
ועדת הפרס מצאה את הרב גבריאל גולדמן ראוי לפרס כ"ץ לשנת תשפ"א כהוקרה על פעילותו 
יוזם  שהוא  מעשיים  ובמפעלים  שכתב  ביצירות   - המודרניים  בחיים  ההלכה  ליישום  המגוונת 

ומפעיל.
הרב גבריאל גולדמן נולד בארגנטינה בשנת תש"כ ועלה לארץ עם הוריו בשנת תשכ"ג. 

בקיץ תשמ"א, נישא ונתמנה להיות רב של כפר אדומים. הוא למד בישיבת הסדר ברכת משה 
מעלה אדומים בכולל לרבנות והוסמך שם לרבנות. הוא למד – לימודי דיינות בכולל ארץ חמדה, 
ירושלים, היה עמית בתכנית "גוונים" לפיתוח מנהיגות יהודית פלורליסטית, עמית בית מדרש 
ירושלים,  מורשה,  בית  חברתי,  מדרש  בית  חיים,  מקור  ישיבת  שנתית,  תכנית   – להתחדשות 
הרצוג,  במכללת  ישראל,  במחשבת  שני  תואר  לימודי  נוספו  לאלה  צדק".  "מעגלי  בשיתוף 

בתשע"ג, ושהות כעמית מחקר באוניברסיטת הרווארד, בנושא פוריות והלכה. 

ועד עולם' – ספר  בפעילותו הענפה נמנים בין השאר: ספר ההלכה היישומי שכתב – 'מעולם 
הדרכה לאבלים, שיצא לאור בארבע מהדורות, בהוצאת מגיד-קורן, ואף תורגם לאנגלית בהוצאה 
זו. 'ספר פוע"ה – מדריך הלכתי מעשי', ששלושה מכרכיו יצאו כבר לאור בכמה מהדורות, ושני 
כרכים נוספים נמצאים בשלבי עריכה מתקדמים.  מאמרים הלכתיים רבים שכתב ופרסם בספרי 
הלכה, כתבי עת וספרי זיכרון. הוראה בישיבה הגבוהה במצפה יריחו, הדרכה ופעילות קהילתית 
יומיומית ביישובו - כפר אדומים ומחוצה לו. הרצאות הלכתיות במכללות, מכינות קדם צבאיות 
ובפורומים שונים. הכשרת רבנים צעירים בנושאים הלכתיים מעשיים, במסגרת ארגון רבני 'צהר', 
מכון פוע"ה ובישיבה הגבוהה במצפה יריחו. מתן תשובות הלכתיות מדי יום ביומו לשואלים רבים, 

בארץ וגם מחוצה לה. הרב גולדמן הוא ראש מיזם הנישואין של 'צהר'. 

שנה  משלושים  למעלה  מזה  היישוב  רב  בתפקיד  רשמי  באופן  משמש  גולדמן  גבריאל  הרב 
שומרי  הציבור,  כלל  על  קהילה  וכמנהיג  כרב  להתקבל  השנים  במשך  הצליח  רבה.  בהצלחה 
נושאים מורכבים במקום  זה, הוא מתמודד עם  ושאינם שומרי מצוות כאחד. בתפקידו  מצוות 
זו  מורכבת  קהילה  את  להנהיג  מצליח  הוא  דשמיא  ובסייעתא  אדומים,  ככפר  ורגיש  מיוחד 

במישרין ועל מי מנוחות. 

הרב גבריאל גולדמן
את  להנגיש  בא  עמודים(,   600( לאבלים  מעשי  מדריך  הינו  עולם',  ועד  'מעולם  המקיף  הספר 
הלכות אבלות לחיים המודרניים כיום,  ולתת סעד רוחני, לטווח הקצר ולטווח הארוך, לאנשים 
הכואבים כאב של פטירת קרוב משפחה. הספר נדפס בפעם הראשונה בהוצאת מילתא, ובארבע 
הדפסות נוספות בהוצאת מגיד-קורן. הספר תורגם לאנגלית תוך התמקדות על האוכלוסייה של 
ארצות הברית וצפון אמריקה והוא נמצא כעת על מכבש הדפוס, בהוצאת מגיד-קורן. הייחודיות 
של  הספר מאפיינת את שדות פעילותו הרבים של הרב גולדמן – התאמה ויישום ההלכה לחיים 
העתיקה  ההלכה  בין  לגשר  הייתה  הספר  בכתיבת  המרכזיות  מהמטרות  אחת  המודרניים. 
והמקורית, מבלי לוותר על קוצו של יו"ד – מחד גיסא,  לבין יישומה בחיים המודרניים – מאידך 
גיסא. הספר בא לתמוך באדם האבל שמושלך באחת אל מציאות קשה של כאב ואובדן, ולתת 
לו נחמה וסעד נפשי. בפרק מיוחד בספר – מתואר תהליך נפשי ארוך טווח שמסייע לאדם להבין 
את תהליך האבלות מתוך ההלכות עצמן, ובכך לאפשר לו לחזור בסופו של דבר אל שגרת יומו. 
הסבר תהליך האבלות השלם מאפשר לאדם להתבונן כיצד הנחיות ההלכה מקבילות לתהליך 
לאדם  מרפא  להוות  עשויות  האדם  בנפש  ויישומן  אבלות  הלכות  וכיצד  האבל,  שעובר  הנפשי 

האבל. 
ארבע עשרה שנה לאחר הוצאתו לאור, אפשר לומר שהספר ב"ה נחל הצלחה רבה. 

עוסק  ולידה'  הריון  נשים,  ורפואת  פוריות  משפחה,  לחיי  מעשי  הלכתי  מדריך   – פוע"ה  'ספר 
במפגש שבין רפואה להלכה, ויש בו חמישה כרכים. הכרך הראשון יצא לפני שש שנים )תשע"ד, 
2014( ועוסק בנושאי משפחה וטהרה. מהדורה שנייה )תשע"ה 2015( ומהדורה שלישית )תשע"ו 
2017(. הכרך השלישי  2016(. הכרך השני שנושאו פוריות יצא לאור לפני שלוש שנים )תשע"ז 
שנושאיו הם הריון ולידה יצא לאור לפני שנה – חורף תשע"ט )2019(.הכרך הרביעי – שנושאיו 
הם גינקולוגיה, מחלות, חברה ומחקר, הסתיים והוא נמצא כעת בעריכה לשונית, הכרך החמישי 
שהוא אוצר מושגים הכולל כתשע מאות ערכים הלכתיים ורפואיים הקשורים לנושאים הנ"ל, כבר 
כתוב, והוא נמצא בעריכה סופית יחד עם הרב אריה כץ – עורך המשנה, והרב מנחם בורשטין – 

ראש מכון פוע"ה. 
הרב גבריאל גולדמן כותב את 'ספר פוע"ה' למעלה מארבע-עשרה שנה, והוא מקווה לסיים את 
הפרויקט בעוד כשנתיים. שני הכרכים הראשונים של ספר פוע"ה זכו בפרס סגן שר הבריאות 

לשנת 2018. 
הספר נותן לא רק פסיקה הלכתית אלא גם מציע פתרונות מעשיים לשאלות מעשיות שבעבר 
לא היה להן פתרון. חלק מהפרויקט הגדול הוא העברת ותרגום השאלות הרפואיות המודרניות 



גם  סוכם  בספר  בהתאם.  תשובות  ולקבל  לפוסקים  העברתן  את  לאפשר  כדי  הלכתית  ללשון 
הניסיון המעשי הרב שהצטבר במכון פוע"ה, ופגישות רבות שהיו לרבני המכון עם פוסקי הלכה 

ועם רופאים.

שהרב  נוסף  ומבוקש  נחוץ  חדשני,  פרויקט   - סרטן'  לחולי  הלכתיות-רפואיות  הדרכה  'חוברות 
הלכתיות- הדרכה  חוברות  בכתיבת  שותפות  הוא  האחרונות  בשנים  בו  עסק  גולדמן  גבריאל 
רפואיות לחולי סרטן, נשים וגברים, ולבני משפחותיהם, בנושאים כגון חציצה בטבילה וקיום חיי 
אישות, בנסיבות מיוחדות. מפעל זה נעשה בשיתוף האגודה למלחמה בסרטן. הבקשה לשיתוף 
פעולה הגיעה מהאגודה למלחמה בסרטן שחשה צורך לשלב בחוברות ההדרכה והתמיכה שלה 
גבריאל  הרב  ידי  על  נכתבה  החוברת  הדתי.  לציבור  והשקפתית  הלכתית  הדרכה  גם  בחולים 
בשיתוף הרב מנחם בורשטין – ראש מכון פוע"ה, הרב אריה כץ – דיין, רב משיב במכון פוע"ה 
 – וולסקי-רובל  אנה  ד"ר  אדומים,  שבמעלה  משה'  'ברכת  ההסדר  בישיבת  דיינות  כולל  וראש 
והאוניברסיטה  הדסה  של  לסיעוד  הספר  בבית   )AASECT( ואינטימיות  מיניות  בנושא  יועצת 
העברית, והגברת ליויה כסלו - אחות ראשית באגודה למלחמה בסרטן. סוגים של חוברות הודפסו 

והן מפורטות להלן.

שם  ומקדש  הבריות  על  ואהוב  מקובל  אדם  לכל  פנים  מאיר  כאדם  ידוע  גולדמן  גבריאל  הרב 
שמיים במעשיו.

על כל אלה מצאה הועדה את הרב גבריאל גולמן ראוי לקבל את פרס כ"ץ לשנת תשפ"א.
פרופ' מנחם בן ששון                   הרב שלמה דייכובסקי                  הרב חיים סבתו       


