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 הקדמה

-ב"ח הנישואין הראשון של מכון עתים לשנת תשע"אני מבקש להציג את דו, ו באב"לקראת ט

2112 . 

, תחום סבוך זה. ומדינה נישואין בישראל נמצאת בלב הויכוח הציבורי בנושאי דתה סוגיית

משליך באופן ישיר על חייהם של , דתיים ומשפטיים, ציבוריים, משפחתיים, בעל היבטים אישיים

הממשיכות לשבת זה שנים על  ומעורר מחלוקות רבות, מאות אלפי אזרחים במדינת ישראל

 .הממשלה ובית המשפט העליון, שולחנם של הכנסת

, "כדת משה וישראל"זוגות היהודיים נישאים בארץ בית המר, על אף מגמות סותרות, ועדיין

ישנו , כיוון שכך. ובין אם מבחירה, בין אם כאילוץ הנובע מהמצב החוקי במדינה, על ידי הרבנות

שיביא לשיפור השירות לנישאים ולהפיכת  ומסביר פניםשקוף , ןהוג, מסודרך נישואין מערצורך ב

 . שרלמזמין ונעים ככל האפהליך הנישואין 

, במהלך השנים האחרונות מכון עתים טיפל באלפי פניות הנוגעות להליכי הרישום לנישואין

מכון , לאור הניסיון המצטבר. שמחלקן עולות בעיות מהותיות ברמה הנקודתית והמערכתית

עתים הציב לעצמו מטרה להוביל שינויים ברמת המדיניות הציבורית על מנת לסייע לאזרחים 

 .ש בשירותיו של הממסד הדתיהמבקשים להשתמ

ולהצביע , בישראל נישואיןה הליכי עדכנית עללהציג בפני הציבור תמונה זה ח "מטרתו של דו

. בתחוםועל האתגרים העומדים לפתחם של העוסקים  על הבעיות, מתוכם על המציאות הקיימת

. ישואיןהנלסקור בקצרה את ההתפתחויות שחלו בשנה החולפת בנושא נבקש ח "דוהבראשית 

וכן לקשיים , עיכובים בפתיחת תיקי נישואין שלא כדיןייחס לסוגיית הבהמשך נבקש להת

אותו נאלצים לעבור אלפי ישראלים בכל שנה לקראת , ולליקויים הקשורים בהליך בירור היהדות

 .נישואיהם

לצד ניתוח הפניות המתקבלות , ח מתבסס על המידע הרב והמעודכן הנאסף במכון"הדו

. לצד חידושים בתחום, ת המסגרות הנורמטיביות בתוכן מתנהל הליך הרישום לנישואיןובחינ

שזוכות לסיוע וליווי במציאת פתרונות ביורוקרטים , ההתעסקות היום יומית עם פניות רבות

 .חס לרבדיה השונים של כל סוגיהיח זה על מעקב מתמשך המתי"אפשרה לבסס דו, והלכתיים

 נישואיןגורמים המקצועיים העוסקים בציבור בישראל ולהיה לעזר לח זה י"אנו תקווה כי דו

 .להסדרת הבעיות הקיימות בתחום זהוכי יוביל 

 

 ,בברכת חג אוהבים שמח

 

 ר שאול פרבר"הרב ד

 מייסד ומנהל מכון עתים
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 לנישואיןהרישום  בתהליכיושינויים  מגמות. א

 נתוני רקע. 9

על פי נתוני הלשכה המרכזית . זוגות נשואיםהיו  2111מהזוגות בישראל בשנת  66%-כ

יותר מפי שניים  -מהזוגות בישראל בשנה זו חיו יחד כבני זוג ללא נישואין  4%רק , לסטטיסטיקה

  1.ממספרם של זוגות לא נשואים שחיו יחד עשור קודם לכן

ואין מתוכם היו אלו הניש 86%עבור  -זוגות יהודים  31,162נישאו בישראל  2116במהלך שנת 

מלמדים כי מספר הזוגות הנישאים  2116-21122ס לשנים "נתוני הלמ. הראשונים של שני בני הזוג

פוחת מספרם של הזוגות , לעומת זאת. ברבנות בישראל נמצא במגמת עליה ושומר על יציבות

 . ל"הנישאים בחו( בין אם שני בני הזוג ישראלים ובין אם רק אחד מהם ישראלי)הישראלים 

 

 

 

י שלושת סקר 2112.3, אביחי השלישי-ח גוטמן"ס משתקפת גם בדו"גמה העולה מנתוני הלמהמ

הדרגתית בהזדהות עם הדת עלייה מלמדים על ( 2116, 1666, 1661מהשנים )אביחי -גוטמן

 .ובמיוחד בעשור האחרון, 2116-ל 1661ובשמירה על המסורת בין השנים 
                                                           

: נתונים אלה פורסמו בהודעה מיוחדת לרגל יום המשפחה 1
aa_template.html?hodaa=201211045http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hod 

פורסמו בשנתון  ,שהם העדכניים ביותר ,2116נתוני  .טרם פורסמו 2111-2111 שניםבנושא נישואין לס "הלמ נתוני 2
 . 2111של 

 :ראו(. 2112)אבי חי השלישי  –דוח גוטמן  3

http://www.idi.org.il/PublicationsCatalog/Pages/Book_7123/Main.aspx : 

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201211045
http://www.idi.org.il/PublicationsCatalog/Pages/Book_7123/Main.aspx
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יים נוכחים בחייהם של יהודים ישראלים מנהגים יהוד ,2116על פי ממצאי הסקר לשנת 

הדברים נכונים במיוחד בכל הנוגע . דתיים-ואף אנטי חילונים גם כאלה המגדירים עצמם, רבים

סבורים (  61%-למעלה  מ)הרוב המכריע של היהודים  הישראלים : יהודייםה החייםטקסי לקיום 

  .כי חשוב לערוך את הטקסים היהודיים המרכזיים במעגל החיים

 

 

 

ביטויים של דת תומכים בשיהודים ישראלים רבים ככלל ניתן לומר אביחי -ח גוטמן"על פי דו

 :אם כי בה בעת הם מבקשים לשמור על חופש בחירה אישי, ומסורת במרחב הציבורי הישראלי

סבורים שהחיים הציבוריים במדינת ישראל צריכים להתנהל ( 61%)מרבית היהודים הישראלים 

  .רת היהודיתעל פי המסו

בברכת רב  ןהיהודים הישראלים סבורים שחשוב לערוך טקס נישואיעל אף שרוב , ואולם

 בוריםס (21%)כמחצית מהנשאלים : משמעיות-זה אינן חד נישואין אזרחייםהעמדות כלפי ( 81%)

( 24%)רק כמחצית מהישראלים היהודים ו, אזרחיים שלא דרך הרבנות ןשיש להנהיג בארץ נישואי

אזרחיים אם היו  ןלו בבירור את האפשרות שהם או בני משפחתם היו בוחרים להינשא בנישואישל

 . אזרחייםן שילדיהם יינשאו בנישואי העידו שהיו מוכנים שיביםכרבע מהמ .כאלה במדינת ישראל

יחס לדת הבדלים בוהיא משקפת את ה, ע"מגמה זו מתחזקת בקרב ישראלים עולי חמ

 43%-בעוד ש: ת העולים לקבוצת הישראלים שאינם עוליםורת בין קבוצובמידת השמירה על המס

באוכלוסיית העולים מחבר , מגדירים את עצמם כחילוניםהישראלים שאינם עולים היהודים מ

נמצא שלעולים יוצאי חבר , בפילוח לפי מידת השמירה על המסורת, כמו כן. 16%-העמים מדובר ב

 לעומת שאר, כל המצוות והמנהגים היהודיים שנבדקוזיקה נמוכה באופן משמעותי להעמים 

 .האוכלוסייה
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 פתיחת אזורי הרישום לנישואין. 0

עברו בקריאה ראשונה בכנסת שתי הצעות חוק לתיקון פקודת הנישואין  2112במאי  21-ב

 12-מאפשרת להירשם ב, של חבר הכנסת עתניאל שנלר, ההצעה הראשונה 4(.רישום)והגירושין 

. נוסף על לשכת הנישואין שבמקום המגורים הרשום של כל אחד מבני הזוג, ארציות לשכות רישום

ההצעה עוסקת בהקמת מאגר מידע בו יכללו תעודות נישואין וגירושין וכן החלטות , נוסף על כך

של חברי הכנסת , ההצעה השניה. רב רושם נישואין בעניינם של המבקשים להירשם לנישואין

מתמקדת בפתיחת איזורי הרישום בלבד , איתן כבל ועינת וילף, אלקין זאב, פאינה קירשנבאום

 5.לשכות רישום ארציות בהן ניתן להירשם 14ומוסיפה 

לפיו בני הזוג מורשים להירשם לנישואין רק , הצעות החוק באות לשנות את המצב הקיים

חופה במקום המגורים הקבוע של כל אחד מבני הזוג או במקום שבו אמורים להתקיים ה

מטרתן היא לשנות את הנוהל הנוכחי המבוסס על , לפי דברי ההסבר של שתי ההצעות 6.והקידושין

ההנחה הארכאית לפיה רב עיר מכיר את בני עירו באופן אישי ולכן הוא הגורם המוסמך לרשום 

 כמו כן מבקשות הצעות החוק להקל על בני זוג יהודים להירשם לנישואין ולחסוך. אותם לנישואין

 .להם זמן והוצאות נסיעה מיותרות

יש להדגיש כי גיבוש הצעות החוק לפתיחת אזורי הרישום נועד , מעבר למטרות המנויות לעיל

לשירות לא , בין היתר, תלונות אלה נוגעות. לתת מענה לתלונות שונות הנוגעות לרישום לנישואין

הם נאלצים לעבור : חדשיםוליחס משפיל ומפלה כלפי גרים ועולים , אדיב לזוגות הנרשמים

על אף שהם מחזיקים בתעודות ציבוריות המעידות על יהדותם או , חקירות חודרניות ומיותרות

בעיה נוספת עימה מנסות הצעות החוק להתמודד היא בעיית ההכרה ברבנים  .על גיורם כדין

מקומיים שכן רבנים רבים המאושרים לעריכת חופות נדחים על ידי רשמי נישואין , המחתנים

הצעות החוק מאפשרות לבני הזוג אשר . ואינם מורשים לערוך חופה וקידושין בתחום שיפוטם

ובכך לחסוך מהם את עגמת הנפש , רבם מאושר לעריכת חופה להירשם במקום אשר ליבם חפץ

הגברת , כמו כן. הנוצרת לא פעם עקב מדיניות עצמאית מחמירה של לשכת נישואין זו או אחרת

יכולה להועיל , הצפויה לאור ההכנסות מהאגרה הכרוכה ברישום, ן לשכות הנישואיןהתחרות בי

 .בשיפור השירות הניתן לאזרח

אך , הליכי החקיקה בעניין פתיחת אזורי הרישום מסוגלים להביא לתפנית חיובית, עם זאת

. חריםאין די בכך כדי לפתור את מכלול הבעיות העולות מהתנהלותם של רשמי נישואין כאלו וא

. יש לזכור כי רוב הציבור אינו מודע למתרחש בלשכות הרישום לנישואין או במסדרונות הכנסת

, פתרון לפיו גרים ועולים חדשים יאלצו לכתת רגליהם ממקום מגוריהם ללשכות רישום מרוחקות

                                                           

 2112-ב"התשע, (רישום לנישואין של בני זוג יהודים()2' מס()רישום)הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין  4

-ב"התשע, (ורי רישום לנישואין של בני זוג יהודייםאז()3' מס()רישום)והצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין 

 .16.3.2112, ב"ה באדר התשע"כ, 423 –הצעות חוק הכנסת , 2112
5
קריית , נתניה, נתיבות, ירושלים, חיפה, גוש עציון, בני ברק, באר שבע, אבן יהודה: להלן לשכות הרישום הארציות 

 .תל אביב, שוהם, רמת גן, רמת הגולן, רחובות, צפת, (כ שנלר בלבד"בהצעת חוק של ח)טבעון 
6
את נוהל רישום נישואין (. נוהל רישום נישואין –להלן )ד "תשרי תשס, להוראות נוהל רישום נישואין 1ראו סעיף  

חוק שיפוט בתי הדין ו, 1636, (רישום)הוציאה הרבנות הראשית לישראל בהתאם לפקודת הנישואין והגירושין 

 .1623-ג"תשי, (שיןנישואין וגירו) הרבניים
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על הגופים . הוא פתרון חלקי בלבד, וזאת על מנת לעמוד על זכותם להינשא כדת משה וישראל

לפקח ביתר שאת על המתרחש  –המשרד לשירותי דת והרבנות הראשית לישראל  –ונים הממ

בלשכות הנישואין ולאכוף על רשמי הנישואין נהלים ברורים המגדירים את תחומי הסמכות בעת 

 .רישום לנישואין ואף קובעים סנקציות משמעתיות על אלו המפרים אותם

חוקה ומשפט , אמסלם בדיון שהתקיים בועדת חוקכ הרב חיים "נכונים לעניין זה דבריו של ח

 :ואשר עסק בהצעת החוק לפתיחת אזורי הרישום לנישואין, 2112במרץ 

היתה בעיה שרבנויות מסוימות לא הכירו . אבל לא נעבוד בשיטת חלם, אני בעד בניית בתי החולים"

ואנחנו , מערכתמסרבלים ומסבכים את כל ה, מערבבים? אז מה אנחנו עושים, בתעודות הגיור

אני ... אם הבעיה הזאת היתה נפתרת. בבחינת בונים את אותו בית חולים במקום לפתור את הבעיה

 ".יודע שהחוק הזה לא היה כאן

כמו כן יש לציין כי הצעות החוק אינן פוטרות את בני הזוג מלהמציא תעודת רווקות במידה 

ועל כן אינן מצליחות לבסס , לנישואיןומקום מגוריו של אחד מבני הזוג אינו במקום הרישום 

במידה , להוראות נוהל רישום לנישואין 41במצב הקיים כיום על פי סעיף  7.שינוי מהותי בעניין זה

ובני הזוג אינם נרשמים לנישואין במקום מגוריהם על הרב המנפיק תעודת רווקות לבצע את כל 

, הסדרת נושא זה במסגרת החוק ללא 8.הבירורים והחקירות שבהם מותנת כשרות הנישואין

הנפקת תעודת הרווקות במקום המגורים הרשום תמשיך להוות מכשול בפני בני הזוג בדרך 

 .בניגוד לתכלית הצעות החוק, לחתונתם

לפיה יוקם מאגר מידע ארצי , כ שנלר"להצעת החוק של חה( יג)א3חשש נוסף עולה מסעיף 

סעיף זה מעלה חשש . חלטות של רשמי נישואין קודמיםשיכללו בו תעודות נישואין וגירושין וכן ה

כי מידע רגיש וכן חוות דעת של רשמי נישואין שמקורן בגישה הלכתית מחמירה במיוחד או 

לקיומו של . יהיו נגישים לכל רשם נישואין אליו יגשו בני הזוג להירשם בעתיד, בחוסר סמכות

עלולות להיות , ק פיקוח על רשמי נישואיןבמיוחד במציאות בה אין מספי, מאגר מידע רחב היקף

חיזוק לחשש זה . ובמיוחד על אותם בני זוג עולים או גרים, השלכות חמורות על אזרחי ישראל

בדיון שהתקיים בועדת הפנים והגנת , כ שנלר"חה, עולה דווקא מדבריו של יוזם התיקון לחוק

 : 2111במאי  23-הסביבה של הכנסת ב

שכולם ידעו שהוא הולך להירשם לנישואין , ספקות לגבי הגיור שלו אם מישהו התגייר ויש"

שלא ייווצר מצב שאלך לרשום את עצמי במקום אחר כאילו , ובבקשה תעשו בירור על הגיור שלו

אני תושב עיר אחר בשביל לא ללכת לרב המחמיר בגיור אם הוא לא מקבל את הגיורים של הרב 

 ".הרבה יותר מחמיר, החוק הזה עוד הרבה יותר מחמיר, להיפך. ל"או את גיורי צה, דרוקמן

אך יש להקפיד , מובן כי ישנו צורך מנהלי והלכתי לפקח ולהשגיח על הליך הרישום לנישואין

יש . לעשות זאת בהתאם לנדרש ולא מעבר לכך ותוך כבוד לצנעת הפרט של המבקשים להירשם

                                                           

ראו דבריו , (2112במרץ  18)ב "ד באדר התשע"כ, יום ראשון, חוק ומשפט, מישיבת ועדת החוקה 288' פרוטוקול מס 7

יש לציין כי כבר כיום , עם זאת". אין פטור מחובת תעודת רווקות"לפיהם  18' ובעמ 46' כ עתניאל שנלר בעמ"של ח

 .ודת רווקות גם שלא במקום מגוריו של המבקשרשמי נישואין רבים מתירים להוציא תע

8
 .3ש "לעיל ה, לנוהל רישום נישואין 36-46לעניין נהלי הוצאת תעודת רווקות ראו סעיפים  
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ור דרך רשמי הנישואין ועל כן יש להגדיר לזכור כי כל יהודי המעוניין להינשא כחוק מוכרח לעב

במדויק את המידע האישי אותו מוסמכים הרשמים לאסוף ולאגור במסגרת מאגר המידע ואת 

ונגישות רבה מדי למידע אישי , חוסר בפיקוח ובאכיפה מחד. סוגי ההחלטות אשר בידם לקבל

 . עלולים להביא לפגיעה קשה בציבור הנרשמים לנישואין, מנגד

 קון הקריטריונים לעורכי חופות וקידושיןתי. 5

אין . טקס החופה הוא אחד הרגעים המשמעותיים והמרגשים ביותר בחיים המשותפים של בני זוג

ראוי יותר מאשר מתן אפשרות לבני הזוג לבחור בכוחות עצמם רב עורך חופה וקידושין התואם 

לפיו , "עשה לך רב"ת ובהתאם לאמור במסכת אבו, העדפתם האישית, את השקפתם הדתית

 .תפקידו של אדם לבחור בעצמו את רבו

מאבק מתוקשר על זהותם של הרבנים המורשים לערוך ' צהר'ניהל ארגון רבני  2112במהלך 

כגון , זאת לאחר שנים בהן נמנע מרבנים שאינם מכהנים בתפקידים רשמיים, חופה וקידושין

פרסמה  2112ביוני  2-ב, מתן מול הפרקליטותלאחר משא ו. לערוך חופות, דיינים או רבני ערים

, מחד גיסא(. 1ראו נספח )מועצת הרבנות הראשית לישראל קריטריונים חדשים לעורכי חופות 

הקריטריונים החדשים מרחיבים את היקף הרבנים המוסמכים לערוך חופה וקידושין ומסדירים 

, מאידך גיסא. וד שונותרים ורבנים במסגרות לימ"אדמו, גם את מעמדם של רבני קהילות

 .מוסיפים הקריטריונים דרישות רבות שמקומן ונחיצותן אינו ברור

כאשר על כל אחד לעמוד , סוגי רבנים 13-הקריטריונים החדשים מפרטים לא פחות מ

אין כל הגיון פנימי או אחידות ". ק"מורשה לעריכת חו"בדרישות שונות על מנת לקבל רישיון 

משך כהונה , רבנים מסוגים שונים נדרשים לאישורים שונים, ין השארב, כאשר, בקריטריונים

גם לאחר שמצליחים , למעלה מזאת. מספר שנות לימוד שונה ועוד, מספר תלמידים שונה, שונה

הרבנים המעוניינים להגיש בקשה לפענח באילו קריטריונים עליהם לעמוד ולהמציא את כל 

הוועדה למתן אישורים לעריכת , עברת המסמכיםלאחר ה. אין די בכך –המסמכים הנדרשים 

לאחר סיום . ק דנה בעניינו של כל רב ורב ובמידת הצורך אף מזמינה את הרב לראיון אישי"חו

לאחריהן יש להגיש בקשה מחודשת , שנים בלבד 3ניתן אישור לתקופה של , ההליך בהצלחה

 .לוועדה

כאשר ממילא עניינו של כל , נדרשיםהאם הקריטריונים הרבים והמסורבלים אכן , יש לתהות

מדוע ישנה נחיצות כי ראש ישיבה יכהן בתפקידו ארבע שנים בטרם ? רב נידון לגופו בפני הוועדה

כאשר הישיבה בראשה הוא עומד מוכרת בוועד הישיבות או איגוד , יוכל לערוך לתלמידיו חופות

לה להציג אישור משלושה רבני לא מובנת הדרישה לפיה על רב קהי, בדומה לכך? ישיבות ההסדר

נדמה כי . כאשר ניתן היה להסתפק באישור מרב העיר בה יושבת הקהילה בה הוא מכהן, ערים

אין טעם לדרישות המורכבות שפגועות לא רק ברבנים המעוניינים לחתן את תלמידיהם אלא גם 

 .בבני זוג רבים אשר בחירתם מצטמצמת לרשימה מוגבלת של עורכי חופות
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שיבחנו לצד המלצות , מומלץ לקבוע קריטריונים בסיסיים ואחידים ככל הניתן, ךאי לכ

במידת הנדרש ניתן ללוות את החלטת הוועדה בבחינה בעריכת חופה וקידושין אצל . מרבנים

כפי שנקבע ממילא , הרבנות הראשית לישראל או על ידי רב חבר מועצת הרבנות הראשית

יש להימנע ממצב בו קביעת קריטריונים חדשים . הרבניםבקריטריונים הנוגעים לחלק מסוגי 

אף על פי שתלמידיהם מעוניינים , פוגעת באפשרותם של רבנים חדשים או צעירים לערוך חופות

 .בכך והם בקיאים היטב בהלכות חופה וקידושין



11 

 עיכובים בפתיחת תיקי נישואין. ב

 ןהפעלת לחץ על זוגות לפתוח תיק נישואין שלא על פי די. 9

 :נקבע כך, 10ני דתותיל המשרד לעני"וכן בחוזר מנכ 9הוראות נוהל רישום נישואיןב

ההרשמה לנישואין תעשה באחד ממקומות המגורים הקבוע של אחד מבני הזוג המבקשים להרשם "

 ".ק"לנישואין לפי בחירתם או במקום שבו אמורים להתקיים החו

ולפי בחירת בני  ש אפשרויותובאחת משל מקום ההרשמה לנישואין יתבצע, אלופי הנחיות על 

על פי . או במקום עריכת החופה והקידושין, במקום מגורי הכלה, במקום מגורי החתן: הזוג

במקום מגוריו להמציא תעודת רווקות ממקום  םזוג שלא נרשני בכל אחד מעל , הסעיף העוקב

 .מגוריו

המידע של מכון עתים בשנים מפניות שהגיעו למרכז היעוץ ו, על אף הכתוב בהנחיות אלו

עולה כי מספר רבנויות נוהגות להפעיל לחץ על בני זוג המבקשים להוציא תעדות  2112-2111

פתיחת תיק הנישואין , לטענת חלק מרבנויות אלו. 11לפתוח את תיק הנישואין אצלן, רווקות בעיר

א רק שמביעה חוסר טענה מעין זו ל. אצלן תאפשר להן לפקח כיאות על קיום החופה והקידושין

סכום האגרה לפתיחת : אלא מכסה על שיקול רלוונטי אחר, אמון בעבודתן של רבנויות שכנות

ומספרם של הנרשמים , תיק נישואין גבוה משמעותית מסכום האגרה להוצאת תעודת רווקות

שלצד העמדה הרשמית , מכאן. 12לנישואין משפיע אף הוא על תקציבה של המועצה הדתית

לא ניתן להתעלם מהאינטרס הכלכלי כי יפתחו בתחומה של המועצה , ריכוזי-קו הלכתיהדוגלת ב

 .הדתית תיקים רבים ככל הניתן

הלחץ המופעל על ידי לשכת הנישואין יכול שיהיה באיום על בני הזוג כי יקשה עליהם לפתוח 

בקביעה כי או , במניעת תעודת רווקות מבן הזוג תושב המקום, את תיק הנישואין במקום חפצם

מבני הזוג להמשיך את הליך הרישום  במטרה למנוע –תעודת הרווקות תקפה באותה עיר בלבד 

סעיף המגביל את , אמנם(. 2ראו לדוגמה בנספח )על אף זכותם לעשות זאת על פי דין , במקום אחר

 אך בני הזוג המבקשים להירשם אינם, תוקף תעודת הרווקות עומד בניגוד לנהלים ואינו תקף

, כמו כן. מודעים לזכויותיהם ומשתכנעים כי עליהם לפתוח את התיק הנישואין ברבנות המאיימת

חוששים מעימותים עם מועצות " קטנות"המציאות מלמדת כי רשמי נישואין במועצות דתיות 

חשש זה גורם להם . להן מבחינה פרוצדוראלית" כפופים"ולעתים אף רואים עצמם כ, גדולות יותר

. זאת על אף הדין המפורש המאפשר זאת, מנע מלפתוח תיק לזוגות המעוניינים בכךלעתים להי

בני זוג שאחד מהם תושב לפתוח ל גבעתייםסירב רשם הנישואין ב 2111בספטמבר , לדוגמא, כך

התערבותו של . שם התגורר בן הזוג השני, רבנות תל אביבמחשש מעימות עם , תיק נישואיןהעיר 

                                                           

 .3ש "לעיל ה, נוהל רישום נישואין 9
 .'פרק ג, (2113דצמבר )ג "טבת התשס – 1/חוזר המנהל הכללי סג, יני דתותיהמשרד לענ 10
 .יפו ונתניה-ביטוי ביתר שאת ברבנויות תל אביב תופעה זו באה לידי 11
בעוד אגרה להנפקת תעודת רווקות עומדת , ח"ש 611האגרה לרישום לנישואין עומדת על  2112-ב"נכון לשנת תשע 12

 .ח"ש 132על 
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, משרד לשירותי דת שבעקבותיה לא הביאו למניעה מוחלטת של התופעהמכון עתים והנחיות ה

וגם כיום ממשיכות מספר רבנויות להפעיל לחץ מסוגים שונים על זוגות המבקשים להוציא תעודת 

 .תוך ניצול העובדה שאינם מודעים לזכויותיהם, רווקות ולהירשם במקום אחר

 רשם לנישואיןעיכוב ומניעת גרים מלהי. 0

ולאחר שנים של , ספרם המתרחב של רשמי נישואין המסרבים לרשום גרים לנישואיןלאור מ

על מנת לחייב את , 2111במרץ  28-ץ ביום ה"עתר מכון עתים לבג, ניסיונות למגר את התופעה

. רשמי הנישואין להכיר בגיורי המדינה ולאפשר לגרים את הזכות הבסיסית לחיי משפחה בישראל

ים לנישואין אינה תופעה אקראית ופרטנית אלא תופעה רחבה אשר תופעת סירוב רישום גר

 :כדלהלן, קיבלה בשנים האחרונות ממדים מדאיגים ובאה לידי ביטוי בכמה אופנים

, כל בית דין רבני אחרמאו  ,לגיור בתי הדין המיוחדיםיהודים בעלי תעודת גיור מ .א

מנת שזה יאשר את -נישואין נשלחים אל בית הדין הרבני בעיר על המבקשים לפתוח תיק

 . נפתח תיק הנישואין, רק לאחר שמתקבל פסק דין המאשר את הגיור. תוקפו של הגיור

לקבל תיק נישואין ליהודים בעלי תעודת גיור אולם בבואם רושם הנישואין אמנם פותח  .ב

נה שגיורם אינו תקף ולכן גם בטע להנפיק אותהמסרב  הוא ,את תעודת הנישואין שלהם

 . בטליםנישואיהם 

לפתוח תיקי נישואין ליהודים בעלי תעודת גיור  נישואיןהרושמי סירוב גורף של כמה מ .ג

 .והמחזיקים בתעודת המרה כדין, מבית הדין המיוחד לגיור או כל בית דין רבני אחר

ווה לפיו בעלי תעודות מת 2111במרץ  6-גיבשה המדינה ביום ה, בתשובתה לעתירת מכון עתים

המרה יוכלו להירשם לנישואין בהליך דומה לזה של כל זוג יהודי אחר הבא להירשם לנישואין 

במידה ורושם הנישואין במקום מגוריו של המבקש יסרב , על פי עיקרי המתווה(. 3ראו נספח )

תטפל המועצה הדתית עצמה באישור התיק אצל אחד מרשמי , לבדוק ולאשר את הבקשה

הוסכם כי . ובהחזרת התיק למועצה הדתית לשם השלמתו, הנישואין המיוחדים שמונו לשם כך

 .המתווה יכנס לתוקף למשך תקופת ניסיון בה תיבחן יעילות ההצעה בשטח

במהלך השנה האחרונה . מעקב אחר יישום המתווה מלמד כי המצב עדיין אינו משביע רצון

תים פניות נוספות על לשכות נישואין המקשות על גרים התקבלו במרכז הייעוץ והמידע של מכון ע

ממשיכים רבני העיר להערים קשיים , כגון בלשכת הנישואין בחדרה, בחלקן. המבקשים להירשם

כגון , באחרות. בבית הדין הרבני" אישור גיור"ל ולשלוח אותם להליך "על גרים שהתגיירו בצה

מתגיירים לעבור ראיון מיוחד ומשפיל לפני  עדיין נדרשים, ברבנויות ראשון לציון ורחובות

 . הליך שלא נדרש מיהודי מלידה המגיע להירשם –הרישום לנישואין 

 .החלטה על המשך ההליך המשפטי עתידה להתקבל בחודשים הקרובים
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 עיכוב מחמת היעדר ברית מילה. 5

לא , ור עקיבאנתניה וא, ובהן אשקלון, מפניות שהגיעו למכון עתים עולה כי במספר רבנויות

בחלק מהמקרים המידע  13.מוכנים רשמי הנישואין לרשום לנישואין גברים שלא עברו ברית מילה

לאחר הליך )הגיע לידי רשם הנישואין לאחר שבאישור היהדות שקיבל החתן מבית הדין הרבני 

במקרים אחרים שאלו רשמי . צוין כי בית הדין ממליץ לו לעבור ברית מילה( בירור יהדות

הפונים למרכז הייעוץ . נישואין  את החתן אם עבר ברית מילה כחלק מהליך הרישום לנישואיןה

כאשר נאלצו לחלוק מידע , והמידע התלוננו כי חשו חדירה בוטה ומשפילה לחייהם האישיים

באחד המקרים אף הפנה רשם הנישואין את החתן . אינטימי אודות חייהם עם רשם הנישואין

 .ת שיחזור עם אישור מרופא כי עבר ברית מילהלבית החולים על מנ

 14לא מצאנו הצדקה חוקית למדיניות זו של רשמי הנישואין אשר פוגעת בזכות לפרטיות

פרסומו של "לפיו פגיעה בפרטיות היא , 1681-א"תשמ, ונוגדת את הוראות חוק הגנת הפרטיות

או להתנהגותו , למצב בריאותו או, לרבות עברו המיני, ענין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם

אינה , על אף חשיבותה הרבה כמסמלת השתייכות לעם היהודי, ברית מילה 15".ברשות היחיד

ומידע בעניין היעדר ברית מילה אינו נדרש אף לצורך רישום , תנאי לעצם היותו של אדם יהודי

אוי להימנע מהתיחסות מן הר, אי לכך. ד"תשרי התשס, לנישואין לפי הוראות נוהל רישום נישואין

ולהנחות את רשמי הנישואין בדבר , מפורשת לנושאים אינטימיים העולים במסגרת בירור היהדות

 .המידע אותו הם מוסמכים לאסוף ובו הם מורשים לעשות שימוש לצורך עיכוב הרישום לנישואין

 

 

 

 

                                                           

סן ד בני"י, רבני ערים בשיחה מעמיקה על תפקידם ואחריותם בעריהם 1: שיח' רב, 'יתד נאמן, רבינוביץ.בנימין י 13

יחידה מסוגה  –אנו תיקנו תקנה ברבנות אשקלון : "רב העיר אשקלון, ראו לדבריו של הרב יוסף חיים בלוי. ב"תשע

 !".עליו לעבור ברית לפני הנישואין, אם לא נימול עדיין –שחתן הבא להרשם לנישואין , בארץ
 .כבוד האדם וחירותו: לחוק יסוד 1' סע 14

 .1681-א"תשמ ,לחוק הגנת הפרטיות( 11)2' סע 15
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  נישואיןבירור יהדות לקראת . ג

 מבוא. 9

אך בסוגיית הרישום לנישואין יש , מרוץ השנים בהקשרים רביםהועלתה ב" ?מיהו יהודי"השאלה 

אלא , לא מדובר כאן בדיון משפטי או תיאורטי מעורר מחלוקת. לה משמעות מכרעת במיוחד

, עם זאת. בשאלה שלה השלכה מעשית ומיידית על זהותם ועל חייהם המשותפים של בני הזוג

כתית מחמירה מובילים בסוגיה זו לפגיעה העדר שקיפות וגישה הל, חוסר בהירות פרוצדוראלי

 .במבקשים להירשם לנישואין ומשאירים אותם לא פעם במצב של חוסר ודאות מתמיד

ענייני "כי  קובע, 1623ג "תשי, (נישואין וגירושין) חוק שיפוט בתי הדין הרבנייםל 1סעיף 

יפוטם הייחודי של בתי אזרחי המדינה או תושביה יהיו בש, נישואין וגירושין של יהודים בישראל

נישואין וגירושין של יהודים ייערכו בישראל על "לאותו חוק קובע כי  2בעוד סעיף , "םהדין הרבניי

נשא במסגרת יחוקים אלו קובעים למעשה כי רק בני זוג ששניהם יהודים יוכלו לה". תורה פי דין

כיח את יהדותו כתנאי ועל כן נדרש כל המבקש להירשם לנישואין להו, הממסד הרבני בישראל

. מי שהוריו נישאו בארץ יסתפק בהצגת הכתובה או תעודת הנישואין של ההורים. מקדים לרישום

המוכרים על ידי אורתודוקסיים ל ולא התחתנו בנישואים "או שהוריו נולדו בחו, ל"מי שנולד בחו

בבתי מתבצע ש, "בירור יהדות"באמצעות מסמכים בהליך ו יידרש להוכיח את יהדות ,הרבנות

. ונועד לתת מענה לרבים שהגדרתם ההלכתית כיהודים אינה ודאית, הדין הרבניים האזוריים

שעברו בירור , רובם הגדול יוצאי חבר העמים, בכל שנההליך זה הינו נחלתם של אלפי אנשים 

לא מדובר בהליך יש להדגיש כי . יהדות לפני הגיעם לארץ ונרשמו כיהודים במרשם האוכלוסין

מהנשים הישראליות שנולדו  41%, 2116ס לשנת "על פי נתוני הלמ: הנוגע לבני זוג עולים בלבד

 .נישאו לגברים ילידי ישראל, בחבר העמים

 ובעיות התפתחות: נוהלי בירור יהדות .0

שהתקיים בועדת הפנים בנושא הקושי בהוכחת , 2112במאי  22, ב"בסיון התשע' אבדיון מיום 

כי בבתי הדין , הרב אליהו מימון, האגף לבירור יהדות בבתי הדין הרבנייםמנהל טען , יהדות

אך  .בלבד על ידי ארבעה מבררי יהדות, בירור יהדות בשנההליכי  4,311-כהרבניים מתבצעים 

 הוראות נוהל רישוםל' בפרק ב. הוא אינו מעוגן בחקיקה, למרות מספרם הרב של הנדרשים להליך

אך פירוט בדבר , "שם הנישואין יוודא יהדותם של מבקשי הנישואיןרו"נכתב רק כי  16נישואין

נראה כי החלטה בדבר , על פניו. הדרך לברר את יהדותם של המבקשים לא קיים בהוראות אלו

, הפניית מועמדים לבירור יהדות נתונה היתה לשיקול דעתו של רושם הנישואין בכל אתר ואתר

ל "שפורסמו בחוזרי מנכ, בהוראות רישום נישואין קודמות. כמו גם אופיו ונהליו של ההליך עצמו

נכתב " 1661עולים חדשים שהגיעו לאחר "בפרק שכותרתו , 2113ומפברואר  2112מדצמבר  1/סג

י ועדת בירור לענייני יהדות "י בית הדין הרבני האזורי או ע"אישור יהדות יכול להנתן ע"רק כי 

                                                           

 .3ש "לעיל ה, נוהל רישום לנישואין 16



14 

כועדת בירור יכול גם שישמש רב "וכן ש" ית לישראלי מועצת הרבנות הראש"שתוקם לצורך זה ע

 ".שהוסמך לכך במיוחד

, 2111-ע"התש, הנחיות בירור יהדות ןנכנסו לתוקפ, 2111לאפריל  12, ע"התש באייר' ביום א

(. 4ראו נספח )לישראל  הראשית הרבנות שנקבעו על ידי חבר דייני בית הדין הרבני הגדול ומועצת

גובשו על ידי ועדה מיוחדת של , לישראלחתומים הרבנים הראשיים  עליהן, ההנחיות החדשות

ונועדו להסדיר את הפרוצדורה , דיינים בבית הדין הרבני הגדול ורבנים ממועצת הרבנות הראשית

בנהלים . או מופנים לבירור יהדות/ולהביא לאחידות בטיפול בעולים המגיעים להירשם לנישואין ו

 :בין היתר נקבע. מספר שינויים מהמצב הקיים

בני  לא יאשר רב רושם נישואין עריכת חופה וקידושין ללא בירור יהדותם של  (א)  .2

 .הזוג לפי הנחיות אלה

כדת  רב רושם נישואין רשאי לברר יהדותו של אדם המבקש להירשם לנישואין ( ב)  

 :אם התקיים בו אחד מאלה, משה וישראל

 ;ושם נישואיןהוריו נישאו בישראל באמצעות רב ר (1)

 הוריו נישאו מחוץ לישראל באמצעות רב קהילה ששמו מצוי (2)

ברשימת רבני קהילות העולם המוכרים על ידי הרבנות הראשית 

 ;לישראל

המבקש הציג תעודת נישואין שניתנה בישראל על ידי רב רושם  (3)

 ,נישואין לקרוב מן האם בדרגה ראשונה למבקש להירשם לנישואין

בעל ] להנחיות אלה 13ר התנאים המפורטים בסעיף והתקיימו ית

תעודת הנישואין נישא על סמך פסק דין של בית דין רבני המאשר את 

סמך בירור שנערך קודם  או על ,יהדותו על פי הנדרש בהנחיות אלה

בעיר שיש בה  לתחילתן של הנחיות אלה על ידי רב רושם נישואין

 [.מחלקה לרישום נישואין

אם הוריו , יהדותו של אדם המבקש להירשם לנישואיןבעצמו רשם נישואין לברר לסעיף זה מתיר 

נישאו מחוץ לישראל באמצעות רב או אם , (ברבנות) נישאו בישראל באמצעות רב רושם נישואין

ניתן לפטור את המבקש מבירור בבית הדין אם , לחילופין. המוכר על ידי הרבנות הראשית לישראל

והוכח כי עבר לפני נישואיו , שניתנה בישראל לקרוב מן האם בדרגה ראשונה תעודת נישואיןבידיו 

אלא , לא יאשר רב רושם נישואין עריכת חופה וקידושיןבכל מקרה אחר . בירור יהדות מסודר

מבקש הגם זוג נשוי יש לציין כי ) יהדותו פסק דין של בית דין רבני המאשר אתלאחר קבלת 

 (.ובלעדיו לא יורשה בית הדין לסדר את הגט, ךלהתגרש יידרש לעבור את ההלי

בירור נישואין להפנות אדם להרשם בנסיבות מיוחדות רשאי , 2על אף האמור בסעיף , אולם

 :יהדות בבית הדין גם אם הוא עומד בכללים המנויים לעיל

 בנסיבות מיוחדות, מנהל תחום בירור יהדות או רב רושם נישואין רשאי  (ה)  .6

להפנות אדם לבית הדין לבירור , שיירשמו בהפניה או בבקשהומנימוקים 

או לבקש בירור יהדות בבית הדין לאדם אשר לכאורה , בדבר יהדותו מחדש

 .לכך אינו זקוק
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" נסיבות רגילות"הופך פעמים רבות ל" נסיבות מיוחדות"מה שנועד להיות שמור ל, הלכה למעשה

גם הנימוקים להפניה הנדרשים על פי . ישואיןהמבוססות על הרהורי לבו וספקותיו של רשם הנ

אינם נבדקים על ידי גורם מפקח לפני פתיחת  –ואם נרשמים , לרוב אינם נרשמים( ה)6סעף 

שיקול הדעת הנרחב הניתן לרשם הנישואין להפנות לבירור יהדות מחודש אנשים . התיק

החזרת , יתרה מכך. ויוצר חוסר שוויון בין עולה אחד למשנה, שלכאורה אינם זקוקים לכך

הקובע שרק גילוי ראיות חדשות מהווה הצדקה , המבקש לבית הדין פוגעת בעקרון סופיות הדיון

המצב הקיים מקנה לרשם הנישואין אפשרות לערער מחדש חזקת . לפתיחה מחדש של פסק הדין

 .רךיהדות ללא כל עילה מוצדקת ומוביל לעיכוב זוגות המבקשים להירשם לנישואין שלא לצו

, אישורים, באמצעות תעודות, בהליך בירור היהדות נבדקת למעשה היהדות של האם

קובעים מבררי יהדות ה ל ידיהתעודות נבדקות ע. תצלומים וכל מסמך אחר המציין לאום יהודי

על פי מקום  אורך ההליך משתנה .ת/ה של המבקש/האם יש בהם מספיק כדי להוכיח את יהדותו

מבקשים שאינם דוברי רוסית יש לציין כי . ואופי המסמכים שבידיוזהות המברר , הבירור

מתבקשים להציג את מסמכיהם לחוקרים שאינם דוברים את השפה הרלוונטית או שאינם 

 .ל ומוסדותיה"מכירים את מאפייני הקהילה בחו

ברמה המהותית אין חולק כי בירור חזקת היהדות נדרשת לשם שמירה על מסגרת הנישואין 

מהמצב בשטח עולה תמונה מקוממת ומדאיגה בכל הנוגע לאופן ניהול , עם זאת. יתההלכת

קרובות לעתים . אנשים רבים מתארים את הליך בירור היהדות כחוויה פוגענית ומשפילה: ההליך

שאילת שאלות שאינן רלוונטיות לעצם בירור היהדות ואף תוך , פוגעניתחקור באופן המתבצע  מדי

בשקרים ובתואנות , המבקשים והוריהם בזיוף מסמכים ותוך האשמת, חודרות לצנעת הפרט

בית הדין רשאי לחייב בעל דין בהוצאות שיידרשו בגין בדיקת מסמכים "כי  העובדה .אושו

וכן בהוצאות אחרות לרבות , באמצעות מעבדה או מומחה לזיהוי כתבי יד ובדיקת מסמכים

מלמדת אף היא על היחס הקשה והחשדני , חיותלהנ 11כאמור בסעיף , "בהוצאות לטובת המדינה

גורף  לחתום על ויתור סודיותהדרישה מבעלי הדין , כמו כן. לו זוכים בעלי הדין מצד המערכת

מוסד  תי אומשרד ממשל מכל רלוונטיים פרטים אישייםהמאפשר למברר היהדות לחקור ולקבל 

רת לצנעת חייהם באופן שנראה כלא פוגעת בפרטיותם של בעלי הדין וחוד, ציבור או כל גוף אחר

 .ודאי כשלא ניתן לסרב לה, סביר ולא מידתי

, מחייב את בית הדין לנהוג בשקיפות כלפי בעלי הדין 2111אחד הסעיפים בהנחיות משנת 

 :ולהעביר לרשותם פרוטוקול הכולל את כל הנתונים והשיקולים שהביאו להכרעתו

 

להחלטת  ויכלול את כל הנתונים המהווים בסיספרוטוקול הדיון יהיה מפורט  ( ב) . 11

 .בית הדין

נערך  אם הבירור –הדין וכן אל הרב רושם הנישואין -פסק הדין יישלח אל בעל ( ב)  .12

 . אם הוא לא נמסר קודם, ואל פסק הדין יצורף פרוטוקול הדיון, על פי פנייתו

 

: תבצע ההליך בחוסר שקיפותסקירה רוחבית של פסקי דין מלמדת כי ברוב המקרים מ, ואולם

, מבעלי הדין נמנעת גישה לחוות דעתם של מבררי היהדות עליה מתבססת הכרעתו של בית הדין

והם אינם מקבלים את הפרוטוקול המתאר את מערכת השיקולים ההלכתית על פיה קבע בית 

החלטת בכך נמנעת מהם הזכות להגן על חזקת היהדות שלהם ואף לערער על . הדין את החלטתו
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על אף שהנהלים קובעים מפורשות כי על בית , זאת ועוד. שכן נימוקיו נותרים נסתרים, בית הדין

ולהשאיר את מעמדו של , במקרים רבים בוחרים הדיינים לא להכריע, הדין לקבל הכרעה ברורה

 . המבקש תלוי ועומד עד עולם

 ביישום הנהליםבעיות  .5

, קשה לבירור יהדות תידון בבית דין רבני אזורי בלבדעל אף שהנהלים קובעים מפורשות כי ב

המשיכו מספר , מעקב שערך מכון עתים לאורך מספר שנים מלמד כי גם לאחר פרסום ההנחיות

ושלחו על בסיס קבוע את המבקשים , רבנויות לסרב להכיר בסמכותם של בתי הדין לברר יהדות

התנהלות זו לא . לא פיקוח וללא סמכותהפועלים ל, לבירור יהדותם אצל מבררי יהדות פרטיים

אלא אף מאלצת את המבקשים לשלם , רק שמביעה זלזול וחוסר אמון בבית הדין הרבני ובדייניו

קובעות כי הפניה לבית  2111-ע"שכן הנחיות בירור יהדות תש, על הליך בירור היהדות שלא לצורך

, כך. הקבועה לבירור יהדות הדין מאת רשם הנישואין תפטור את בעלי הדין מתשלום האגרה

התקבלו תלונות על הפניה למבררי יהדות פרטיים מתושבי הערים  2111-2111בשנים , לדוגמא

הגדילו לעשות רבנויות ראשון לציון וחוף . ראש העין ועוד, חוף השרון, פתח תקוה, ראשון לציון

אלא אף סירבו , בתשלום נוסף, השרון אשר לא רק שהפנו את המבקשים לבירור יהדות פרטי

שניתנו לאחר הליך בירור יהדות , להכיר בפסקי דין המאשרים יהדות של בתי דין רבניים

הקשר בין רשמי נישואין לבין מבררי יהדות פרטיים מעורר שאלות רבות על . שהתקיים כדין

קשר זה נכפה ללא כל הסדרה חוקית או . היחס התקין בין הרשות המנהלית לגופים פרטיים

בעוד הם אינם מודעים , ת על המבקשים להירשם לנישואין בלשכת הנישואין בעירםמנהלי

 .לזכותם לעבור בירור יהדות בהליך מוסדר ללא כל עלות בבית הדין הרבני

הוציאה לשכת הראשון לציון הרב , 2111ביולי  28, א"ו בתמוז תשע"ביום כ, לאור התלונות

ם גורם מלבד בתי הדין הרבניים סמכות לעסוק המבהירה שוב כי אין לשו, שלמה עמאר הנחיה

וההפניה לבירורי יהדות , הנחיה זו לא הביאה לשינוי במצב, ואולם(. 2ראו נספח )בבירור יהדות 

דוגמא לכך ניתן למצוא גם היום באתר הרבנות ראשון . פרטיים ממשיכה להתבצע באין מפריע

כצעד " פגישה עם רב מומחה לייחוס לתאם"המציין כי על נרשמים יוצאי חבר העמים , לציון

 .ראשון להליך הרישום לנישואין

הפגיעה בסופיות הדיון ואוזלת היד של רשויות , שקיפותההיעדר , היחס החשדני והמשפיל

המדינה כלפי רבנים המסרבים להכיר בפסקי הדין של בתי הדין הרבניים הביאו לכך שעולים ובני 

ממלכתית ובוחרים -נרתעים מלפנות למערכת הרבנית, כהשהם יהודים על פי ההל, עולים רבים

כמו גם בסוגיית , ה זוהמדיניות וההתנהלות בסוגי. להתחיל את חייהם המשותפים בדרך חלופית

, מרחיבה את חוסר האמון ההיסטורי והתרבותי שבין ציבור העולים לבין רשויות המדינה, הגיור

 .ומעמיקה את הקרע בינם לבין היהדות בכללה
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 והמלצות סיכום. ד

 המגמות. 9

בחלק מלשכות הרישום לנישואין היחס למבקשים להירשם אינו משביע רצון ואף כרוך  .א

 .בכבודם ובפרטיותם של בני הזוג, בפגיעה בזכויותיהם

המציאות בשטח מלמדת כי רשמי הנישואין אינם פועלים על פי המסגרות הנורמטיביות  .ב

ים נוהגים בחוסר שקיפות ובאופן מפלה כלפי החלות על הליך הרישום לנישואין ולעת

העדר אכיפה מסודרת של הוראות החוק והנהלים מאפשרת לרשמי . גרים ועולים חדשים

גם כאשר היא מנוגדת לחוק , הנישואין לנהוג על פי ראות עיניהם ותפיסת עולמם

י הרבנות הראשית לישראל והמשרד לשירות)ולהנחיות מפורשות מטעם הגופים הממונים 

 (.דת

הליך בירור היהדות נגוע בחוסר אחידות ובחוסר שקיפות ומתבצע באופן פוגעני וללא  .ג

במספר רבנויות מפנים רשמי הנישואין . הקפדה על הנהלים ועל זכויותיהם של בעלי הדין

ואף אינם , בתשלום נוסף ובניגוד לדין, את המבקשים לבירור יהדות במסגרות פרטיות

 .הניתנים על ידי בתי הדין הממלכתיים מכירים באישורי היהדות

 המלצות מכון עתים. 0

יש לפעול לשיפור השירות לאזרח בכל , לצד הצעות לפתוח את אזורי הרישום לנישואין .א

יש לחדד את הנהלים בעניין הרישום לנישואין ולאכוף את יישומם . לשכות הרישום

 .בשטח

תוך צמצום , ם ואחידים ככל הניתןעל הקריטריונים לעורכי חופה וקידושין להיות פשוטי .ב

 .הדרישות הטכניות והתמקדות בדרישות מהותיות כגון בקיאות בהלכות חופה וקידושין

יש לגבש מדיניות מנהלית והלכתית אחידה בכל הנוגע להליכי הרישום לנישואין ובירור  .ג

 .זוגוכן לפעול למניעת עיכובים מיותרים ולצמצום הפגיעה בפרטיותם של בני ה, היהדות

יש לצמצם את הפגיעה בעקרון סופיות הדיון ולהגדיר במדויק את הנסיבות החריגות  .ד

יש להקפיד , כמו כן. המאפשרות להפנות לבירור יהדות אדם אשר לכאורה אינו נדרש לכך

 .בהוגנות ובשקיפות, כי הליך בירור יהדות ינוהל בכבוד

ר בסמכותם של בתי הדין יש לפעול בתקיפות כנגד רשמי נישואין אשר מסרבים להכי .ה

 .הרבניים ושל הגופים הממונים על שירותי הדת בישראל
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