
לימודי הסמכה לרבנות
והכשרה תורנית

ב"ה

למען ילמדו
תשפ״ב



 תשפ"ב - 'למען ילמדו'
מהפיכה תורנית מסביב לעולם

צרפתארה״ב

ישראל צרפת

רוסיה

22



יורה יורה 
סמיכה 
חב"ד

המסלול 
המבוקש 
ביותר 
בעולם!

 להיות
רב

בביתו

כאן המקום לעורר גם אודות התלמידים שצריכים ללמוד על 
מנת לקבל 'סמיכה' להוראה. וטעם הדבר, כיוון שלעתים תכופות 

מתעוררות בבית שאלות שונות בהלכה, ואי אפשר ללכת לעתים 
קרובות כל כך לשאול את הרב ולכך צריך להיות רב בתוך הבית"   

| כ"ד טבת תשי"ב [

סמיכה חב״ד
איסור והיתר
לקיים את ההוראה 
 להיות "רב בביתו".

מהיום כל אחד יכול.

סמיכה חב״ד
אורח חיים

בקיאות ושליטה בהלכות 
הנוגעות לחיי היום יום, 
להיות כתובת הלכתית.

סמיכה חב״ד
כשרות וברכות

מה אוכלים, וכיצד מברכים. כל 
התשובות לשאלות שמלוות 

אותנו מידי יום

סמיכה חב״ד
הלכות שבת

כשתגיע השבת, אתה 
 תהיה הפוסק בבית
לכל בני המשפחה. 
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חופה וקידושין
לבנות בתים בישראל

------- +   -------
הכרה רשמית

לסידור קידושין

איסור והיתר
הכח לפסוק הלכה

------- +   -------
תעודת "סמיכה"

מרבני ערים

שמחות
להיות שם גם כשקשה

------- +   -------
קורס: הרב כחדר
מיון לטראומה

הלכות שבת
כשיש פסק אין ספק

------- +   -------
לראשונה! הנחיה מוגברת 

לפסיקה מעשית

מצוות התלויות בארץ
לקצור את פירות ההשקעה

------- +   -------
 מיוחד! התמחות
בהלכות שביעית

הלכות טהרה
לחזק את היסודות

------- +   -------
פוסקי טהרה

'שימוש' במתכונת ייחודית

הסמכה
מהרבנות
הראשית

מוכר כתואר ראשון,
מסייע לקבלת מלגות,
מסייע לקבלת משרה 

במיגזר הציבורי
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המיוחדים של
"למען ילמדו"

קורס משגיח כשרות
הכשרה עיונית ע"פ דרישות 
הרבנות הראשית והתמחות 

פרקטית

קורס רב בית כנסת
הכשרה הלכתית ומקצועית 

 לרבני בית כנסת
ומנהיגי קהילות

קורס שחיטה
לימוד עיוני של הלכות 

שחיטה והדרכה מעשית 
לשחיטת עופות  

כלים ללימוד גמרא
 רכישת ידע וכלים

 ללימוד עצמי של גמרא.
מתאים במיוחד למתחילים
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ועד ההסמכה 

על הלימוד שלכם נאמר "יגעת 
ומצאת תאמין". למען ילמדו מוציא 
רבנים גדולים שמורים הוראה לעם 

ישראל ומזכים את הציבור כולו. 
אשריכם ואשרי חלקכם, יהי רצון 

שתמשיכו מחיל אל חיל!

 הרב קלמן בר
שליט"א

רב העיר נתניה

"למען ילמדו" סוללים את הדרך 
הישרה לידיעת פרטי ההלכות 

לאשורם, כדי שהלומד יוכל 
לפסוק הלכה בפועל ולהתמנות 

לרב ומו"צ בישראל. 

הרב אליהו יוחנן גוראריה 
שליט"א

 רב העיר חולון
וחבר בי"ד רבני חבד

נדהמתי מרמת הלימוד! הסוגיות 
מובאות ביסודיות, בצורה ברורה 

ומאירה ובאופן מפליא גם מקיפה. 
אשרי מי שנכנס ללמוד במתכונת זו 

של "למען ילמדו" ואין ספק כי יצליח 
במבחנים בעז"ה!

הרב יהודה דרעי שליט"א
 רב העיר באר שבע וחבר

מועצת הרבנות הראשית

היום, כאשר מבחני הרבנות 
הראשית קשים ומורכבים מבעבר, 

חשוב ביותר שישנם סיכומים 
ברורים ועזרים להצליח במבחנים. 

חיוני לדעת את ההלכות כדי להוביל 
קהילה בהצלחה!

הרב חיים שלמה 
דיסקין שליט״א

רב העיר קרית אתא

בכל שנה צומחים עוד ועוד 
רבנים ב"למען ילמדו". שלוחים 
ואברכים שזוכים ללמוד באופן 

רציני ומקיף ומקבלים כלים 
לפסוק הלכה בפועל.

 הרב יוסף העכט
שליט"א

 רב העיר אילת וחבר
בי"ד רבני חב"ד

עיינתי בחומרי הלימוד של "למען 
ילמדו" והתרשמתי מההיקף 

ומהבהירות. על צוות ההכשרה נמנים 
ת"ח ורבנים חשובים שאת רובם אני 

מכיר, והם עושים מלאכת קודש 
בהכשרת פוסקים ומורי הוראה

הרב יצחק לוי שליט"א
 רב העיר נשר וחבר

מועצת הרבנות הראשית
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כל 
הסיבות 
להצליח 

כאן

להבין יותר, 
להצליח יותר

סיכומים מפורטים,
מצגות ברורות

הממחישות
באופן ויזואלי את
התכנים, טבלאות

ותרשימים

 ללמוד
טוב יותר 

 מכל
מקום

לנוחותך, תוכל
לבחור בין

קורס פרונטלי
בכיתה או 
להשתתף

בקורס וירטואלי,
מביתך או מכל
תמיד איתך, מקום בעולם!

בכל שאלה

אנו מעמידים לרשותך 
"משיב" אישי - רב מורה 

הוראה שיקדיש את 
הזמן הנדרש כדי לענות 

לשאלותיך.

 להתחבר
לפסיקה בפועל

במקביל ללמידה 
תבצע "שימוש" 
אצל רבני ערים, כך 
שתוכשר בשטח 
לפסוק הלכות 
בפועל.

הכנה 
אופטימלית 
להצלחה 
מקסימלית

אזור אישי 
באתר הזמין 
עבורו בכל 
עת. כשתרצה 
ללמוד, לחזור 
או להתכונן 
למבחן, תוכל 
לעשות זאת 
בצורה נוחה 
ויעילה.
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בזכות 
הקורונה

כל המסלולים זמינים
   בכיתות המקוונות

לוד

באר־שבעשפלה

קריותנתניה

מרכז "למען ילמדו" - תל אביב

מרכז הלימודים ואולפן הכיתה הוירטואלית

מרכז שידורים, בקרה ושליטה

לפרטים נוספים 03-770-8501 ✆

ירושלים

בזכות 
הקורונה

@

עם התפתחות הלמידה המקוונת בשנה 
האחרונה,  וצרה אפשרות להעניק 
חווית לימוד המשלבת עזרי  מידה 
חדשניים, שילוב של למידה מקוונת עם 
השתתפות פעילה בכיתה הפרונטלית.

אנו גאים להציג בפניכם את הקורסים 
שלנו בכיתות הפרונטליות ברחבי 
הארץ והעולם, ושמחים לבשר לכם 
על האפשרות להשתתף בהם בצורה 
מושלמת גם מרחוק!
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בכל שפה שתבחר
בכל זמן ובכל מקום

Our smicha programs 
are available in English.
For more details please 
check our US website:
♁ WWW.
LEMAANYIMEDU.COM

U
SA

Nos programmes de certification sont 
également disponible en français.
Pour plus de détails et pour vous 
inscrire, contactez nous sur le site du 
programme en France:
♁ WWW.YILMEDU.RU

ru
ssian

Наши программы по 
Смихе осуществляются и 
на русском языке.
Информация и запись на 
сайте Института в России:
♁ WWW.YILMEDU.RU

Fran
ch

Nuestros programas de certificación 
también se llevan a cabo en español 
para obtener detalles e inscripciones.
Comuníquese con el sitio web de 
nuestro centro de estudios en México:
♁ WWW.LEMAANYILMEDO.ORG/ES

M
exico
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משרד ראשי - טאגור 32 תל אביב, שע"י ישיבת חב"ד רמת אביב
 03-770-8505    info@lemaanyilmedo.org   lemaanyilmedo.org

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


