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פטור מטעמי דת 
לנשים

הקמת מסלול ישיבות ההסדר תקן רב צבאי לכל גדוד וחטיבה

הקמת מסלול 
הקמת גדוד קרקלהקמת גדוד נצח יהודהמכינות קדם צבאיות

  איחוד בין הכשרות קצונה 
של נשים וגברים בבה"ד 1

פקודת השילוב הראוי  חיוב אספקת מזון מהדרין למעוניינים כנסי הסברה למלש"ביות דתיות 
בשיתוף "אלומה"

הקמת ענף 
תודעה יהודית

הקמת מדור ברבנות לטיפול בחיילות דתיותפקודות ייעודיות לחיילות הדתיותהקמת מנהלת השילוב הראוי
הקמת מדור "בת חיל" 
באכ"א לטיפול משא"ן 

בחיילות הדתיות
הקמת מוקד פניות חיילים 

ברבנות הצבאית 24 שעות ביממה העברת ענף תודעה יהודית לאכ"א פקודת השירות המשותף
הפסקת ההכשרה המעורבת 

    בגדוד גפן (השלמה חילית) 
בבה"ד 1

שלילת האפשרות מרב 
צבאי להעניק פטור זקן

תיקון פקודת השירות המשותף 
לאחר שיח עם רבנים

החלטה לבטל את השירותים 
המשותפים בצבא (בהדרגה)

שינוי פקודת הזקנים. 
יינתנו למי שהרב ימליץ

הקמת קורס רבנים צבאיים – 
מעבר משירותי דת לרבנות צבאית

הקמת אלומה

הורדת תקן הרב הראשי הצבאי לתת-אלוף



דתיים בצה"ל
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כיום שנות ה-90 שנות 
ה-60-70 

אישור גידול זקן מטעמי דת

סיפוק מנות מהדרין

מוקד רבנות לפניות חיילים

רב צבאי לכל חטיבה

דרגת הרב הצבאי הראשי

ענף תודעה יהודית

כפיפותו של ענף תודעה יהודית

הכשרה מעורבת בקורס קצינים קרביים (גפן) 
בבה"ד 1

הכשרה מעורבת בשאר קורסי הקצינים 
בבה"ד 1 

מבני שירותים משותפים

גדודים מעורבים (מגדרית)

שיבוץ חיילים דתיים בגדודים מעורבים 
בניגוד לרצון החייל

חיוב מתן אפשרות לתפילה 3 פעמים ביום

האם מותר לחייל להתנגד לשיבוצו תחת 
מפקדת בטירונות תומכי לחימה?

אפשרות לשירות בקבוצות לבנות דתיות 
(במקצועות ספציפיים)

ימי עיון תורניים על חשבון מסגרת הזמן 
בצבא

שיעורים תורניים בימי ראשון בזמן המתנה 
לאוטובוסים

גרעיני נח"ל בשילוב לימוד במדרשה לבנות 
דתיות

סיורי סליחות יזומים ע"י הרבנות

מדור חיילות דתיות ברבנות הצבאית

אסור

ישאין אין

באישור חריג 
ממפקד היחידה

באישור מפקד היחידה
שמתייעץ עם רב היחידה

ישאין אין

ישישאין

איןשנות ה-2000: ישאין

אין

שנות ה-2000: מותר

יש
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מותראסור אסור

יש

אסור-

שנות ה-2000: יש בוטל לאחרונהאין

החלטה לבטל בהדרגהישאין
כרגע עוד יש 

ישאיןאין

תת-אלוףאלוףאלוף

אכ"א, והקמת מדור  רבנות לא קיים 
תודעה יהודית לדתיים
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