאה שבה הדגימו הרבנים
כיצד ניתן לגשת באופן ספונטני לחברי קהילה ולדבר איתם על נושאים שונים.
אשמח מאוד באם בסמינרים הבאים ידברו על נושאים כמו :מקוואות ,כשרות ,ודיני גיור.
יישר כוח גדול לכל המארגנים ,מרכז רבני אירופה ,וקרן חולי"א .עלו והצליחו!!!
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