
 

 

  סוגרים שנה חיובית

 יהדותה של מדינת ישראל-מסכמים שנה 

 ליב"ה נתונים על חיזוק יהדותה של המדינה בשנה החולפת. מרכזמפרסם  לכבוד השנה החדשה

ניתן לומר בצורה ברורה   ,יחד עם האתגרים הרבים והמאבקים לשמירת אופיה היהודי של המדינה גם השנה,
 של השנה החולפת  המנוף להתפתחות התורה והדת בעם ישראל, ובמהלכהמדינת ישראל ממשיכה להיות ש

 התרחשו מהלכים רבים להעצמת יהדותה של המדינה.

למרות שישנן סוגיות חשובות שעומדות על הפרק כדוגמת חלוקת הכותל המערבי לרפורמים, שמירת השבת 
של הרבנות הראשית מצליחה לעצור  במרחב הציבורי, ניתן לראות שאמירה ברורה של הציבור וחיזוק עמידתה

 את הסחף.

 עוד צעד קדימה : –להלן סקירה חלקית של התחומים וההחלטות שקידמו את מדינת ישראל השנה 

, במהלך השנה החולפת התבצעו מינויים רבים לתפקידי רבנות אשר חלקם המתינו שנים בתחום הרבנות
 382-שראל תעודות סמיכה לרבנות )"יורה יורה"( לבחודש אדר העניקה הרבנות הראשית ליארוכות לאיוש. 

. 1נבחנים שעברו בהצלחה את מבחני הרבנות
בחודש אלול קיבלו סמיכה לרבנות עיר או 

 .2תלמידי חכמים נוספים 150לדיינות 

לאחר שנים ארוכות ללא מינויים בבית הדין 
דיינים חדשים. לצד זאת,  10הגדול, מונו השנה 

 שים לבתי הדין האזוריים.דיינים חד 22מונו גם 
 מונה מנכ"ל לרבנות הראשית.בנוסף אף 

לראשונה הכריזה המדינה על הכרה בלימודים 
תורניים כמקבילים לתואר אקדמי לעניין שכר 

 ותנאי קבלה לעבודה במגזר הציבורי.

בארץ הולך וגדל, ועם פתיחת "זמן  עולם התורה
 1,550 כיום ישנםכי  3אלול" בישיבות פורסם
 ובסך הכל, מספר לומדי מוסדות ללימוד תורה,

איש  בין גילאי  126,00-בכ התורה נאמד כיום
 .  18־67

תי עסק נרשמה הצלחה לטובת מערך הכשרות הממלכתי ע"י בג"ץ, אשר הורה כי ב בהיבט המשפטי
  .4לעשות זאת אך ורק דרך הרבנות הראשית לישראל יחויבוהמעוניינים להחזיק בתעודת כשרות 

רת השבת. בתוך כך הוגשו בירושלים יננקטו מספר צעדים לחיזוק שמבמרחב הציבורי  בתחום שמירת השבת
, ואושר מבנה חדש לעמותות תרבות תוך התניה שלא יפעלו  5כתבי אישום כנגד מרכולים הפתוחים בשבת

ת שמירת . גם בנושא עבודות הרכבת בשבת הושמעה עמדה ברורה בציבור הישראלי בדבר חשיבו6בשבת
 .7השבת הממלכתית
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, הודיע הרמטכ"ל על הפסקת ההתקשרות עם המכונים החיצוניים להפעלת קורסי בתחום החינוך בצה"ל
גורם צבאי הסביר שמטרת המהלך היא "להוציא ויכוחים פוליטיים מצה"ל ולהחזיר את הפעילות החינוך בצבא, 
ומכון הרטמן(, הנתמכים ע"י הקרן החדשה לישראל השפיעו עמוקות על  . מכונים אלו )בינ"ה8לידי מפקדים"

 רוח הלחימה בצה"ל ועל היחס ליהדות והדת בצבא.

אושרו השנה שתי הצעות חוק משמעותיות. האחת מאפשרת למועצות הדתיות של  בעולם החקיקה
המקוואות"(. השנייה  הרבנות הראשית למנוע שימוש במקוואות ציבוריים לצורך גיורים רפורמיים )"חוק

  הפטור.מבטלת את התניית התקצוב לבתי הספר בלימודי "ליב"ה" דבר שפגע במוסדות 

 .9תקציבי הישיבות תוקנו וחזרו לגודלן לפני הקיצוצים של הממשלה הקודמת בהיבט התקציבי,
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