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למרכז החזון היהדות  את  להשיב  במטרה  פועל  חותם  ארגון 
סדר היום הציבורי. 

אנו בחותם מאמינים כי ערכי היהדות הם הבסיס שעליו 
חסרה  אלו  ערכים  ובהיעדר  ישראל,  מדינת  נשענת 

זהותה של המדינה את העיקר.

חברתית,  מבחינה  ישראל  מדינת  של  התפתחותה  לצד 
רוחנית  התפתחות  גם  נדרשת  ועוד,  מדעית  כלכלית, 

מתאימה. 

הציבורי,  בשיח  היום  סדר  על  שעולות  שונות  סוגיות 
בכנסת, בפורומים מקצועיים, ובתקשורת דורשות מענה 
מנקודת מבט הלכתית-מקצועית, כזו החוקרת ומבררת 
תורנית  עמדה  להציע  ומסוגלת  לעומק  הנושאים  את 

מגובשת שתתאים לצורכי הדור והשעה.

להשיב 
את היהדות 

למרכז 
סדר היום 
הציבורי



העשייה

יהדות על סדר היום
ארגון חותם, בנשיאות הרה”ג יעקב אריאל, פועל לשמור על 
זהותה היהודית של מדינת ישראל, ואף לחזק ולטפח אותה. 
פעילות זו נעשית לאור המציאות הנוכחית, שבה גופים שונים 
הנתמכים על ידי קרנות זרות מנסים ללא הרף לפגוע בזהותה 

היהודית של המדינה ולטשטש את ערכי היסוד שלה. 

בכתיבה  עוסק  חותם  ארגון  אלו,  מטרות  קידום  לשם 
שונים  ובמיזמים  וחברתיים,  תורניים  בנושאים  מחקרית 
התורני  והמחקר  הכתיבה  בשטח.  ציבורית  ופעילות 
סוגיות  בבירור  העוסקים  חכמים  תלמידי  ידי  על  מובלים 
אקטואליות בתחום המשפחה, החברה, הכלכלה, המשפט, 
וכן נושאים נוספים שעולים על סדר היום הציבורי במדינה. 
חברתיים  ותהליכים  מגמות  בבירור  עוסק  הארגון  בנוסף, 
המשפיעים על זהותה היהודית של המדינה, כמו: השפעת 
קרנות זרות על צביונה היהודי של המדינה, תהליכי חילון 

בציונות הדתית, ועוד.

מהמסקנות  יוצא  וכפועל  המחקרית,  הפעילות  גבי  על 
פעילות  ומוביל  יוזם  חותם  ארגון  אלו,  ממחקרים  העולות 
לחיזוק היהדות בשטח. פעילויות אלו כוללות חיזוק התודעה 
הממלכתית,  הכשרות  הציבורית,  השבת  כמו  בנושאים 
ועוד.  לצה”ל,  הדתיות  הבנות  לגיוס  המאבק  מול  פעילות 
פעילותו של ארגון חותם ניכרת ומשפיעה אף בזירות רבות 

נוספות, כמו הזירה התקשורתית והזירה הפרלמנטרית. 

לדיונים עמדת ההלכה מביאים את 
בוועדות 
הכנסת
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מחלקת המחקר מטביעים חותם כמומחים
סוגיות  בבירור  עוסקת  חותם  של  המחקר  מחלקת 
מרכזיות שעומדות על סדר היום הציבורי. המחלקה 
הלכתית  מזווית  הסוגיות  את  ומבררת  מנתחת 
מקצוע  אנשי  עם  פעולה  שיתוף  תוך  ומקצועית, 
ומחקר, דפי  עיון  ופוסקים. המחלקה מפיקה חוברות 
עמדה והמלצות המשמשים כלי מרכזי בפעילותן של 

המחלקה המשפטית ומחלקת מדיניות ציבורית.

מטביעים חותם במציאות הישראלית



מחזקים את המדינה היהודית
דין  עורכי  פועלים  חותם  של  המשפטית  במחלקה 
בכנסת  החקיקה  בתחום  מתמקדת  ועשייתם  ומשפטנים, 
ובוועדות השונות. המחלקה מנתחת הצעות חוק חדשות 
שמוגשות לשולחן הכנסת, מעירה הערות ומציעה תיקוני 
הצעות  בכל  היהדות  ערכי  על  לשמור  שמטרתם  נוסח 

החוק שמתקבלות בבית המחוקקים.

בתחומי  חוק  הצעות  המחלקה  מגבשת  כך  על  נוסף 
המשפחה  התורה,  משפט  כגון:  חותם  של  ההתמחות 
היהודית, צער בעלי חיים, כשרות המזון ועוד. הצעות חוק 
ההלכה  השקפת  את  המדינה  בחוקי  לעגן  מבקשות  אלו 
במדינת  לאומיים  חיים  של  המעשיים  התחומים  בכל 

ישראל. 

זאת ועוד, נציגי המחלקה מספקים מידע משפטי בנושאים 
השונים  הממשלה  משרדי  מול  ופועלים  הארגון  שמקדם 

לקידום נושאים הנמצאים בתחום אחריותם.

הצעת חוק לתיקון 
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היהודיים

התשע”ו-2015

הצעת חוק הסדרת 
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והיחס אליהם

התשע”ו-2016

הצעת חוק 

יום המשפחה
התשע”ו-2016

מטביעים חותם במציאות הישראלית
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מחלקת
מדיניות 
ציבורית

יוצרים שינוי בשטח
עיקריים:  מישורים  בשני  מתרכזת  המחלקה  פעילות 

בכנסת ובוועדותיה השונות ובמרחב הציבורי.

כנסת  חברי  של  חוק  הצעות  לקדם  פועלת  המחלקה 
מדינת  של  היהודית  זהותה  את  שמחזקות  ציבור  ואנשי 
ישראל, תוך שיתוף פעולה עם ארגונים מקצועיים. בתוך 
כך פועלת המחלקה לאתר ולסקל הצעות חוק שפוגעות 

בערכי היהדות או לקדם חלופות ראויות.

המחלקה עוקבת אחרי הדיונים בוועדות הכנסת השונות. 
ומציגים  מרכזיים  בדיונים  משתתפים  המחלקה  נציגי 
פועלת  כן  כמו  עקרוניים.  בנושאים  ההלכה  עמדת  את 
ליבה:  נושאי  לקדם  במטרה  הציבורי  במישור  המחלקה 
שבת במרחב הציבורי, מעמדו של המשפט העברי, סוגיית 

הכשרות בישראל ועוד.

מטביעים חותם במציאות הישראלית



מחלקת
שירות והסברה

מנווטים את הדיון הציבורי
מחלקת שירות והסברה פועלת כדי להעלות למודעות 
את חשיבותן של הסוגיות השונות שהארגון עוסק בהן, 
שעל  חשובים  בנושאים  ציבורי  שיח  לעורר  במטרה 

הפרק.

חינוך  לימוד,  תכניות  לבניית  המחלקה  פועלת  עוד 
הרחב  לציבור  וכנסים  עיון  ימי  יוזמת  שונות,  והסברה 
ומפעילה תכניות מיוחדות שמטרתן לתת כלים מעשיים 
להשפיע  שמסוגלים  שטח  ואנשי  יזמים  למחנכים, 
ערכי  את  ולחזק  ישראל  מדינת  של  דמותה  עיצוב  על 

היהדות במרחב הציבורי.

חותם - יהדות על סדר היום 
office@chotam.org.il  www.chotam.org.il

ת.ד. 11 ניצן    מיקוד: 7928700 
טלפון: 073-3904102

מטביעים חותם במציאות הישראלית


