
  

ד ר ז א דה  ו ה   י
  028546109 ת"ז:

  ירושלים. 81בית וגן  כתובת:
  02-5004222 טל:
  052-8800040 נייד:

  10/04/1971 ת.לידה:
 yehuda@carmeihair.org.il כתובת מייל:

  

  :פרופיל
ממובילי ציבור. המקדיש את חיי למען תחומים,  גווןהנני איש ציבור ועסקן במ 

המהפכה השקטה להקמת מוסדות ספרדים איכותיים בישראל על מנת לעקוף את 
מקורבם של גדולי ישראל בניהם ראש בעיית האפליה והקושי להתקבל למוסדות. 

' הרב ברוך דב פוברסקי שליט"א, ראש ישיבת פורת הרב שלום כהן ישיבת פוניבז
שליט"א, והרבנים הראשיים לישראל הרב שלמה משה עמאר שליט"א והרב יונה 

במהלך חיי הייתי שותף למאבקים רבים למען ישראל השניה. מצגר שליט"א, 
הרב ביחד עם  מחאה למענוהאוהל את מטה המאבק ווכמקורבו של אריה דרעי הקמתי 

שאותו הוביל . במהלך השנים הייתי שותף ג"כ למאבק על קצבאות הילדים אורי זוהר
מבלה את זמני בין ישראל לארה"ב במטרה לגייס כספים לכל  מאיר פורוש. ח"כ
וניהול פרויקטים בעל יכולת מוכחת בהקמה  שהייתי שותף להקמתן ויסודן. פעילויותה

ל וועד העדה המערבית והספרדים מתנדב בחברה קדישה ש גדולים ומורכבים.
  .בירושלים

  תעסוקתי: ניסיון
  

  ני ברקהקמת ישיבת "כנסת שלום" בב  1990
  לתלמידים ספרדים מבתים איכותיים. גבוההישיבה 

  "אמרי דעת" בירושלים. תהקמת ישיב  1994
  לתלמידים ספרדים מבתים איכותיים. גבוההישיבה 

  תוך כדי לימוד בה.ניהול ישיבת "אמרי דעת"   1995-1997
  לתלמידים ספרדים מבתים איכותיים. גבוההישיבה       

  ישוב חשמונאים.ישיבת "מגן אברהם" בהקמת   1997-1998
  ישיבה גבוהה לתלמידים ספרדיים מבתים איכותיים.    
  .בישיבה מלמד ומגיד שיעור    
  של הקמת מוסדות לימוד ספרדיים כה ישיבות הנ"ל נפתחו כחלק ממהפה    
  עבוד תלמידים איכותיים מבתים טובים.    

1999  
 

  ישיבות ברשת "מרכז המעיין החינוך התורני"המנהל אגף 
  .הקמת מוסדות תיכוניים לבנים ובנות ברחבי הארץ    

מינרים ס ,כהמשך למהפיכה להקמת מוסדות לבנים ובנות ספרדיים. הקמתי ישיבות, תיכונים 2001
תלמידים בגיל צעיר ובכדי למנוע צורך בשיבוץ המשך לבתי הספר היסודיים. שהיו  לבנות
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  ."למען אחי" ארגוןמטעם ם בעיר מודיעין ויישובי הסביבה ורנייהקמת מרכזים ת 2002-2003
  הפרויקט. נה את מימקרן וולפסון ש מטעם נציגמנהל פרויקט מרכזים תורניים בלמען אחי ו

  מדעי "למען אחי" בעיר מודיעין.הקמת בית הספר התורני   2003
  .תלמידים כיום 350מונה כ ספר כולל בנים ובנות תושבי מודיעין והסביבההבית    

  הקמת ארגון "כרמי העיר" 2004
  רווחה ברחבי הארץ. והלבשה למשפחות אוכל ומרכזי מזון רשת בתי 

  .החיה מאחורי פעילות הארגון הנני מכהן כיו"ר העמותה והרוח
  הקמת רשת כוללים ארצית "ישועת דוד"  2005

  יו"ר רשת הכוללים עד היום.כ מכהן   
  הקמת מניין "בני תורה " בשכונת בית וגן בירושלים.  2006

  .בני תורה בנוסח יוצאי מרוקווקהילה לת כנסת בי   
  הקמת ארגון "עזרי"  2007

  קרנות הצלה לאלמנות, חולים ויתומים במצבים קשים.  
  ירושלים הקמת ביה"ס "למען אחי" 2010

  מצוקה.משפחות הנמנים ברובם על  תלמידים 150ם מונה כ-בי ממוקם בשכונת שמואל הנביא 
  "איחוד הקהילות ובתי הכנסת יוצאי מרוקו"  הקמת ארגון  2011

, וספרי רבני מרוקו שלא ראו אור הוצאה לאור של כתבי ידהקמת מכון "ספורנו"  במסגרת זו  
  .לשימור מסורת ותורת רבני מרוקוביטאון "דורות" והפקת   יהודי מרוקו ותרבות שימור מסורת

  הקמת "מוקיר רבנן"  2012
  משפחות ברוכות ילדים בני תורה.וחלוקות מזון ל פרוייקט בתוך מסגרת כרמי העיר. סיוע  

  הקמת פרויקט "נועם"   2012
  פרוייקט במסגרת כרמי העיר לטיפול בנוער נושר.  

  

  :השכלה

  
  

   ה'-כיתות יסודי א' בני ברק "תורת תמימה" למוד תורהת 1977-1981

  ח'-כיתות יסודי ו'בני ברק  "קרלין סטולין" למוד תורהת 1982-1985

  באר יעקב זצ"ל רוביץ'שמואל ט בראשות הגאון רבייעקב" -"באר ה קטנהישיב 1986-1988

  בני ברק – פוניבז' –ישיבה גבוהה  1989-1995
    

  לימודי הסמכה לרבנות "בית המדרש יחווה דעת" ירושלים, קבלת תעודת "יורה יורה"               1998-1999

  

  :שפות

  שפת אם  -עברית 

  רמה בינונית   -אנגלית 

  שפת אם  -ערבית 

  בינוניתרמה    -אידיש 
  

  
 


