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  נייר עמדה בנושא
  2009-התש"ע יום העצמאות ביום חמישי בשבוע) קביעת -צעת חוק יום העצמאות (תיקון ה

 
 

לא , להצעות החוק המבקשות לקבוע את יום העצמאות בכל שנה ביום חמישימ סתייגלהרבני צהר מבקשים 

 . רבנות הראשית לישראלעם ההתייעצות 

 

 :הן גותנויילהסת הסיבות

 

לעם ישראל מסורת בת אלפי שנים ביחס לצורה שבה נקבעים  :לקביעת מועדים ל ביחסמסורת ישרא .1

מועדים לדורות. על פי מסורת זו התאריך העברי שבו ארע האירוע המשמעותי הוא היום שנקבע לדורות 

חילול שבת המוני. קביעת יום  תעמני ואין לחרוג ממנו אלא לצרכים מיוחדים כמוליום שמחה והלל, 

ת שלא על פי הכללים שהנחו את מסורת ישראל, אלא על פי המקובל במדינות ובתרבויות אחרות העצמאו

 בעולם, מראה על העדפה ברורה של המצוי בתרבויות אחרות על פני המקובל בעם ישראל מדורי דורות.  

צעי כאמרק משמש ן יום שבו ארע לישראל נס אינו על פי המבט היהודי ציו קדושת היום:חוסר הכרה ב .2

 לזיכרון אירוע שארע בעבר, אלא נובע מכך שיום זה נחשב על פי היהדות יום מקודש בעל ערך מיוחד

בלוח השנה קבוע  העצמאות באופן קבוע שלא על פי תאריך. חגיגת יום לדורות, "בימים ההם, בזמן הזה"

פך עלול להיהיום העצמאות מבחינה הלכתית, והוא לשמוט במידה רבה את הערך המקודש שיהיה ל העשוי

 .מן העברארכאי -אירוע היסטוריהמציין ליום אקראי ברבות הימים 

לקבוע תאריך ליום העצמאות  יש: ך בהתייעצות עם הרבנות הראשית לישראלתאריאת הע וקבל יש .3

יעת יום העצמאות עם הרבנות הראשית לישראל, כיוון שיום העצמאות הוא גם חג דתי. קב התייעצותב

, שהיא הגוף המרכזי המוסמך במדינה בעניינים הרבנות הראשית לישראל בתאריך אחר מזה שקבעה

תגרום לפיצול בין קהילות שונות ביחס לשאלה באיזה יום ראוי לחגוג את יום העצמאות מבחינה  דתיים,

 . דותהלכתית. זהו פיצול מיותר בימים שבהם ישנה חשיבות מיוחדת לשמר את האחי

 

 

עמדת רבני צהר היא שהיות ויום הקמתה של המדינה היהודית הוא גם יום קדוש שיש לו  לסיכום, 

ערך דתי, הוא צריך להיקבע בהתאם למקובל במורשת ישראל ולכן בקביעתו יש להיוועץ ברבנות 

 הראשית לישראל שהיא הגוף המוסמך במדינה לעניינים אלה.
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