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עמיתים שלום רב,

שנת 2016 הייתה עוד שנה מוצלחת בארגון רבני צהר: שנה של צמיחה ופעילות ענפה למען קידום חיים יהודיים 
טובים יותר בישראל.  

במהלך 12 החודשים שחלפו, ארגון רבני צהר הצליח להגדיל את פעילותו, להגיע ליהודים רבים, להעביר תכנים 
היהודית  בין החברה הישראלית למורשת  ומכילה. בהשראת החזון להעמקת הקשר  באווירה סובלנית  יהודיים, 
ייסד פרויקטים חדשים ומשמעותים לצד שיפור  ולהבטחת עתידה היהודי של מדינת ישראל. ארגון רבני צהר 

והרחבה של הפרויקטים הקיימים שלנו.

צמיחה בעשיה ובאנשי הצוות הביאה אותנו השנה לעבור למשרדים חדשים בלוד. המיקום החדש  מאפשר לצוות 
שלנו לקבל בברכה מאות זוגות הבאים לארגון רבני צהר ולהעניק להם שירותי נישואין  במאור פנים ויחס אישי.

יהודית לזכרה של ברטה קרסל. המרכז פועל למען חברה  המרכז לאתיקה  ב-2016 פתח ארגון רבני צהר את 
ישראלית מוסרית וצודקת ומדגיש את ההיבטים המוסריים היהודים של סוגיות רלוונטיות של ימינו ומנסה ליצור 
רבני  הוא תוספת מבורכת למערך התכניות הקיים של ארגון  חיובי בתחומים אלו. המרכז החדש  שינוי חברתי 
צהר, והוא מקדם אותנו למימוש החזון שלנו למדינה מוסרית ומכילה, מעוררת השראה ומחוברת למורשת ולזהות 

היהודית.

 ארגון צהר הביא בשורה חדשה כשהשיק את הסכם מאהבה – הסכם קדם הנישואין של ארגון רבני צהר. לשמחתנו 
הקמפיין הלאומי שעלה השנה זוכה להצלחה גדולה. מטרת ההסכם להביא בשורה חברתית חדשה שתמנע בעתיד 
מציאות טרגית של סרבנות גט. עד היום חתמו על ההסכם  כ- 900 זוגות. בכל חודש אנו עושים מאמצים על מנת 
להגדיל את מספר החותמים על מנת לחולל מהפכה אמתית. לאור הצלחת הקמפיין בקרב זוגות מאורסים, אנו 

מאמינים כי חתימה על ההסכם תהפוך בעתיד לנוהל שגרתי של זוגות לפני חתונה.

תכנית הנישואין של ארגון רבני צהר מהווה פרויקט הדגל שלנו וממשיך לגדול. גם בשנה החולפת ליווינו אלפי 
זוגות לחתונה על פי ההלכה ומתוך כבוד לאינטימיות ולייחודיות שיש במערכות יחסים של אהבה. כדי לעמוד 
במספר הפניות ההולך וגדל , הוכשרו מתנדבים נוספים לפרויקט זה והתחלנו בתכנית ניהול מתנדבים חדשה, כדי 

לשמור על ההצלחה של התוכנית.

תפילות  של  שילוב  בזכות  היהודית.  החברה  מרחבי  חדשים  קהלים  ולמשוך  לצמוח  ממשיך  החגים   פרויקט 
עשרות  בשבועות  תורה  ולימוד  בפורים  מגילה  קריאת  השנה,  בראש  שופר  תקיעות  הכיפורים,  ביום  משותפות 
אלפים משתתפים בכל רחבי הארץ לוקחים חלק בחוויה יהודית משמעותית מלוח השנה העברי. חוויה שמחברת 

ומעמיקה את הקשר האישי שלהם לזהותם היהודית.  

גם  זה  ובזכות  נרחבת  ותמיכה ממשלתית  זכה להכרה  )אגף השורשים(  יהדות של צהר  הוכחת  השנה פרויקט 
לפרסום בקנה מידה ארצי . אגף שורשים מסייע לעולים, בעיקר מברית המועצות לשעבר, להוכיח את יהדותם. 
בזכות המאמץ הגדול שמשקיעים אנשי האגף לאמת את זהותם היהודית של הפונים אלינו אלפי זוגות מידי שנה 
יכולים להנשא בחתונה יהודית ולהשאר מחוברים לעמם ובכך להבטיח כי שושלת היוחסין היהודית שלהם תמשיך 

גם בדורות הבאים.  

נוער הנמצאים בשנת המצווה  מתוך הבנה כי זהותו של אדם מעוצבת כבר בגילאים צעירים אנו מציעים לבני 
שלהם לקח חלק בתוכנית בני המצווה שלנו. את התוכנית חנכנו באמצע שנת 2015 וכבר אנו זוכים לקבל משובים 
מרגשים ממשפחות שעברו תהליך הכנה ולימוד יחד עם מדריך בר מצווה של צהר. עד כה ליווינו 300 נערים 

שלמדו לקרא בתורה, לברך והכירו מושגי יסוד מהעולם היהודי .
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מועצת רבני צהר ממשיכה להשפיע על סדר היום הלאומי. במועצה חברים למעלה מ-40 רבנים מובילים מהציונות 
הדתית שמתמודדים עם סוגיות בעלות חשיבות לאומית, כגון: שמירת שבת במקומות ציבוריים וכשרות. השנה 
מונה הרב רמי ברכיהו ממועצת הרבנות של ארגון רבני צהר לרב הראשי של משטרת ישראל, מינוי המבטיח כי 

המסר והחזון שלנו יישמעו ויאומצו  בדרגות הגבוהות של החברה והשיח הציבורי.

זהותה היהודית של  המדיניות הציבורית אגף "צהר לחקיקה" פועל רבות לקידום חקיקה השומרת על  בתחום 
מדינת ישראל, בנוסף חברי האגף מייעצים לנבחרי ציבור ומעניקים להם חוות דעת שמוסיפה את עמדת היהדות 

בנוגע לנושאים העולים על סדר היום הציבורי.

בסוף השנה הנוכחית החלו להתגבש שתי תוכניות חדשות המשלימות את פעילותנו סביב מעגל החיים היהודי: 
צהר לאבלים ותכנית בת מצווה. תוכנית בת המצווה נחנכה בתחילת שנת 2017 וצהר לאבלים תצא לדרך בקרוב. 
והקשר עם הזהות  כל פעילות צהר: העמקת החיבור  ומניע את  שתי התוכניות מבוססות על העיקרון שמנחה 

היהודית בכל שלב ותחנה בחיים.

הדו"ח שלהלן מציג תמונה מפורטת של מערך התוכניות הנרחב שלנו, ותמונה של הפעילויות וההצלחות ב-2016.  
נשמח אם תקראו את הדו"ח ותהיו עדים להשפעת ארגון רבני צהר על עם ישראל בכל עת.  

אנו מבקשים להודות באופן אישי, לכם – התומכים שלנו, על הסיוע שבזכותו ארגון רבני צהר הוא אחד מהכוחות 
המשפיעים על עתידה היהודי של מדינת ישראל וכמעורר השראה בקרב אלפי יהודים ברחבי העולם.

שנוכל  משוכנעים  אנו  אתכם  ויחד  בזכותכם   , הזו  החשובה  בדרך  נאמנים  שותפים  היותכם  על  שמחים  אנחנו 
להמשיך ולחבר את כל חלקי החברה בישראל למכנה המשותף המשמעותי ביותר שלהם-זהותם היהודית. 

בברכה ובהערכה,
ארגון רבני צהר
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מאז שהקמתו של ארגון רבני צהר, למעלה מ-20 שנה, אנו פועלים  למניעת התבוללות ונישואין מעורבים  ועושים 
רבות למען חיבור העם היהודי למורשת ולמסורת שלו.

פעילות ארגון רבני צהר מקיפה את שני מעגלים: מעגל החיים ומעגל השנה היהודית. סביב כל אחד מהמעגלים האלה 
אנו מציעים לאלה החפצים בכך חוויה משמעותית המחוברת ומחברת אותם לזהותם היהודית. אנו משקיעים מאמצים 

רבים על מנת להמשיך ולקדם את התוכניות הקיימות ולהוסיף תוכניות חדשות שאנו מזהים כי יש בהם צורך.

מיזם הנישואין של צהר

החוק הישראלי מאפשר לזוגות יהודים להינשא ולקבל תעודת נישואין אך ורק באמצעות חתונה יהודית על ידי רב 
המוכר ברבנות הראשית. לצערנו, למעלה משליש מהזוגות החילונים בישראל  חשים עוינות כלפי הממסד הדתי , 

אותו הם מזהים עם כפיה ובירוקרטיה, ולכן הם בוחרים להינשא בנישואין  אזרחיים בקפריסין ובפראג.

מאז הקמת ארגון רבני צהר ב-1996, אנו פועלים לשמר את הנישואין היהודיים בישראל, מתוך ההבנה שנישואין 
שלא על פי ההלכה יובילו להתרחקות ההולכת וגדלה מזהות יהודית  ומאורח חיים יהודי.  

מיזם הנישואין של ארגון רבני צהר מבטיח כי לזוגות בארץ תהיה אפשרות להתחתן בחתונה יהודית ובכך להמשיך 
את החיבור שלהם ושל ילדיהם לעם היהודי. מאות רבנים מתנדבים מכל רחבי ליוו בשנת 2016 למעלה מ-8000 
כלות וחתנים, רובם אינם דתיים, בדרך לחופה . הליווי של צהר מעניק להם חתונה יהודית משמעותית, מחבקת, 

מכילה ומעוררת השראה.

דגשים

4,900 זוגות נעזרו בשירותי הנישואין היהודים של ארגון רבני צהר	 

3,200 מפגשי הדרכה לכלות חילוניות	 

400 מפגשי הדרכה לכלות דתיות	 

ארגון רבני צהר הכשיר עוד 40 רבנים מתנדבים ו-40 מדריכות כלה	 

ארגון רבני צהר הגיע למספר שיא של 550 מפגשי הדרכה בחודש	 

מונתה אשת מקצוע בכירה לתפקיד מנהלת פעילים שמבטיחה מודל של “תשומת לב אישית” בהתנהלות עם 	 

המתנדבים, כדי להמשיך ולקדם אותם.

המשרדים החדשים של ארגון רבני צהר מקנים לזוגות סביבה חמה מקבלת ונוחה.	 
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הוכחת שורשים יהודיים

שורשים 

רוב העולים מארצות חבר העמים לשעבר נולדו כיהודים, אך הגיעו ארצה בלי מסמכים מתאימים, לכן לא 
החוק  פי  על  יכולים  אינם  הם  קרובות  לעתים  כך,  בעקבות  היהודיים.  שורשיהם  את  להוכיח  אפשרי  היה 
חתונה  בחו”ל.  אזרחיים  בנישואין  להינשא  ,אלא  ברירה  להם  אין  פעמים  ולכן  בישראל,  כיהודים  להינשא 
אזרחית לרוב מרחיקה את האפשרות שזהותם היהודית תוסדר מה שגורם לכך שהם וילדהם כבר לא יהיו 

חלק מהעם היהודי.

באמצעות עבודת הוכחת יהדות מאומצת, המחייבת לעתים חקירה מעמיקה בארכיונים בחו”ל ובמסמכים 
־ישנים, אגף “שורשים” של ארגון רבני צהר עוזר לעולים ממדינות חבר העמים לשעבר ומצפון ומדרום אמ

ריקה, לאמת את המעמד היהודי שלהם וכך מאפשר להם להינשא כיהודים במדינת ישראל ולהבטיח כי הם 
וילדיהם ישארו חלק מהעם היהודי.

דגשים

ב-2016 הוכיח פרויקט “שורשים” של ארגון רבני צהר את שורשיהם היהודיים של 2,200 איש.	 

100% מהמקרים שהוצגו לבתי הדין הרבניים קיבלו את האישור הנחוץ.	 

 פרויקט “שורשים” פתח משרדים גם בראשון לציון ובבאר שבע על מנת להקל על הפונים.	 

שלוחות חדשות של אגף שורשים נפתחו גם במזרח אירופה בדניפרו, אוקראינה.	 

גידול במספר תיקים סגורים
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גידול במספר המשתתפים בפורים

מיזם חגים 

ב-2106  המשיכו בארגון רבני צהר לפעול כדי להנגיש את חוויית החגים לכל יהודי שרוצה לקחת בהם חלק, 
וכל זאת בדרך מחבקת, מאירת פנים ומכילה. עשרות אלפי אנשים בכל רחבי הארץ לוקחים חלק באירועי 
להבטיח  מנת  על  במיוחד  שמגיעים  מתנדבים  מאות  מובילים  הפעילות  את  צהר.  רבני  ארגון  של  החגים 

פעילות יהודית משמעותית.

ב-2016 חבר ארגון רבני צהר לאור תורה סטון בתכניות בראש השנה וביום כיפור. חיבור זה הגדיל את מספר 
המקומות בהם התקיימה הפעילות וכן את מספר המשתתפים שלקחו בה חלק.

פורים

ארגון רבני צהר מקיים בכל שנה בפורים, קריאות מגילה משפחתיות בהם לוקחים חלק צעירים ומבוגרים, 
ילדים ונוער. עולים וותיקים. קריאות המגילה מתקיימות  על ידי מתנדבי צהר שמחלקים לבאים מגילות 
שארגון רבני צהר מדפיס במיוחד עבורם. הקריאות מתקיימות במרכזים קהילתיים ומהווים מוקד עבור כל 

התושבים הסמוכים. 

 דגשים

2,500 מקומות ברחבי הארץ  	 

58,000 משתתפים	 

 200 מתנדבים מרחבי ישראל קוראים את המגילה	 

הדפסה וחלוקה של:	 

<< מגילות עם הסברים   

<< סלסלות שי לילדים   



8

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
2011   2012   2013   2014   2015   2016 שנים

ם
פי

ת
ת

ש
מ

ר 
פ
ס

מ

שיעור הכנה לשבועות

שבועות

ארגון רבני צהר הפך את המסורת של לימוד תורה כל הלילה בליל חג שבועות לחוויה משמעותית ורלוונטית 
המושכת ישראלים מרקעים שונים. התכנית מגיעה לשיאה עם שחר,  בקריאה המסורתית של מגילת רות. 
בלימוד שבועות של צהר משתתפים מרצים מתחומים שונים דתיים ולא דתיים, אמנים, פולטיקאים, אנשי 
־אקדמיה , פולטיקאים ואנשי רוח. הגיוון הרחב באופי המרצים מאפשר לנו להציע למשתתפים דיונים עמו

קים ורלוונטים הנוגעים בעולם המחשבה והמעשה היהודיים. 

דגשים

8,500 משתתפים	 

21 מקומות	 

קבוצות דיון הכוללות מנהיגים חברתיים, פוליטיקאים, חברי כנסת: יהודה גליק, ענת ברקו, אנשים מהאקדמיה: 	 

פרופסור דוד פסיג, אנשי תרבות: קובי אוז, אהרון רזאל ורבני ארגון רבני צהר- הרב שרלו והרב מידן.

הדיונים עסקו בסוגיות הנוגעות לשבועות, והרלוונטית שלהן לחברה היהודית היום.	 

ז”ל, אחד משלושת 	  ובת גלים שאער, הוריו של גלעד שאער  בין משתתפי קבוצות דיון אלו היו גם אופיר 

הנערים שנחטפו ונרצחו בקיץ 2014.

ולכן הם  ובמושבים בשנת 2015, מכיוון שיש להם תכניות חגים משלהם,  זו לא התקיימה בקיבוצים  *תכנית 
ממעטים לקחת חלק בתוכניות שלנו.

גידול במספר המשתתפים בשבועות
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הפרויקט   מטרת  בפארק”.  “שופר  השנה  ראש  של  הפיילוט  פרויקט  את  צהר  רבני  ארגון  השיק  ב-2015 
להנגיש את תקיעת השופר גם לקהל שלא מגיע בראש השנה לבית הכנסת.

זו  יום כיפור.  חברות ושותפות  ב-2016 ארגון רבני צהר חבר לאור התורה סטון בפרויקט הזה ובפרויקט 
אפשרה לנו להגדיל באופן משמעותי את מספר המשתתפים בשתי תכניות אלו. אנו נמשיך בשיתוף הפעולה 

עם אור התורה סטון בפעילויות שלנו גם בפורים 2017.

דגשים

שיתוף הפעולה עם אור התורה סטון מאפשר לנו להגדיל את הפרוייקט באופן משמעותי.	 

40,000 משתתפים ברחבי הארץ.	 

250 מקומות ברחבי הארץ	 

תקיעות שופר בפארקים  ציבוריים ברחבי ישראל משכו אליהם אלפים )ב-2015 הפעילות התקיימה במבנים 	 

שונים(.

גידול במספר המשתתפים בראש השנה
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מהציבור  גדול  שחלק  המועדים  אחד  גם  הוא  היהודי.  השנה  בלוח  ביותר  המקודש  היום  הוא  כיפור  יום 
היהודי שומר דתיים וחילונים כאחד. ארגון רבני צהר מקיים כבר למעלה מעשור תפילות בערים, בקיבוצים, 
במושבים ובמתנ”סים בכל רחבי הארץ. את התפילות מנהלים מתנדבים, והן  נגישות לציבור החילוני הרחב. 

אופי התפילות במנייני צהר מסבירות פנים ופתוחות לכולם.

דגשים

שיתוף פעולה עם אור תורה סטון	 

58,000 משתתפים	 

מעל 300 מניינים	 

מעגלי לימוד בנושאי הפרט והחברה 	 

עלון הסברה שארגון רבני צהר כותב על המנהגים, התפילות ומשמעות יום כיפור, ועזר למתפללים להתמצא 	 

לאורך התפילות.

הדפסה וחלוקה של מחזורים  אחידים כדי להקל על ההשתתפות בתפילה.	 

גידול במספר המשתתפים ביום כיפור

אנו שואבים עידוד רב מהעניין המתמשך בתכנית זו, ובאמצעותה אנו יכולים להמשיך ולחבר  אלפי 
יהודים למסורת ולמנהגים:

יהודים חילונים ודתיים מתפללים ביחד במסגרת מכילה ומקבלת.	 

חילונים לוקחים חלק בפעילויות של המסורת היהודית באופן שהם בוחרים.	 

רשויות מקומיות גדולות )כמו תל אביב( תומכות במיזם החגים שלנו והצטרפו להצלחה של ארגון 	 

רבני צהר.

משתתפי תכניות החגים חוזרים שנה אחרי שנה- ובכך מקיימים קשר מתמשך עם מורשתם היהודית.	 

המיזם עונה על רצון הולך וגדל בקרב הציבור החילוני לתכנים יהודיים.	 
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סיום קורס הכשרת חונכים לבר מצוה

פרויקט בר המצווה של ארגון רבני צהר

במאי 2015 השיק ארגון רבני צהר את פרויקט בר המצווה. הפרויקט החדש נמצא בעליה מתמדת בזכות 
הביקוש לתכנית שממשיך לעלות. תכנית בר המצווה של ארגון רבני צהר מציעה ליווי אישי של מדריכים 
 שעברו מיונים והכשרה מיוחדת. בזכותם הנערים ובני משפחותיהם זוכים להכנה אישית מתאימה ומשמעותית

לצורך הפרויקט בנינו תוכנית ייחודית שנועדה לתת לנער  חוויה משמעותית. התוכנית משלבת את הדרכת 
הנער לקראת העליה לתורה והקריאה בתורה יחד עם הנחלת זהות יהודית. הליווי של מדריכי הבר מצווה 
שלנו מעצימים את החיבור של הנער ובני משפחתו למעמד המרגש ומחזקים את קשר המשפחה עם היהדות.

 דגשים

261 משפחות נרשמו לפרויקט ב-2016 	 

הסתיימו שני קורסים להכשרת חונכים )הקורס הבא מתוכנן לינואר 2017(.	 

בסה”כ 121 חונכים	 

פיזור גיאוגרפי של החונכים: מחדרה לגדרה	 

משוב מצוין מהמשתתפים	 
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INTRODUCTION
The process of Jewish marriage is designed to create a covenant of love and commitment between 
spouses, which in turn provides the cornerstone necessary for jointly building a healthy family 
life. The covenant of marriage, therefore, is fundamentally different from a regular commercial 
partnership. The latter is based on personal interest and is easily dissolved. The covenant of 
marriage, by contrast, rests upon a deep moral commitment, on the aspiration to realize a common 
destiny and on the hope of establishing a future generation. For this reason, it is imperative that 

appropriate action be taken to ensure the stability of this unique bond.
Nevertheless, Jewish law recognizes the sad reality in which couples, for whatever reason, 
decide to dissolve the marriage. Consequently, Judaism provides for divorce. However, the 
acknowledgment of this reality also requires the proper preliminary preparation, so that should 
the marriage not succeed, the couple will separate in a manner that is best for themselves and 
best for their children. The object of the Tzohar Prenuptial Agreement (“PNA”) is to ensure that 
during the period of separation preceding the actual termination of the marriage, each spouse 

will act in a manner that preserves his or her own dignity as well as that of the other spouse.
Those moments before entering into marriage are moments in which the prospective spouses 
feel and exhibit mutual love, unity, respect and trust in each other. It is these moments that are 
precisely the right time to sign the PNA – an agreement that may well help the couple to overcome 

future disagreements in times of crisis.
The couple’s knowledge that even in times of crisis, there exist fundamental common ground 
and agreements that were achieved at a time when trust and love prevailed, has the potential to 
ease the psychological and emotional tensions that are liable to arise in the course of married life. 
The PNA thereby strengthens marital stability, mutual confidence between the spouses and the 

couple’s commitment to the marriage. May it truly be so.

TZOHAR PRENUPTIAL AGREEMENT

"הסכם מאהבה"

על פי החוק בארץ זוגות יהודים בישראל יכולים להינשא ולהתגרש אך ורק באמצעות הרבנות הראשית. 
למרבה הצער 30-40% מהנישואין בישראל מסתיימים בגירושין. תהליך גירושין חוקי באמצעות בתי הדין 
הרבניים עלול להיות אטי ובירוקרטי , והוא נחשב בעיני רבים להליך לא שוויוני המפלה לרעה נשים. ללא 
גט על פי ההלכה, נגזר על נשים לחיות כעגונות, “נשים כבולות” שגורלן הטראגי לא מאפשר להן להשתקם 

ולהקדם בחייהן האישיים.

מתוך הכרה כי חייב להימצא פתרון הלכתי, המתקבל על הממסד הדתי ובמסגרת מגבלות החוק, השקנו 
ב-2015 יחד עם התאחדות עורכי הדין בישראל את “הסכם מאהבה”-הסכם קדם נישואין בעל תוקף הלכתי.

דגשים

900 זוגות חתמו על הסכם מאהבה- הסכם קדם הנישואין של ארגון רבני צהר ב-2016.	 

קמפיין ארצי הושק במאי 2016:	 

<< עורר מודעות גדולה בקרב אנשי המקצוע.   

<< מיתג את ההסכם כהסכם מוביל מסוגו לזוגות ישראלים.  

<< הוצב שלט ענק בכניסה לעיר לוד המפנה זוגות הבאים לצהר לחתום על הסכם הנישואין שלנו.  

שיתוף פעולה עם הפורום לחוק המשפחה של התאחדות עורכי הדין ועם מרכז הסיוע “יד לאישה” שהמליץ 	 

לנשים לחתום על ההסכם.

פניות מצד עורכי דין שביקשו הדרכה מארגון רבני צהר על ההסכם, בתגובה לבקשות לקוחותיהם. בקשות 	 

אלו ממחישות את היקף הקמפיין שלנו.

עורכי דין ממליצים על הסכם קדם הנישואין ההלכתי של ארגון רבני צהר ללקוחותיהם תמורת שכר טירחה 	 

סמלי.

 מפגשי הדרכה על ההסכם לרבנים המחתנים ומדריכות הכלה של צהר. 	 

 מטרת ארגון רבני צהר היא שההסכם יחולל שינוי אמיתי ויהפוך לנוהג מקובל בקרב כל הזוגות היהודים 
הנישאים בישראל.
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פרוייקטים חדשים

צהר  ארגון  והנוכחות של  הליווי  פרויקטים חדשים. הפרויקטים האלה משלימים את  נפתחו שני  ב-2016 
במעגל החיים היהודי ומאפשרים לנו לחבר את הציבור בישראל ליהדות הלכתית באווירה חמה, סובלנית 

ומקבלת.

תכנית בת המצווה

תכנית זו נוספה למערך התכניות של ארגון רבני צהר בדצמבר 2016, והיא נועדה לחבר נערות חילוניות עם 
המורשת היהודית שלהן באמצעות חוויית בת מצווה משמעותית.

תכנית בת המצווה של ארגון רבני צהר היא הזמנה לצאת למסע חווייתי במהלכו הנערה בוחנת  את המעבר 
מילדות לבגרות דרך חמישה מפגשים של אחד על אחד עם חונכת. התכנית כוללת:

כתיבת דרשה שהנערה תציג באופן ייחודי באירוע בת המצווה.	 

סדרת מפגשים אישיים  בבית הנערה.	 

תיעוד תהליך הלמידה וההכנה ביומן יצירתי ודקורטיבי.	 

מטרת התכנית היא לחבר את הנערה למורשתה, להוסיף תוכן ומשמעות למעמד בת המצווה ולהעצים אותה 
כאישה יהודיה לקראת הצטרפותה לקהל הבוגר של העם היהודי.

צהר לאבלים

־בהתמודדות עם מותו של אדם קרוב ואהוב, יהודים רבים מחפשים קשר למורשתם ומחפשות ליווי לתקו
פה הקשה והכואבת של אבל.  מטרת פרויקט צהר לאבלים לתמוך וללוות את המשפחות בתקופת האבל 
ברגישות רבה וכבוד לסגנון החיים שלהם. במהלך הליווי יינתן להם כלים להתמודד עם האובדן, להתחבר 
למורשת היהודית שלהם ולשאוב ממנה נחמה. תכנית זו מאפשרת לארגון רבני צהר לעשות חסד אמיתי 

ובאותה העת להציע קשר וחיבור עם המסורת היהודית .
את הפרויקט יבצעו רבנים מתנדבים של ארגון רבני צהר אשר:

יתנו היבט יהודי על מוות ואבל.	 

יתנו מידע ויעוץ באשר למנהגים היהודיים ולהלכה היהודית בתקופת אבל .	 

יעניקו הכוונה, סיוע ותמיכה למשפחת הנפטר, לפני ההלוויה בעת ההלוויה ואחריה, במקצועיות וברגישות.	 

קורס הכשרה ראשון לרבנים התחיל באמצע דצמבר.	 

 השקת התכנית צפויה בינואר 2017.	 
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מדיניות ציבורית
 

פעילות ארגון צהר בתחום המדיניות הציבורית היא בעלת חשיבות רבה מאחר ואנו פועלים במדינה בה יש 
שילוב מורכב בין דת ומדינה. הפעילות בתחום זו נועדה להבטיח את האופי היהודי והחברתי של מדינית 

ישראל.

דגשים

בעקבות הוראות בית המשפט העליון לקדם חקיקה בנושא ניהול ההשגחה במקוואות, ארגון רבני צהר פעל 	 

כדי לקדם חוק בעל יישום נרחב. בעת שהמגזר החרדי תומך בגישה נוקשה מאוד, שתגרום לניכור  של טובלות 

רבות, ארגון רבני צהר תמך בחוק המגן על האינטרסים ההלכתיים מבלי לכפות קשיים שאינם נחוצים.

גישות חדשות 	  הייתה עדה למאמצים מתמשכים מצד אלמנטים מהמגזר החרדי להנהיג  הכנסת הנוכחית 

ופעל בהתאם, כשמטרתו  ונוקשות על פיקוח הכשרות. ארגון רבני צהר באותה העת התנגד לצעדים אלו 

לקדם מערכת פיקוח אשר תאפשר רמות הכרחיות של השגחה הלכתית, מבלי לפגוע באינטרסים של הצרכן 

מהשוק הכללי.

"צהר לחקיקה"

פועל לקידום   - יחד עם חברי כנסת ממגוון סיעות  רבני צהר-  "צהר לחקיקה"- אגף החקיקה של ארגון 
חקיקה ערכית, חברתית ויהודית, על מנת להבטיח את זהותה היהודית של מדינת ישראל. במסגרת ‘צהר 
לחקיקה’ ארגון רבני צהר מייעץ לחברי הכנסת ולמנהיגי ציבור ומעניק להם זוויות ראייה יהודיות כדי לעזור 

להם בבניית השקפה מוסרית וחברתית המתבטאת בהצבעותיהם ובהחלטותיהם.  

ארגון רבני צהר גם שותף בתכנון ובהנעת חקיקה ותמיכה כדי להשפיע על מדיניות ציבורית.

דגשים

השתתפות בעשרות פגישות של וועדות הכנסת ובהן הוצגה נקודת המבט יהודיות לגבי הסוגיות הנדונות.	 

מחקר וכתיבת חומרים עבור חברי כנסת מכל גווני הקשת הפוליטית,  על נושאים יהודיים וחברתיים הנוגעים 	 

להצבעות ולהחלטות בדיוני הכנסת.

 החומרים דנו בנושאים הללו:	 

<< שירותי דת ברשויות מקומיות שבהן אין מועצה דתית ואין תכניות להקים מועצה דתית.

<< הפללה עצמית בחוק הפלילי וגבולות ההפללה העצמית בעברות חמורות.

שבהן  הנסיבות  על  והסבר  לסנגורים  התביעה  בין  להסכמים  המנחים  הקווים  טיעון:  הסדרי   >>
ההסכמים ברי תוקף )מרמה, רצח וכדומה(.

איזה הורה צריך לקבל אפוטרופסות על ילדים בגילאי טרום בית ספר, במקרה של גירושין

<< חוסר השוויון וביטוייו במסעות בני נוער לפולין.



<< רכישות אינטרנטיות על ידי קטינים: משך הזמן לביטול רכישות מקוונות הוא 24 שעות,  האם 
יש להאריך את הזמן הזה כשקטין מבצע את הרכישה?

ב-2016 ארגון רבני צהר המשיך לקדם חקיקה בכנסת. אף על פי שחקיקה עשויה להימשך עד שלוש שנים, 	 

ב-2016 חלה התקדמות במספר הצעות חוק שארגון רבני צהר היה שותף להן:

<< הבטחה כי עובדים עצמאיים יהיו מוגנים במידה שווה בחוק במקרה של אובדן ימי עבודה לאחר 
מוות של בן משפחה קרוב.

<< חוק העוסק בסינון אתרי אינטרנט.

 ב-2016 הייתה עלייה במספר חברי הכנסת מכל רחבי הקשת הפוליטית שפנו לארגון רבני צהר בבקשת 
מחקרים על חקיקה מוצעת, המשקפים כיצד ארגון רבני צהר נתפסת ככתובת לכל ענייני דת ומדינה.

ארגון רבני צהר בתקשורת

כחלק מפעילויות המדיניות הציבורית של ארגון רבני צהר, מושקעת השקעה גם בחשיפה במדיה וביחסי 
ציבור כדי לקדם את סדר היום של ארגון רבני צהר ביצירת מדינה יהודית, מתונה, מוסרית  וכדי להניע את 

הציבור לפעול למען מטרות ארגון רבני צהר.

דגשים

טורים קבועים בכלי התקשורת המובילים בארץ ובעולם. 	 

משתתפים מרכזיים בצוותי דיון.	 

מנהיגי ארגון רבני צהר מתבקשים בקביעת להביע דעתם בענייני דת ומדינה.	 
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קורס העשרת רבנים

מנהיגות רבנית

המנהיגות הרבנית של ארגון רבני צהר מסייעת בביסוס מנהיגות רבנית בישראל, מנהיגות ציונית, מוסרית 
ומעוררת השראה. הפרויקטים והפעילויות האלו כבר משפיעים השפעה רבה וארוכת טווח על הקשר בין דת 

למדינה ועל אופי המנהיגות הרבנית בישראל.

מועצת רבני צהר

בסוגיות  דנים  הרבנים  הדתית.  מהציונות  ומוערכים  מובילים  רבנים  עשרות   חברים  צהר  רבני  במועצת 
משמעותיות הנמצאות על סדר היום הציבורי . החלטות המועצה מהוות את הבסיס ההלכתי לפעילויות צהר 

ומשפיעות על עיצוב דמותה היהודי של מדינת ישראל.  

דגשים

נושאים שהוצגו לדיון כללו:	 
<< פיתוח נקודות מבט אורתודוקסיות על יהדות רפורמית: ההתנגשויות בין יהודים אורתודוקסים 
ורפורמים הובילו להצעות חוק שהוצגו לכנסת. כדי לגשר על היעדר הבנה וידע וחוסר אמון מצד 
יהודים אורתודוקסים כלפי יהודים רפורמים, ארגון רבני צהר יזם דיון במועצה שמטרתו הייתה 
להקנות לרבנים ידע רב בנושא היהדות הרפורמית ולחזק כבוד כלפי בעלי דעות שונות בסוגיות 

הלכתיות.

<< שבת במרחב הציבורי

<< תורה על הבר- דיון האם רבני ארגון רבני צהר יכולים ללמד תורה בברים שאינם כשרים.
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המכון לחקר ההלכה

המכון לחקר ההלכה מבצע מחקרים מעמיקים בסוגיות לאומיות בוערות, שבהן התורה והערכים היהודיים 
 – היהודית  במדינה  תורה  ובהטמעת  יהודים  ערכים  ביישום  עוסק  המחקר  המודרני.  העולם  עם  נפגשים 

שמתקיימת בה חברה מערבית מודרנית עם דעות מגוונות.

המכון מפרסם כתב עת המתמקד בסוגיות הלכתיות בנושאים שונים: חברה, משפחה, דת ומדינה. כתב העת 
מפרסם גם מאמרים העוסקים בפילוסופיית ההלכה היהודית ושאלות בנושאי מטא-הלכה. פרק אחד מוקדש 

לסקירה כללית של פסיקות חדשות שהתקבלו בבתי הדין הרבניים במדינת ישראל.

דגשים

ב-2016 יצאו לאור שני גיליונות של כתב העת.	 

גיליון  פברואר 2016	 
מעוררת  בחתונה  “השתתפות  היו  המאמרים  ונושאי  בחברה  רחב  עיסוק  היה  זה  בגיליון   >>

התנגדות מבחינה הלכתית”; “צאצאי ישראל”- הגדרה ויישום של חוקי הגיור

גיליון ספטמבר 2016:	 
<< הוקדש לזכרו של הרב ד”ר אהרון ליכטנשטיין זצ”ל.

<< מאמרים רבים הוקדשו לסקירת מאמריו של הרב ליכטנשטיין זצ”ל.

<< תגובות רבות קירבו אותנו לאחת מהמטרות העיקריות של כתב העת - יצירת פלטפורמה 
לשיח הלכתי רלוונטי ותוסס.

 << הרב סתיו כתב ספר שו”ת היוצא לאור בימים אלו.
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קורסי העשרה לרבנים

הקורסים להעשרה שארגון רבני צהר מציע לרבני קהילות ידועים בגישתם המקצועית, הסובלנית והמכילה. 
הם כוללים פיתוח של כישורים רבניים עם התמקדות בפתיחת דלתות הקהילה למשפחות דתיות וחילוניות 

כאחד.

עקב הביקוש פתחנו  ב-2016 קורס נוסף לפרחי רבנות שנועד לעודד אברכים העומדים בפני הסמכה לרבנות 	 

לפנות לרבנות קהילתית וזה מתוך מודעות לחשיבות הגדולה שיש בתפקיד זה. 

 תעצומות-גם השנה נפתח קורס להעצמת רבני קהילות מכהנים. הקורס נמשך שנתיים ולוקחים בו חלק רבני 	 

קהילות ממקומות שונים בארץ.

קורס חדש לנשות רבני הקהילות נפתח השנה בעקבות פניה של נשים שביקשו סיוע מהארגון עם התמודדות 	 

המגיעות לפתחן. הקורס החדש כלל 4 מפגשים שעסקו בסוגיות אישיות וקהילתיות.
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מרכז צהר לאתיקה יהודית

המרכז לאתיקה יהודית של ארגון רבני צהר, המוקדש לזכרה של ברתה קרסל, מבוסס על העיקרון שהנחה 
את אברהם אבינו “..ושמרו דרך השם, לעשות צדקה ומשפט”. אנחנו בארגון רבני צהר מסורים לחתירה אחר 

חברה ישראלית  מוסרית וצודקת.

המרכז לאתיקה של ארגון רבני צהר הוקם בסוף 5102, ובתקופה הקצרה הזו הספיק לקיים כנסים אקדמיים 
ולקחת חלק בפעילויות תקשורתיות ורבניות שהשפיעו על עמדות ומדיניות.

דגשים

בספטמבר התקיים כנס בשיתוף פעולה עם המרכז לאתיקה במשכנות שאננים.	 

<< כ-250 איש השתתפו

<< בין המשתתפים היו אנשי אקדמיה, אנשי מקצוע ומשתתפים מהציבור הרחב.

שבת נגישות:	 
<< השבת התקיימה בשבת פרשת תולדות. 

<< סרטון שהופק על מנת להעלות את המודעות לנושא זכה ליותר מ-700,000 צפיות.

<< ערוצי חדשות, חברי כנסת וארגונים בתחום הנגישות גילו עניין רב:

 	 ,Ynet ישראל,  גלי  רדיו  גל”צ,  ידיעות אחרונות, מעריב,  כגון  בעברית,  ערוצי חדשות 

ישראל היום.

 	 Times of Israel, The Jewish Week (NY), JTA ,7 ערוצי חדשות בשפות זרות, כגון: ערוץ

.News, The Forward, United with Israel and The Jewish Link

חברי כנסת אילן גילאון ממרצ וחברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי מהבית היהודי	 

חמישה ארגונים העוסקים בנגישות יצרו קשר עם ארגון רבני צהר לצורך ייעוץ והדרכה 	 

הלכתית וכדי לדון בשיתוף פעולה עתידי. בין ארגונים אלו היו מוזיאון הילדים בחולון, 

נגישות ישראל והמכון היהודי לעיוור.

תרומות איברים: חברי ארגון רבני צהר יושבים בוועדת היגוי המורכבת מנציגי משרד הבריאות, משרד הדתות 	 

ורבנים מובילים. הוועדה נפגשת בערך אחת לחודשיים.

אמור 	  המסמך  לנגישה.  החופה  את  להפוך  אפשר  שדרכה  הדרך  על  מאמר  נכתב  נגישים:  נישואין  טקסי 

להתפרסם ב-2017.
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