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הקדמה

ארגון�חותם�פועל�במטרה�להשיב�את�היהדות�למרכז�סדר�היום�הציבורי.�אנו�
ישראל,� מדינת� נשענת� שעליו� הבסיס� הם� היהדות� ערכי� כי� מאמינים� בחותם�

ובהיעדר�ערכים�אלו�חסרה�זהותה�של�המדינה�את�העיקר.

ועוד,� מדעית� כלכלית,� חברתית,� מבחינה� ישראל� מדינת� של� התפתחותה� לצד�
היום� סדר� על� שעולות� שונות� סוגיות� מתאימה.� רוחנית� התפתחות� גם� נדרשת�
בשיח�הציבורי,�בכנסת,�בפורומים�מקצועיים,�ובתקשורת�דורשות�מענה�מנקודת�
מבט�הלכתית-מקצועית,�כזו�החוקרת�ומבררת�את�הנושאים�לעומק�ומסוגלת�

להציע�עמדה�תורנית�מגובשת�שתתאים�לצורכי�הדור�והשעה.
ההלכתיים- המחקר� מכוני� בשיתוף� חותם� בארגון� פעלנו� התשע"ו,� בשנת� גם�

בתחומים� ישראל� מדינת� של� יומה� סדר� על� שעלו� סוגיות� לבירור� מקצועיים,�
הבאים:�דת�ומדינה�וכשרות,�חברה,�משפחה,�כלכלה,�משפט�וסביבה�-�בדגש�על�

צער�בעלי�חיים.

בתחומי� מקצועיות� המלצות� ופרסום� עמדה� דפי� כתיבת� כוללת� חותם� פעילות�
דמותה� על� בשמירה� המסייעות� חוק� הצעות� וקידום� כתיבה� שלנו,� ההתמחות�
היהודית�של�מדינת�ישראל,�הצגת�עמדת�ההלכה�בוועדות�הכנסת�השונות,�סיכול�
הצעות�חוק�בעייתיות�או�הצעת�חלופות�הנאמנות�להלכה,�פעילות�משפטית�מול�
משרדי�הממשלה,�הסברה�במרחב�הציבורי�ובתקשורת,�כנסים,�ימי�עיון�ותוכניות�

מיוחדות,�ופרסום�חוברות�ודו"חות�מקצועיים�במגוון�נושאים.

לדיון� שעלו� מרכזיות� בסוגיות� התשע"ו� לשנת� פעילותנו� סיכום� לפניכם� מוגש�
מאבק� ולנהל� להמשיך� מאיתנו� ודורשות� פתוחות� עדיין� הגדול� חלקן� הציבורי,�
עיקש�לחיזוק�ערכי�היהדות�במרחב�הציבורי�ולחיזוק�מדינת�ישראל�היהודית.�

אנו�נמשיך�בכך�בע"ה�גם�בשנת�התשע"ז�ובשנים�הבאות.
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חותם בחברה

גורם  הנו  הפרט,  וזכויות  רווחה  חברתית,  מדיניות  של  המקצועי  התחום 
משמעותי בשיח הציבורי של מדינת ישראל. מתוך הבנת הזיקה העמוקה 
של  מאמץ  לזהות  ניתן  זהות,  של  סוגיות  לבין  חברותיות  סוגיות  בין  שיש 
פסבדו- תפיסה  באמצעות  המדינה  של  זהותה  את  לעצב  שמאל  ארגוני 

לכלי  הופכים  חברתי,  וצדק  לחלשים  עזרה  חברתית,  דאגה  חברתית. 
לעיצוב שיח ומדיניות במדינת ישראל.

הקמת בית מדרש לחברה
של� זהותה� על� המערכה� לבין� חברתית� מדיניות� של� סוגיות� בין� ההדוק� הקשר� לאור�
סוגיות� בבירור� שיעסוק� לחברה� מדרש� בית� להקים� בחותם� הוחלט� ישראל,� מדינת�
חברתיות�מזווית�לאומית�ויהודית.�לומדי�בית�המדרש�לומדים�להכיר�את�הפילוסופיות�
העומדות�בתשתית�השאלות�המעשיות,�ואת�המענה�הניתן�להן�מתוך�עומקה�של�תורה.�
בנוסף,�מוכשרים�הלומדים�להתמודד�עם�הסוגיות�החברתיות�והלאומיות,�תוך�גיבוש�
בשיח� והאתגרים� המבוכות� עם� להתמודד� שמסוגלת� יהודית,� חברתית� עולם� תפיסת�
ניצן�כנס�בנושא� הציבורי�ובתחום�המעשי.�כחלק�מפעילות�בית�המדרש�נערך�בישוב�

'סדר�חברתי�חדש-בין�שיח�הזכויות�לשיח�אחריות'.

https://goo.gl/o5kAgN :להרחבה

http://www.chotam.org.il/1653 :לצפייה בהרצאות מהכנס

http://www.chotam.org.il/1371 :לפירוט על תכנית בית המדרש

הנוטה למות
בתגובה�להצעת�חוק�המבקשת�להתיר�לרופאים�לסייע�להתאבדותם�של�חולים�חשוכי�
מרפא,�פרסם�ארגון�חותם�דף�עמדה�מקצועי�היוצא�כנגד�הצעת�החוק,�הן�מצד�איסור�
התורה�החמור�שכלול�בה,�והן�מצד�החשש�מהמדרון�החלקלק�שאליו�תוביל�בהכרח�

הצעת�החוק,�כפי�שכבר�קרה�במקומות�אחרים�בעולם.

 http://www.chotam.org.il/1185 :לדף העמדה

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/325802 :להרחבה

עולם התורה בפריחה
�68של�מדינת�ישראל,�פרסם�ארגון�חותם�נתונים�על�פריחתו� לרגל�יום�העצמאות�ה-�
העצומה�של�עולם�התורה�תחת�כנפיה�של�המדינה.�נתונים�אלו�מלמדים�על�פן�חשוב�

בתהליך�הגאולה�–�חזרת�התורה�למקומה�המרכזי�בחייה�של�האומה.

https://goo.gl/GWo72v  :להרחבה
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חותם למשפט

במערכת  האחת  חזיתות.  בשתי  מתנהלת  המשפט  תחום  על  המערכה 
המשפט הישראלית, שביחס אליה עולות שאלות עקרוניות באשר ליכולתו 
והן  כשופט  הן  פעולה,  עמה  לשתף  ומצוות  לתורה  המחויב  אדם  של 
כמתדיין, ובאשר ליניקתה מערכי הנצח של עם ישראל. והשנייה במערכת 
ולהעלאת  סמכויותיהם  להרחבת  לחיזוקם,  בדרכים  הרבניים,  הדין  בתי 

המודעות הציבורית בחשיבות הפנייה דווקא אליהם.

בחירת דיינים כהלכה
לקראת�התכנסותה�של�הוועדה�לבחירת�דיינים,�פרסם�ארגון�חותם�דף�עמדה�שמפרט�
את�העקרונות�על�פיהם�יש�לבחור�בדיינים�על�פי�תורת�ישראל,�מתוך�הבנה�שלבחירה�
זו�ישנן�השלכות�מהותיות,�והיא�מן�ההליכים�החשובים�והמשמעותיים�ביותר�בשירות�

הציבורי.

http://www.chotam.org.il/1164 :לדף העמדה

כהונה כשופט דתי
בנושא� היתר� בין� שעסק� כנס,� שדרות� שבעיר� ההסדר� בישיבת� נערך� אב� בחודש�
אפשרותו�של�אדם�דתי�לכהן�כשופט�במערכת�המשפט�הישראלית.�ארגון�חותם�ומכון�
כי�כהונה�שכזאת�אכן�בעייתית�מבחינה� משפט�לעם�הפיקו�דף�עמדה�בעניין�הקובע�
ממון� בהוצאת� שיש� הגזל� חשש� מצד� והן� שבדבר� הערכאות� איסור� מצד� הן� הלכתית,�
מאחד�הצדדים�שלא�על�פי�דין�התורה.�עם�זאת�נידונה�בדף�העמדה�האפשרות�לכך�
יוכלו�שומרי�תורה�ומצוות�לכהן� שבתחומים�מסוימים�או�לחילופין�בתנאים�מסוימים�

כשופטים.

http://www.chotam.org.il/1681 :לדף העמדה

http://goo.gl/1X48fD :להרחבה

חוברת חותם למשפט
ארגון�חותם�הפיק�חוברת�חדשה,�המאגדת�בתוכה�מאמרים�בנושא�המשפט�האזרחי�
בראי�ההלכה�ומשפט�התורה�בימינו.�מטרת�החוברת�לברר�סוגיות�העולות�במפגש�בין�
עולם�התורה�לבין�מערכת�המשפט�הישראלית�ולהעלות�על�סדר�היום�את�הדיון�על�
המאמרים� ישראל.� במדינת� הרבני� הדין� בית� של� ומעמדו� העברי� המשפט� של� מקומו�
בתחום� בישראל� המובילים� המחקר� מכוני� משלושת� וחוקרים� רבנים� ידי� על� נכתבו�

משפט�התורה.

http://www.chotam.org.il/1148  :לעיון בחוברת



6

כנס דיני ממונות
בתחילת�חודש�טבת�התקיים�הכנס�העולמי�לדיני�ממונות�בירושלים.�במסגרת�הכנס�
חקיקה� בהליכי� לממונות,� הדין� בתי� במעמד� שעסק� חותם� ארגון� של� מושב� התקיים�
ובתקנות�ציבוריות�אותם�מוביל�הארגון,�במטרה�להסדיר�את�מעמד�בתי�הדין�ולקדם�

את�המודעות�לפעילותם�החשובה�בקרב�הציבור.

http://www.chotam.org.il/1477 :לצפייה בהרצאות מהכנס

http://www.news1.co.il/Archive/001-D-373314-00.html#PTEXT21313 :להרחבה

חובת הפנייה לבתי דין רבניים
בזיקה�לנושא�מעמד�בתי�הדין�לממונות�שנדון�בכנס�דיני�ממונות�העולמי,�נדרש�ארגון�
חותם�לעסוק�גם�בנושא�חובת�הפנייה�לבתי�הדין�הרבניים.�לפי�מרבית�הפוסקים�בדורנו,�
'פנייה� משום� אסורה� ישראל,� מדינת� של� האזרחיים� המשפט� בתי� למערכת� הפנייה�
דין� לבית� ישנה�חובה�הלכתית�לפנות� נתבע,� או� דין�מישראל,�תובע� לערכאות'.�לבעל�
הדן�על�פי�משפט�התורה.�זאת�משום�שהתורה�שואפת�להחיל�את�משפט�ה'�גם�ברובד�
החברתי-ציבורי�ולא�רק�ברמת�קיום�המצוות�של�הפרט.�ארגון�חותם�פרסם�דף�עמדה�

רשמי�המברר�את�הנושא�הלכה�למעשה.

http://www.chotam.org.il/1163 :לדף העמדה

מעמד בתי הדין לממונות
כחלק�ממערכה�כוללת�לחיזוק�מעמדם�של�בתי�הדין�לממונות�פרסם�ארגון�חותם�שתי�
הצעות�חוק�אשר�נועדו�לחזק�את�מעמדם�של�בתי�הדין�לממונות.�הנושא�חיוני�והכרחי�
המשפט� למערכת� לפנות� יכולים� שאינם� ומצוות� תורה� שומרי� לציבור� כשירות� גם�

האזרחית,�וגם�בכדי�לקרב�את�התקיימות�דברי�הנביא�"ואשיבה�שופטייך�כבראשונה".

 http://www.chotam.org.il/1457 :לעיון בחוברת הצעות החוק

מהלך�נוסף�שנעשה�בנושא�זה,�הוא�ניסיון�למסד�את�פעולתם�של�בתי�דין�לממונות�ליד�
ובמסגרת�שירותי�הדת�שהן�מעניקות�לציבור.�זאת�לאחר�שבעבר� המועצות�הדתיות�
הוטלו�מגבלות�על�פעולה�זאת�ע"י�הייעוץ�המשפטי�של�משרד�הדתות.�במסגרת�ניסיון�
זה,�נוסחו�על�ידי�ארגון�חותם�עבור�משרד�הדתות�כללים�שיאפשרו�לבתי�הדין�הללו�
לפעול�במסגרת�המועצות�הדתיות,�באופן�שיובהר�לציבור�הרחב�כי�מדובר�במערכת�

ששייכת�לתחום�הבוררות,�ולא�למערכת�המשפט�המחייבת�של�מדינת�ישראל.

הצבת דגל ישראל בבתי הדין
שרת�המשפטים�הורתה�להציב�את�דגלי�המדינה�בבתי�דין�השרעיים.�בתגובה�לפרסום�
נשלח�אליה�מכתב�מארגון�חותם�ובו�תזכורת�להנחייתו�של�היועץ�המשפטי�לממשלה,�
לפיה�בבתי�הדין�לממונות�הפועלים�במועצות�הדתיות�אין�להציב�סממנים�שלטוניים,�
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מדינת� של� יחסה� בדבר� בעייתי� מסר� טמון� הזה� בדבר� ישראל.� מדינת� דגל� גם� ובהם�
נקראה� משפטים� ושרתה� ישראל� תורת� פי� על� פועלים� אשר� דין� בתי� לאותם� ישראל�

לתקן�את�המעוות.
http://www.chotam.org.il/1437 :לעיון בפניית חותם לשרת המשפטים

http:// http://www.kipa.co.il/now/67983.html :להרחבה

כנס משפט עברי באתגרי הזמן
כנס�מרתק�שנערך�בשיתוף�פעולה�עם�הקליניקה�לסיוע�אזרחי�על�פי�המשפט�העברי�
באוניברסיטת�בר�אילן,�הביא�דיינים,�אנשי�ציבור�ומרצים�למשפט�עברי�לעסוק�בסוגיית�
פאנל� התקיים� הכנס� במהלך� ימינו.� של� ישראל� במדינת� העברי� המשפט� של� מעמדו�
בהשתתפות�חה"כ�ניסן�סלומינסקי,�יו"ר�ועדת�חוקה,�חוק�ומשפט,�והוצגה�הצעת�החוק�
"המשפט�העברי"�שהגיש�סלומינסקי,�שעל�פיה�יינתן�למשפט�העברי�מקום�משמעותי�
המשפט� לחקר� מכון� יוקם� ובנוסף� בישראל,� השופטים� של� הפסיקה� במקורות� יותר�

העברי,�אשר�יפעל�להעמקת�הידע�בכל�הקשור�למשפט�העברי�ולהעשרתו.

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/322143  :להרחבה

משמעותי� מקום� מנתינת� החשש� מצד� הן� מתנגדים,� מספר� קמו� הנ"ל� החוק� להצעת�
והן� השופטים,� את� שיחייב� באופן� הישראלי,� המשפט� מערכת� בתוך� העברי� למשפט�
במשרד� עברי� משפט� תחום� של� קיומו� לאור� מיותר,� המדובר� המכון� כי� הטענה,� מצד�

המשפטים�בראשות�ד"ר�מיכאל�ויגודה.

http://www.news1.co.il/Archive/001-D-373314-00.html#PTEXT21313 :להרחבה

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/330222 :ועוד

https://youtu.be/SaS98nxRAKw לדברים שנשא חה"כ סלומינסקי במרכז תורה ומדינה בניצן

עיקול מטלטלין
רכוש� עיקול� בעניין� לפועל'� ההוצאה� 'חוק� לתיקון� הצעה� בנושא� בכנסת� דיון� לקראת�
עיקול� יכולת� את� להגביל� בהצעה� התומך� עמדה� דף� חותם� ארגון� פרסם� כנסת,� מבתי�
הרכוש�מבתי�כנסת,�כאשר�מדובר�בפריטים�אשר�עיקולם�יגרום�הפרעה�חמורה�לקיום�

התפילה�ולסדריה.
 http://www.chotam.org.il/1149 :להרחבה
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חותם בכלכלה

בביתו,  אדם  לכל  ישיר  באופן  נוגעות  הכלכלה,  בתחום  השונות  הסוגיות 
אך גם משפיעות בצורה ניכרת על המרחב הציבורי במדינת ישראל. ארגון 
פי  על  כלכלית  להתנהלות  המודעות  את  להעלות  עצמו  על  לקח  חותם 
כזו  שהתנהלות  הבנה  מתוך  הציבורי,  ובמישור  הפרטי  במישור  ההלכה 

מחזקת את זהותה היהודית של מדינת ישראל.

חוזים כהלכה
ליצירת�חוזים�ולשימוש�בהם�ישנן�השלכות�משמעותיות�לא�רק�מבחינה�הלכתית,�כגון�
התמודדות�עם�איסורי�ריבית,�הימנעות�מחילול�שבת�ועוד,�אלא�גם�משמעות�לאומית�
לכינון�ויישום�משפט�התורה�בחיים�הכלכליים.�בחותם�זיהו�את�הצורך�בחיזוק�המודעות�
חוזים� בנושא� יעוץ� של� לציבור� שירות� משפטים� פרשת� שבת� לקראת� ויזמו� בעניין,�

הלכתיים.

http://www.chotam.org.il/1152 :להרחבה

השקעות כשרות 
בעיות� בתוכו� כולל� וכדומה,� ביטוח� קרנות� גמל,� קופות� בפנסיה,� ההשקעות� תחום�
הלכתיות�רבות�שהאדם�הפרטי�לרוב�אינו�מודע�להן�כלל.�בארגון�חותם�זיהו�את�חוסר�
כל� את� בהירה� בצורה� שסוקרת� חוברת� הופקה� כת"ר� מכון� עם� וביחד� הזה,� המודעות�
מאיסורים� להימנע� כלים� הציבור� בידי� לתת� מטרה� מתוך� הכשרות,� ההשקעות� תחום�
כגון�ריבית�והנאה�מרווחי�שבת,�ולהשפיע�במישור�הציבורי�על�חיזוק�ערכה�של�השבת�

בישראל,�על�ידי�השקעה�בחברות�שאינן�מחללות�שבת.

http://www.chotam.org.il/1581  :'לעיון בחוברת 'משקיעים כהלכה

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/328050 :להרחבה

מוסר תשלומים
מצבו� בשל� אשר� התשלומים,� מוסר� בנושא� דיון� נערך� הכנסת� של� הכלכלה� בוועדת�
הירוד,�משפיע�בצורה�קשה�על�המשק�הישראלי�ועל�עסקים�רבים.�לקראת�הדיון�הוכן�
בחותם�דף�עמדה�בנושא,�שמתייחס�לחשיבות�העמידה�בזמני�התשלומים�ומביא�את�

האפשרויות�השונות�לחריגות�בתחום.

http://www.chotam.org.il/1559 :לדף העמדה



9

צוואה הלכתית
כחלק�ממהלך�של�גישור�על�הפער�שבין�עמדת�התורה�לחוק�הישראלי,�זיהו�בארגון�
חותם�צורך�ציבורי�במידע�בנושא�של�כתיבת�צוואה�על�פי�ההלכה,�ויחד�עם�ארגון�'כדת�
הנכונה� הדרך� את� המעוניינים� לציבור� תנגיש� אשר� הרצאה,� של� יוזמה� נולדה� וכדין'�
לכתיבת�צוואות�באופן�ההלכתי�הנכון�שיבטיח�את�עתיד�הרכוש�ואת�שלימות�המשפחה,�

כל�זאת�על�פי�חוקי�התורה�ובהתאם�לחוקי�המדינה.

 http://www.chotam.org.il/1667  - למידע נוסף
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חותם למשפחה

התנגשות  קיימת  שבהם  המרכזיים  הנושאים  אחד  הוא  המשפחתי  התא 
המשפחה  הליברלי.  המערבי  העולם  ערכי  לבין  היהדות  תפיסת  בין 
ונורמות,  גופים  ארגונים,  שלל  של  מתקפה  תחת  עומדת  המסורתית 
אשר מבקשים לשנות אותה ולייצר לה אלטרנטיבות. ארגון חותם שם לו 
למטרה לעמוד בחזית המאבק על שלמות המשפחה אל מול האתגרים 

שמציבה מולה המציאות המודרנית.

כנס רמלה בנושא 'המשפחה – אתגרים וחזון'
רמלה� כנס� השנה� נערך� הציבורי,� לדיון� המשפחה� נושא� את� להעלות� מהרצון� כחלק�

ביוזמת�ארגון�חותם�ותנועת�קוממיות�שעסק�בנושא�'המשפחה�–�אתגרים�וחזון'.
ופעילים� רבנים� מקצוע,� אנשי� עם� פאנלים� ונערכו� מרתקות� הרצאות� התקיימו� בכנס�
חברתיים,�אשר�הציגו�היבטים�שונים�של�משבר�המשפחה�בעולם�המערבי�והשלכותיו�
למוסד� ישראל� תורת� שמציבה� האידאלי� המודל� את� ומולו� בישראל,� החברה� על�

המשפחה,�ואת�השפעותיו�על�החברה�בכללה.

 http://www.chotam.org.il/1579 :לצפייה בהרצאות מהכנס

http://www.chotam.org.il/media/31727/cenesramle.pdf :לקריאת החוברת שהופקה לקראת הכנס

http://www.inn.co.il/News/tag.aspx/633/0:להרחבה

המשפחה הנורמטיבית על פי הרב יעקב אריאל
בסערה� ונמשך� רמלה� בכנס� שהחל� המשפחה� מבנה� על� הציבורי� הדיון� במסגרת�
תקשורתית�שהתעוררה�בתגובה�לדבריו�של�הרב�יגאל�לווינשטיין�בכנס�'ציון�וירושלים',�
למשפחה� חלופיים� מבנים� לייצר� לניסיונות� אריאל,� יעקב� הרב� חותם,� נשיא� התייחס�

הנורמטיבית,�ולעמדת�היהדות�בשאלה�מהי�משפחה.

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/326310  :להרחבה

הילדה ניצחה את הוריה
בית�המשפט�בבאר�שבע�החליט�לשחרר�חולה�אנורקטית�קטינה�מאשפוז�כפוי,�בניגוד�
לרצון�הוריה,�לאחר�שזו�תבעה�אותם�לדין.�בתגובה�לפסק�הדין�כתב�הרב�זאב�שמע�
המשפחה� בפני� הזכויות� שיח� שמציב� הבעייתיות� את� המנתח� מאמר,� חותם� מארגון�
וחומר� וקל� אדם,� של� לחירותו� באשר� ההלכה� עמדת� ואת� שבה,� ההוריות� והסמכויות�

קטין,�באשר�לשמירת�גופו�ונפשו.

http://www.inn.co.il/Articles/Article.aspx/14477  :להרחבה
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הכנסת פוגעת במעמד המשפחה
בחודש�אדר�נערך�בכנסת�יום�הזכויות�לקהילה�הגאה.�במסגרת�יום�זה,�נערכו�דיונים�

רבים�במספר�ועדות�של�הכנסת,�שמטרתם�לחזק�את�מעמדה�של�הקהילה�הגאה.
ארגון�חותם�פנה�במכתב�ליו"ר�הכנסת�ובו�תמיהה�על�הפער�העצום�בין�העיסוק�הנרחב�
ביום�זה�לבין�קול�הדממה�הדקה�שבה�עבר�בכנסת�יום�המשפחה.�במכתב�קראו�ליו"ר�
הכנסת�לפעול�כדי�לשמור�על�ערכי�המשפחה,�ולהעלות�על�סדר�יומה�של�כנסת�ישראל�

את�החשיבות�בחיזוק�מעמדה�של�המשפחה.

http://www.chotam.org.il/1134 :לעיון במכתב

גישור בהליכי גירושין
ניהול� לפני� גישור� הליך� לעבור� גירושין� לקראת� זוגות� שמחייב� חוק� עבר� לאחרונה�
תביעת�הגירושין.�לשכת�עוה"ד�התנגדה�בתוקף�לחוק,�בטענה�שהדבר�יפגע�באופן�קשה�
בתפקיד�עורכי�דין,�וממילא�גם�בזוגות�המתגרשים,�ובכך�אילצה�את�משרד�המשפטים�

לנסות�ולמצוא�פשרה.
יש�לשאוף� ישראל� פי�תורת� כי�על� בארגון�חותם�פרסמו�בתגובה�דף�עמדה�המבהיר�
נציגות� של� נוכחות� ללא� גישור� הליך� על� לשמור� יש� ולכן� ופשרה,� גישור� של� לפתרון�

משפטית,�ועם�זאת�לוודא�שבהליך�שכזה�לא�ייפגעו�הזכויות�המשפטיות�של�בני�הזוג.

http://www.chotam.org.il/1558  :לדף העמדה

http://www.kipa.co.il/now/67894.html :להרחבה

הצעת חוק הורים וילדיהם
חברה� מחלקת� פרסמה� בכנסת,� לדיון� וילדיהם'� 'הורים� חוק� הצעת� חזרת� בעקבות�
ומשפחה�בחותם�'דף�עמדה'�הקורא�לחברי�הכנסת�להתנגד�להצעת�החוק,�וזאת�משום�
השינוי�התרבותי�שהיא�מבקשת�לחולל.�על�פי�דף�העמדה,�בהצעת�חוק�זו�טמונה�סכנה�
גדולה�בכך�שהוא�מעמיד�כערך�עליון�את�זכויות�הילד,�וממעיט�בערך�הסמכות�ההורית.�
השינוי�צפוי�להשפיע�על�השיח�המשפחתי,�ואף�לחשוף�אותו�להתערבויות�משפטיות�

מיותרות.

http://www.chotam.org.il/1497  :לקריאת דף העמדה

http://goo.gl/4IkZyf :למאמרו של הרב זאב שמע, מתוך אמונת עתיך

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/324583 :להרחבה

סיוע משפטי בתיקי משפחה
במשך�שנים�רבות�חל�באגף�לסיוע�משפטי�נוהג�ולפיו�הסיוע�המשפטי,�שאמור�להינתן�
לפי�מבחן�הכנסה,�ניתן�בתיקי�משפחה�לאימהות,�גם�אם�הכנסתן�איננה�מצדיקה�סיוע�
שכזה.�בעקבות�עתירה�לבג"ץ�בוטל�נוהג�זה.�שינוי�המדיניות�גרר�דיון�בנושא�בוועדה�
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לקידום�מעמד�האישה�בכנסת.�בדיון�דיבר�נציג�חותם�הן�על�תיקון�העוול�המוסרי�וחוסר�
השוויון�שהיו�במדיניות�הקודמת,�והן�על�המסר�הערכי-תרבותי�שהיה�באותה�מדיניות,�

מסר,�שמשמעותו�היא�עידוד�סמוי�לפגיעה�במוסד�הנישואין.

http://www.chotam.org.il/1357 :לסיכום הוועדה

הציבור רוצה להשקיע במשפחה
לקראת�הקמת�בית�המדרש�לחברה�ערך�ארגון�חותם�סקר�בנושא�משפחה.�מתוצאות�
הם� אותו� לזמן� ביחס� קונפליקט� או� תסכול� חשים� מהנשאלים� מרבית� כי� עלה� הסקר�
רצון� של� מגמה� משקף� הסקר� בעבודה.� השקעתם� לעומת� במשפחתם� משקיעים�

להשקעת�זמן�איכות�במשפחה�ובילדים�בקרב�הציבור�בישראל.

http://www.kikar.co.il/203628.html  :להרחבה

שמירת המשפחה בסביבת העבודה
סביבת� הוא� המודרני� בעולם� למשפחה� משמעותי� אתגר� שמציבים� המקומות� אחד�
גברים� בין� ואינטראקציה� קשר� של� מציאויות� מעט� לא� יוצר� העבודה� מקום� העבודה.�
דבר� הצניעות,� גדרי� על� ולמעבר� נפשית� לקרבה� רבות� פעמים� שגורם� באופן� לנשים,�
שיש�לו�גם�השלכה�משמעותית�על�שלימות�המשפחה.�הרב�עזריאל�אריאל,�ראש�תחום�
העבודה,� בסביבת� המינים� בין� התנהגות� קוד� לגיבוש� קורא� בחותם,� ומשפחה� חברה�
ולשינוי�מדיניות�בתחום�סבסוד�מעונות�היום,�באופן�שיעודד�אימהות�לעבוד�במשרה�

חלקית�ולהשקיע�במשפחה.

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/326551  :להרחבה

היעדרות מעבודה עקב טיפולי פוריות
על�פי�חוק�עבודת�נשים,�רשאית�עובדת�להעדר�מעבודתה�בשל�פיקוח�רפואי�ובדיקות�
אשר� לנשים� גם� החוק� את� להרחיב� מבקשת� חדשה� חוק� הצעת� להריון.� הקשורות�
נמצאות�בהליך�של�טיפולי�פוריות.�ארגון�חותם�בשיתוף�מכון�פוע"ה�פרסמו�דף�עמדה�

התומך�בהצעת�החוק�ומבסס�אותה.

 http://www.chotam.org.il/1195 :לקריאת דף העמדה

אל תגעו במשפחה
אחת�מיבואניות�הרכב�פתחה�בקמפיין�פרסומי,�בו�הוצגה�מכונית�משפחתית,�כשברקע�
נמצאת�"המשפחה�החדשה"�–�שני�בני�זוג�מאותו�המין�עם�ילדים.�בתגובה�הפיקו�בארגון�
חותם�מודעה�נגדית,�הקוראת�ליבואן�להסיר�ידיו�מתחום�המשפחה,�ולא�לפגוע�במבנה�

המשפחה�היהודי-�המסורתי.

http://news.walla.co.il/item/2999108 - להרחבה
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המשפחה המועדפת
חד-הוריות� למשפחות� לימודים� מענק� שנה� מדי� מעניק� לאומי� לביטוח� המוסד�
ולמשפחות�ברוכות�ילדים.�אולם�בעוד�המענק�לילדי�משפחות�חד-הוריות�משולם�בלי�
ילדים�זכאיות�למענק�הלימודים�רק�אם� כל�תלות�במצבה�הכלכלי,�משפחות�ברוכות�
לילדים� אפליה� יוצר� האבסורדי� המצב� קיום.� קצבאות� הלאומי� מהביטוח� מקבלות� הן�
ממשפחות�ברוכות�ילדים�שברובן�נמצאות�במצב�כלכלי�קשה�יותר�משל�משפחות�חד�

הוריות�שאינן�מרובות�ילדים.�
ארגון�חותם�זיהה�את�הבעיה�ופועל�כדי�לקדם�הצעת�חוק�שתשנה�את�המצב�הקיים�
ותעמיד�את�הזכאות�לסיוע�לכל�המשפחות�על�פי�מבחן�הכנסה.�מדובר�לא�רק�בשינוי�

טכני,�אלא�בשינוי�עמדה�ביחס�למשפחה�בישראל.

 http://www.chotam.org.il/1724 :להצעת החוק

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/328877 :להרחבה

סינון אתרים
בתגובה�להצעת�חוק�שמטרתה�חיוב�ספקי�אינטרנט�לספק�כברירת�מחדל�שירות�סינון�
תכנים�שימנע�גלישה�לאתרי�תועבה�ולאתרי�הימורים,�פרסם�ארגון�חותם�דף�עמדה�
התומך�בהצעת�החוק,�ומסביר�מדוע�זהו�הרף�המינימאלי�שנדרש�מאתנו�בכדי�לסייע�

במניעת�חשיפת�הציבור�בכלל�וציבור�הילדים�והנוער�בפרט�לאותם�תכנים�שליליים.

http://www.chotam.org.il/1194  :לקריאת דף העמדה
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חותם בסביבה

כחלק ממגמה ארוכת שנים בארץ ובעולם, גם השנה עלתה לסדר היום 
הרווחת  המגמה  רבות.  בהזדמנויות  החיים  לבעלי  היחס  שאלת  הציבורי 
היא, להעמיד יותר ויותר במרכז את בעלי החיים ואת זכויותיהם, ולצמצם 
על  מובל  זה  מהלך  בהם.  האנושי  המין  של  שימוש  כל  שניתן  כמה  עד 
ובמניעת  חיים,  בבעלי  באיסור שימוש האדם  הדוגלים  רבים,  ארגונים  ידי 
כל צער מהם, ללא התחשבות במחיר שהחברה תשלם על כך. במישור 
בחוק  יסוד, שעניינה לקבע  חוק  לכדי הצעת  עד  הגיעו הדברים  הציבורי, 

את זכויות היסוד של בעלי החיים בישראל, להגן על כבודם ועל רווחתם.
ארגון חותם לקח על עצמו לברר לעומק סוגיה זו ולהביא בדיונים השונים 
ההבנה  שבין  האיזון'  'נקודת  על  לשמור  יש  פיה  על  התורה,  עמדת  את 
מניעת  לבין  הבריאה,  נזר  האדם,  של  לשימושו  נועדו  החיים  בעלי  כי 

ההתאכזרות, אשר אסורה במסגרת איסור התורה של 'צער בעלי חיים'.

חוברת נפש חיה, והצעת חוק 'הסדרת מעמד בעלי החיים והיחס אליהם'
מתוך�רצון�להתייחס�למכלול�הסוגיות�שעלו�על�סדר�היום�בעניין�היחס�לבעלי�החיים,�
הופקה�החוברת�'נפש�חיה',�בה�הובאו�עקרונות�הלכתיים�ביחס�לנושאים�השונים:�גידול�
ניסויים�בבעלי� בעלי�חיים�במשקים�חקלאיים,�ענף�הלול,�סירוס�בעלי�חיים�ועיקורם,�

חיים�ועוד.
בנוסף,�הובאה�בחוברת�הצעת�חוק�של�ארגון�חותם�–�'הסדרת�מעמד�בעלי�החיים�והיחס�
אליהם',�המשקפת�את�תפיסת�צער�בעלי�חיים�ע"פ�ההלכה.�הצעת�החוק�נכתבה�מתוך�
מהם� ציין� לא� המחוקק� חיים,� בעלי� בצער� העוסקת� חקיקה� שישנה� אף� על� כי� הבנה�
העקרונות�וערכי�היסוד�העומדים�בבסיס�הוראות�החוק,�שעל�פיהן�ולרוחן�יפורשו�דברי�
החקיקה�השונים.�מטרת�הצעת�חוק�זו,�היא�להגדיר�בחקיקה�את�העקרונות�העומדים�
מדינה� ישראל� מדינת� של� מהיותה� נגזרים� אלו� עקרונות� החוק.� הוראות� של� ביסודן�

יהודית.

http://www.chotam.org.il/1110 :לעיון בחוברת

http://www.chotam.org.il/1423 :הצעת החוק

סירוס ועיקור חתולי רחוב
להפנות� חותם,� נציגי� עם� פגישה� בעקבות� החקלאות,� שר� החליט� השנה� בתחילת�
לפתח� שמטרתו� למחקר� רחוב,� חתולי� ועיקור� לסירוס� מיועדים� היו� אשר� תקציבים�
פתרונות�המותאמים�להלכה,�להתמודדות�עם�התרבות�בעלי�החיים�המשוטטים.�בכך�
קיבל�שר�החקלאות�את�העמדה�המקצועית�שהציג�ארגון�חותם�בדף�עמדה�ובוועדת�
החינוך�בכנסת.�המהלך�שיזם�שר�החקלאות�לא�צלח,�בשל�העובדה�כי�היועץ�המשפטי�
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לממשלה�הנחה�את�שר�החקלאות�להעביר�את�התקציב�השנתי�"למניעת�התרבות�בעלי�
חיים�משוטטים"�לעיקור�וסירוס�חתולי�רחוב�ולא�למחקר.

הכנסת� לחברי� פנייה� שיגר� ואף� החקלאות,� בשר� תמיכה� הודעת� הוציא� חותם� ארגון�
בעניין�זה,�בצירוף�סרטון�המדגים�את�אכזריותו�של�הליך�סירוס�כירורגי�בחתול.�בחותם�
ממשיכים�לקרוא�בוועדות�הכנסת�להפניית�התקציבים�לפיתוח�פתרונות�התואמים�את�

היותה�של�מדינת�ישראל�מדינת�יהודית.

http://chotam.org.il/media/4209/sirus.pdf :דף עמדה בנושא סירוס חתולי רחוב

http://www.chotam.org.il/1107 :מודעת התמיכה בשר החקלאות

http://goo.gl/TDlfc6 :גיבוי של נשיא חותם לשר החקלאות

http://www.chotam.org.il/1670 :לסיקור הדיון בוועדת החינוך של הכנסת

ביטול כלובים ושדרוג לולים למטילות
הכנסת� בוועדות� דיונים� מספר� נערכו� חיים,� בעלי� צער� ארגוני� של� מאבקם� במסגרת�
בנושא�גודל�הכלובים�והלולים�של�התרנגולות�המטילות�בתעשיית�הביצים,�ואף�הוגשה�

הצעת�חוק�בנושא,�כאשר�העיקרון�המוביל�הוא�רווחת�התרנגולות.
עמדתו� את� הכנסת� בוועדות� פעמים� מספר� הביע� ואף� עמדה,� דף� פרסם� חותם� ארגון�
שבראש� השיטה� היא� בוחרים� אותה� הגידול� שיטת� כי� לוודא,� יש� ולפיה� המקצועית,�
כלכלית,� מבחינה� והן� בריאותית� מבחינה� הן� האדם,� צרכי� על� כראוי� עונה� ובראשונה�

ובנוסף�לכך�ממזערת�את�הפגיעה�בבעלי�החיים.

http://www.chotam.org.il/1190 :לקריאת דף העמדה

http://www.chotam.org.il/1356  :לסיקור הדיון בוועדת הכלכלה של הכנסת

משלוח עגלים חיים מחו"ל
בדיון�שנערך�בוועדת�הכלכלה�בנושא�המשלוחים�של�עגלים�חיים�מאוסטרליה�לישראל,�הרוח�
הנושבת�והמוסכמת�בדיון�הייתה�שמדובר�בתופעה�קשה�שצריכה�להיפסק�בגלל�הסבל�הרב�
שעוברים�העגלים.�נציג�חותם�הגיש�לשר�החקלאות�דף�עמדה�בנושא,�שעיקריו:�צער�בעלי�
חיים� היא�שבעלי� התורה� תפיסת� מאידך,� אך� היהודית,� ביותר�בהלכה� חשוב� ערך� הוא� חיים�
ולשימושיו,�זאת�בשתי�מגבלות:�האחת�שמדובר�בצורך�אמיתי�של�רוב� נוצרו�לצורך�האדם�
האוכלוסייה,�והשנייה�שהפעולה�אינה�גובלת�באכזריות.�לאור�זאת,�יש�לבחון�האם�הפסקת�
המשלוחים�תשפיע�על�מחירי�הבשר,�והאם�אכן�ישנם�פתרונות�חלופיים�אשר�יכולים�לספק�
את�כמות�הבשר�הנצרכת�בשוק�הישראלי.�יחד�עם�זאת,�גם�אם�יימשך�הייבוא,�יש�לדאוג�שהוא�

לא�ייעשה�באכזריות,�וכי�יתוקנו�התקנות�המבטיחות�את�הובלת�בעלי�החיים�בצורה�נאותה.

http://www.chotam.org.il/1685 :לדף העמדה

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/326876 :להרחבה
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קמפיין משלוחים חיים
ליצור� שמטרתו� בקמפיין� אנונימוס� ארגון� יצא� החיים,� במשלוחים� מאבקו� במסגרת�
הקשר�בין�משלוחי�העגלים�באניות�לבין�משלוחי�המוות�בשואה.�בעקבות�פניית�ארגון�

חותם�יצא�מוסד�'יד�ושם'�בגינוי�להשוואה�הנ"ל.

http://goo.gl/n http://news.walla.co.il/item/2993240 :להרחבה

ניסויים בבעלי חיים
בנושא� עמדה� דף� נכתב� החיים,� לבעלי� לדאגה� האדם� צרכי� בין� היחס� בירור� במסגרת�
ניסויים�בבעלי�חיים,�אשר�בא�להגדיר�באלו�תנאים�ניתן�לערוך�ניסויים�שכאלו�ומתי�הם�

אסורים�על�פי�התורה.

http://www.chotam.org.il/1181 :לדף העמדה

הצעת חוק בנושא שחיטת בעלי חיים זה לעיני זה
בתגובה�להצעת�חוק�אשר�בקשה�לאסור�על�שחיטת�בעלי�חיים�זה�לעיני�זה,�וכן�להאט�
באופן�משמעותי�את�קצב�השחיטות,�פרסם�חותם�דף�עמדה�אשר�קבע�כי�אין�בנושאים�

הללו�בעיה�הלכתית.

http://www.chotam.org.il/1661  :לתגובת חותם על הצעת החוק

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/326761 7 להרחבה: ערוץ
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דת ומדינה

גם בשנת תשע"ו נמשכה המערכה על דמותה של מדינת ישראל כמדינה 
יהודית. מערכה זו משתרעת על פני תחומים שונים, ומתרחשת במערכת 
רבים  ארגונים  מול  אל  נוספות  ובבמות  בתקשורת  בחקיקה,  המשפט, 
המבקשים להשפיע על אופייה של המדינה, בדגש על נושא 'דת ומדינה'. 
זהותה  את  ולחזק  לשמר  מגמה  מתוך  זירות  במגוון  פעל  חותם  ארגון 

היהודית של מדינת ישראל במרחב הציבורי.

גיוס בנות
1.�בהתאם�להוראתה�של�הרבנות�הראשית�לדורותיה�בנושא�גיוס�בנות�דתיות�לצה"ל,�
הפיק�ארגון�חותם�את�החוברת�–�'בת�חיל',�אשר�הופצה�בקרב�אולפנות�ברחבי�הארץ,�
ההתנדבות� את� ולחזק� לצבא,� גיוס� של� המשמעויות� את� הבנות� בפני� להציג� במטרה�

לשירות�הלאומי.
2.�דו"ח�של�חותם�חשף,�כי�עמותת�אלומה,�אשר�הוקמה�ע"י�תנועת�הקיבוץ�הדתי,�איננה�
עוסקת�רק�ב'ליווי�ה"בת�הדתית"�לקראת�השרות�)הצבאי�או�האזרחי-לאומי(�ובמהלכו',�
ובהכוונה� בצבא� לשירות� ביחס� הדתי-לאומי� המגזר� בנות� של� תודעתי� בשינוי� אם� כי�
של�בנות�דתיות�למסגרת�הצבאית�במקום�למסגרת�השירות�הלאומי.�כל�זאת�בשיתוף�

פעולה�הדוק�עם�אגף�כוח�אדם�בצה"ל�ויועצת�הרמטכ"ל�לענייני�נשים.
דתיות� בנות� גיוס� � המעודדים� בגופים� לתמיכה� קורא� קול� פרסם� החינוך� משרד� �.3
לצבא,�בתוך�מסגרת�החמ"ד.�המחלקה�המשפטית�של�ארגון�חותם�פנתה�לשר�החינוך�
בטענה,�כי�הדבר�מנוגד�לעמדת��מנהל��החינוך��הדתי��מאז��ומעולם�,�ועל�פיה,��החמ"ד��יחנך��
התקנה� חותם� פניית� בעקבות� שנתיים.� התנדבותי��בן� לאומי� תלמידותיו��לשירות� את�

התקציבית�המדוברת,�נפסלה.

http://www.chotam.org.il/media/23700/giyus1.pdf  :'לעיון בחוברת 'בת חיל

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/326117 :להרחבה בנושא עמותת אלומה

http://www.chotam.org.il/media/31728/kolkore.pdf :ה'קול קורא' של משרד החינוך

רפורמים
אחת�מהחזיתות�המרכזיות�במערכה�על�צביונה�היהודי�של�מדינת�ישראל�מתרחשת�אל�
מול�הארגונים�הרפורמיים,�שפועלים�ללא�לאות�כדי�לקבל�הכרה�ממלכתית.�דו"ח�של�
ארגון�חותם,�בשיתוף�עם�מרכז�ליב"ה,�חשף�כי�למחצית�מהעתירות�שהגישה�התנועה�
שביודעין� דתיים-לאומיים� ארגונים� הצטרפו� האחרונות� השנים� בחמש� הרפורמית�
ובלא�יודעין,�משתפים�פעולה�עם�האינטרס�הרפורמי�לקביעת�נורמות�חדשות�במרחב�

הציבורי�הישראלי�בסוגיות�דת�ומדינה.

http://www.chotam.org.il/media/31729/dbagatz.pdf :לעיון בדו"ח המלא

http://goo.gl/l5aqQb :להרחבה
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כנס ציון וירושלים
הרפורמה� השפעת� עם� ההתמודדות� בנושא� וירושלים'� 'ציון� כנס� נערך� תמוז� בחודש� �.1
על�המרחב�הציבורי�במדינת�ישראל,�הכנס�נוסד�ביוזמתו�של�מרכז�ליב"ה�בשיתוף�ארגון�
חותם,�והשתתפו�בו�כ-��700רבנים�ומנהיגי�קהילות�מכל�רחבי�הארץ.�הדוברים�בכנס�סקרו�
את�ההשפעות�של�אירגוני�הרפורמה�בנושאים�שונים,�בתוכם�-�הניסיונות�לפירוק�הרבנות�
הראשית�כגוף�ממלכתי,�החדרת�תכנים�זרים�למערכת�החינוך,�החלשת�רוח�הלחימה�של�

הפיקוד�הבכיר�בצה"ל�ועוד.
עוררו� אריאל,� יעקב� הרב� של� דברים� וכן� בכנס,� לווינשטיין� יגאל� הרב� שאמר� דברים� �.2
פולמוס�ציבורי�בדבר�זכותם�של�רבנים�להתבטא�בחופשיות�בהבעת�עמדתם�התורנית.�
בעקבות�זאת�פורסם�גילוי�דעת�של�מאות�רבנים,�אשר�הביע�תמיכה�בזכותם�ובחובתם�של�
תלמידי�חכמים�לבטא�את�דעתם�התורנית�והמוסרים�בנושאים�שעל�סדר�היום�הציבורי.

http://www.chotam.org.il/1671 :גילוי דעת הרבנים

בתי הדין האלטרנטיביים לגיור
של� והתפוצות� הקליטה� העלייה,� בוועדת� שהתקיים� בדיון� השתתף� חותם� ארגון� נציג�
הכנסת�בנושא�ההכרה�בהרכבי�הגיור�העצמאיים�והביא�את�עמדת�המחלקה�המשפטית�
של�חותם,�לפיה�הפעלת�בתי�דין�פרטיים�לגיור�על�ידי�רבנים�הנושאים�משרות�רשמיות�
במדינה�הינה�אסורה�ונעשית�בניגוד�להוראות�הדין�ולכללי�אתיקה�בסיסיים.�בהתאם�
לכך�קרא�ארגון�חותם�לאסור�על�רבנים�אלו�להמשיך�בפעילותם�בבתי�הדין�העצמאיים.

 http://www.chotam.org.il/media/31724/batedin.pdf  :לדף העמדה

http://www.nrg.co.il/online/11/ART2/759/706.html :להרחבה

טבילת מתגיירים
המחלקה�המשפטית�של�חותם�פרסמה�חוות�דעת�נוקבת�בנוגע�לפסיקת�בג"צ�לטובת�
הארגונים�הרפורמים,�שדרשו�לחייב�את�המועצות�הדתיות�לאפשר�טבילת�מתגיירים�
המשפטיות� המניפולציות� נחשפו� הדעת� בחוות� וקונסרבטיביים.� רפורמים� בהליכים�
בית�המשפט�טעה�בפרשנות�אשר� כי� ונטען� זו,� בית�המשפט�לצורך�קביעה� שהפעיל�
נתן�להוראת�החוק,�ועל�פי�החוק�הקיים,�הטבילה�המדוברת�איננה�כלולה�בשירותי�הדת�

היהודיים�אותם�אמורה�לספק�המועצה�הדתית.

 http://www.chotam.org.il/1537 :לתמצית חוות הדעת

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/318360  :להרחבה

טבילת נשים במקוואות
בוועדה�לקידום�מעמד�האישה�ולשוויון�מגדרי�נערך�דיון�בנושא�נתינת�אוטונומיה�מלאה�
לטובלות�במקווה.�הדיון�נערך�בהקשר�להצעת�החוק�של�חה"כ�גפני�המבקשת�להכפיף�
את�הטבילה�לפסיקות�ההלכתיות�של�הרבנות�הראשית.�ארגון�חותם�פרסם�את�עמדתו�
הראשית� הרבנות� לפסיקת� הדתיות� המועצות� את� מכפיף� שהחוק� שמכיוון� הגורסת�
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והרבנות�המקומית,�אין�מקום�לאפשר�לכל�אישה�לטבול�כרצונה�או�ללא�נוכחות�בלנית.�
השימוש�במקוואות�בהתאם�לפסקי�הרבנות�הראשית,�הוא�חלק�מהותי�מתפקודה�של�
מדינת�ישראל�כמדינה�יהודית,�אשר�שירותי�הדת�בה�ניתנים�בהתאם�לפסקי�ההלכה�

של�הסמכות�ההלכתית�העליונה�במדינה,�ולא�על�פי�רצונו�הפרטי�של�כל�אדם.

http://goo.gl/HLf0C4 :להרחבה

קנסות לבלניות
לטבול� אישה� לכל� יתאפשר� ולפיה� חוק� הצעת� הגישה� עתיד(� )יש� לביא� עליזה� חה"כ�
לפי�מנהגה�האישי�של�הטובלת�ולא�לפי�הוראות�הרבנות�הראשית�לישראל.�עוד�הוצע�
בהצעת�החוק�כי�על�כל�פניה�שאיננה�'ראויה'�מצד�הבלנית,�ניתן�יהיה�לתבוע�מהמועצה�
של� להגנתן� חום� ארגון� יצא� בתגובה� נזק.� הוכחת� ללא� �₪ �50,000 של� פיצוי� הדתית�

הבלניות�שעושות�עבודת�קודש�מתוך�תחושת�אחריות�ומסירות�אמתית.

http://www.kipa.co.il/now/17/66950.html :להרחבה

דו"ח חקיקה בנושאי דת ומדינה - הכנסת מול בג"צ
את� המסכם� דו"ח� בארגון�חותם� הוכן� �20 ה-� בתום�השנה�הראשונה�לכהונתה�של�הכנסת�
פעילות�החקיקה�בענייני�דת�ומדינה�בשנה�זו.�כפי�שניתן�לראות�בדו"ח,�מאזן�הכוחות�בכנסת�
ה-��20ובקואליציה�הנוכחית,�כפי�שבא�לידי�ביטוי�בתהליכי�החקיקה,�מעיד�על�כך�שהציבור�
והמגמות� המדינה,� מושתתת� עליהם� היהדות� ערכי� על� בשמירה� ברובו� תומך� בישראל�

להחליש�ולפגוע�בערכים�אלו�במרחב�הציבורי�אינן�משקפות�בהכרח�את�רצון�העם.
מנגד,�הדו"ח�סוקר�את�מצב�הפסיקה�בבג"ץ�בענייני�דת�ומדינה�בתקופה�המקבילה,�סקירה�
המשפט� בית� את� המנחות� הערכיות� התפיסות� בין� שישנו� הפער� על� ללמד� כדי� בה� שיש�

העליון�לבין�אלו�של�הציבור�הרחב.

http://www.chotam.org.il/1200 :הדו"ח המלא

שירת נשים
באוניברסיטה� השואה� יום� בטקס� לשיר� ביקשה� אילן� בר� מאוניברסיטת� סטודנטית�
וסורבה,�בטענה�שבטקס�הנ"ל�אין�שירה�כלל.�הדבר�חולל�מהומה�רבתי�על�'הדרת�נשים'�
שלכאורה�בוצעה�כאן.�בעקבות�זאת�פנתה�המשנה�ליועמ"ש�דינה�זילבר�במכתב�למל"ג�

ולהות"ת,�ובו�דרשה�פעולה�מיידית�שלהם�לבירור�ולתיקון�העניין.
מנכ"ל�חותם�פנה�ליועץ�המשפטי�לממשלה�במכתב�מפורט,�ובו�תקף�את�מכתבה�של�
המשנה�זילבר,�והוכיח�כי�הפנייה�נעשתה�ללא�סמכות�וכי�נעשה�בו�ניסיון�לכפייה�אנטי-

דתית.�כמו�כן�הוכח�כי�מכתבה�של�זילבר�נסמך�על�עובדות�לא�נכונות,�ובעיקרו�של�דבר�
הוא�מהווה�עוד�שלב�מהותי�במיסוד�האקטיביזם�הייעוצי.

http://goo.gl/u7O8AW :להרחבה על פניית חותם ליועמ"ש

http://www.kipa.co.il/now/68448.html :להרחבה על תגובת המשנה ליועמ"ש לפניית חותם
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חותם בכשרות

הכשרות  מערך  את  להוציא  ניסיונות  מספר  נעשו  האחרונה  בשנה 
הממלכתית מתחום אחריותה של הרבנות הראשית, להפריט אותו ולבטל 
הרבנות  של  סמכותה  את  כיום  המעגן  בכשרות'  הונאה  'איסור  חוק  את 
לבתי  הכשר  לתת  רשאי  מי  ולקבוע  כשרות  זיפני  כנגד  לפעול  הראשית 
כנגד  טענות  נשמעו  הממשלה  ובמשרדי  בכנסת  הציבורי,  בשיח  עסק. 
תפקודו של מערך הכשרות הממלכתית, חלקן ענייניות יותר וחלקן פחות, 
ארגון  בשינוי.  צורך  שיש  היא  השטח  מן  שעולה  הכוללת  התמונה  כאשר 
המקצוע  אנשי  של  בעזרתם  מקיף  מחקר  ולאחר  לנושא,  נדרש  חותם 
מארגון כושרות, הוביל מספר מהלכים שמטרתם לשפר ולחזק את מערך 
הכשרות, תוך שמירה על כללי ההלכה ועל מעמדה של הרבנות הראשית 

כגורם האחראי הבלעדי על נושא הכשרות בארץ.

הצעה לתיקון 'חוק איסור הונאה בכשרות': כללים אחידים בכשרות
ומטרתה� כושרות,� ומארגון� חותם� מארגון� מקצוע� אנשי� ידי� על� שגובשה� חוק� הצעת�
להסדיר�נהלי�כשרות�אחידים�בכל�הארץ.�ההצעה�כוללת�התייחסות�לתנאי�סף�לתפקיד�
משגיח�כשרות,�מגדירה�את�חובת�הדיווח�של�בעלי�העסק,�קובעת�תקן�לשעות�השגחה�
לקביעת� כאחראית� הראשית� הרבנות� את� ומגדירה� האוכל,� בית� סיווג� לפי� חודשיות�
רמות�הכשרות�השונות�)רבנות,�מהדרין(�ואת�תנאי�הסף�שלהן�באופן�גורף�לכל�אזורי�
הארץ.�כמו�כן�ההצעה�מאפשרת�לרבנות�הראשית�לשלול�את�הסמכות�להענקת�תעודת�

כשרות�מגורם�שלא�יעמוד�בנהלים�שקבעה�הרבנות.

http://www.chotam.org.il/1673 :לעיון בהצעת החוק המלאה

 http://www.inn.co.il/News/News.aspx/322524 7 להרחבה: ערוץ

מענה לדו"ח משרד האוצר על 'מונופול הכשרות' – והצעה למתווה פעילות חדש
בעקבות�הביקורת�שהושמעה�על�מערך�הכשרות,�הזמין�משרד�האוצר�דו"ח�שעוסק�
הכשרות".� על� הרבנות� של� המונופול� ומשמעות� בישראל� הכשרות� עלויות� ב"בחינת�
הדו"ח�סוקר�באופן�אינפורמטיבי�את�כלל�מרכיביה�של�תעשיית�המזון�בישראל�ומציג�
כושרות,� ארגון� עם� בשיתוף� פרסם� חותם� ארגון� הכשרות.� במערך� מנהליים� כשלים�
ממנו.� שעלו� ולטענות� האוצר� בדו"ח� השונים� לסעיפים� המתייחסת� מקיפה� חוברת�
החוברת�מציגה�מבט�מקצועי�של�אנשי�השטח,�ומגלה�כי�השפעת�"מונופול�הרבנות"�
על�יוקר�המחיה�הוא�בפועל�אחוז�זעום�שהציבור�משלם,�על�השירות�של�קבלת�מזון�
כשר.�החוברת�התייחסה�גם�לטענות�על�כשלים�מנהליים,�ובסופה�הוצג�"הצעה�למתווה�
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הכשרות�הממלכתית"�שנותן�מענה�לאותם�כשלים�ומאפשר�את�שיפור�השירות�לציבור�
ועל�רמת�כשרות�אחידה�בכל� תוך�הוזלת�עלויות,�שקיפות�ושמירה�על�כללי�ההלכה�

הארץ.

http://www.chotam.org.il/1449 :לעיון בחוברת ובהצעה למתווה הכשרות

כנס כשרות ממלכתית – וחשיפת מחדל האכיפה של חוק איסור הונאה בכשרות
ניצן.� בישוב� ומדינה� תורה� במרכז� התקיים� הממלכתית� הכשרות� בנושא� מקצועי� כנס�
מכון� הממלכתית,� הכשרות� למערכת� הנוגעים� השונים� החקיקה� הליכי� הוצגו� בכנס�
נוסף� נושא� בכשרות.� ההונאה� נושא� עם� המורכבת� ההתמודדות� את� הציג� כושרות�
שנידון�בכנס�הוא�נאמנות�המשגיח�ותחומי�אחריותו.�הכנס�לווה�בפרסום�עצומת�רבנים�
הקוראים�לחזק�את�מערך�הכשרות�הממלכתית�ולתת�בידי�הרבנות�את�הכלים�לאכוף�

את�חוק�הונאה�בכשרות,�על�העצומה�חתמו�עשרות�רבנים�מכל�רחבי�הארץ.

בכשרות� הונאה� איסור� חוק� על� שעברו� רבים� עסקים� בעלי� כי� נחשף� הכנס� במהלך�
שביקשו� כך� ידי� על� מהכנסות� להתחמק� הצליחו� הראשית� הרבנות� ידי� על� ונקנסו�
-�הקנסות�התיישנו� ובשל�מדיניות�הפרקליטות�שלא�לשפוט�עבריינים�אלו� להישפט�
ולבסוף�בוטלו.��ארגון�חותם��פנה�למשרד�המשפטים�בדרישה�לשינוי�מידי�של�המצב�
הקיים,�פן�ייאלצו�להגיש�עתירה�לבג"ץ�נגד�הפרקליטות.��כמו�כן�פורסמה�כתבה�נרחבת�
באתר�וואלה,�ובעקבות�החשיפה�הצהירה�פרקליטות�המדינה�שהיא�תאפשר�לרבנות�
בעלי� נגד� במשפט� כתובעים� שישמשו� חיצוניים� דין� עורכי� לשכור� לישראל� הראשית�

עסקים�שיעברו�על�החוק�האוסר�הונאה�בכשרות.�

 http://www.chotam.org.il/1425 :לצפייה בהרצאות מהכנס

 http://news.walla.co.il/item/2975751 :להרחבה

אבדן תוצרת מזון
וכלכליות",� סביבתיות� חברתיות,� השלכות� �- מזון� "אבדן� בנושא� המדינה� מבקר� בדו"ח�
מזון,� תוצרת� של� משמעותית� כמות� יום� בכל� מושמדת� הכשרות� צרכי� בגלל� כי� נטען�
במסגרת�הפרשות�תרומה�גדולה�ותרומת�מעשר�ובשל�איסורי�ערלה�וקדושת�שביעית.
בתגובה�פרסם�ארגון�חותם�דף�עמדה,�בו�מוסברים�התחומים�השונים,�מוצגת�המציאות�

בצורה�מדויקת,�וניתנים�פתרונות�שאמורים�למזער�את�נושא�השמדת�המזון.

 http://www.chotam.org.il/1166  :לדף העמדה
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שנת�התשע"ו�היתה�שנה�עמוסת�אתגרים,�הצעות�חוק�רבות�עלו�על�השולחן�הכנסת�
ודרשו�התמודדות�הלכתית,�במרחב�הציבורי�התנהלו�דיונים�מהותיים�שהשפיעו�על�
עיצוב�אופייה�של�המדינה,�וגם�משרדי�הממשלה�ובתי�המשפט�סיפקו�לנו�לא�מעט�

סוגיות�להתמודד�איתן.

השונים,� בתחומים� שנעשתה� הפעילות� על� מתבוננים� אנו� זו� שנה� של� בסיכומה�
וצורך� נסיגה� לזהות� ניתן� בחלקם� והתקדמות,� הישג� לרשום� ניתן� הגדול� בחלקם�
להשקיע�מאמצים�נוספים,�ובכל�תחומי�הפעילות�שלנו,�אנו�סמוכים�ובטוחים�כי�גם�
אם�מדובר�בצעד�קטן�שהשפעתו�איננה�תמיד�נראית�במציאות�באופן�מיידי,�הדבר�
נטמן�כזרע�שעוד�יגדל�ובע"ה,�ועם�מאמצים�נוספים,�יביא�פירות�ויקרב�אותנו�לחזון�
המדינה�היהודית�שמעריכה�ומכבדת�את�ערכי�היהדות�עליה�היא�מושתת,�ופועלת�

בהתאם�לרוח�הנביאים�ולתורת�ישראל.

המשיכו לעקוב אחרי הפעילות שלנו:
www.chotam.org.il :באתר

בפייסבוק: חותם – יהדות על סדר היום
www.facebook.com/CHOTAM.ORG

סיכום
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