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 , חודש מרחשון תשפ"אה"ב

 

 

 תקנון איחוד הרבנים במדינות האיסלאם

 

 

 הקמת האיחוד: 

, התוועדנו כמה חברים רבנים, הגרים בארצותינו יע"א שתחת ממשלות  בחודש כסלו תש"פ

שיש צורך גדול  נוכחנו לראות    בנוגע לכמה דברים שעמדו על הפרק.כדי לטכס עצה    המוסלמים

כוללני    שיבטא  רבניםארגון  ב בארצות וייחודי  באופן  שגרים  הרבנים  של  ורצונם  קולם  את 

שליט"א   האסלאם.  הרבנים  את  שיאחד  ארגון  השי"ת  בעזרת  להקים  החלטה  לידי  ובאנו 

יעזורו  רעהו  את  איש  של  באופן  ולאחיסמך,  לעזר  להיות  מנת  על  מושבותיהם,   שבמקומות 

 ."ולאחיו יאמר חזק, ונקרא בשמו "איחוד הרבנים במדינות האיסלאם

שלא  האיחוד הזה   במדינות האיסלאם.  הגריםנוסד על מנת לאחד את כל הרבנים  הארגון הזה  

היה מעולם כמותו במדינות אלה, ואינו בא במקומו של שום ארגון קיים אחר מאחד את כלל  

ו ובלבד  הרבנים החפצים להשתתף בארגון, ספרדים  ורבני קהילות,  אשכנזים, שלוחי חב"ד 

האסלאם  במדינות  שגרים  לרבנות,  סמיכה  בעלי  שמים,  יראי  אורתודוקסיים  רבנים    שיהיו 

 . ומכהנים ברבנות

 

 :מטרת האיחוד הזה

הפרק.   .א על  העומדים  הדברים  את  ללבן  בכדי  הרבנים,  של  כינוסים  לארגן  מנת  על 

 .ה פעמים דומים מאודובפרט שהעניינים העומדים בינינו הם הרב 

הקהילה,   .ב ואנשי  הקהילות  ראשי  מול  אל  גם  לרבנים,  וחוזק  גב  גם  להיות  שנוכל 

 .בעניינים הנוגעים אל קיום הדת

לפעול שינצלו את כדי    מנהיגי וראשי קהילות מעמים שונים.להשתתף בשיחות מול   .ג

, ניםלפי שא יסטוריה למשך ה מעמדם בקהילתם לשלום סבלנות ודו קיום כפי שהיה ב

 .על מנת לנסות להוריד את רמת האנטישמיותו

החיים היהודיים  . ד   נאמר   הרבה .בארצות האיסלאם  העכשוויים  לפרסם בעולם אודות 

האיסלאם,  ומתפרסם ארצות  יהודי  של  המפוארת  ההיסטוריה  מספיק    אך   על  לא 

אלה.   בימים  עדיין  וקיימת  החיה  היהדות  על  בהורדת  מתפרסם  יעזור  זה  פרסום 

 האנטישמיות במדינותינו ובהבנה מעמיקה של דו קיום וסולידריות. 

הקהילות   . ה  בחיזוק  ולהשתתף  לתמוך  הודם  ירום  הממשלות  את  לעודד  לנסות  גם 

 .והרבנים

הרבנ .ו פעילות  עבור  תקציבים  ולהשיג  למצוא  ועזרה  יםלהשתדל  קדושה  תשמישי   ,

 .חינוכית

 לפעול למען עזרה הומניטרית לקהילות.  .ז

ישתדל להרבות   ורק  ה' כמטחווי קשת מכל מחלוקת  יתרחק בעזרת  הזה  הארגון  שני  מצד 

   אהבה ואחווה ושלום ורעות בין הרבנים.
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 תקנון האיחוד:

מוסלמיות  הגרים במדינות  איחודם של רבני קהילות    הואאיחוד הרבנים במדינות האיסלאם  

לדור   , והתרבות היהודית,והחפצים לחזק את קולם ואת שליחותם ע”י העברת מסורת האבות

 ארצות האיסלאם. הבא של יהודי 

איחוד הרבנים במדינות האיסלאם הוא איחוד לא פוליטי, שמטרתו היא להרבות תורה וכבוד  

חברי האיחוד שגרים במדינות האיסלאם. הארגון פונה לכל ארגוני שמים, ולהיות לעזר לרבנים  

 הרבנים בעולם, לעבוד שכם אחד, למען הרבות תורה, מתוך אהבת ישראל ואחדות ישראל. 

 OICהיא על פי המקובל בחברות בארגון המדינות האסלאמיות האסלאמיות  הגדרת מדינות 

 

 :באיחוד הרבנים במדינות האיסלאם חברות

,  האיחוד יקיים כינוס רבנים של כל חברי איחוד הרבנים במדינות האיסלאםפעם בשנה אי"ה  

 הכינוס יתקיים באחד ממדינות האיסלאם, לפי החלטת ועד הפועל.  

 המועמד:  , עלבאיחוד בכדי להתקבל כחבר 

 . ודי אורתודוקסילהיות רב בעל הסמכה מרב יהודי אורתודוקסי או מוסד יה  .1

 . על פי ההלכה בשולחן ערוך תלהאמין בשלושה עשר עיקרי הדת היהודי .2

  פיהם. מנהגים יהודיים ולחיות על ל והמסורה לנו מדור דור להיות מחויב להלכה  .3

פעיל במשרה    להיותו  במשך לפחות ששה חדשים בשנה,  באופן רשמי ומעשילגור   .4

 . באחד מארצות האיסלאםרבנית חלקית או מלאה, 

   .בבית הכנסת היכן שהוא מכהן התפילות ינוהלו ע”פ ההלכה  .5

 . לא להיות בעל רקע פלילי .6

ומשלוח   וצילום של תעודת הסמיכה, בקשתאחרי מילוי שאלון,  חברות לאיחוד    קורות חיים 

 יובאו בידי הנשיא לפני ועד הפועל, והם יאשרו את החברות.   הרבנים

 

 ועד הפועל:

ועד הפועל הוא זה שקובע את    בראשות איחוד הרבנים עומד ועד הפועל של איחוד הרבנים.

תקנון האיחוד, שינוי בתקנון האיחוד מתקבל בהצבעה של ועד הפועל ברוב של שני שליש ולפי 

 מפתח של קול אחד לכל מדינה. 

 . לתקופה של חמש שנים  רי ועד הפועל נבחרים על ידי כלל החברים באיחוד הרבניםחב

נציגים של כל הזרמים  ייבחרו   שלוועד הפועל כך  להשפיע על חברי האיחוד, ישתדלוהחברים 

בכדי שהועד ייצג נאמנה את  ואחרים,    המרכזיים בין הרבנים: ספרדים, אשכנזים, שלוחי חב"ד 

 דלעיל.  ובלבד שיעמדו בתקנון חוד, מכלול הרבנים חברי האי

פי הזמנת ווירטואלית או בפגישה פיזית,  או בפגישה תכנס פעם בשלשה חדשים, יועד הפועל 

 נשיא האיחוד.

 יאשרו את בקשות החברות לאיחוד הרבנים.בפגישה 

 .  תנוהל על ידי נשיא האיחודהפגישה 

 הועד הפועל מורכב מנציגי האזורים השונים: 

 ממדינות מרכז אסיה )קזחסטן, אוזבקיסטן, קירגיסטן(נציג  .1

 נציג ממדינות מערב אסיה )טורקיה, אזרבייג'אן( .2

 נציג ממדינות אירופה המוסלמיות )אלבניה, קוסובו, צפון קפריסין( .3
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 נציג מצפון אפריקה )מרוקו, תוניסיה( .4

 נציג ממדינות המפרץ הערבי )איחוד האמירויות, בחריין( .5
 (, סנגלקה )ניגריה, אוגנדה נציג מדינות אפרי .6

 נציג איראן  .7

 נציג האיחוד לוועידות בין דתיות  .8
 האיחוד נשיא  .9

חברי ועד הפועל ישתדלו למצוא את התקציבים הדרושים לפעילות האיחוד )טיסות, ביקורים,  

 , יחסי ציבור, תשמישי קדושה, הנהלה וכדומה(. פרסומיםכינוסים, מזכירות, 

 

 ל:נשיא האיחוד ויו"ר ועד הפוע

הרוב   פי החלטת  האיחודעל  יתמנה לנשיא  הפועל  ועד  הפועל  אחד מחברי  ועד  ושני ויו"ר   ,

 נו. יתמנה לסג

ידי ועד   .א תפקידו של הנשיא הוא לדאוג להובלת האיחוד על פי הדרך שמותווית על 

 הפועל.  
הכינוס השנתי את פגישת חברי ועד הפועל פעם בשלשה חדשים, ואת    ולנהל  לארגן .ב

 של כל הרבנים חברי האיחוד.  

ימים  .ג כמה  מדי  הפועל  לוועד  אלקטרוני,    ,לדווח  בנושאים עבאופן  ההתקדמות  ל 

 החשובים לאיחוד. 

בשאר   . ד והן  האיסלאם  במדינות  הן  השלטונות,  ובפני  בעיתונות  האיחוד  את  לייצג 

 העולם. 
   עם ארגוני רבנים אחרים בעולם וכן עם ארגונים יהודיים.  להיות בקשר . ה 
 להשתתף בשם האיחוד בוועידות רבנים, וועידות שונות.  .ו

 לחתום על הסכמים עם ארגונים ומוסדות בין לאומיים.   .ז
 להעסיק צוות של מזכירות והנהלה, ולטפל בחשבונות האיחוד.  . ח
לפרסום   .ט באתר  לדאוג  לטפל  זה  ובכלל  האלקטרונית,  במדיה  כולל  האיחוד,  אודות 

 האינטרנט של האיחוד.  
 לפעולות הארגון. לקבל ייעוץ חוקי  .י

 הנשיא ייתן דו"ח כספי שנתי לועד הפועל.  .יא
לקבל מחשבון האיחוד תשלום עבור  וכלו , וכן שאר העוסקים בענייני האיחוד, יהנשיא .יב

   ההוצאות שנעשו עבור האיחוד, וכן עבור זמנו, אחרי אישור של ועד הפועל.
נציג שיוכל להביא את ענייני האיחוד בפני  .יג יוכל למנות בהסכמת ועד הפועל  הנשיא 

 ולהיות איש קשר עם שגרירים וכיו"ב.או בארצות הברית,  ממשלות באירופה,

 סגנו מתמנים לחמש שנים. נשיא האיחוד ו .יד

 

 ייעוץ רבני: 

באיחוד רבני מדינות  יתייעצו בכל שאלות ההלכה שקשורות  שעמוועד הפועל ימנה רב פוסק, 

 האיסלאם.  

 

 

 ועד הכשרות:  בית דין ו

  יהיה צורך והחיים היהודיים. באם    לעזור לחברי האיחוד בכל נושאי הדת  ישתדלאיחוד הרבנים  

ן, האיחוד יתייעץ עם הרב הפוסק, ואם  דין במקום שאין בו בית דיאו מושב בית  מענה הלכתי  ב
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בחיזוק או הקמת   , למשליעזור בכל נושא הלכתי בהתאם למסגרת ההלכה יהיה צורך האיחוד 

 .  מערכת כשרות מקומית

 

 נשיאות הכבוד:ועד 

קהילות   של  ראשיים  לרבנים  באיחוד  יש  כבוד  של  העולם  מקום  במרחבי  העתיקות  הקודש 

 המוסלמי. לכן הוקם ועד נשיאות הכבוד של איחוד הרבנים במדינות האסלאם. 

מוזמנים   .א הזה  הכבוד  של  לועד  הראשיים  מרוקו,  החשובות  הקהילות  הרבנים  של 

 טוניסיה, טורקיה ואיראן.  

וסי  בעצה ותושיה ויפארו את כינהאיחוד  הרבנים חברי נשיאות הכבוד יזכו את נשיא   .ב

 הרבנים בנוכחותם מפעם לפעם. 
חברי ועד נשיאות הכבוד יוזמנו מפעם לפעם גם לפגישות של ועד הפועל לקבלת עצה   .ג

 .ותושיה 

 יקבלו דו"ח שנתי מפעילות ועד הפועל.   חברי נשיאות הכבוד . ד

חברי ועד נשיאות הכבוד מפארים את האיחוד בעצם תפקידם המכובד, אבל אין להם   . ה 

 . או ביצועית תיאחריות אדמיניסטרטיב
 

 הועדה המייעצת:  

כאמור אינו בא במקום שום ארגון קיים. להיפך, הארגון מושיט יד לכל ארגוני איחוד הרבנים  

 .  הרבנים ומבקש את תמיכתם ועצתם

   :כתםוברלנו עצתם,  שייתנובוועדה זו נבקש 

 (רפובליקות המוסלמיות ברוסיה ה שגם מייצג את ) לרוסיה הרב הראשי

 וועידת רבני אירופה שיא נ

בוועדה המייעצת לנשיא נבקש מרבנים חשובים, ראשי ארגונים נוהגים ליטול עצה מן הזקנים.  

,  לוועדה זו יוזמנויהודיים, וכן תומכי הארגון, שיהיו חברים בוועדה המייעצת לאיחוד הרבנים.  

הראשי   הרבהרב הראשי לאוקראינה,    ,לישראל  הרבנים הראשייםלפי החלטת ועד הפועל,  

 ועוד.  , לבריטניה, הרב הראשי לצרפת

 

 ועדת התומכים, פטרוני איחוד הרבנים: 

ומאודם   יוזמנו תמכי דרבנן, תומכים שישתתפו בממונם  התומכים  הרבנים.  לוועדת  באיחוד 

 .  האיחודיעמוד נשיא בראשות ועד התומכים 

 

 ועידות בין דתיות: 

 בהתאם להלכה.  וסולידריות, בוועידות בין דתיות בנושאי שלום, אחוה  ישתתףאיחוד הרבנים 

 עם נציגי דתות אחרות.  דת  דתיים או בעניינילא ישתתף בוויכוחים או דיונים  האיחוד

 בעת הצורך האיחוד יזמין רבנים ומומחים בין לאומיים על מנת להשתתף בוועידות השונות.

  לענייןמוד אחד מחברי ועד הפועל שיתמנה במיוחד  המחלקה לוועידות בין דתות יע בראשות  

לפני כל פגישה בין דתית, הוא יוועץ עם חברי ועד הפועל והנשיא, ויקבל הסכמתם לייצג זה.  

כן נדרשת הסכמת פוסק ההלכה של האיחוד לפני השתתפות באסיפה  את האיחוד בוועידה.  

 בין דתית.  
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 בחירות: 

על ידי כלל    הפועל של איחוד רבני מדינות האיסלאם   שנים יתקיימו בחירות לועד   חמשבכל  

 הרבנים החברים באיחוד הרבנים. 

 

 אלה של הקמת הארגון:   ראשוניות ועד הפועל בשנים

אנושמעת    בהיות ועד עתה  הארגון בכסלו תש"פ  התמנו    ,הארגוןביסוס  עמלים על    הקמת 

לפני ראש    שיתקיימו אי"ה   עד לבחירות  יתמנוהחברים הללו    .לחברי ועד הפועל הרבנים שלהלן

 כנ"ל בתקנון.  ,למשך חמש שניםהפועל   חברי ועד, אחרי הבחירות יתמנו תשפ"ד השנה 

 הרב הראשי ישעיהו כהן קזחסטן 
 הרב הראשי שניאור סגל אזרבייג'אן 

 לוי באנון מארוקו הרב 
 הרב מנחם חיטריק טורקיה

 איחוד האמירויות   הרב לוי דוכמן

 ישראל אוזן ניגריה הראשי הרב 
 חיים הלל אזימוב צפון קפריסין  הרב 

 

הפועל שיתמנה ל , ואנחנו מחכים  נציג האיחוד לועידות בין דתיותעוד לא התמנה חבר ועד 

 לתוספת של עוד רבנים לאיחוד שמהם יתמנה אחד לתפקיד זה.  
 

 . נציג איראן עדיין לא התמנה לועד הפועל 
 

הרבנים, ועד הפועל יפעל להוסיף עוד רבנים עוד  די שעד הפועל ייצג את כלל חברי איחוד  בכ

הרבנים  שבין  והשיטות  הדעות  מגוון  את  נכונה  ייצג  שהארגון  כדי  הבאות,  הבחירות  לפני 

 באיחוד. 
 

כסגן  מאיחוד האמירויות  כנשיא וברב לוי דוכמן  מטורקיה  ועד הפועל בחר ברב מנחם חיטריק  

ייבחרו חברי ועד .  תשפ"ד  שיתקיימו לפני ראש השנה   נשיא, עד לבחירות הבאות שאז שוב 

לתקופה של   נשיא בנשיא ובסגן    ואז ועד הפועל ייבחר שוב  על ידי האסיפה הכללית,   הפועל

 חמש שנים בהתאם לתקנון. 

 

 

 כללים לחברי האיחוד: 

 : ים במדינות האיסלאם לציית לכללים הבאיםל רבנים שהינם חברים באיחוד הרבנע

על הרבנים לתמוך אחד בשני, הן בציבור והן בכל מקום אחד. איש את רעהו יעזורו,   .א

 מתוך עין טובה ונפש חפצה.  
אם יש האיחוד. רב חבר  לתקוף בעיתונות או במדיה אחרת,  האיחוד סור לרב חבר  א .ב

 בים חלילה.  הערה להעיר לרב, יש לעשותה בדרך כבוד, אבל לא בר

ויתנהגו  .ג האחרים,  הרבנים  של  ונוחיותם  לרווחתם  ידאגו  האיחוד  חברי  הרבנים 

 בלויאליות האחד כלפי השני. 

 

התקנון הזה אושר על ידי חברי ועד הפועל בחודש מרחשון תשפ"א, ועליו תתבסס עבודת  

ם . התקנון יישלח לכל הרבנים הגרים במדינות האסלאאיחוד הרבנים במדינות האסלאם

והם יוזמנו להכנס לאיחוד בהתבסס על התקנון הנ"ל. ויהי רצון שתשרה שכינה במעשי  

 ., ונזכה להרמת קרן התורה והמצווה, עד ביאת ינון במהרהידינו


