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 מבוא
 

 .תיםח הגיור השנתי של מכון ע"לקראת חג השבועות אני מתכבד להציג את דו

 

בשנה החולפת הצליח מכון עתים להגיע להישגים משמעותיים שהביאו לשיפור ניכר ביחס הממסד 

על פי המתווה שהושג לרישום מתגיירים לנישואים נאכף . הישראלי כלפי גרים מהארץ ומהעולם

ופחות ופחות זוגות נאלצים למצוא פתרונות עוקפים ומשפילים על מנת להינשא כדת , בשטחרוב 

בזירה אחרת הצליח מכון עתים להביא לשינוי במדיניות ההכרה בגיורים . וישראל משה

ל ולהתחייבות מצד משרד הפנים להשוות את מעמדם של המתגיירים "אורתודוקסים מחו

בשורה טובה . האורתודוקסיים המבקשים לעלות לארץ לאלו של מתגיירי הזרמים האחרים

ל לבטל את הגדו בית הדיןשפסל את החלטת , העליוןנוספת למתגיירים הגיעה מצד בית המשפט 

הביא לסיומה פרשה עכורה שהעיבה על תחושותיהם של הגרים בשנים  ךובכ, גיורי הרב דרוקמן

 .האחרונות

 

ממשיכים נהליה החדשים של ועדת חריגים לגיור . מאבקנו לטובת המתגיירים לא תם, ועדיין

ויחסן של רשויות המדינה , להתגייר בישראל האזרחים הזרים אשר מבקשיםאלפי להקשות על 

אלה וגם אלה מקשים על אלפי . ל גם הוא אינו משביע רצון"למתגיירים אשר התגיירו בחו

ח "דו. המתגיריים אשר קשרו את גורלם בגורלו של עם ישראל להקים במדינת היהודים את ביתם

 .2011חלו בנושא הגיור בשנת ו ויסקור את המגמות שללהגיור לשנה זו יעסוק בשתי הסוגיות ה

 

 .תקווה כי השנה הבאה תביא איתה תקווה חדשה למתגיירים בארץ ובעולם אנו

 

 ,בברכת חג שבועות שמח

 

 ר שאול פרבר"הרב ד

 מייסד ומנהל מכון עתים
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 מספרים ומגמות – 2011נתוני הגיור 

 

 נתוני הגיור

ם האחרונות עולה בהדרגה מספרם של נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מלמדים כי בשני

כשני , תושבים 327,000מנתה אוכלוסיית חברי הדת בישראל  2011בסוף שנת . חסרי הדת בישראל

 2009וכארבעה וחצי אחוזים יותר ממספרם בשנת , )320,000( 2010אחוזים יותר ממספרם בשנת 

)313,000.( 

בשנתיים . יור עולה תמונה מדאיגהמנתוני אגף הג, על אף העליה במספר חסרי הדת בישראל

במספר ניכרה הירידה המשמעותית ביותר . 31%-האחרונות ירד מספרם הכולל של המתגיירים ב

 נרשמהבשנה האחרונה אך , בין היתר בשל הפיחות בקצב עלייתם, המתגיירים יוצאי אתיופיה

 –כלל המתגיירים המהווים כמחצית מ, ע"חמ עוליבמספרם של המתגיירים גם  10%-של כירידה 

 . 2011בשנת  1,936-ל 2010בשנת  2,159-מ

 

 

 

 .חיילים 811התגיירו  2011ואילו בשנת , 824התגיירו במערכת הגיור הצבאית  2010בשנת 

אולם נראה שישנה יציבות במסלול גיור זה בשתי , מדובר אומנם בירידה קטנה מבחינה מספרית

תון הזה על רקע ההתקפות על מערך הגיור הצבאי להביא בחשבון את הניש . השנים האחרונות

  . וסוקרו בהרחבה באמצעי התקשורת השונים 2011שהתרחשו במהלך שנת 
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אולפני גיור  – ביניהם ארגון עמי(יהדות ומכוני הגיור השונים העל פי נתוני המכון ללימודי 

רוב המתגיירים הם ) ומכון מאיר ומכון אורה, אולפני הקיבוץ הדתי, ארגון מחניים, אור עציון

המתגיירים והפונים ללימודי  הנשים מהוות רוב בציבור. בשנות העשרים עד השלושים לחייהם

בארגון מחניים , היחס הוא כשני שליש נשים וכשליש גבריםיהדות הבעוד במכון ללימודי  –גיור 

בנוסף  ,ארצות המוצא של המתגיירים. היחס עומד על תשעים אחוזים לנשים ועשרה לגברים

, כיה'צ, הונגריה, ארצות אמריקה הלטינית, סין, צרפת הן, לברית המועצות לשעבר ולאתיופיה

 . אנגליה ועוד, ארצות הברית

. הפונים אליהם מדווחים כי בשנתיים האחרונות חל זינוק במספר י הדין הפרטיים לגיורבת

, ץ"דונה בימים אלו בבגמאבקם של המתגיירים בבתי הדין הפרטיים להכרת המדינה ביהדותם נ

 .וגורלם עתיד להיות מוכרע במהלך השנה הקרובה

 

 שינויים באגף הגיור

לגיור ונקבעו לוחות זמנים לשלבי  הדין בבתי העבודה נהלי עודכנו 2011 בשנת :לוח זמנים .א

 :)אזרח או תושב קבע(המתגייר  עובר אותו הלימודים להלן מסלול. הליך הגיור

 .בכיתת הכנה לגיור רישום והתחלת לימודים .1

 .על ידי הדיינים פתיחת תיק וראיון בבית הדין: יורלג בבקשה דיון –חודשיים  לאחר .2

 תיק שלמות בדיקת לצורך מחוז עם רכז ראיון – לימודים שמונה חודשי לאחר .3

 . והכוונה הדין בית לקראת מוכנות, המסמכים

 .דין ביתמעמד  – הלימודים מסיום כחודש לאחר .4

. ן עם דייני בית הדין לגיור מהווה את השינוי המרכזי ביחס לשנים עברוהמפגש הראשו

, שלמה עמאר לישראל הרב הראשימהנחיותיו של  שנגזרלדברי אגף הגיור מדובר בנוהל 

רצון להוריד את מידת חששם של המתגיירים מן המפגש עם בית הדין בסיום מתוך 

לכך יש . לימודיו כבר בתחילת גיירהמת ולהכיר את לפגוש לדיינים וכן לאפשר, התהליך

לאחר שלפני כשנתיים , להוסיף את הצורך בהוספת שעות עבודה לדייני בתי הדין לגיור

שטענו כי  מחאתם של הדיינים הותיקיםזאת על אף , מונו עשרה דיינים חדשים למערכת

  .אליהם התחייבו שעות עבודהעבודה כדי למלא את מספיק להם אין 

העמוס ביותר מבין , מחוז תל אביב והמרכזבית הדין לגיור של ל :מינויים נוספים .ב

לא  בהםשנים זאת לאחר כשלוש , רכזת מחוז 2011מונתה באוגוסט , המחוזות השונים

לטפל נכון להיום אינה מוסמכת , רכזת המחוז החדשה, עם זאת. שימש בתפקיד רכז קבוע

לנתינים  וועדהקבל אישור מהבתיקיהם של אזרחים זרים המבקשים להתגייר ונדרשים ל

בתל  וועדההבפני  בקשים להתגיירהמ על הטיפול בתיק והבאת"). ועדת חריגים("זרים 

אשר שימש בעבר כשליח בית הדין לגיור , מחוז ירושליםאביב ובירושלים מופקד רכז 

, מחמת ויסות עומסי עבודה בין המחוזות השוניםמאגף הגיור נמסר כי . במחוז תל אביב

יערך , וועדההדיון בדם וכי שלב הראיונות קמנהל אגף הגיור מולי יסלזון ר על ידי הוגד

ווי המתגייר לאחר אישור הוועדה יהא יהמשך הטיפול ול. לזמן מוגבל במחוז אחר
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באחריות ובטיפול רכזי המחוזות לפי מקום מגורי התלמיד או מקום לימודיו על פי כללי 

  .הדיון בבקשות לגיור

החל אגף הגיור בהתקשרויות  2012החל מחודש פברואר  :רות עם מקוואותמכרז להתקש .ג

זאת בעקבות מכרז שנערך בסוף שנת , חדשות עם מקוואות לשם השלמת תהליך הגיור

. הגלילית בהוד השרון ובחצור, באר שבעב ,בתל אביב: במכרז זכו ארבעה מקוואות. 2011

, עם זאת. וגדרים הוא דבר מבורךמסודרת על פי תנאים מ התקשרותצעד זה של יצירת 

לא ברור מדוע לא נבחרו מקוואות באזורים עמוסים במתגיירים כאזור ירושלים וכאזור 

עוד שני  –עד ששה מקוואות אף שעל פי המכרז ניתן היה לבחור  לע, חיפה והקריות

השאלה אף מתחזקת אם לוקחים בחשבון שבמקרים . מקוואות בנוסף לארבעה שנבחרו

ולשם כך אף נכללה בתנאי , ם נערכת חופה למתגייר ולבן זוגו מיד לאחר הטבילהלא מעטי

 .וקידושין סמוך למקווה חופה לעריכת המתאים אולם כנסת המכרז הימצאותו של בית

בחודשים האחרונים פתח אגף הגיור מחלקה חדשה הממונה על  :מחלקת רישום נישואין .ד

מנוהלת על ידי הרב סלומון מברהטו המחלקה ה. רישום מתגיירים העומדים להינשא

לפני קבלת תעודות , רושמת לנישואין מתגיירים אשר מבקשים להינשא מיד לאחר הגיור

הרישום מתבצע ללא תשלום בבתי הדין המחוזיים לגיור על ידי דייני גיור שהינם . ההמרה

תעודות לאחר הנישואין מקבלים בני הזוג יש להדגיש כי . מוסמכים גם כרושמי נישואין

 אומתגיירים על מנת למנוע בעיות לזאת ו, כל ציון של אגף הגיורללא  תורשמינישואין 

 .ילדיהם בעתידל
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 תפקודה של ועדת חריגים לגיור
 

לישראל הסמיכה את הרב הראשי , 2005באוקטובר  9-תאריך המ 4287ממשלה מספר ההחלטת 

ו "תשס, כללי הדיון בבקשות לגיור" עונקב ולאור זאת, בתי הדין לגיורפעילות לקבוע כללים ל

אישור מן  קבללבמסמך זה נקבע כי על מועמדים לגיור שאינם אזרחי ישראל ' בסעיף ד". 2006

 :שניים מתתי סעיף זה מובאים להלן. "ועדת חריגים"או בשמה המוכר , "לנתינים זרים הוועדה"

ולא יגויר בידי בית , וף המכין לקראת גיורלא יופנה ללימודים בג, לא ייפתחו הליכי גיור לנתין זר) 2(

 .אלא בנסיבות מיוחדות ובדרך המפורטת להלן, הדין

תיבדק , בנסיבות מיוחדות ולאחר שתוגש בקשה מנומקת בכתב לפתיחת הליכי גיור לנתין זר) 3(

הבקשה בידי ועדת חריגים שחבריה יהיו נציג מערך הגיור שימונה בהסכמת הרב הראשי וישמש 

נציג הלשכה המשפטית של משרד הפנים ונציג הלשכה המשפטית של משרד , אש הוועדהיושב ר

 .ראש הממשלה

מדיניות הדלת הסגורה שנוקטים בה אגף  ח הגיור של מכון עתים על"מתריע דומזה זמן רב 

ח הגיור של "דוב. בישראל הגיור ומשרד הפנים בכל הקשור לנתינים זרים המבקשים להתגייר

אי סדרים וסרבול  :ביניהם, ליקויים בהתנהלות ועדת חריגים לגיור פוחשנ 2009ת מכון עתים לשנ

קריטריונים בלתי סבירים המוערמים על , העדר שקיפות מול המועמדים לגיור, בעבודת הוועדה

ליקויים אלו גרמו . המתגיירים ודחיית בקשות ללא נימוק באופן שאינו מאפשר הגשת ערעור

שראלים הנשואים או המבקשים להינשא לבני זוג לא יהודיים לעגמת נפש רבה לאלפי י

לעבור גיור מדובר באנשים השואפים . ללא שניתן להם לעשות כן, המעוניינים להתגייר

  .להקים משפחה יהודית ולחיות חיים יהודיים מלאים ופעילים, אורתודוקסי

ועדת  ה שלתפקודא הוועדה לביקורת המדינה בנושמעקב של התקיימה ישיבת  2007בדצמבר 

 לחוקא 21 החריגים לגיור והוחלט להעביר את העניין לבדיקתו של מבקר המדינה על פי סעיף

ח מיוחד שפרסם נציב שירות "מבקר המדינה השהה את בחינת הנושא לאור דו. מבקר המדינה

, הנכתב על ידי מנהל הביקורת הפנימית בנציבות שירות המדינזה ח "דו. 2008המדינה באפריל 

הבדיקה  ממסקנותאחת . ו נמתחה ביקורת חריפה על תפקודה של הוועדהוב, ד יעקב לוזון"עו

 המהותזאת מתוך הבנת , שלום לכל הפחות שופט או דייןהוועדה  לראשותלמנות היתה 

  .השיפוטית של הכרעות הוועדה

 :את הממצאים הבאים, בין היתר, בדיקת נציבות שירות המדינה העלתה

לא נמצאו הנחיות משפטיות שמורות לוועדה כיצד להתנהל . סדרי עבודה לוועדה אין .א

אמצעי בקרה וביקורת למי שבודק את עבודת  וגם מהווה מחייב את הוועדהגם באופן ש

 . הוועדה

 . לא נקבע מועד מוסדר לבחינה על ידיעת המועמד ביהדות בתום הלימודים .ב

ה פעמים מן המועמדים על מנת הנדרשים הרב גיור-אין היענות לסיוע בלימודי קדם .ג

 . להוכיח את רצינות כוונותיהם
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על החלטות הוועדה חוזר חזרה  "ערעור"ה –להחלטות הוועדה  העדר מנגנון ערעור .ד

מאחר , כמו כן. ובכך מהווה בעצם דיון נוסף ולא ערעור, לאותו הרכב, לאותה ועדה

 .הןקשה מאד לערער עלי, שתשובות שליליות מהוועדה אינן מנומקות

לאגף , שורה של דיונים משותפים לרבנות הראשית 2010ח הנציבות התקיימו בשנת "לאור דו

למשרד הפנים ולמשרד המשפטים במטרה לבחון את הסוגיה ולסייע לאגף הגיור לייעל את , הגיור

ברשות המשנה , 2011אפריל ב 27-בדיון מסכם נערך במשרד המשפטים . חריגיםהעבודת ועדת 

משרד המשפטים יעץ לאגף הגיור . בהשתתפות כל הגורמים הרלוונטיים, פטי לממשלהליועץ המש

, ראשית. וזאת בשתי דרכים, את תהליך עבודת הוועדה באופן שיקל על עומס הבקשותלהבנות 

וכך למעשה תיווצר , מי רשאי לבוא בשעריה ומי לא בנוגע לשאלההוועדה תקבע לעצמה תנאי סף 

נקבע כי הפניות , שנית. מבלי שעניינם יובא לפני הוועדה, מלכתחילה האפשרות לדחות מועמדים

: אלא יתקיים מדרג המורכב משתי ועדות, של ועדת חריגיםהמלא הפורום הרכב יידונו בפני לא 

, )ר הוועדה הרב רפי דיין ומזל כהן"יו( המורכבת מנציג אגף הגיור ומנציג משרד הפנים – תת ועדה

משפטי של ההיועץ , )הרב רפי דיין(המורכבת מנציג הרבנות הראשית  –ועדת יועצים ומעליה 

ישנה הסכמה בתת הוועדה  במקרה בו .אש הממשלהמשפטי של משרד רהמשרד הפנים והיועץ 

רק במידה ויש חוסר הסכמה בין . עדת היועציםלא תגיע הבקשה לו, לקבל את הבקשה או לדחותה

 .ושם תתקבל החלטה סופית, היועציםדת תועבר הבקשה לדיון בווע, שני הנציגים

נהלים חדשים המסדירים את עבודת  2011במאי  29-על בסיס המלצות אלו התקבלו ב

מסמיכים את רכזת והם , 2011פורסמו לציבור באוגוסט הנהלים  .)1להלן נספח ראו ( הוועדה

 : הוועדה לדחות על הסף בקשות של נתין זר שהוא אחד מהמפורטים להלן

 .חוקי שוהה בלתי .1

 .מסתנן לישראל .2

 .תושב האזור .3

 ).אשרת עבודה( 1/זר במעמד ב .4

אשרת בן זוג הניתנת בין חצי שנה לשלוש שנים ( פחות משנה 5/במעמד ארעי מסוג אזר  .5

 .)מיום הבקשה למעמד קבע בישראל בהתאם לאופי ויציבות הקשר

הבקשה  רכזת הוועדה בוחנת את תנאי הסף של מגיש: הליך הבדיקה מתבצע באופן זה

הוא , עובר את תנאי הסףהמועמד במידה ו. באמצעות ממשק המשותף למשרד הפנים ואגף הגיור

פגישה הוא מתבקש אותה ב. בארץהגיור מחוזות  הארבעבאחד מ מחוזהמוזמן לפגישה עם רכז 

הרכז . המעידים על מניעיו להתגייר ועל מידת רצינותו בהליך זה והמלצות מסמכים, להציג נתונים

במידה והמלצת . יושב ראש הוועדהאת המלצתו למעביר ולאור התרשמותו , ם את הדבריםמסכ

ולא עולה לדיון , דחית כבר בשלב זה באמצעות ריכוזי שמותהבקשה נ –רכז המחוז היא שלילית 

תשובה תינתן למועמד עד שלושה חודשים , על פי נהלי הוועדה. הוועדה או בוועדת היועצים-בתת

עד שיש לו תשובה חיובית תזכה את המועמד באפשרות להארכת האשרה . המיום הגשת הבקש

לקראת . להירשם לאולפן גיוריוכל המועמד רק לאחר קבלת תשובה חיובית . לסיום הליך הגיור

ולאור המלצתו תחליט הוועדה אם , מחוזלראיון נוסף עם רכז היזומן המועמד סיום לימודי הגיור 

לאחר האישור העקרוני הראשוני להתחיל בהליך , אם כך .ת הדיןאת השלמת הגיור בבי ולאשר ל
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נדרש המועמד לקבל אישור נוסף כדי לסיים את תהליך הגיור ולהגיע  –לימוד באולפן גיור  –הגיור 

 . למעמד בית דין

 188מתוכן , בקשות 593בוועדת חריגים  נבחנו מחדש, בעקבות השינויים הללו, 2011-ב

, בקשות מעוכבות משנים קודמות 400-ומעל ל, 2011בקשות חדשות מתיקים שנפתחו בשנת 

מן  353, על פי נתוני אגף הגיור). ם החדשים הוחלו עליהן רטראקטיביתוהנהלי(שטרם טופלו 

 243. לדיון בוועדות מבלי שעלו, הבקשות נדחו באמצעות ריכוזי שמות בהמלצת רכזי המחוזות

אך לא התקבלו נתונים סופיים המראים כמה מהם  –דיוני וועדות  14מסגרת תיקים עלו לדיון ב

יש להדגיש כי נתונים אלו אינם כוללים מאות בקשות אשר נדחו . נדחו על ידי הוועדה וכמה אושרו

 .המחוזותולא הגיעו אפילו לבחינת רכזי , על ידי רכזת הוועדה כבר בשלב תנאי הסף

 

 

 

התקיים דיון בוועדה לענייני ביקורת המדינה בעניין נהליה  2011בדצמבר  14בתאריך 

נדרש לעניין תנאי , נציג משרד המשפטים, ד הראל גולדברג"עו. החדשים של ועדת חריגים לגיור

 :וכך הבהיר את הרעיון העומד מאחוריהם, הסף

, ונמצא בראשית התהליך, הליך התאזרחותאחד מתנאי הסף עליהם הוחלט הוא שמי שנמצא בת

מבחינתנו הבענו עמדתנו שזה תנאי סף מספיק סביר כדי לדחות את . בקשתו לועדת חריגים תידחה

תעבור את , המדינה נתנה לך כלים לקבל את האזרחות, אתה נמצא בתהליך התאזרחות. הבקשות

 ].הגשת בקשה לוועדה[ אנחנו לא חשבנו שבאמת זה מצדיק. את המסלול המקובל, הכלים

כי כל מי שאינו תושב קבע או אזרח חשוד הינה  ד גולדברג"עוהעולה מדבריו של הנחת יסוד 

פעמים ואולם הנחה זו . בכך שהוא מתגייר אך ורק לשם קבלת מעמד של קבע מתוקף חוק השבות

להקים  ועושה עוול לרבים מן המועמדים לגיור המבקשים להתגייר על מנת, איננה נכונהרבות 

, רבים מהם בני זוג של אזרחים ישראליים, חלק מהמבקשים להתגייר. משפחה יהודית כשרה

הגיעו לישראל מכיוון שאין להם כל אפשרות לעבור גיור אורתודוקסי ולחיות חיים יהודיים 

). ועוד שבדיה, ספרד, ליטא, קרואטיה, סלובניה, פולין, הונגריה, כיה'צ: כגון(דתיים במדינתם 

ואף על פי כן הם , לתקופת זמן מוגבלת וללא רישיון לעבוד למחייתם, כתיירים ם מגיעיםחלק
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לבני זוג  בנישואים כנים נשואיםאחרים . בוחרים לעשות זאת למען האפשרות לחיות כיהודים

 ווןכי, מניעת הגיור מעכבת אותם בשנים קריטיות. ומבקשים להקים משפחה יהודית, ישראליים

ניתן להגיש , ועל פי הנהלים החדשים –וכנים להוליד ילדים שאינם יהודים רבים מהם לא מש

חמורה מכך בעייתם של בני זוג אשר . 5/בקשה לוועדת החריגים רק לאחר שנה לפחות במעמד א

אבל  –ושב ארעי ורישיון עבודה ולקבל כאן מעמד של ת, היו יכולים להינשא בנישואים אזרחיים

אותם בני זוג . שכן ברצונם לחכות ולהינשא בחתונה יהודית, י הגיוראינם רוצים לעשות זאת לפנ

 .1/רק לאחר שלוש שנים במעמד ב 5/שאינם נשואים אזרחית לישראלים יכולים לקבל אשרת א

לאחר שהיה של חצי שנה בלבד  5/זאת לעומת בני זוג הנשואים זה לזה שיכולים לקבל מעמד של א

מבקשים להינשא אך ורק על פי דת משה וישראל דוחים את שדווקא אנשים ש, מכאן .1/במעמד ב

 5/שנה באשרת א, 1/שלוש שנים באשרת ב: חמש שניםלפחות חתונתם ואת הקמת המשפחה ב

כלכליים , מדובר באנשים המשלמים מחירים חברתיים, כך או כך. ועוד שנה בהליך הגיור עצמו

פשרות לעבור גיור לרובם אין א. ומשפחתיים על מנת להתגייר בגיור אורתודוקסי ומוכר

 . מבקשים לעשות זאת בישראלולכן הם , במולדתם

 שנכוןהרי  ,לכלי לקבלת מעמד של קבע בישראל גם אם יוסכם כי יש למנוע את הפיכת הגיור

מאחר , אולם. לפגוש את המועמד ולהתרשם מכוונותיו לפני שדוחים את בקשתו על הסף

הרי שהמרכיב , דין לגיור נערכת רק לאחר הסינון הראשונישהפגישה עם רכז הגיור מטעם בית ה

זהו נוהל בעייתי מאוד בתהליך . נעדר –אישית עם המועמד -המשמעותי ביותר של פגישה בין

בדיקת כוונותיו של , מעבר לכך. שמושתת באופן עקרוני על היכרות עם כוונותיו של המתגייר

ויש לאפשר לבית הדין לבצע , ית הדין לגיורהמועמד לגיור היא אחד מתפקידיו הראשיים של ב

ובכך למנוע מהמועמדים את עצם  –ועדת חריגים  – תפקיד חשוב זה ולא להפקידו בידי גורם אחר

 .הכניסה בשערי בית הדין

ועדת ל להגיש בקשהההחלטה לחייב זכאי עלייה קריטריון נוסף בנהלים החדשים הוא 

שכן אין כל קשר בין הליך הגיור , הי דרישה מתמיההזו. ל"חריגים ולספק המלצות מהארץ ומחו

ואינם , שהרי הם זכאים לאזרחות –שזכאי העלייה מבקשים לעבור בארץ לבין קבלת אזרחות 

אינו מהווה " נתיב"אישור זכאות מהסוכנות או מלשכת הקשר , אמנם .זקוקים לגיור לשם כך

לעניין זה אין הבדל בין , אולם .פניםשכן זה ניתן על ידי משרד ה, עדיין אישור סופי לעלייה

שכן רשות האוכלוסין יכולה למנוע את , המבקשים להתגייר לבין מי שכבר נחשבים יהודים

 . זאת גרום להבחנהיש ולא הגיור הוא, לפי שיקוליה, העלייה גם מאלה וגם מאלה

ם לגיור במהלך החודשים האחרונים הגיעו למכון עתים מספר תלונות של מועמדי, זאת ועוד

 וועדהאך נפסלו על ידי ה, ועומדים בתנאי הסף להגשת בקשה לגיור, המחזיקים בויזת תייר

מחילה עליהם את תנאי הסף  וועדהה 5/בתואנה כי מאחר שהם זכאים להגיש בקשה למעמד א

 וועדהאיננו מבינים מתוך איזו סמכות ועל פי אלו נהלים מרשה לעצמה ה. ופוסלת את בקשתם

 .לבקש בכוונתה דים שעומדים בתנאי הסף על בסיס מעמד אישי שאין להם ואיןלפסול מועמ

החלטות הוועדה בחודשים . החלת הקריטריוניםמועד נוגעת להתנהלות בעייתית נוספת 

מלמדות שהקריטריונים החדשים הופעלו רטרואקטיבית על בקשות שהוגשו הרבה  האחרונים

מועמדים לגיור שפנו לפני חודשים רבים ועדיין לא , כך. ולפני קביעת הקריטריונים ועדיין לא נידונ

דבר שהיה אפשרי  – פחות משנה 5/או א 1/נפסלים היום כיוון שהם בעלי ויזות ב, קיבלו תשובה
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על מי שהחל בתהליך לפני , הפעלת נהלים חדשים באופן רטרואקטיבי. לפי הנהלים הקודמים

 .הסתמכות/תחוקיואינה הוגנת ומנוגדת לעקרון ה, קביעתם

בסוף הודיע מבקר המדינה  ,מכון עתים ועל ידי גורמים נוספיםלאור הטענות שהועלו על ידי 

. הקרובה העבודה מקיפה על התנהלותה של ועדת חריגים לגיור תיערך בשנת כי ביקורת 2011שנת 

ים נראה כי כבר בימים אלו נעש. וועדהאנו מקווים כי בדיקה זו תישא פרי ותביא לייעול ה

 .כמו לקבוע לוח זמין קצר יותר לטיפול בתיקים, וועדהניסיונות לייעל את ה

 

-ח זה הוסר מאתר האינטרנט של אגף הגיור כל המידע הנוגע לגיור ללא"נכון ליום פרסום דו

לאור הסרת המידע והנהלים לא יכולים כיום נתינים זרים המעוניינים להתגייר בארץ . אזרחים

וכן לא יכולים גופים העוסקים בכך לעקוב ולפקח על נהלי , התחלת ההליך לדעת כיצד לפעול לשם

 .עבודתה של הוועדה
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 ל"חוגיורי ב הכרהמדיניות ה
 

כמו . ממלכתי בישראלאיש במסגרת הגיור ה 5,000-כבממוצע מתגיירים מדי שנה  עשור האחרוןב

המסורתית והתנועה  ממסדיים הנעשים במסגרת התנועה-מתקיימים בישראל גם הליכים חוץ ,כן

שסוגיית ההכרה בגיורם נידונה בימים אלו (דין אורתודוקסים פרטיים -ליהדות מתקדמת ובבתי

מתקבלות במשרד הפנים מדי שנה מאות פניות להכרה בגיורים שנעשו , נוסף על אלו). ץ"בבג

לשם קבלת  הרפורמית ואחרות, הקונסרבטיבית, ל במסגרת התנועות האורתודוקסית"בחו

 .רחות ישראלית וזכויות עולהאז

תמודדות ה, אולם .ל מהווה אתגר ציבורי רגישי וסבוך"סוגיית ההכרה בגיורים שנערכו בחו

-י"תש, השבות לחוק ב4 סעיף. רחוקה מלהיות משביעת רצון, נכון להיום, ם סוגיה זוהמדינה ע

חרף קביעה  .ארצה תלעלו זכאי כן ועל, החוק לצרכי ליהודי נחשב נתגייר אשר שאדם קובע 1950

 דרך ל פעמים רבות היא"בחו נערך אשר גיור מכוח אזרחות לקבל המבקשים של דרכם, זו

 . רציני שנועד לניצול לרעה של חוק השבות-בשל החשש מהליך גיור מהיר או לא זאת, חתחתים

ץ ובכנסת הצליח מכון עתים בשנה החולפת להביא לשינוי במדיניות "בעקבות פעילותו בבג

נבדקת זהותו של בית הדין המגייר  2011החל מיוני . ל"גיורים אורתודוקסיים שנעשו בחוכרה בהה

גם , אולם. )2ראו להלן נספח ( על ידי הסוכנות היהודית ולא על ידי הרבנות הראשית לישראל

לקבל אזרחות על מנת מתבקשים הגרים לעמוד הנוספים בהם בקריטריונים בשנה זו לא חל שינוי 

להוכיח שהיו חלק מן הקהילה המגיירת לתקופה של שנה לפני  בין היתר נדרשים הגרים. תישראלי

מתבקשים הם  ,בנוסף. ר בטרם יוכלו לקבל מעמד של עוליםהליך הגיור ועוד שנה מתום הגיו

 . לספק מסמכים המפרטים את חומר הלימוד ואת היקף הלימודים לקראת הגיור

ם המפרטים את חומר הלימוד ואת היקף הלימודים באמצעות מסמכי" טיב הגיור"בדיקת 

זאת . לגיור האמונים על בחינת כוונותיו ורצינותו של המתגייר ןמעידה על חוסר אמון בבתי הדי

אין כל צורך שמשרד הפנים יערוך , קהילה המגיירת מוכרת על ידי התנועות עצמןהבהנחה ש, ועוד

, ראשית. בעייתית אור למשך שנה לפחות היהדרישה לחיות במקום בו נערך הגי. בדיקה משלו

אשר מעוניינים בקיום אורח מתגיירים . מלאיםבמדינות רבות אין יכולת לקיים חיים יהודיים 

, אך באופן פרדוקסלי, לא מעוניינים להישאר ולגור שם חיים יהודי ובשייכות לקהילה יהודית

ייכו תשכי הלהוכיח תבקשו כשי ,ץגם בבקשתם לעלות לארלקיים אורח חיים יהודי יפגע  ושיהק

במדינות בהם אין בית דין אורתודוקסי מוכר , שנית. ויתקשו לעשות זאת, פעילה לקהילה יהודית

להשלים לאחר מכן גיור ל מתוך כוונה "יתים להתגייר בגיור ליברלי בחובוחרים לעאנשים , לגיור

אימה ה הדתית אינה מתשנה נוספת בקהילה שתפיסת הדרישה שיישארו. סי בארץדוקאורתו

לכך יש . אינה הגיונית ואינה סבירה ,זאת אף שהם מבקשים להצטרף לקהילה דתית יותר, להם

הרשויות הממונות על כך מסרבות  .לאחר גיור לעליהברור  לצרף את העובדה כי לא קיים הליך

רים רבים מהמתגייוכתוצאה מכך , על מעמדם והנדרש מהם להעניק מידע מסודר למתגיירים

   .סיונם לעלות לארץיבלתי עביר בנרוקרטי ונתקלים בסבך בי

 נדונו אשר, הפנים שר גדנ טושביים 2597/99 ץ"ובג  הפנים שר גדנ מקרינה 2859/99 ץ"בג

לו נידונו מעמדם בעתירות א .המתואר למצב קץ לשים היו אמורים, 2005 בשנת והוכרעו במאוחד

עברו תהליך גיור בקהילה יהודית  הכנהבתום הו גיור החלו בישראל בהליכישל מתגיירים אשר 
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ביקשו להכיר בהם כיהודים והם חזרו לישראל מיד לאחר מכן . ")גיורי קפיצה(" מחוץ לישראל

הם לא היו חברים בקהילה  שכן, הפנים סירב לבקשתםמשרד . 1950-י"תש, לעניין חוק השבות

 הוא אם, לישראל מחוץ שנערך בגיור רלהכי ישבית המשפט פסק ש. היהודית שבמסגרתה גוירו

 נקבע, מעבר לכך .קהילה אותה של כלליה פי על, זרמיה כל על מוכרת יהודית בקהילייה נערך

 השבות חוק לצרכי ל"בחו שנערכו בגיורים להכרה הפנים משרד של הקריטריוניםכי  מפורשות

 בשבע, זאת עם. השנ במשך המגיירת בקהילה הגר של" התערות"ל הדרישה לרבות, פסולים

 מדיניות הפנים משרד אימץ לא, וטושביים מקרינה בעניין הדין פסקי ניתנו מאז שחלפו השנים

 .ץ"בג פסל אותם הקריטריונים פי על לפעול ממשיך והוא, לגרים עליה זכאות למתן חדשה

 יםתיולע, ל"מחו המתגיירים של הישראלית האזרחות בקבלת רבים לעיכובים גורמת זו התנהלות

 .למניעתה אף

על , ל"בשנים האחרונות טיפל מכון עתים בלמעלה מעשרה מקרים של אנשים שעברו גיור בחו

בשל אותם  אך לא הוכרו כזכאי עליה על פי התיקון לחוק השבות, ידי רבנים מוסמכים ומוכרים

, שלידיה ביקו' לבית המשפט שתי עתירות של הגב גם הוגשולאחרונה . ץ"קריטריונים שפסל בג

אך משרצתה לעלות לארץ נתקלה בסבך בירוקרטיה בלתי , התגיירה בגיור מוכר באוקראינה אשר

. די לממש את זכותה לעליהולא הצליחה לקבל מידע ברור על מעמדה ועל הנדרש ממנה בכ, עביר

הוגשו נגד משרד הפנים לאחר שדרש להמציא  -ץ "בגהשנייה עתירה מנהלית ו האחת - העתירות

 .וספים המעידים על טיב הגיור שעברה ועל שהותה בקהילה המגיירת לאחר הגיורתצהירים נ

לעת הזאת אין נוהל בנושא עליית "בתשובתו לעתירה המנהלית טען משרד הפנים בפירוש כי 

נערכת הידברות עם התנועות המגיירות והסוכנות היהודית על מנת להגיע להסכמות "וכי  "גיורים

לא ברור  זה אם אין כל נוהל בנושאשכן , תשובה זו מעלה תמיהה. "שיאפשרו את הסדרת הנושא

מכוח איזו סמכות דורשת המדינה מגרים המבקשים להתגייר להמציא תצהירים נוספים על 

 . תעודת הגיור שלהם

למתן עליה על פי חוק [ההליך המנהלי "ץ טענה המדינה כי "בתשובתה לעתירה בבג, ואולם

מכאן ". ונהלים פנימייםעל סמך חקיקה ראשית ומשנית , ת המנהליתנקבע על ידי הרשו] השבות

דווקא עולה שישנם נהלים על פיהם בודק משרד הפנים את בקשותיהם של מתגיירים המבקשים 

 . אולם אותם נהלים אינם ידועים ומפורסמים לאותו ציבור הנדרש לפעול על פיהם, לעלות

הודיעה דוברת רשות , 2012במרץ  12 יוםרוזלם פוסט מ'ב הגבתשובה לשאלת כתגם 

מטופל בהתאם לטיוטת כל מקרה המובא בפנינו בימים אלה "כי  סבין חדד האוכלוסין וההגירה

רשות האוכלוסין מר  ובהתאם למכתבו של ראש הקריטריונים המצויה בידי התנועות המגיירות

א מסמך טיוטה ורת האליה מפנה הדוב" טיוטת הקריטריונים". "כ דני דנון"לח אמנון בן עמי

). 3או להלן נספח ר(ל "העוסק בתנאים למתן מעמד עולה על סמך גיור שנעשה בחו 2011משנת 

שהוסתר מעיני בית המשפט בתשובת המדינה לעתירה המנהלית שהגישה , רשמי זה-מסמך לא

ץ "מאשש את השימוש שעושה משרד הפנים באותם קריטריונים שנפסלו על ידי בג, לידיה ביקוש

 .2005בשנת 
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 סיכום והמלצות

 

 המגמות

הנקודות העיקריות עליהן  .2011ח זה תוארה תמונת המצב בתחום הגיור בישראל לשנת "בדו

 :הן ח"מצביע הדו

למגמת הירידה שהחלה  זאת בהמשך, 2011בשנת  במספר המתגיירים משמעותיתירידה  .1

 . 2010בשנת 

 .גיורעדת חריגים לווקשחת הקריטריונים להגשת בקשה לה .2

 .המבקשים לעלות לארץמשרד הפנים כלפי גרים  מצד פסולהמדיניות המשך השימוש ב .3

 

 תוצאהה

כלפי שנוקט אגף הגיור מדיניות הדלת הסגורה התדמית השלילית של הגיור הממלכתי ולאור בשל 

. פונים רבים לגיור באחד מבתי הדין הפרטיים לגיור, זרים המעוניינים להתגייר בישראל אזרחים

 פרטייםאורתודוקסיים לבתי דין שיחות לא רשמיות מציעים גם נציגי המדינה למתגיירים לפנות ב

דונה ניסוגיית ההכרה בגיורים הפרטיים ". כדת משה וישראל"ולעבור שם גיור ואף נישואין 

 .ץ"בימים אלו בבג

 

 המלצות מכון עתים

י עובדי ציבור שיחסם תיים ופומביים כלפלנקוט בצעדים משמע על רשויות מדינת ישראל .1

 .ומנוגד לנהלים אינו ראוילמתגיירים 

 . לנתינים זרים המעוניינים להתגייר ביחס נהליםהאת להגמיש רשויות המדינה על  .2

, ל"י חובגיור הכרהומסודר להליך ברור  לקבועמשרד הפנים והסוכנות היהודית על  .3

דיניות צריך להעשות שינוי המ. פרסמו לטובת אלו המבקשים להתגייר ולעלות לארץלו

 .ל"תוך התחשבות במערך הגיור בקהילות ישראל בחו

מתן אמון לטובת גת מסמכים המעידים על טיב הגיור הדרישה להציש לבטל את  .4

  .ל"באוטונומיות הקהילות המגיירות בחו

 ל ומבטלת את"המתייחסת לגיורי חו 2005צ משנת "ליישם באופן מיידי את פסיקת בגיש  .5

קהילה כל בשהות ב ניתן להחליף דרישה זו. גיירתבקהילה המשל שנה  הדרישה לשהות

שייקבעו על לעמוד בקריטריונים על הקהילות הקולטות  .בארץ או בעולם, פעילה יהודית

  .הסוכנות היהודית לישראלידי 
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